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door Mathijs Noij

ENSCHEDE – Toen Martin Rosema,
hoogleraar politicologie aan de
Universiteit van Twente, de nieu-
we stemhulp voor de gemeente-
raadsverkiezingen in het Groning-
se Haren bekeek, viel zijn mond
open van verbazing. „Neem de
stelling dat Haren er over dertig
jaar anders uitziet dan nu. Eens of
oneens. Dat is toch lachwek-
kend?”
Nederland kent een traditie van
kieshulpen. Voor de landelijke ver-
kiezingen van 1998 werd de eer-
ste, de Stemwijzer, geïntrodu-
ceerd. Ook voor de gemeente-
raadsverkiezingen en ‘Europa’
worden ze tegenwoordig veel ge-
bruikt. „Minder dan tijdens de
landelijke verkiezingen, maar ik
schat dat ook nu weer zo’n 25 pro-

cent van de kiezers er gebruik van
zal maken”, zegt Rosema. „En ze
hebben invloed op het stemge-
drag, vooral bij zwevende kie-
zers.” Door de wildgroei aan loka-
le partijen, sommige niet eens
met een serieus partijprogramma,
is het maken van een kieshulp op
gemeentelijk niveau een lastige
taak. Rosema: „Met one-issue en
specifieke doelgroeppartijen is
het enorm tijdrovend uit te zoe-
ken waar alle partijen voor staan.”
In veel kleine gemeenten is er
dan ook voor gekozen om de weg-
wijzer voor de kiezer weg te be-
zuinigen. Dat scheelt al gauw
10.000 euro op de begroting.
„Dat is hartstikke dom”, zegt
André Krouwel, oprichter van het
Kieskompas en politicoloog aan
de Vrije Universiteit in Amster-
dam. Onderzoekers zoals Krou-

wel wijzen op het opkomstbevor-
derend effect. Rosema, niet ver-
bonden aan een kieshulp, is het
met hem eens: „Een kieshulp
trekt meer mensen over de streep
dan een flyer.”
Het gemis van een kieshulp
wordt in sommige gemeenten op-
gevuld door een ‘hobbyist op een
zolderkamertje’ die zelf aan de
slag gaat, zoals in Haren. „In som-
mige gevallen gebeurt dit verdien-
stelijk”, zegt Rosema. „Maar in de
meeste gevallen deugt er niets
van.” Dat is overigens niet verras-
send, aangezien zelfs de grote
kieshulpen tekortschieten, stelt
Rosema. „Elke tool heeft zijn ei-
gen tekortkomingen.”
De nieuwste kieshulp, De Stem
Van, gebruikt volgens hem ‘vage
stellingen’, waar de gebruiker met
een schuifbalk van nul tot hon-

UTRECHT – Bij de start van een on-
derzoek naar betrokkenheid van
hooggeplaatste personen bij seks-
feestjes met minderjarige jon-
gens, zijn behalve de naam van
topambtenaar Joris Demmink
ook die van drie hoofdofficieren
van justitie genoemd. Dat heeft
ex-rechercheur Leendert de Koter
gisteren verklaard aan de rech-
ter-commissaris in Utrecht.
Minister Opstelten (Veiligheid en
Justitie) reageerde later dat Dem-
mink ‘op geen enkele wijze’ in
het onderzoek is voorgekomen.
De Koter was in 1997 betrokken
bij het Rolodex-onderzoek als re-
chercheur van de criminele inlich-

tingendienst. Het onderzoek con-
centreerde zich op een hoogleraar
aan de Vrije Universiteit. Hij zou
een faciliterende rol hebben ge-
speeld bij de orgies. Volgens De
Koter heeft het onderzoek geen
nadere aanwijzingen opgeleverd
tegen Demmink. Over de genoem-
de officieren verklaarde hij niet
nader. Het onderzoek heeft uitein-

delijk geen tastbaar resultaat opge-
leverd, althans niet waar het de
hooggeplaatste figuren betreft.
Voormalig chef van de Amster-
damse jeugd- en zedenpolitie
Jaap Hoek herinnerde zich giste-
ren bij zijn verhoor niet dat de
naam Demmink in het Rolo-
dex-onderzoek opdook. En ook
niet dat er namen van hoofdoffi-
cieren in voorkwamen.
Het voorlopig getuigenverhoor
van onder anderen De Koter
vindt plaats op verzoek van Stich-
ting De Roestige Spijker. Die wil
de onderste steen boven hebben
over mogelijk misbruik door Dem-
mink.

Bij onderzoek naar seks-
feestjes met minderjarigen
is volgens getuige naam van
Demmink gevallen

Kieshulp helpt
Kieshulpen bieden een ‘hulplijn’
voor de zwevende kiezer. Maar elke
stemhulp heeft zijn tekortkomingen.
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Getuigen spreken elkaar tegen over
voormalig topambtenaar Demmink

STEMWIJZERS

Boek nu: www.effeweg.nl of bel 0529 46 96 67

BERLIJN PARIJS LONDEN

Andalusië: Granada,  
Sevilla, Córdoba

Devon en Cornwall
Boekcode 1110

7 en 21 apr  
gegarandeerd vertrek!

31 mrt gegarandeerd vertrek!

17 mrt, 7, 28 apr 
gegarandeerd vertrek!

11 apr gegarandeerd vertrek!

Zeer complete reis met gezellig avondprogramma!

Gegarandeerd vertrek!

Tirol, Kufstein en Tegernsee

Last-minute reis naar de sneeuw!

Stedentrips

Rondreizen met gegarandeerd vertrek  
in maart en april!

Kroatië,  
Dubrovnik

Grande Tour Bella Italia

#

Zonder postzegel opsturen naar: effeweg.nl, antwoordnummer 778, 7700 VG Nieuwleusen

Ja, ik ontvang graag de nieuwe brochure:     o Excursiereizen   o Fietsreizen   o Stedenreizen

Naam                               dhr/mevr

Adres    

Postcode                  Plaats
1110

GRATIS BROCHURE 2014

Supervoordelige busreizen

17 mrt 
van  699,-   
voor 669,-

31 mrt 
van  999,-   
voor 874,-*

In prijs verlaagd

van  359,-  voor 339,-

*Gebruik tijdens het boeken boekcode 1110 en de prijs wordt automatisch verlaagd.  
Kortingen zijn in de prijs verrekend. Deze kortingen gelden alleen op nieuwe boekingen.

15 daagse busreis
Vertrek: diverse data

10 daagse busreis
Vertrek: 11 apr, 11 aug,  
8 sep

8 daagse busreis - Vertrek: 14, 28 mrt

15 daagse busreis
Vertrek: 7, 21 apr,  
29 sep, 20 okt

22 daagse busreis
Vertrek: 31 mrt, 22 sep,  
6, 27 okt

vanaf
669,-

vanaf
739,-

vanaf
689,-

vanaf
874,-

vanaf
139,-

vanaf
99,-

vanaf
99,-

Alle fouten voorbehouden. Prijzen zijn vanaf en per persoon o.b.v. boeking van 2 personen. Exclusief excursie- en entreegelden  
en  €18,- reserveringskosten per boeking. Deze pakketreizen zijn inclusief vervoer, overnachtingen en met begeleiding door de  
chauffeur, tevens reisleider. Verzorging is per reis verschillend. De twee- tot vijfdaagse reizen worden gereden met Tourist Class  
touringcars. Reizen van 8 dagen en langer worden gereden met Comfort Class touringcars.

Vertrekgarantie op heel veel reizen!  
Voor als u zeker Effe Weg wilt…

in de winter
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Een 24-jarige Roemeen
moet drie jaar de cel in voor
de gewelddadige overval op
de iCentre in Ede op 23
maart 2013. Dat heeft de
rechter in Arnhem gisteren
bepaald. De daders namen
voor bijna 30.000 euro aan
iPhones, iPads en MacBooks
mee. Twee jonge medewer-
kers werden met geweld
vastgepakt, geduwd en gesla-
gen.

derd op moet reageren. Tot op het
kleinste detail kan men de nuan-
ce zoeken. „Daardoor moeten
mensen echt nadenken over waar
zij staan”, zegt ontwikkelaar
Evert Wolters. Rosema is echter
kritisch: „Wie kan nog uitleggen
wat het verschil is tussen 65 pro-
cent of 75 procent ‘eens’?” Boven-
dien zijn er stellingen waar je ge-
woon voor of tegen bent. „Je kan
niet half voor het aanleggen van
een rotonde zijn.”
Krouwel vindt ‘zijn’ Kieskompas
de betrouwbaarste kieshulp. „Het
biedt vijf keuzes, van ‘helemaal
eens’ tot ‘helemaal oneens’. De
Stemwijzer heeft alleen ‘voor’, ‘te-
gen’ of ‘geen van beide’.”
Maar ook het Kieskompas is niet
onbekritiseerd. In een stelsel van
twee assen wordt de positie van
de kiezer geplaatst aan de hand
van hoe progressief dan wel con-
servatief hij is, en hoe rechts dan
wel links. Rosema: „De PVV
wordt daarin als middenpartij ge-
zien omdat het zowel linkse als
rechtse standpunten heeft. Zou je
rechts-links vervangen door bij-
voorbeeld populisme, zou de uit-
komst heel anders zijn.”

Het eerste kievitsei van dit
jaar is gistermiddag gevon-
den in Delwijnen, in het
westen van Gelderland.
Landschapsbeheer Neder-
land heeft vastgesteld dat
het om een vers ei gaat. De
kieviten zijn er dankzij het
zachte voorjaar vroeg bij. In
de afgelopen jaren werd al-
leen in 2008 eerder een ei ge-
vonden en wel op 3 maart.

Op een aantal weggedeelten
in Nederland staat de traject-
controle uit omdat de appa-
ratuur sterk is verouderd.
Systemen op de A12 bij Den
Haag, de A12 bij Utrecht, de
A4 bij Nieuw-Vennep en de
A58 bij Bergen op Zoom en
in Zeeland zijn uitgezet
voor onderhoud of vervan-
ging. De politie controleert
nog wel op ‘strategische pun-
ten’.

door Sandra Donker

DEN HAAG – Gezinnen? Hartstikke
belangrijk, vinden ze in Den Haag.
Toch wordt er vanaf volgend jaar
flink bezuinigd op de bijdragen aan
mensen met kinderen. Discussie is
er vooral over de vraag wélke fami-
lies de rekening gepresenteerd
moeten krijgen.

GroenLinks-Kamerlid Linda
Voortman had er geen goed
woord voor over: bijstandsmoe-
ders gaan er vanaf 2015 350 euro
per jaar op achteruit. En dat ter-
wijl er al 380.000 kinderen in ar-
moede leven. „Ik kan er niet bij
dat in het Herfstakkoord voor de-
ze groep niets geregeld is.”
Carola Schouten van de gezinspar-

tij ChristenUnie voelde zich aan-
gesproken: „Hoeveel bezuinigde
GroenLinks eigenlijk op kindrege-
lingen?” Het antwoord: 1,2 miljard
euro maar liefst. Schouten maakt
zich vooral druk over de positie
van modale gezinnen ‘die keihard
werken om hun baan te behou-
den, om hun kinderen op te voe-
den’.
Het tekent het debat met minister
Lodewijk Asscher (Sociale Zaken,
PvdA) over de kindregelingen. Hij
wil van de huidige elf regelingen
alleen de kinderbijslag, het kind-
gebonden budget, de kinderop-
vangtoeslag, schoolboekentoeslag
en de combinatiekorting behou-
den. Ook moet het budget met
een half miljard gekort worden.
De oppositiepartijen zeggen ge-

zinnen te willen sparen, maar leg-
gen de rekening daar uiteindelijk
toch neer. De een bij rijke gezin-
nen, de ander bij bijstandsmoe-
ders die aan het werk moeten.
Het CDA vindt dat de middenin-
komens ontzien moeten worden.
Maar die partij stemde eerder wel
in met een korting ten koste van
arme gezinnen met meer dan
twee kinderen. De PVV wil de be-
zuinigingen het liefst helemaal
van tafel, maar is wel bereid een

greep te doen in de portemonnee
van ouders die geen Nederlands
spreken. Die zouden geen recht
op kinderbijslag moeten hebben.
De SP wil bijstandsmoeders te
hulp schieten met het geld van
iets rijkere gezinnen: die hebben
de kinderbijslag niet nodig.
D66 komt vooral op voor de wer-
kende ouders ten koste van dege-
nen die geen baan hebben. De par-
tijen zijn het wel eens over extra
steun aan eenoudergezinnen met
een gehandicapt kind. Ook pleit
een meerderheid voor een extra
toelage voor bijstandsgerechtig-
den die een kleine baan vinden.
Asscher komt vandaag aan het
woord. Zijn voorstel kan, ondanks
het morren van de oppositie, op
een meerderheid rekenen.

Kickbokser Badr Hari gaat
in beroep tegen zijn veroor-
deling. Hari kreeg anderhalf
jaar cel opgelegd, waarvan
een half jaar voorwaardelijk.
Hij werd schuldig bevonden
aan een reeks mishandelin-
gen in het uitgaansleven en
een verkeersmisdrijf. „Mijn
cliënt is het oneens met alle
beslissingen die de recht-
bank heeft genomen”, zei
zijn advocate Ficq.

UTRECHT – ‘De gemeente moet
geen hulp bieden aan uitgeproce-
deerde asielzoekers’, is één van de
stellingen in het Kieskompas van
Amsterdam. Taaldeskundige Nao-
mi Kamoen van de Universiteit
Utrecht: „Je had deze stelling ook
positief kunnen formuleren: de
gemeente moet hulp bieden aan
uitgeprocedeerde asielzoekers.”
Het lijkt logisch dat wie het on-
eens is met de eerste stelling, het
eens is met de tweede.
„Toch is dat niet altijd het geval”,
zegt Kamoen. „Onze hersenen rea-
geren namelijk anders op een ne-
gatieve stelling dan op een positie-
ve stelling.”
Uit onderzoek van Kamoen en
haar collega’s blijkt dat meer men-
sen bij de eerste stelling ‘oneens’
zullen antwoorden dan bij de
tweede stemming ‘eens’. Terwijl
het niets afdoet aan het stand-

punt, want je bent ‘voor’ of ‘te-
gen’ de hulp aan asielzoekers.
De verklaring moeten we zoeken
in ons brein, zegt Kamoen. „Het
oneens zijn met geen hulp bie-
den, is minder confronterend dan
het eens zijn met wel hulp bie-
den.”
Wie het eens is met het bieden
van hulp, roept de vraag op wie
die hulp moet betalen. Gaat dat
ten koste van onze eigen porte-
monnee?
Is het dan altijd fout negatieve
stellingen op te nemen in een
stemhulp? Kamoen: „Nee hoor.

Als je alleen maar positieve stellin-
gen formuleert, raken mensen de
scherpte kwijt en krijg je ook
onbetrouwbare resultaten. Dat
noemen we het donkey voting-ef-
fect.”
Het geeft aan hoe ingewikkeld
het is de stellingen in een kies-
hulp te formuleren. Daarnaast
zijn er nog veel meer valkuilen.
Kamoen: „Iemand kan voor het
oplossen van het fileprobleem
zijn, maar extra wegen niet als de
oplossing zien. Een stelling als ‘er
moeten meer wegen aangelegd
worden om het fileprobleem op
te lossen’ is voor zo iemand niet
te beantwoorden.”
Maar vooral moeten mensen de
stelling begrijpen. „Het is erg las-
tig te reageren op een stelling
over de ozb, als je niet weet wat
ozb is. Niet iedereen neemt de
moeite dat op te zoeken.”

Gelders kievitsei
is de eerste

Badr Hari in beroep
tegen veroordeling

Oude apparatuur:
geen trajectcontrole

Drie jaar cel voor
overval iCentre Ede

Discussie is er vooral over
de vraag wélke families de
rekening gepresenteerd
moeten krijgen

De formulering van een
stelling heeft een effect op
de gemiddelde uitkomst,
zeggen onderzoekers

knopen doorhakken
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Gezinnen zijn uiteindelijk bij alle politieke partijen de klos
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Eens of oneens: soms zit het
verschil al in de vraagstelling

� beeld Ronald Visser
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