
Toenadering tussen                  GroenLinks en PvdA, maar te vroeg voor het ‘jawoord’
het tot iets leidt. Nu willen we wel 
een stap zetten.’’

GroenLinks houdt de komende 
weken een referendum onder de le-
den over de vraag of de partijen na 
de komende Statenverkiezingen 
van 2023 in de Eerste Kamer één 
fractie moeten vormen. En op een 
congres van de PvdA op 11 juni 
stemt de achterban over een motie 
met dezelfde strekking. Indien 
beide achterbannen instemmen, en 
daar lijkt het vooralsnog op, kan dat 
een opmaat zijn naar een fusie.

En juist daar wringt de schoen bij 
een deel van de leden. Samenwer-
ken, prima. Samen optrekken zoals 
tijdens de afgelopen  formatiebe-
sprekingen voor een nieuw kabi-

net? Helemaal goed. Samen plan-
nen indienen en vergaderen in de 
Tweede Kamer zoals de afgelopen 
maanden al gebeurt? Niets mis 
mee. Maar de twee partijen ophef-
fen en opgaan in een fusiepartij? 
Dat gaat veel leden te ver.

Angstig
Er is angst dat een fusiepartij ‘vlees 
noch vis’ wordt en juist stemmen 
gaat kosten. Dat kiezers worden 
weggejaagd. Ook tijdens deze le-
denavond vragen aanwezigen of de  
inhoudelijke verschillen niet te 
groot zijn. Of een fusie niet leidt tot 
een waterig compromis. Kuiken 
geeft toe dat er verschillen zijn, zo 
denken de partijen verschillend 

over migratie. ,,Maar het mag toch 
wel eens knetteren? Binnen onze 
eigen partij is ook niet iedereen het 
met elkaar eens. Maar het moet wel, 
anders komt er geen verandering.’’

Klaver waarschuwt voor het ge-
vaar dat beide achterbannen alleen 
maar in stereotypen over elkaar 

denken. ,,Ik heb ook vooroordelen 
over de PvdA gehad, zoals veel 
PvdA’ers denken dat wij alleen cap-
puccino met havermelk drinken.’’ 
Maar samenwerking hoeft niet te 
leiden tot ‘lichtgroen’ of ‘licht-
rood’, zegt hij. Volgens hem is ‘links 
te veel bezig geweest met elkaar de 
maat te nemen’. ,,Is dit de eerstvol-
gende stap naar een fusie? Ik weet 
het niet. Maar ik ben er klaar mee 
dat we alleen praten over linkse sa-
menwerking maar niet echt stap-
pen durven zetten.’’

Omdat er nog veel weerstand is, 
kiezen de partijbesturen nu voor 
een voorzichtige, eerste stap: een 
gezamenlijke fractie in de Eerste 
Kamer. Tijdens de Statenverkiezin-

gen hebben PvdA en GroenLinks 
dan nog wel allebei een eigen kies-
lijst in de twaalf provincies, maar 
wanneer de Statenleden daarna de 
leden van de nieuwe Eerste Kamer 
kiezen, stemmen die op één ge-
combineerde lijst met namen. 

Een veilig voorstel. Want al in 
2018 – na de voor de partij drama-
tisch verlopen Kamerverkiezingen  
waarbij van de 38 zetels maar 9 
overbleven – stemde een ruime 
meerderheid van de PvdA-leden al 
voor een voorstel om te onderzoe-
ken of er een gezamenlijke kieslijst 
met andere linkse partijen kon 
worden gevormd voor de Eerste 
Kamer. Iets wat toen niet gebeurde.
 – Hans van Soest

l 
Als we onze krachten 
bundelen kunnen we 
Rutte verslaan, een 
rechts blok verslaan

 – Attje Kuiken, partijleider PvdA

‘Chef geweld 
en fi nanciën’ 
van groep 
rond Taghi 
opgepakt
Een van de laatste voortvluch-
tige kopstukken uit de mis-
daadorganisatie van Ridouan 
Taghi is door de landelijke re-
cherche opgespoord en gear-
resteerd in Servië. 

Wouter Peer
Rotterdam

Het gaat om Boris P. (45), alias de 
Bosniër, die door justitie wordt ge-
zien als de ‘ceo van de divisies ge-
weld en financiën’ van de mocro-
maffia. Woordvoerder Wim de 
Bruin van het landelijk parket be-
vestigt na berichtgeving in De Tele-
graaf dat afgelopen vrijdag een man 
van 45 jaar met de Nederlandse na-
tionaliteit is opgepakt in Servië op 
verzoek van het Nederlandse 
Openbaar Ministerie. De Bruin be-
vestigt dat er gevraagd zal worden 
om uitlevering ‘vanwege een ver-
band met de internationale cocaï-
nehandel’.

P. verdween net als andere kop-
stukken van de bende van Taghi 
spoorloos toen hij in de gaten kreeg 
dat politie en Openbaar Ministerie 
fel jagen op Taghi’s handlangers. 
Deze klopjacht leidde de afgelopen 
jaren al tot aanhoudingen van kop-
stukken in binnen- en buitenland. 
Zo werd onder anderen Saïd R. aan-
gehouden in Colombia, Greg F. op 
Curaçao en Jaoud F. in Marokko.

De hoofdrolspelers zitten in de 
Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in 
Vught, maar de vrees bestaat dat zij 
zelfs vanuit de zwaarst beveiligde 
inrichting van het land nog met 
hun adjudanten communiceren en 
hen opdrachten geven. Het be-
ruchtste voorbeeld is de neef en ad-
vocaat van Ridouan Taghi, Youssef 
Taghi, via wie Taghi van maart tot 
de herfst van 2021 ongecontroleerd 
met de buitenwereld kon commu-
niceren, totdat de advocaat in okto-
ber werd gearresteerd. 

De zeventien verdachten in het 
Marengo-proces horen eind juni 
welke straffen tegen hen worden 
geëist.
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Joni van Essen
Tiel

E
ven is het wachten op 
een sluis die niet dicht 
wil, maar dan kunnen 
ze. De meldingen gaan 
de deur uit. Met een 

fikse plons belandt Henk de Gier 
(57) in het water, voor de boeg 
van tankschip de Nauta. ,,Ik was 
monteur en was bezig in de ma-
chinekamer, waar brand uitbrak”, 
zegt hij, eenmaal weer droog en 
wel op de kant. ,,Ik ben overboord 
gesprongen.” Met dit verschil: De 

Gier is geen monteur en er is geen 
brand. Wél springt hij overboord. 
In een waterwerend pak, wach-
tend op zijn collega’s. Waarin hij 
helemaal droog is gebleven, laat 
hij na afloop zien. Goed be-
schermd tegen het sluiswater van 
‘een graad of 6, 7 hooguit’. ,,Koud 
heb ik het niet gehad hoor.” De 
Gier is vrijwillig spuitgast. En 
deze maandagavond een van de 
vier slachtoffers die brandweer-
lieden uit Tiel en Ochten op en 
rond het tankschip moeten red-
den dat voor de gelegenheid in de 
Prins Bernhardsluizen bij Tiel ligt 
voor een grootscheepse oefening: 
met onder meer blusboot, hoog-
werker en 28 spuitgasten plus lei-
dinggevenden.

De oefening werd vorige week 
ook al gehouden, maar met een 
iets ander scenario en andere een-
heden. ,,We hebben twee bedrij-
ven bereid gevonden een schip ter 
beschikking te stellen om te kun-
nen oefenen”, zegt Martin Bakker 

(65). Hij is oefenleider bij de laat-
ste oefening: binnen de Veilig-
heidsregio Gelderland-Zuid is hij 
specialist operationele voorberei-
ding nautisch. ,,Dus ik houd me 
bezig met al onze watertaken. En 
scheepvaartincidentbestrijding 
hoort daarbij.”

Reddingsboei
De Nauta is maandag uit Amster-
dam overgekomen: aan de Tielse 
kant oefenen brandweerlieden uit 
Tiel, aan de Echteldse kant zijn 
eenheden uit Ochten aan de slag, 
zegt Bakker. ,,Zodat ze een 
voormachinekamerbrand kunnen 
blussen en een machinekamer-
brand aan de achterzijde.” 

En zich ondertussen kunnen 
bekommeren om slachtoffers. 
Aan de achterzijde halen duikers 
een ‘overledene’ uit het water, 
een slachtoffer moet met de 
hoogwerker omhoog, slachtoffer 
De Gier moet aan de voorkant uit 
het water worden gehaald: hij 

krijgt een reddingsboei toege-
worpen en klimt zelf de trap op. 
En op het dek is iemand in aanra-
king gekomen met salpeterzuur: 
het product herkennen en hande-
len zoals nodig, is de bedoeling.

,,De oefeningen zijn prima ver-
lopen”, blikt oefenleider Bakker 
later terug. Maar leermomenten 
zijn er altijd en daar wordt ook 
verder over gepraat. ,,Uiteindelijk 
is de brand uit, zijn de slachtoffers 
geholpen: dat is goed. De keuzes 
die zijn gemaakt, daar zul je mis-
schien op een andere manier over 
kunnen nadenken.” Zoals gebruik 
maken van voorzieningen op het 
schip om de brand sneller uit te 
krijgen. ,,In plaats van je eigen 
middelen pakken.” Kortom: wat 
is gedaan, is niet zozeer fout. Maar 
wellicht kan een en ander anders. 
,,Om het sneller te kunnen doen.”

 c Brandweer houdt grote oefening bij de Tielse sluizen

Vier lichamen in het water of 
op het schip. Een van de 
slachto� ers is zelfs overleden. 
Dat is wat de hulpdiensten 
gisteravond aantro� en bij de 
Prins Bernhardsluizen bij Tiel. 
Maar geen paniek: het gaat 
om een oefening.

Wat te doen 
bij een grote 
brand op 
het water?

 e De hoogwerker hijst een 
‘slachto� er’op het schip. 
FOTO RAPHAËL DRENT
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