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Openbare oplaadpunten
naar 4000 in 2018

‘Wat doen we als Ramallah een
Hamasburgemeester krijgt?’
IWIaËL PETERS, SP

amsterdam

Het aantal openbare
oplaadpunten voor elektrische voer
tuigen groeit van dertienhonderd
naar vierduizend in 2018. Voor het
einde van het jaar maakt de gemeen
te bekend aan welke partijen de op
dracht wordt gegund. Bij de huidige
punten wordt volgens de gemeente
maandelijks voor bijna 1,5 miljoen
schone kilometers opgeladen.

AMSTERDAM

—

Zwart Beraad eiste meer dan de kruimels
PATRICK MEERSHOEK
Het Zwart Beraad eiste in de jaren
negentig meer invloed op het be
stuur van de Bijimer. Er kwam reu
ring, maar de belangstelling van
de veiligheidsdienst was wat over
dreven. Nu is er een expositie.
et verzet is geschiede
nis geworden en
hangt nu ingelijst aan
de muur van de Open
bare bibliotheek. Veel
krantenknipsels die
melding maken van grote beroering,
maar ook het opvallend deftige ma
nifest waarmee het in 1996 allemaal
begon: ‘Het Zwart Beraad streeft
naar de realisering van een samenle
ving in Amsterdam-Zuidoost, waarin
het verschil tussen de multi-etnische
realiteit en het multi-etnisch per
spectief geminimaliseerd is.’
De opsteller van de beginselverkla
ring, oud-onderwijzer Henri Dors,
vertelt bijna twintig jaar later tijdens
de opening van een expositie over
het Zwart Beraad dat de leden niet
uit waren op een volksopstand in de
Bijlmer, zoals de kranten indertijd
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‘Tegen de structuur
moest je duwen
soms met retoriek,
soms met strijd’
—

wel berichtten. “We probeerden een
perspectief te formuleren voor de ge
kleurde bewoners van Zuidoost. Zij
herkenden zich niet in hun bestuur.
We wilden aan tafel zitten, en niet al
leen voor de kruimels.”
Dat laatste moest ook bijna letter
lijk worden begrepen. Aanleiding
voor de oprichting van het Zwart Be
raad was indertijd een grote zak geld
die Brussel beschikbaar had gesteld
voor de Bijlmer. Het bestuur van de
gemeente en dat van het stadsdeel
stond op het punt de plannen voor de
besteding van de miljoenen af te ha

Henri Dors: ‘We probeerden een perspectief te formuleren voor de gekleurde
meren toen een groep verontruste
burgers in rumoerige vergadering
bijeen invloed eiste. Geschrokken
ging het stadsbestuur overstag.
Ook de oorzaak van de onvrede
werd aangepakt. Hoewel de Bij imer
al tientallen jaren een multiculturele
wijk was, was het bestuur van het
stadsdeel een witte aangelegenheid.
Het Zwart Beraad, met zwarte politi
ci, ambtenaren en activisten in de ge
lederen, drong aan op een vertegen
woordiging die recht deed aan de sa
menstelling van de bevolking. Die
druk leidde ertoe dat de almachtige
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bewoners van Zuidoost. Zij herkenden zich niet in hun bestuur.’

PvdA Hannah Belliot voordroeg als
eerste zwarte stadsdeelvoorzitter.
Dat ging niet zonder slag of stoot,
vertelt Gin Sanches, voormalig secre
taris van het Zwart Beraad en ook
aanwezig bij de opening van de ten
toonstelling. “Om de bestaande
structuur open te breken, moet je
hard duwen soms met retoriek,
soms met strijd.” De naam Zwart Be
raad was een cadeautje van de be
staande structuur, verklapt Sanches.
“Fractievoorzitter Wouter Gortzak
van de PvdA gebruikte die naam een
beetje smalend. Wij hebben hem
—

overgenomen als geuzennaam.”
Ook een naam die vermoedelijk veel
heeft bijdragen aan de invloed van
de actiegroep. De suggestie dat in de
onrustige Bijimer een groepje zwarte
mannen en vrouwen onbekende
krachten aan het mobiliseren waren
voor een volksopstand, veroorzaakte
nervositeit bij de zittende macht.
Niet alleen bij het Amsterdamse be
stuur, maar ook hij de Binnenlandse
Veiligheidsdienst, de voorloper van
de AIVD, die de ontwikkelingen in
Zuidoost nauwlettend in het oog
hield.

Achteraf gezien overdreven, stelt
zegt Thea Dukes, die onderzoek deed
naar de invloed van het Zwart Be
raad. “Die dreiging was een mythe.
Het ging om een actieve, maar kleine
groepering, die ook niet kon bogen
op een grote achterban. Bij de verkie
zingen haalde geen van de partijen
die zich als zwart afficheerden een
zetel in de deelraad. De vrees voor
een zwarte revolutie was onterecht.”
Zwart beraad, erfenis en actualiteit van
een politieke beweging, te zien in OBA
Bijimercentrum, Frankemaheerd 2.
advertentie

Band Tel Aviv en Ramallah sneuvelt
MARC KRUYS WIJK

AMSTERDAM De stedenbanden
met Tel Aviv en Ramallah lijken te
sneuvelen. CoalitiepaHij SP heeft
zijn aangekondigde steun terug
getrokken omdat de situatie in het
Midden-Oosten nog te slecht is. De
PvdA vindt het aangaan van een
stedenband niet passend.
-

De gemeenteraad besprak het voor
nemen van het stadsbestuur gister
avond. Naast de SP en de PvdA zijn
ook GroenLinks en de Partij voor de
Dieren tegen.

Burgemeester Eberhard van der Laan
probeerde de stedenband nog te red
den door voor te stellen pas een be
slissing te nemen na het geplande be
zoek aan de steden, in september,
maar de linkse partijen reageerden
daar niet enthousiast op. PvdA-frac
tievoorzitter Marjolein Moorman zei
te vrezen dat de trein dan al zozeer in
gang zou worden getrokken dat het
voor Amsterdam onmogelijk zou zijn
zich alsnog terug te trekken.
De SP stelde vorige week nog
‘schoorvoetend’ te zullen instemmen
met een stedenband met Tel Aviv,
maar was gisteravond kritischer.

Fractievoorzitter Daniël Peters zei te
willen voorkomen internationale
conflicten in de stad te importeren.
“Vooral omdat heel veel mensen in
de stad zich erg betrokken voelen bij
dit conflict.”
Volgens Peters is er op korte termijn
ook geen uitzicht op een duurzame
vrede. “De situatie is niet verbeterd.
Wat gaan we doen als de raketten
straks weer over en weer vliegen? Als
Ramallah een Hamasburgemeester
krijgt? Als Israël de bezettingspoli
tiek doorzet? Wij zijn bang dat deze
stedenband meer problemen geeft
dan oplost.”

Het debat in de Stopera werd bezocht
door naar schatting honderd actie
voerders, die zich luid en duidelijk
uitspraken tegen het aangaan van
een stedenband met in het bijzonder
Tel Aviv.
Tijdens de beantwoording van de
vragen door Van der Laan rende een
pro-Palestijnse vrouw hevig geëmoti
oneerd de zaal uit. Zij werd op de
gang opgevangen.
Het onderwerp wordt begin juli in
de voltallige gemeenteraad be
sproken, maar lijkt dus ook daar niet
op een meerderheid te kunnen reke
nen.
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