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I
edereenheefthetweleensgehad. Je laat iemand langs-
komenvoorhetonderhoudvandecv-ketel endewarm-
teterugwininstallatie. 120euro inclusief voorrijkosten is
deafspraak.Nahetvoorrijdenbegintdeellende.

Manwerptdeskundigeblikopcv-ketel.Manschudthet
hoofd.Manzegt ‘Datwordteenstukjemeerwerk,mevrouw’
en ‘Wat? Ishetbuizenstelselnooit schoongemaakt?Zou ik
dringendadviseren,mevrouw.’ Eenverbluftknikje verder
ligt er eenrekeningvan732eurovoor ‘materiaalkostenex-
clusief eenstukjearbeideneenstukjebtw’,metdaarbo-
venopeenstukjebijdrageaandeall-inclusivevakantie van
decv-ketelman.
Ikbegrijpdushoedeoudekoninginzichvoelt.
Hetgoedemensbrachthaaraftandse schuitnaareen

mannetje vanhetministerie vanDefensie.Die zouer inde
wintermaandengoedoppassen. Een likje verf eropdoen,de
naambordjesnetjesoppoetsen, vandiedingen.
Hoehoogdatopliepheeft zewaarschijnlijkgisterenpas

uitdekrantmogenvernemen,wantde rekeningenzullenze
zorgvuldigvanhaarhebbenweggehouden: anderhalfmil-
joeneuro in tien jaar tijdaankostenvooreenseniorproject-
leider, eenprojectmanager, eenscheepscoördinator, eenen-
gineer/coördinator, eenprojectplanner,drieproductie-
groepmanagers, eenwerkvoorbereidereneenKAM-coördi-
natordiehetonderhoudvandebootbenaderenalsof hier
geensprake is vanhetplezierbootje vaneenbejaardedie
tweekeerper jaareenrondjeoverdeplassendoet,maarvan
eenonderzeeërmet torpedo’s, kruisrakettenen lanceerbui-
zendie inpermanente staat vanparaatheiddient te zijn.

Vooranderhalfmiljoeneurokun je tegenwoordig twee
lemsterakenkópen, schrevenToineHeijmansenMarliesde
Brouwer,die zichhebbengeworstelddoor tien jaar rekenin-
genvanonderhoudskostenmetheel veel stukjesarbeiden
stukjesbtw,gisteren indezekrant.Nieuw.
Aandepremierviel gisterendaaromandermaalde fijne

taak tebeurtomde leefwijzevanhetkoningshuis te verdedi-
gen tegenoverdeTweedeKamer. ZijneigenafgeragdeSaab
brengthij eensper jaarnaarAchmedvandedoe-het-zelfga-
rage indeSchilderswijkomdeolie te verversenende lamp-
jesna te lopen,waarnahij inde recensiepanelenopdesite
‘Hetwasweer super!Altijd lekkergoedkoopquareparaties’
typt.Dewereldvaneigenstalen lemsterakendie reparaties
vergenàraisonvan25.154,34euro (‘kittendeknadenroef-
dek’) ishemvreemd.Eenstaf bestaandeuit eenvoltijds-
schipperen -bootsmanvooreenbootdiealleenbijdedrie
dagenmooiweerdiedit landkentuitdemottenballen
wordtgehaald –hij zouhet zelf niet snel zodoen.
Maarhet isnueenmaaldeafspraak: zij fladderenoponze

kosten ineengoudenkooi en tredenopwanneerdat van
henwordtverwacht,depremier springtvoorhen indebres
wanneerhetgepeupeloprukt.Danmaakthij vaneenexorbi-
tant tijdelijkkantoorgebouwvoordekoning ‘tweecontai-
nertjes indeachtertuin’, vaneenpatserig jacht ‘eenbootje’
envandeaanlegplekvoordatding ‘eensteigertje’.
De lemsteraakeen ‘zeilschuitje’noemen,datdurfdehij

gisterenniet.Welhadhijhetover ‘eenbeetje veelgeld’.
Ikkreegvandeweeromstuit eenbeetje veelmedelijden.

Methaar, omdat inhaarverguldewerelddemensenom
haarheenverzinnendathaarplezierbootjeopoorlogs-
sterktedient tewordenonderhouden. Enmethem,omdat
hijdezegektemoetverdedigen.
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Van onze verslaggever
Jeroen Trommelen

amsterdamSlachtoffers enge-
dupeerdenvaneen illegalegif-
dumping in Ivoorkusthebbenbij
deAmsterdamserechtbankeen
massaclaimingediendtegen
grondstoffenbedrijf Trafigura.
Hetbedrijf, datmedeomfiscale
redenen inNederland isgeves-
tigd, liet tien jaargeleden500dui-
zend litergiftigafvaluithet schip
ProboKoaladumpenindeopen
lucht inenrondomdehavenstad
Abidjan.

De voorNederlandunieke procedure
is aangespannennamens een vereni-
gingvan25slachtofferorganisatiesdie
niet betrokkenwarenbij een eerdere
slachtofferclaim in Engeland,waar al
namens30duizendIvorianenwerdge-
procedeerd. De nieuwe zaak betreft
mogelijkruim70duizendmensendie
geregistreerd staan als slachtoffer of
gedupeerde van de dumping in het
Afrikaanse land.

Hoeveelgelddeslachtofferseisen, is
onbekend. InIvoriaansemediazijnbe-
dragengenoemdtot270miljoeneuro
maar die zijn volgens advocaten een
slagindelucht. ‘Hetgaatnietomgeld,
maar over de vraag of Trafigura on-
rechtmatigheeft gehandeld’, zegt Bo-
janDekkervanBeerAdvocaten.
Trafigurawordt inAmsterdamaan-

geklaagdomdathet daar een admini-
stratief hoofdkantoor heeft en er zes
jaar geleden strafrechtelijk is veroor-
deeld wegens illegale export van het
gif. Het is de eerste keer dat zo’n om-
vangrijke buitenlandse letselschade-

zaak voor de Nederlandse rechter
komt.

Het bedrijf heeft altijd ontkenddat
hetafvalserieuzeklachtenkanhebben
veroorzaakt. Het betaalde de Ivori-
aanseoverheidweleenschadevergoe-
ding van 200miljoen euro en schikte
de eerdere slachtofferclaim van het
Britse advocatenbureau voor ruim
30 miljoen. Trafigura wil niet op de
nieuweclaimreageren.

Volgens experts is dekansgrootdat
deNederlandse rechter de zaak in be-
handelingneemt.Datgebeurdeeerder
metdeklachtenvanboerenenvissers

uit Nigeria over olievervuiling waar-
voor ze Shell verantwoordelijk hou-
den. ‘ZekernadeShell-zaakisduidelijk
dat rechters anders dan enkele jaren
geleden, ruimtewillen geven voor dit
soort procedures’, zegt Lucas Roorda
vandeUniversiteitUtrecht.

Claimzaken tegen multinationals
eindigenoverigens vaak voortijdig in
eenschikking, zegthij. ‘Vandedertien
zakeninEuropadie ikhebvergeleken,
gebeurdedatoveralbehalveindezaak
vanShell.’

‘De zaak is ook interessant omdat
veel bedrijven vooral om fiscale rede-
nen vennootschappen in Nederland
hebben’, zegt aansprakelijkheidsex-

pertCeesvanDam,hoogleraarinterna-
tionalehandelenmensenrechtenaan
deErasmusUniversiteit inRotterdam.
‘Dat fiscale voordeel heeft als nadeel
datzeeengroterrisicolopenominNe-
derland aansprakelijk te worden ge-
steld voor het falen vanhundochter-
ondernemingen.’

VanDamwaarschuwtdatinternatio-
nale slachtofferzaken juridisch en fi-
nancieel gecompliceerd zijn, onder
meer vanwege de ‘schevemachtsver-
houding’ tussenbedrijvenenslachtof-
fers.

‘Helaas zijn inNederlandmaar een
paaradvocatenkantoreninstaatenbe-
reidslachtoffersbij testaan.Hetduurt
bovendienuitzonderlijk langvoordat
de slachtoffers hun recht erkend zien
en schadevergoedingontvangen.Het
gif in Ivoorkust is tien jaargeledenge-
dumpt. De rechtszaak die nu begint,
kan jarenduren.’

De tot dusver grootste internatio-
nale slachtofferzaak speelde zich af in
het Indiase Bhopal,waar in 1984 ruim
drieduizend doden vielen door een
gaslek in de fabriek van het Ameri-
kaanseUnionCarbide. Het bedrijf be-
taalde 470miljoen dollar schadever-
goedingin1989.Pas in2010werdenze-
ven directieleden ook strafrechtelijk
veroordeeld.

Nieuwe rechtszaak rondgifdumping in Ivoorkust

Vrouwlaatzichnietopzijzetten
voorultra-orthodoxe luimen
Van onze buitenlandredactie

amsterdamEengedistingeerde
81-jarige Joodsedamepiktehet
nietdat ze ineentoestel vande Is-
raëlische luchtvaartmaatschappij
ElAlmoestplaatsmakenvooreen
ultra-orthodoxemandieniet
naast eenvrouwwildezitten.Ze
staptenaareenactiegroepdienu
namenshaareenrechtszaakaan-
spant tegenElAlwegensdiscrimi-
natie.

De in Jeruzalemgevestigdeor-
ganisatie, IsraelReligiousAction
Center (IRAC), riepook luchtreizi-
gersopomdenationale lucht-
vaartmaatschappij tebestoken
metbozee-mails. ‘Moetenvrou-
wenhungereserveerdeplaatsen
opgevenomtoe tegevenaande
luimenvanultra-orthodoxeman-
nen?’ vraagt IRACretorisch.Deor-
ganisatie spreektoverdiscrimina-
toireen illegalepraktijken.

Het isnietdeeerstekeerdateen
vrouwbij ElAlheeftmoetenwij-
kenvooreenultra-orthodoxe
man.Eenstoelendanskomtvaak
voorendatgaatniet zeldenge-
paardmetwoordenwisselingen,
geduwengetrek.

AanvankelijkmaakteReneeRa-
binowitzminofmeervrijwillig

plaatsopdevluchtvanNewark
(bijNewYork)naarTelAviv. ‘Ik
wildeniet elfuur langnaast ie-
mandzittendie zichonbehaaglijk
voelt,’ zeidevrouw, juristeenpsy-
chologe, tegen TheNewYorkTimes.
Aanheteindevandevluchtvroeg
zedepilootofhetgebruikelijk
was toe tegevenaandewensen
vanultra-orthodoxen.Hetant-
woordwasbevestigend.Dat lo-
genstraftedeopmerkingvaneen
stewarddathijhaar ‘eenbetere
plaats’hadwillenaanbieden.
Rabinowitzvoeldezichge-

krenkt,niet zozeerpersoonlijkals
wel ‘intellectueel, ideologischen
wettelijk’. Koneenmanmeteen
beroepopzijn strikte religieuze
opvattingenzomaarbepalendat
hijnietnaasthaarwildezitten?

Volgensdeactiegroep IRAC,die
‘pluralisme, tolerantieengelijk-
heid in Israël’nastreeft, isdeerva-
ringvanRabinowitzeenuitgele-
zenkansomdiscriminatie tebe-
strijden. TemeerdaarElAlnahet
incidentverklaardedat ‘elke
vormvandiscriminatievanpassa-
giers striktverboden is’.Dedoor
IRAC ingeschakeldeadvocaateist
eenschadevergoedingvanmeer
dantienduizendeuro. ElAlhad
Rabinowitz slechtseenkorting
vanzo’n200euroophaarvol-
gendevluchtaangeboden.

IRACstapteal eerdernaarde
rechter –met succes. In2011be-
paaldehetHooggerechtshofdat
ereeneindemoestkomenaande
verplichte scheidingvanmannen
envrouweninzogehetenkosjere
lijnbussen.Die rijdenopplaatsen
meteengroteultra-orthodoxe
gemeenschap. IRACsteldeookge-
vallenvansegregatie inzieken-
huizen,postkantorenenandere
publiekegelegenhedenaande
kaak.
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Renee Rabinowitz: intellectueel
gekrenkt. Foto Uriel Sinai


