
Het partijbestuur van het CDA
heeft zaterdag unaniem huidig
partijleider Sybrand van Haersma
Buma voorgedragen als lijsttrek-
ker voor de Tweede Kamerverkie-
zingen van volgend jaar.
De voordracht is conform het ad-
vies van een commissie die onder
leiding van oud-partijvoorzitter
Marja van Bijsterveldt gesprekken
heeft gevoerd met drie kandidaten
die zich hadden aangemeld voor
de lijsttrekkersverkiezingen. Bu-
ma voldeed als enige aan de pro-
fielschets, stelde de commissie
vast.
In 2012 won Buma al in de eerste
ronde van de lijsttrekkersverkie-
zing. De Fries wilde zelf graag op-
nieuw een lijsttrekkersverkiezing.
Op grond van de statuten bestaat
er nog de mogelijkheid dat andere
CDA-leden zich tegenkandidaat
stellen. Zij moeten dan wel vol-
doende steun binnen de partij
hebben. Gebeurt dit niet, dan
wordt Buma op het voorjaarscon-
gres van het CDA op 4 juni offici-
eel verkozen tot lijsttrekker.
Buma noemde het ‘een eer en een
voorrecht’ om lijsttrekker van het
CDA te mogen zijn. Partijvoorzit-
ter Ruth Peetoom was verheugd
met de keuze voor Buma.
De Kamerverkiezingen zijn vol-
gend jaar op 15 maart. (ANP)
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‘Als je dat verdient,
krijg je levenslang’
INTERVIEW Verzet tegen kans op vrijlating levenslang gestraften

HanneObbink

Laat levenslang echt levenslang blij-
ven. En als het onvermijdelijk is –
bijvoorbeeld vanwege Europees
recht – dat levenslang gestraften
voortaan de kans krijgen na 25 jaar
toch vrij te komen, laat dat dan al-
leen gelden voor nieuwe gevallen,
niet voor mensen die nu al met het
vonnis levenslang in de cel zitten.
“De nabestaanden van degenen die
zij vermoord hebben, zijn er tot nu
toe van uitgegaan dat zij de daders
nóóit meer tegenkomen. Daar moe-
ten zij van op aan kunnen.”
Dat zegt Jack Keijzer, voorzitter

van een lotgenotenvereniging van
nabestaanden. “Wij begrijpen best
dat onze stem niet doorslaggevend
is”, zegt hij, nu PvdA en VVD het
eens blijken te zijn over een plan
om levenslang gestraften na 25 jaar
te toetsen, met als mogelijke uit-
komst dat ze vrijgelaten worden.
“Wij houden het het liefst zoals het
nu is. Maar als zo’n toets er toch
komt, geef nabestaanden daar dan
een stem in.”
Nee, van het argument dat het in-

humaan is ommensen zonder enig
perspectief op te sluiten, “begrijpen
nabestaanden niets”, zegt Keijzer.
“Die mensen zitten niet voor niets
vast. Meestal zijn ze veroordeeld
voor meervoudige moord, vaak op
gruwelijke wijze gepleegd. Dát is in-
humaan. En het is een cliché, maar
het is waar: wij hebben ook levens-
lang, wij moeten daar ons hele le-
ven mee omgaan.”
En als een dader veranderd is,
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Jack Keijzer, vereniging

van nabestaanden

Nederlandse
kottersvaren
steedsgroener

Nederlandse vissersschepen wer-
ken steeds milieuvriendelijker.
De CO2-uitstoot van kotters is in
twintig jaar met meer dan de
helft gedaald. Dat blijkt uit de
nieuwste cijfers van het Land-
bouw Economisch Instituut (Lei)
van universiteit Wageningen.
Het vissen met kotters is met

280 schepen de voornaamste
vorm van visserij in Nederland.
De lagere uitstoot van CO2 komt
deels doordat er steeds minder
schepen in de vaart zijn. De sche-
pen die nog wel varen, zijn steeds
zuiniger. Ook is de vervuilende
uitstoot verminderd. Het vangen
van een kilo vis kost ruim 3 kilo
CO2. het produceren van een kilo
Nederlands rundvlees kost onge-
veer 15 kilo CO2.
Voor de kottervisserij is er vol-

gens het Lei nog meer milieu-
winst te behalen, omdat de vloot
behoorlijk verouderd is. Slechts
een paar schepen zijn jonger dan
10 jaar. Het oudste schip is meer
dan 60 jaar oud. Omdat de finan-
ciële resultaten van de kottervis-
serij in 2015 erg goed waren (het
nettoresultaat was 73 procent ho-
ger dan een jaar eerder), ver-
wacht het Lei dat vissers zullen
investeren in nieuwe schepen die
milieuvriendelijker zijn. (TROUW)
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spijt heeft? Dat moet geen rol spe-
len, zegt Keijzer. Zelf is hij vader
van een zoon die in 2007, toen hij
zestien jaar was, vermoord is. “Ik
heb de dader gesproken en die had
spijt, ja, en dat is beter dan dat het
hem nog steeds niks zou doen. Geef
zo iemand dan het perspectief van
iets meer vrijheid. Werken in een

volkstuintje of zo. Maar laat hem
niet vrij.”
Keijzer weet waarover hij het

heeft. De moordenaar van zijn zoon
kreeg vijftien jaar cel, maar zit zijn
straf tegenwoordig thuis uit, met
een enkelband. “Hij woont in de
plaats waar mijn vrouw werkt. Die
kan hem elke dag tegenkomen. En
ik zie wat dat met haar doet. Al die
jaren heeft ze gedachten aan de da-
der diep weggestopt. Nu heeft ze er
hartkloppingen van.”
De dader heeft nu nog een ge-

biedsverbod, op aandringen van
Keijzer en zijn vrouw. Maar over
een klein jaar komt de man vrij en
dat betekent dat Keijzer binnenkort
opnieuw in de slag moet over de
voorwaarden.
“Het houdt nooit op. Elke keer

wordt het vliesje op onze wonden
weer opengescheurd.”
Datzelfde gaan andere nabestaan-

den straks meemaken, vreest Keij-
zer, als ook levenslang gestraften
kunnen vrijkomen. “Ik ken een
vrouw die tegenme zei: ‘Jack, als de
dader vrijkomt, sta ik niet voor me-
zelf in. Dan weet ik niet of ik wel
verder wil leven.’ En ik denk dat dat
geen loze woorden waren.”
En het argument, tenslotte, dat
rechters ervoor terugschrikken om
iemand levenslang op te leggen
vanwege het inhumane van die
straf ?
“Dat vind ik heel erg bedenkelijk”,
zegt Keijzer. “Rechters moeten de
wet toepassen. Als iemand levens-
lang verdient, moet-ie levenslang
krijgen.”
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