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ACHTERGROND | ONDERWIJS

Een Mekka voor 
fraudeurs

De Roermondse School voor Islamitisch 
Basisonderwijs huurde massaal spookwerknemers 
in en fraudeerde met leerlingenvervoer. Ouders en 
leerkrachten werden geïntimideerd.  Deel 2 in een 
3-delige serie over fraude met schoolgelden. 

Op 21 november 2006 neemt burge-
meester Henk van Beers van Roer-
mond de pen ter hand. In een brief 
aan toenmalig minister van Onder-
wijs Maria van der Hoeven (PvdA) 
bericht hij over vermeende wantoe-
standen bij de School voor Islamitisch 
Basisonderwijs in zijn gemeente. ‘Op 
de loonlijst van de islamitische school 
Roermond staan personen die geen 
werkzaamheden verrichten voor die 
school. Personen die zelfs niet bekend 
zijn op de school.’ 
Volgens de burgemeester staat de 
voormalige echtgenote van Moha-
med Douiyeb, secretaris van het 
schoolbestuur, op de loonlijst als 

schoonmaakkracht, terwijl ze daar 
nog nooit met een dweil is gesigna-
leerd. Ook de echtgenote van be-
stuurslid Yüksel Özkaya krijgt salaris 
zonder werk te verrichten, aldus Van 
Beers. Drie andere personen, woon-
achtig in Waddinxveen en Nieuwe-
gein, worden uitbetaald terwijl ze 
‘volstrekt onbekend zijn’. 
Verder int secretaris Douiyeb voor 
leerlingenvervoer 260 euro per leer-
ling per jaar in contanten bij de ou-
ders, en declareert hij de kosten ver-
volgens nogmaals bij de school, 
meldt de burgemeester. Hij kondigt 
aan zich tot het Openbaar Ministerie 
in Roermond te wenden. ‘Alvorens 

dit te doen zal ik echter eerst per-
soonlijk de Minister van Onderwijs 
informeren, iets wat ik bij deze doe’, 
zo besluit de brief. 

Beerput
Van Beers trekt daarmee, zo zal blij-
ken, een ongekende beerput open 
bij de Stichting Islamitische Scholen 
(SIS) Helmond, waar naast de 
School voor Islamitisch Basisonder-
wijs Roermond ook de Islamitische 
basisschool Salah Eddin El Ayyoubi 
in Helmond onder valt. 
Bijna 5 jaar later ligt er een stapel 
inspectierapporten, is er formeel 
aangifte gedaan, heeft de FIOD een 
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vooronderzoek verricht, is het 
schoolbestuur door de rechter ont-
slagen en de Roermondse vestiging 
van de school wegens leerlingente-
kort opgedoekt. Het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur & Wetenschap-
pen (OC&W) heeft 9 ton teruggevor-
derd van het nieuwe schoolbestuur. 
En daar blijft het bij. De aangifte 
heeft nooit geleid tot vervolging.
Mohamed Douiyeb is nog altijd secre-
taris/penningmeester van de stichting 
die het leerlingenvervoer verzorgt.
Uit het dossier in deze zaak, in bezit 
van Binnenlands Bestuur, komt naar 
voren hoe geraffi neerd het gesjoemel 
met gelden in zijn werk ging. Zó ge-
raffi neerd, dat het Openbaar Minis-
terie het na een verkennend vooron-
derzoek door de FIOD (Fiscale 
Inlichtingen- en Opsporingsdienst) 
- dat nooit openbaar is gemaakt - 
uiteindelijk maar opgeeft: het ontra-
felen en juridisch bewijzen van de 
fi nanciële malversaties kost te veel 
mankracht, afgezet tegen ‘andere 
prioriteiten’.
De Onderwijsinspectie en de Audit-
dienst van het ministerie van OCW 
komen na een diepgravend onder-
zoek over de jaren 2002 tot en met 
2006 tot de conclusie dat zeven 
 beleidsmedewerkers, twee schoon-
maaksters en een administratief me-
dewerkster werden betaald, terwijl 
ze geen of ‘niet noemenswaardige’ 
werkzaamheden op school verricht-
ten. De schoonmaaksters waren de 
(ex-)echtgenotes van de voorzitter 
en de secretaris, die zichzelf naast 
hun bestuursfunctie hebben be-

noemd als beleidsmedewerker voor 
1,2 fte. De schoonmaaksters zijn met 
terugwerkende kracht benoemd voor 
1,2 fte. Eén van hen werd uitbetaald 
voor 7 maanden terwijl ze maximaal 
6 weken zou hebben gepoetst. 

Hoogst ongebruikelijk
Een fi nancieel beleidsmedewerker 
blijkt met terugwerkende kracht 
voor 1,2 fte in salarisschaal 14 te 
zijn aangesteld. Zo’n fi nancieel be-
leidsmedewerker is in het primair 
onderwijs sowieso ‘hoogst ongebrui-
kelijk’, schrijft toenmalig staatssecre-
taris Dijksma (OC&W) in april 2007 
aan het SIS-bestuur, ‘zeker voor een 
school met slechts twee vestigingen 
die bovendien al een penningmees-
ter en een administratiekantoor 
heeft.’
Daarnaast is het vreemd dat de be-
stuursleden zichzelf salaris toeken-
nen, zeker nu er per schoolvestiging 
ook nog een betaalde directeur in 
dienst is. ‘Tenzij het gaat om openba-
re schoolbesturen die uitgaan van 
een gemeentebestuur, zijn bestuur-
ders in het primair onderwijs in het 
algemeen vrijwilliger’, aldus Dijks-
ma. Daarnaast is het in strijd met de 
eigen statuten. Ze vraagt zich hard-
op af waarom SIS Helmond ‘niet 
minder dan vijf andere beleidsmede-
werkers in dienst had voor in totaal 
ruim 5,7 fte’. Sommige personeels-
leden, zo blijkt uit het inspectierap-
port, waren er niet eens van op de 
hoogte dat ze op de loonlijst ston-
den. Van sommige ‘spookwerk-
nemers’ kan de inspectie niet meer 

achterhalen of ze daadwerkelijk 
werk hebben verricht.  
Het schoolbestuur komt met diverse 
verklaringen voor het hoge aantal 
duurbetaalde beleidsmedewerkers 
op de loonlijst. Zo is de fi nancieel 
beleidsmedewerker onder andere be-
zig geweest met beleggingen. Daar-
naast hebben bestuurders van een 
islamitische basisschool extra onder-
steuning nodig omdat hun taak veel 
omvangrijker is dan die van bestuur-
ders van een reguliere basisschool, 
betoogt SIS: ‘Om te kunnen overle-
ven is het voor islamitische scholen 
extra belangrijk om een goed en in-
tensief contact met de ouders te heb-
ben. Door dit intensieve contact kun-
nen afwijkende tendensen ook 
sneller opgemerkt en mogelijk aan-
gepakt worden’, aldus de advocaat 
van SIS in een brief aan OC&W. 
Overigens vraagt de advocaat zich 
wel af waarom de school nu ineens 
‘van de ene op de andere dag wordt 
aangesproken’. De inspectie heeft 
regelmatig bezoeken afgelegd aan 
de school en is dus ‘al jarenlang op 
de hoogte van de feiten, althans had 
daarvan ruimschoots op de hoogte 
kunnen zijn’.
Een van de ‘spookwerknemers’ is 
mevrouw S. die op papier taken van 
een zieke directeur zou hebben over-
genomen. S. was zelf langdurig ziek, 
tot vlak voor haar benoeming, en 
meldt zich onmiddellijk na die be-
noeming wederom ziek. Vanaf janua-
ri 2006 krijgt ze daarom ook een 
WAO-uitkering. Dat was een ‘fout bij 
het invullen van de aanvraag voor 

OM: 
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de WAO-uitkering’, zo luidt de ver-
dediging.

Profi jtelijke constructie
SIS Helmond handelde niet geheel 
op eigen houtje. Dyade Advies in 
Nieuwegein, een bureau dat scholen 
helpt met het voeren van de admi-
nistratie, blijkt personeel van haar 
eigen kantoor op de loonlijst van de 
Roermonds/Helmondse school te 
zetten. De school betaalt Dyade met 
lerarensalarissen, in ruil berekent 
Dyade de school geen kosten voor 
haar administratiewerk. Een ‘verde-
digbare’ en ‘voor u profi jtelijke con-
structie’, schrijft Dyade in november 
2004 aan SIS: op deze wijze kunnen 
overtollige fre’s (rekenkundige een-
heden voor formatieplaatsen) alsnog 
bij het Rijk worden verzilverd. Enige 
voorwaarde is dat de betrokken Dya-
de-medewerkers ‘aantoonbaar’ werk 
verrichten voor de school. 
Kennelijk is de constructie gemeen-
goed, blijkt uit de correspondentie: 
Dyade en andere administratiekan-
tooren gaan veelvuldig zo te werk 
en huisaccountant Pricewaterhouse-
Coopers keurt het goed, aldus de 
 advocaat van SIS. 
Er was nog een derde partij betrok-
ken. In enkele gevallen vond er een 
dubbele omboekoperatie plaats: in 
de jaren 2002 tot 2004 werd het sa-
laris van SIS-directeuren uitbetaald 
aan de Stichting Katholiek Onder-
wijs Soest (SKOSS), een andere 
cliënt van administratiekantoor Dya-
de. 
SKOSS betaalde door aan SIS Hel-
mond, dat de directeuren met terug-
werkende kracht benoemde. Eén van 
hen verrichtte nooit werk voor SIS 
Helmond: het salaris was bedoeld 
als compensatie voor te weinig ver-

rekende fre’s van secretaris Douiyeb 
van SIS, die ook bij SKOSS op de 
loonlijst stond. Het fi ctieve dienst-
verband met de directeur was ‘puur 
om boekhoudkundige redenen’ aan-
gegaan, concludeert de inspectie.
SIS-secretaris Douiyeb was in die 
tijd tevens voorzitter van de ISBO, 
de Islamitische Schoolbesturen Orga-
nisatie. Al het ISBO-personeel stond 
bij SKOSS op de loonlijst. 
Het geschuif met salarisgelden is 
met vele vraagtekens omgeven. Zo 
ondertekent Özkaya op 15 juli 2006 
de functiewaardering voor ‘be-
leidsmedewerker’ Douiyeb. Dezelfde 
Douiyeb ondertekent 2 weken later 
eenzelfde functiewaardering voor 
‘beleidsmedewerker’ Özkaya. Het 
 betreft achteraf opgestelde functie-
waarderingen voor dienstverbanden 
die al jaren daarvoor zijn aangegaan. 
Ook treft de inspectie achteraf in 
2006 opgestelde, langlopende aan-
stellingen aan van ‘bouwkundige 
 beleidsmedewerkers’: medewerkers 
van de fi rma’s die in 2002 kortstondig 
verbouwingen hebben uitgevoerd aan 
de scholen in Helmond en Roermond. 
Schoolbestuur en Dyade leggen uit 
dat dit te maken heeft met de ‘samen-
vatting van verschillende arbeidsover-
eenkomsten tot één arbeidsovereen-
komst’; een verklaring die in diverse 
gevallen van stal wordt gehaald.
Een ‘stafmedewerker bestuurlijke on-
dersteuning’ blijkt van 2003 tot 2006 
op de loonlijst te hebben gestaan 
zonder dat hij ooit formeel is aange-
nomen. In diezelfde periode staat hij 
bovendien op de loonlijst van de 
Stichting Onderwijsbureau Midden 
Nederland (SOMN). Zijn hele jaarsa-
laris voor het werk in Roermond is 
in één klap overgemaakt aan SOMN.
Al met al concludeert de inspectie 
dat de aanstelling van de vele be-
leidsmedewerkers in hoge salaris-
schalen ‘in geen enkele verhouding 
staat tot de werkzaamheden die pas-
sen bij een bestuur met twee relatief 
kleine basisscholen’. Daardoor zijn 
‘langdurig en systematisch middelen 
onttrokken aan de scholen die be-
doeld waren voor inzet van voldoen-
de onderwijzend en onderwijsonder-
steunend personeel en voor het 
scheppen van adequate materiële 
voorzieningen.’ 
De inspectie ontwaart ook een pa-
troon: tijdens diverse eerdere inspec-
tiebezoeken was al vastgesteld dat 

de klassen op de scholen twee keer 
zo groot waren als ‘hetgeen volgens 
de verstrekte rijksmiddelen mogelijk 
was’. Vanwege de vele achterstands-
leerlingen kreeg SIS Helmond extra 
gelden om kleinere klassen samen te 
stellen en extra (assistent-)leerkrach-
ten aan te trekken. Dat gebeurde dus 
niet: het extra geld werd besteed 
aan niet-onderwijzend personeel 
en ‘beleidsmedewerkers’. 

Lucratieve melkkoe
Niet alleen met salarissen en ‘spook-
werknemers’, maar ook op andere 
gebieden is er gerommeld, zoals bur-
gemeester Van Beers in zijn brief al 
had gemeld. Het leerlingenvervoer 
blijkt een lucratieve melkkoe, zo 
constateert de inspectie. De leerlin-
gen van de school komen uit de hele 
regio. Het vervoer met busjes naar 
de gym- en zwemlessen en op 
schoolreisjes wordt op papier ver-
zorgd door de Stichting Leerlingen-
vervoer Zuid-Nederland. Voorzitter 
daarvan is Özkaya, secretaris/pen-
ningmeester is Douiyeb. 
In de praktijk verzorgde de gemeente 
Roermond dit vervoer. SIS Helmond 
verstrekte in 2000 een lening van 45 
duizend euro aan de Stichting Leer-
lingenvervoer voor de aanschaf van 
enkele busjes. Van die lening was tij-
dens het inspectie-onderzoek nog 
niets terugbetaald.
Ankie Somers, toenmalig directrice 
van de school, legt desgevraagd uit 
hoe het werkte. ‘Het schoolbestuur 
heeft de inspectie verteld dat de bus-
jes moesten worden aangeschaft om-
dat de gemeente het vervoer niet 
 regelde. Dat vervoer was door de 
 gemeente vanaf dag één echter wel 
degelijk geregeld. Met die busjes 
werden vervolgens de leerlingen die 
in en vlakbij Roermond woonden 
naar school gebracht. Deze leerlin-
gen hadden, omdat ze zo dicht bij 
school woonden, geen recht op een 
vergoeding voor leerlingenvervoer. 
De ouders betaalden cash 260 euro 
per jaar aan mij, ik droeg dat geld af 
aan secretaris Douiyeb.’ 
Somers is gehoord door de inspectie 
en de FIOD en heeft formeel bericht 
gehad dat ze zelf in deze zaak géén 
verdachte is.
De schoonmaak op de scholen werd 
verzorgd door het eigen bedrijf van 
de penningmeester van het schoolbe-
stuur, Mohamed Dahmani. Twee 
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schoonmaaksters, de echtgenote van 
voorzitter Özkaya en de ex-echtgeno-
te van secretaris Douiyeb, blijken met 
terugwerkende kracht voor 1,2 fte 7 
maanden lang aangesteld à raison 
van 18.684 euro per persoon. Een 
van hen heeft tot dat moment nooit 
schoongemaakt. Ze zou later, in de 
zomervakantie, de school gaan poet-
sen, zo luidt de verklaring van het 
bestuur. ‘Ook dat is nooit gebeurd’, 
aldus schooldirectrice Somers. 
De redenering van de schoolvakantie 
gaat sowieso niet op, schrijft het mi-
nisterie aan de FIOD: de vakantie 
duurt maximaal 6 weken, geen 7 
maanden. ‘Het laat zien dat het de 
bedoeling was om de betrokken per-
sonen - en via die personen wellicht 
zichzelf - op onrechtmatige wijze te 
bevoordelen.’ 
Achteraf verzilveren van overgeble-
ven formatieplaatsen is volgens het 
ministerie onder voorwaarden welis-
waar toegestaan, maar nooit als er 
geen feitelijk werk op de school is 
verricht. Op overtreding van de voor-
waarden staat een ‘bekostigingssanc-
tie’ (lees: terugvordering), maar 
daarnaast is ‘natuurlijk het strafrecht 
van toepassing’. De personele uitga-
ven in het geval SIS acht het ministe-
rie ‘onrechtmatig en zelfs strafbaar’. 

Niet capabel
De inspectie legt nog iets anders 
bloot. Terwijl de betaalde bestuur-
ders toezicht houden op zichzelf, 
functioneert ook het controlerend 
orgaan van de school, de medezeg-
genschapsraad (MR), niet naar be-
horen. Jarenlang is er geen MR, en 
als die er uiteindelijk komt, hangt er 
een geur van gesjoemel rond de ver-
kiezingen in Helmond. De wel eerlijk 
gekozen Roermondse MR mag van 
het bestuur nooit officieel aantreden 
omdat de ouders ‘niet capabel zou-
den zijn om de stukken te lezen’, 
vertelt directrice Somers. Formatie-
plannen zijn nooit in MR-vergaderin-
gen geweest, handtekeningen zijn 
achteraf geplaatst. 
Het kon allemaal mede gebeuren, 
aldus de inspectie, omdat er op bei-
de scholen een ‘intimiderend en be-
dreigend’ klimaat van ‘sociale onvei-
ligheid’ heerst waarin docenten en 
ouders bang zijn om de mond open 
te doen tegen het bestuur, of om zit-
ting te nemen in de MR. Kritische 
vragen over het ondoorzichtige fi-

nanciële en personeelsbeleid worden 
hard gepareerd: leerkrachten wor-
den bedreigd met ontslag (‘Ik werk 
je eigenhandig naar buiten!’), kriti-
sche ouders met het van school ver-
wijderen van hun kind. Al met al 
spreekt de inspectie van een ‘zeer 
bazige’ bestuurscultuur waarin 
‘transparantie en toezicht ontbrak’.
Hoe diepgravend ook, de onderzoe-
ken van de inspectie en de Audit-
dienst hebben niet alles blootgelegd 
rond de Roermondse school. De zaak 
telt nog diverse losse eindjes. Uit de 
verschillende dossiers, ingezien door 
Binnenlands Bestuur, blijkt dat ou-
ders, leerkrachten en directie in de 
loop der jaren herhaaldelijk bij de 
inspectie aan de bel hebben getrok-
ken over al dan niet vermeende mis-
standen. Sommige daarvan komen 
niet terug in de rapporten van die 
inspectie. 
Gemeld werd onder meer dat de 
dochter van een van de bestuursle-
den een volwaardig salaris als on-
derwijsassistent kreeg, terwijl ze in 
werkelijkheid stage liep op school. 
Rekeningen voor schoonmaakwerk-
zaamheden zijn nooit tegen het licht 
gehouden, hoewel ze menig kwar-
taal in de duizenden euro’s liepen.
Voor zover bekend is er ook nooit 
onderzoek gedaan naar waar de ver-
duisterde gelden zijn gebleven. Ou-
ders en leerkrachten vertelden de 
inspectie dat diverse bestuursleden 
veel bezittingen hebben in Turkije en 
Marokko. Evenmin is er onderzoek 
gedaan naar uitkeringsfraude. De 
‘spookwerkneemster’ die naast haar 
salaris jarenlang een WAO-uitkering 
genoot, kreeg in 2007 een brief van 
Dyade: ‘Dit zou in een ongunstig ge-
val door de uitkeringsinstantie als 
fraude gezien kunnen worden. Ik 
neem aan dat u dit niet bewust heeft 
laten gebeuren, maar dat u min of 
meer de dupe bent geworden van 
een ingewikkelde regelgeving.’
Ze krijgt het verzoek het ‘teveel geno-
ten salaris’ à 17.895,83 euro terug te 
storten aan het schoolbestuur. ‘Daar-
naast moet ik u helaas mee delen dat 
uw dienstverband bij de stichting be-
eindigd wordt’. Verdere actie wordt in 
haar richting niet  ondernomen.

Geen vervolging
Een strafrechtelijk vervolg komt er 
niet op de fraude bij SIS Helmond. 
Geen van de bestuursleden van SIS-

Helmond is voor de rechter ge-
bracht. Douiyeb, door de rechtbank 
ontslagen als bestuurder, blijft tot 
april 2009 zelfs als beleidsmedewer-
ker op de loonlijst staan van SIS Hel-
mond. Hij meldt zich langdurig ziek 

en de rechter moet er opnieuw aan 
te pas komen om hem ook uit die 
functie ontslagen te krijgen.
Het nieuwe bestuur moet 9 ton te-
rugbetalen aan OC&W, en dat be-
drag verhalen op de oud-bestuur-
ders. Of dat lukt, is nog maar de 
vraag. Advocaten zoeken namens 
het nieuwe bestuur nu uit of zo’n 
 civiele procedure kansrijk is.
‘Bij sommige mensen, zoals secretaris 
Douiyeb, zou je verwijtbaar handelen 
kunnen aanvoeren. Maar die andere 
personeelsleden, zijn die er zelf ver-
antwoordelijk voor dat ze minder 
zijn opgeroepen dan waarvoor ze be-

‘KRITISCHE VRAGEN WERDEN  
HARD GEPAREERD’
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nooit over te zijn ingelicht door het 
Openbaar Ministerie, laat staan over 
de motieven achter het besluit om de 
aangifte te laten vallen. Volgens het 
huidige bestuur van SIS Helmond 
komen Somers’ aantijgingen voort 
uit pure rancune ‘omdat ze door de 
sluiting van de school haar baan 
kwijt raakte.’ Somers zou hebben 
 gedreigd ‘de school mee te sleuren  
in haar val’, zo laat het bestuur via 
de advocaat weten. 
Somers: ‘Zeggen ze dat? Tjongejon-
ge... En wat had ik volgens hen dan 
om mee te kúnnen dreigen? De Au-
ditdienst heeft vastgesteld dat ík niet 
heb gefraudeerd. Samen met de leer-
krachten heb ik tot het einde juist 
alles, echt álles geprobeerd om de 
school in Roermond van de onder-
gang te redden.’ <

Dit is het tweede deel van een drieluik 

over fraude in het islamitisch onderwijs.  

Volgende week: de lezing van administra-

tiekantoor Dyade. 

taald kregen? Zij hadden gewoon 
een contract binnen het onderwijs. 
Terugvorderen wordt dan heel inge-
wikkeld’, stelt advocaat Ferd Janssen 
van SIS Helmond. ‘Bovendien is het 
merkwaardig dat alle pijlen zich nu 
richten op het schoolbestuur, terwijl 
de adviseurs van onder andere Dya-
de, die veel profijt hadden van alle 
constructies, geheel buiten schot blij-
ven. En daarbij: deze constructies 
werden jarenlang in heel het onder-
wijs toegepast én door ambtenaren 
van OC&W geaccordeerd, niet alleen 
bij de islamitische scholen.’
De Roermondse vestiging van de 
school is op 1 augustus 2007 opge-
doekt omdat ze enkele leerlingen be-
neden de stichtingsnorm bleef. ‘Dat 
was een vooropgezet plan om diep-
gravend onderzoek naar het gesjoe-
mel te frustreren’, stelt directrice 
 Somers. ‘Aanvankelijk hadden we 
genoeg leerlingen. Toen de eerste 
fraudeberichten naar buiten kwa-
men, heeft secretaris Douiyeb via de 

moskee echter op ouders ingepraat 
om hun inschrijving weer in te trek-
ken. Dat is ook gebeurd. Het is dood-
zonde dat een goede school vanwege 
dit soort praktijken de deuren heeft 
moeten sluiten. En het is echt on-
voorstelbaar dat hier nooit vervol-
ging is ingesteld.’ 
Het huidige schoolbestuur laat via 
een van haar advocaten weten hier 

Binnenlands Bestuur heeft geprobeerd in contact te komen 

met voormalig bestuurssecretaris Douiyeb, via vier verschil-

lende advocaten die hem of SIS Helmond hebben bijgestaan 

en via de huidige schoolleiding in Helmond. Dat heeft niet ge-

leid tot contact. Douiyeb verblijft momenteel volgens zegslie-

den in een psychiatrische inrichting in België. Advocaat S. 

Jurg, die Douiyeb bijstond tijdens de ontslagzaak in 2009, wil 

Douiyebs huidige contactgegevens niet verstrekken en hem 

ook geen terugbelverzoek overbrengen. ‘Ik praat met u niet 

over deze zaak en ik denk dat de heer Douiyeb daar ook geen 

behoefte aan heeft.’

GEEN CONTACT

Zoals je eens in 
de zoveel tijd 
leest dat weer 
een TBS’er is ont-
snapt, zo lees je 
ook eens in de 

zoveel tijd dat een Hollandse 
 bestuurder zich weer sterk heeft 
 gemaakt voor de Olympische Spe-
len. Als onverbeterlijke Amsterdam-
mer hoor ik nu al zo’n 50 jaar over 
plannen om de Spelen naar de 
hoofdstad te halen. Wordt het niet 
eens tijd dat al die plannenmakers 
een jubileum vieren?
Een aanleiding is altijd snel gevon-
den. Dit keer moet de happening in 
2028 plaats vinden, want dan is het 
precies 100 jaar geleden dat de Spe-
len al eens naar Amsterdam kwa-
men. Maar dat was toen. Het ama-
teurisme regeerde destijds nog, 
televisie bestond niet en sporters 
vonden meedoen belangrijker dan 
winnen. Maar dat alles is niet meer. 
In de OS van nu gaat het om het gro-
te geld, om miljarden en miljarden.
Er is een populaire theorie die zegt 
dat regeringen oorlogszuchtig wor-

den, wanneer het intern niet lekker 
loopt. Een buitenlandse oorlog haalt 
de aandacht weg bij de binnenlandse 
problemen. Die theorie zou ik graag 
willen uitbreiden: bij de gemeente 
Amsterdam wordt over de Olympi-
sche Spelen gedroomd, zodra het 
met de stad zelf niet goed gaat. Ik 
noem maar eens wat op: begrotings-
tekort, Noord-Zuidlijn niet klaar, 
 emigrerende joden.
Dit keer heet de Olympische dromer 
Eric van der Burg (50). Hij is wethou-
der van sport en nog een heleboel 
zaken, zoals zorg en Schiphol. Ooit 
zaten de dromers vooral bij de PvdA, 
maar de politieke verhoudingen zijn 
veranderd. Van der Burg is van de 
VVD. Dat neemt niet weg dat de 
 dromen dezelfde zijn gebleven.
De retoriek trouwens ook. Van der 
Burg gelooft, zei hij in NRC Handels-
blad, ‘ontiegelijk in de Olympische 
ambitie’. Hé, dat is grappig! Ontiege-
lijk was het lievelingswoord van Ed 
van Thijn, de oud-burgemeester van 
Amsterdam, die ook al eens gepro-
beerd heeft de Olympische Spelen 
binnen te halen. In de verste verte 

niet gelukt, maar tot de laatste 
 minuut werd gedacht dat ze in de 
race vooraan lagen. Leden van het 
Olympische Comité konden hem 
 alles wijs maken.
Eric van der Burg gaat er helemaal 
voor. Als je nergens in gelooft, krijg je 
nooit iets voor elkaar. Gretig citeert 
hij John F. Kennedy, die heeft gezegd: 
‘we gaan naar de maan’. En verdomd, 
zeg, een paar jaar later stonden ze 
op de maan! Kortom, wat Kennedy 
kon, moet Amsterdam ook kunnen. 
Om zijn ambitie vorm te geven heeft 
Van der Burg een metafoor bedacht: 
de ‘Holland Acht’. De komende jaren 
wil hij acht grote internationale spor-
tevenementen binnenhalen, zodat de 
hele wereld tegen ons op gaat kijken. 
Heel belangrijk in ‘de visie’ van de 
wethouder wordt het jaar 2012 want 
- en ik citeer letterlijk - ‘worden wij 
gewoon Europees kampioen voetbal’. 
Ontiegelijk gewoon, zou ik bijna zeg-
gen. Graag wil ik hierbij de stad 
 Amsterdam, en met name wethou-
der Eric van der Burg, feliciteren met 
het feit dat wij gewoon even alle pro-
blemen gaan oplossen.

HOLLAND ACHT


