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VVD en integriteit 
blijkt slechte match

Slim, achter hem staan

‘Rutte pal achter integere Kei-
zer’ (AD 1-5). Je zou hieruit
bijna kunnen afleiden dat de
uitslag van de commissie inte-
griteit al vaststaat. Bij de VVD
keuren blijkbaar ‘integere’ sla-
gers hun eigen vlees. Voor die
partij wel zo ‘adequaat en doel-
treffend’. Volgens Rutte liggen
alle feiten op tafel, maar mis-
schien is het ‘verstandig’ dat de
commissie ‘nog even kijkt’ wat
er onder het vloerkleed ligt.
Daar ligt mogelijk nog wel veel
meer. En Rutte blijft pal achter
Keizer staan. Wel zo slim, want
dan zie je Rutte niet meer!
Richard Bergsma, Hilversum.

Hij heeft de schijn tegen

Wat ik verdacht vind is de selec-
tie van journalisten toen Keizer
uitleg gaf over de transactie.
Eric Smit, die de zaak had uitge-
zocht en aangezwengeld, werd
de toegang ontzegd. Dan heb je
de schijn wel erg tegen. Dat
werkt Keizer met al zijn bewe-
ringen niet meer weg. Volgens
mij ziet hij wel de splinter in het
oog van anderen maar vergeet
hij de balk in zijn eigen oog. Als
veel geld een rol speelt komen
er dollartekens in de ogen en
vervagen de normen. 
Dan komt integriteit op de
tweede plaats. 
Truus Groothuis, Culemborg.

De zoveelste rotte appel

Hoeveel rotte appels moet Mark
Rutte nog verwijderen uit de
bestuurlijke kringen van de
VVD? Nu is het weer Henry
Keizer, VVD-voorzitter nota
bene. Hoeveel hebben we er al
niet uit VVD-kringen zien op-
stappen vanwege kritiek op hun
functioneren? Ard van der
Steur, Anouchka van Milten-
burg, Jos van Rey, Willem van
den Berg, René Leegte,  Katha-
lijne de Kruif, Ivo Opstelten,
Fred Teeven, Mark Verheijen.
En dan tegen gewone burgers
zeggen dat ze netjes moeten le-
ven. Dat is toch niet meer uit te
leggen, mijnheer Rutte. Maak
schoon schip en wel heel snel,
het liefst voor een nieuw kabi-
net aantreedt.
Henk Vogelaar, Rijswijk.

Uit de kom Ruben L. Oppenheimer

O ver anderhalf jaar stopt
de NTR met het uitzen-
den van Sesamstraat. De

opmaat naar het verdwijnen van
het programma was al ingezet
met het verschuiven naar een
ongunstiger tijdstip en vervol-
gens de verhuizing naar een on-
vindbaar themakanaal waar de
kijkcijfers voor het programma
langzaam teruglopen. Sesam-
straat sterft een stille dood.

Mijn kinderen kijken overi-
gens nog dagelijks naar Pino,
Tommie en Ieniemienie. Vlak
voor het avondeten zoek ik op
Uitzending Gemist naar de nieuw-
ste aflevering en hoor ik ze la-
chen en meezingen. Het pro-
gramma wordt met veel liefde en
respect gemaakt. Mijn kinderen
leren sociale vaardigheden, taal
en rekenen op een speelse ma-
nier, en met schitterende sket-
ches en verhalen. Het is kinder-
televisie met een grote K, waar-
van er geen tweede bestaat.

Achterstand
Ik vraag me af voor welke ouders
Sesamstraat nog vindbaar is?
Hoogopgeleiden weten het pro-
gramma wel te vinden, hoe goed
het ook wordt weggestopt door
de NTR. Zij doen extra hun best
om hun kinderen kwaliteit te

bieden. Maar zien kinderen van
laagopgeleide ouders Sesamstraat
nog? Staat het programma nog
op in de volkswijken?

Voor deze kinderen is Sesam-
straat in de jaren 60 in het leven
geroepen. Kinderen in Ameri-
kaanse achterstandswijken be-
gonnen met forse taalachterstan-
den aan de basisschool en de ma-
kers wilden hen door middel van
een tv-programma in aanraking
brengen met schoolse vaardighe-

den. In die tijd streed de Civil
Rights Movement voor goede
scholing, zodat kinderen konden
ontsnappen aan de armoede. De
beweging wilde meer sociale
mobiliteit en gelijke kansen voor
kinderen. 

Ook in Nederland zijn deze
waarden in het gedrang. De On-
derwijsinspectie waarschuwt al
jaren voor de oplopende kansen-

ongelijkheid tussen leerlingen
van hoogopgeleide en laagopge-
leide ouders. Ook het Sociaal en
Cultureel Planbureau consta-
teert een groeiende kloof. In het
rapport ‘Gescheiden werelden?’
beschrijven de onderzoekers dat
hoogopgeleiden naar de publieke
omroep kijken en laagopgeleiden
naar commerciële televisie.
Hoogopgeleide Nederlanders
kijken naar Nieuwsuur en laagop-
geleide naar Hart van Nederland.
Zo leeft ieder in zijn eigen wer-
kelijkheid.

Maar gelukkig ontstaat er nu
een mooie kans! De NTR stopt
met Sesamstraat, dus de Ameri-
kaanse eigenaren kunnen het
programma terugbrengen naar
de volkswijken. Zend Sesam-
straat uit op SBS6, vlak voor Hart
van Nederland! Hierdoor zal het
weer toevallig voorbijkomen bij
de kinderen die het zo nodig
hebben. Sesamstraat wordt zo
weer een plaats waar kinderen
van verschillende afkomst elkaar
ontmoeten. Of zoals in de oude
tune wordt gezongen: ,,Iedereen
zijn eigen straat, overal is Sesam-
straat!”

Marcel Schmeier is vader van twee
kinderen en adviseur bij Expertis
Onderwijsadviseurs.

Waarom mijn vlag al jarenlang niet  
wappert op 4 mei of Koningsdag 
‘De vlag hijsen, hoe
moeilijk is dat?’
(Brieven 29-4).
Xander van der
Vegt is verbaasd
dat er elk jaar min-
der wordt gevlagd.
Xander heeft mis-
schien niet veel te
doen, maar in mijn
omgeving zie ik
steeds meer men-
sen die rennen en
vliegen. Druk, druk,
druk. Zeker met
feestdagen moet er
meer geregeld wor-
den. Vaak komt dat
allemaal op moeder
neer. Zelf ben ik
kostwinner, moeder,
mantelzorger en al-
leenstaand. Dik twee
jaar geleden ver-
huisd maar nog
steeds niet klaar
met klussen. Mijn
vlag ligt in de kast,
de stok wacht in de
schuur, de houder

moet nog aan de
muur geschroefd
worden. Geen tijd,
prioriteiten! Daags
na Koningsdag zag
ik, bij het bezorgen
van de ochtendkran-
ten, in iedere straat
nog wel een vlag
buiten hangen. Voor
zonsondergang
moet die zijn binnen-
gehaald volgens de
etiquette. Mensen
vergeten dat, moe
van het feesten, het
komt er niet van, ge-
woon uitstelgedrag.
Ik ben zestien jaar
geleden gestopt met
vlaggen op 4 mei,
dodenherdenking.
Mijn oudste is die
dag geboren. Alle
vlaggen halfstok als
mijn kind jarig is? Ik
ben veertien jaar ge-
leden ook gestopt
met vlaggen op 27
april, de verjaardag

van onze koning.
Mijn tweede werd
toen geboren, he-
laas was hij al over-
leden. De feestvlag
kan die dag niet
meer aan mijn gevel.
Een troost was wel
dat het zondag was,
mijn kind was een
Koningskind. Toen
Willem-Alexander op
de troon kwam werd
Koninginnedag, 30
april, vervangen
door Koningsdag op
27 april. De geboor-
tedag van mijn Ko-
ningskind werd dus
Koningsdag. Na zo-
veel jaren is het wel
gesleten en geniet ik
van alle vlaggen van
andere mensen op
de dagen dat mijn
kinderen geboren
zijn. Maar zelf vlag ik
deze dagen niet
meer.
Sija de Jong, Rijen.

Het einde van Sesamstraat lijkt nabij. Binnenkort stopt de NTR met de
uitzendingen. Marcel Schmeier ziet het liefst dat Tommie en zijn
vriendjes bij SBS6, pal voor Hart van Nederland, worden uitgezonden. 

Bij SBS6 kunnen álle
kinderen Tommie zien

De integriteitskwestie rond de verkoop en aankoop van crema-
tievereniging De Facultatieve, die VVD-partijvoorzitter Henry
Keizer vele miljoenen opleverde, roept vragen op, vinden le-
zers. ‘Dit is niet meer uit te leggen, meneer Rutte.’

Breng Sesamstraat 
daar waar de
kinderen het zo
hard nodig hebben
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! Henry Keizer verlaat zijn bij-
eenkomst met de pers. FOTO ANP


