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door Thea Detiger

AMSTERDAM • Aan de
Herengracht een blik
werpen op de Maas. Dat
kan dankzij een gastten-
toonstelling van het Lim-
burgs Museum tot en met
4 september bij de Vrije
Academie in Amsterdam. 

In het beroemde Crom-
houthuis, dat sinds de ver-
bouwing Huis Vasari heet,
toont het Limburgs Muse-
um uit Venlo een kleine af-
spiegeling van de grote ex-
positie ’Machtige Maas’, die
in 2020 en 2021 door de di-
verse lockdowns helaas te
weinig open is geweest.

„Die expositie was 700
vierkante meter”, zegt gast-
curator Serve Hermans, als
artistiek leider van de To-
neelgroep Maastricht, on-

der meer bekend van Dag-
boek van een Herdershond.
„Deze presentatie is maar
zeventig vierkante meter.
We konden de enorme in-
stallaties van een paarden-
graf uit de 80-jarige oorlog
en een gigantische draai-
kolk van plastic soep hier
niet kwijt. Daarom hebben
we iets heel nieuws ge-
maakt.”

Hermans vervolgt: „In de
achterzaal vertonen we
filmbeelden van Rob Hod-
selmans, die laat zien hoe
zijn 85-jarige vader Jan en
zijn 8-jarig dochtertje Jacky
van zijn geboortedorp Bel-
feld naar zijn woonplaats
Venlo zwemmen. Voor de
voorzaal heeft kunstenaar
Tim Scheffer een nieuw
kunstwerk gemaakt om de
desastreuze vervuiling van

de rivier te demonstreren.
In een druipsteen stalag-
miet herkennen we plastic
verpakking, dopjes, mond-
maskers en een water-

schoentje die zijn afgezet in
de grotten.”

Directeur van de Vrije
Academie, Peter van Dui-
nen, kon het grachtenpand

Met terugwerkende kracht een blik op de Maas
van Stadsherstel, waar ori-
ginele plafondschilderingen
van Jacob de Wit zijn, alleen
betrekken als het openbaar
voor het publiek toeganke-
lijk zou zijn. Daarvoor is op
de begane
grond een
tentoonstel-
lingsruimte
ingericht.
’Machtige
Maas: Muze.
Moordenaar’
is de eerste
expositie die
daar gratis te zien is. „Ik
dacht laat ik het maar ver
zoeken. Ik nodig een muse-
um uit waar Amsterdam-
mers niet zo gauw komen.”

Bert Mennings, directeur
van het Limburgs Museum,
hoefde er niet lang over na
te denken. „We richten ons

al jaren op nieuwe vormen
om ons ook op andere loca-
ties te presenteren. Zo heb-
ben we gasttentoonstellin-
gen gemaakt in Valkenburg
en Roermond en bereiden

we nu met
partners in
Limburg een
online muse-
um voor dat al-
le collecties
van de provin-
cie toeganke-
lijk gaat ma-
ken. Ook onze

nieuwe najaarsexpositie
’Mystiek’ (vanaf 15 oktober)
beperkt zich niet tot ons
museum in Venlo. Hij zal
ook te beleven zijn op mys-
tieke plekken in Limburg
als Steyl, Roermond, Echt-
Susteren, Sittard, Bruns-
sum en Wahlwiller.”

Een kunstwerk van plastic verpakking en dopjes. 
FOTO ANNE REITSMA

Zeven weken
lang stukje
Limburg aan
Herengracht
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Stichting NDSM-werf vraagt met een kunstwerk van de Syriër Manaf Halbouni aandacht voor oorlogen over de hele wereld. Het werk verwijst oorspron-
kelijk naar de oorlog in Syrië, waar op een wijdverspreid beeld in de media te zien was hoe burgers in Aleppo zich schuilhielden achter drie bussen. 
FOTO RICHARD MOUW

Fouten mogelijk te hoog bestraft

Onderzoek naar
boetes verhuur

Van onze verslaggever 

AMSTERDAM • Het
stadsbestuur laat on-
derzoeken of boetes,
opgelegd voor vakantie-
verhuur van woningen,
te hoog zijn geweest en
of die mogelijk voor
een deel worden terug-
betaald. Dat heeft wel
gevolgen voor de ge-
meentelijke financiën. 

Woonwethouder Zita Pels
(GL) had vorige maand al la-
ten weten de hoge boetes
voor administratieve fouten
voorlopig niet meer op te
leggen. Totdat er een nieuw
beleid is, worden deze ook
niet meer uitgedeeld. 

Het betekent niet dat er
geen controle meer zal zijn.
„Onderzoeken naar overtre-
dingen van de regels van
toeristische verhuur gaan
door. Bij constatering van
een administratieve over-
treding van vakantiever-
huur door fei-
telijke bewo-
ners, wordt de
zaak aange-
houden in af-
wachting van
het nieuwe
proportionali-
teitsbeleid.”

Op het stadhuis wordt ge-
werkt aan dat nieuwe pro-
portionaliteitsbeleid. „Het
gaat om boetes voor overtre-
ding van de meld-, vergun-
ning- of registratieplicht of
een combinatie van deze
drie, opgelegd aan feitelijke

bewoners”, laat Pels weten
in een brief aan de raad. 

De hoogte van het boete-
bedrag wordt onder de loep
genomen. Wie een keer iets

foutiefs door-
gaf of vergat
door te geven,
kon een bon
voor een slor-
dige tiendui-
zend euro krij-
gen. De recht-
matigheid van

de opgelegde boetes wordt
ook onderzocht. 

De gemeente gaat terug-
kijken tot 2017 toen de mel-
dingsplicht is ingevoerd.
„Het gaat uitdrukkelijk al-
leen om de eerste boete voor
een administratieve over-

treding die is opgelegd door
de gemeente. Alle andere
opgelegde boetes worden
niet meegenomen.” 

Restituties
Het gaat om ’686 vakantie-

verhuurboetes die potenti-
eel binnen de scope vallen’.
„Van sommige boetes is uit
de systemen niet meteen te
achterhalen of het om een
administratieve boete gaat.
Een boete van 11.600 euro
kan bijvoorbeeld zijn opge-
legd vanwege een leefbaar-
heidsovertreding, maar ook
vanwege twee administra-
tieve overtredingen.” 

Een nieuw boetebeleid en
eventuele restituties kun-
nen wel gevolgen hebben

voor de gemeentelijke fi-
nanciën. Eerst wordt uitge-
zocht of ’het wenselijk en ju-
ridisch mogelijk is boetes
met terugwerkende kracht
naar beneden bij te stellen’. 

„Aan het verlagen van
boetes zit een financiële
component. Mocht het col-
lege na het onderzoek op ba-
sis van de afweging over de
wenselijkheid en de juridi-
sche haalbaarheid overgaan
tot matigen van boetes van
voor het coalitieakkoord,
dan is het financiële gevolg
groter.”

Bon van 
slordige
10.000

Wie een administratieve fout
maakt bij vakantieverhuur, kan
wellicht geld terugkrijgen. 
FOTO RONALD BAKKER 

door Richard 
van de Crommert

AMSTERDAM • Niemand
vindt het ingezetenencri-
terium het optimale mid-
del, maar dat er iets moet
gebeuren tegen de infil-
tratie van criminaliteit in
de handel van softdrugs,
daar zijn vele politieke
partijen het over eens.

De invoering van een inge-
zetenencriterium (i-criteri-
um), waarbij toeristen niet
meer welkom zijn in coffee-
shops, leidt tot veel discus-
sie in de hoofdstad.

In een aantal stadsdelen,
waaronder West, Nieuw-
West en Noord, is door de
stadsdeelcommissies tegen
de invoering van het i-crite-
rium gestemd. In Centrum
kwam een advies om in te
stemmen niet eens ter
stemming. Indiener Michel
van Wijk trok zijn voorstel
in, toen bleek dat er geen
meerderheid voor te krijgen
was. 

Van Wijk is van mening
dat Amsterdam het ingeze-
tenencriteri-
um moet
gaan invoe-
ren. „Bij alle
bewonersor-
ganisaties
die ik spreek,
blijkt dat ie-
dereen overlast ervaart van
de coffeeshops en de straat-
handel. Er zit een circuit
achter waar grote financiële
belangen spelen en waarbij

kansarme jongeren de han-
del in worden getrokken. Ik
vind het heel dapper van de
driehoek dat ze iets willen
gaan doen. De handel in
softdrugs is een keten met
allemaal negatieve zaken.
Mij hoor je niet beweren dat
je het probleem oplost met
het invoeren van het i-crite-

rium, maar
dan begin je
wel ergens
en ik heb de
hoop dat het
merkbare
effecten zal
opleveren.

Bewoners verdienen het dat
de overlast wordt aange-
pakt.”

In de gemeenteraad moet
nog worden gesproken over

de plannen van de Amster-
damse burgemeester om
een coffeeshopverbod in te
stellen voor buitenlandse
bezoekers. Er moet volgens
de Amsterdamse driehoek
(burgemeester, officier van
justitie en politie) actie wor-
den ondernomen omdat cri-
minele groepen een domi-
nante plek hebben veroverd
in de Amsterdamse coffee-
shopwereld. Het instellen
van een i-criterium wordt
door de driehoek als uiterst
wenselijk gezien. 

Dealers
De hoofdstedelijke coali-

tie van D66, PvdA en GL
voelt er tot dusver weinig
voor om in te stemmen met
een i-criterium. Dat heeft

voornamelijk te maken met
de gevreesde komst van nog
meer straatdealers en het
gebrek aan mogelijkheden
om te handhaven. 

Maar Van Wijk wijst erop
dat de nood hoog is. Hij is
een van de leden van de
stadsdeelcommissie in Cen-
trum, het stadsdeel waar
veruit de meeste coffee-
shops zijn. Van de 165 coffee-
shops in Amsterdam, zitten
er 75 in het Centrum. „Ter
vergelijking”, zegt hij. „In
heel Rotterdam zijn er veer-
tig coffeeshops. De coalitie-
partijen kijken momenteel
alleen naar de valkuilen,
maar ze zouden ook naar de
kansen van een i-criterium
moeten kijken. Met de in-
voering kan de negatieve ke-
ten worden doorbroken.”

Als het voorstel om het i-
criterium in te voeren
wordt aangenomen, zal dat
hoogstwaarschijnlijk de le-
vensvatbaarheid van tien-
tallen Amsterdamse coffee-
shops zwaar onder druk zet-
ten. Tegenstanders van het
i-criterium wijzen erop dat
juist de witwascoffeeshops
de maatregel zullen overle-
ven. Daarmee lijden de goe-
den onder de kwaden. 

De Amsterdamse coffee-
shops draaien op toerisme.
Volgens Van Wijk komen er
jaarlijks 3,6 miljoen buiten-
landse cannabisbezoekers
naar de hoofdstad tegen
66.000 Amsterdamse ge-
bruikers. „Die verhouding is
niet goed.”

Veel discussie coffeeshops

Vrees voor
nog meer
straathandel

Niemand vindt invoering ingezetenencriterium optimaal middel

Michel van
Wijk van de
stadsdeelcom-
missie in
Centrum
hoopt dat de
invoering
merkbare
positieve
effecten
oplevert. 
FOTO
RONALD BAKKER

Het Koninklijk Concertgebouworkest wil op 9 september een gratis
toegankelijk concert geven in het Westerpark. Daarmee wil het orkest
zijn nieuwe seizoen openen. 9

AMSTERDAM • Het beeld van De ratten-
vanger van Hamelen is na 35 jaar weer
compleet en teruggeplaatst op het
schoolplein van de 5e Montessorischool
in Oost. Het beeldhouwwerk van Jan
Heijens is gerestaureerd, nadat het 35
jaar geleden werd onthoofd door van-
dalen. Pas in 2019 is het hoofd weer
teruggevonden. Het kunstwerk ver-
beeldt het sprookje van De rattenvan-
ger van Hamelen waarin hij fluitend
gevolgd wordt door dansende kinde-
ren. De Rattenvanger staat nu aan de
andere kant van het schoolplein.

Rattenvanger terug
bij school in Oost

35 JAAR NA PLUNDERING

AMSTERDAM • Het
Allard Pierson
heeft de economi-
sche bibliotheek
van Arnold Heert-
je van de Stich-
ting tot Beheer
van de Heertje
Bibliotheek ge-
kregen als schen-
king. Heertje was
econoom en ver-
zamelaar van
oude boeken. De
schenking omvat
zo’n 3300 klassie-
ke gedrukte wer-
ken, van de 16de
tot en met de

20ste Arnold
Heertje (1934-
2020) stamde uit
een Joods gezin
uit Breda en dook
tijdens de Tweede
Wereldoorlog met
zijn familie onder
in Arnhem. Hij
studeerde in 1956
cum laude af in
economie aan de
Universiteit van
Amsterdam. In
1964, op zijn der-
tigste, werd hij
hoogleraar staat-
huishoudkunde
aan de UvA. 

Economieboeken
naar Allard Pierson

SCHENKING VAN HEERTJE

AMSTERDAM • De politie heeft een
36-jarige Amsterdammer aangehou-
den op verdenking van het leveren van
munitie aan een 38-jarige verdachte,
die in mei een winkelier uit Vlissingen
en twee vrouwen (34 en 16 jaar) op een
zorgboerderij in Alblasserdam zou
hebben doodgeschoten.

De Amsterdammer zou eind april
munitie hebben verkocht aan de ver-
dachte uit Oud-Alblas. Bij de doorzoe-
king van zijn woning werden vuurwa-
pens, munitie, verdovende middelen
en een groot geldbedrag aangetroffen. 

Wapenleverancier
gearresteerd

TWEE SCHIETPARTIJEN

AMSTERDAM • De Vrije
Universiteit (VU) sluit de
omstreden instelling
Cross Cultural Human
Rights Centre, dat werd
gefinancierd door China
en onderzoek deed naar
mensenrechten. 

Dat ligt gevoelig vanwege
de situatie rond Oeigoeren
en Tibetanen in dat land. De
NOS bracht de financiering
in januari naar buiten. De
universiteit legde daarop de
activiteiten van het cen-
trum stil en
zette eer-
der al een
Chinese
subsidie
stop die het
kreeg voor
mensen-
rechtenonderzoek.

De VU heeft een commis-
sie onderzoek laten doen
naar het centrum. Volgens
de commissie zijn er geen
aanwijzingen „dat individu-
ele onderzoekers hun opvat-
tingen hebben laten ’kopen’
of dat onder druk van Chi-
nese financiers sprake is ge-
weest van zelfcensuur.” Te-
gelijk was er niet genoeg
„openheid en transparan-
tie” over waar het geld voor
het centrum vandaan
kwam. De VU zelf zegt „on-

voldoende alert” te zijn ge-
weest.

Een onderzoeker van het
centrum verklaarde eerder
dat het wel meevalt met het
lot van de Oeigoerse mos-
limminderheid in China.
Volgens waarnemers en
westerse landen wordt die
in de Chinese regio Xinjiang
stelselmatig onderdrukt
door de overheid. Mensen-
rechtenorganisaties be-
schuldigen Peking van meer
dan een miljoen Oeigoeren

en andere
moslims ge-
vangen te
houden,
dwangarbeid
op te leggen
en vrouwen
gedwongen

te steriliseren.
De VU zegt dat de uit-

spraak van de onderzoeker
onder de vrijheid van me-
ningsuiting valt, maar de
universiteit neemt er wel af-
stand van. „De vergoelijking
of zelfs ontkenning van de
situatie van de Oeigoerse
moslims is ongepast en le-
vert geen positieve bijdrage
aan het verbeteren van de
benarde situatie waarin de-
ze bevolkingsgroep ver-
keert”, verklaart rector
magnificus Jeroen Geurts.

De VU zelf zegt „onvoldoende alert” te zijn geweest.
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Sluiting van 
VU-centrum 

Onvoldoende
openheid en
transparantie
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