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Ook een imperfecte
democratie is cruciaal
in strijd tegen anarchie
Verkiezingen in Afghanistan zijn
geen sinecure. Er is een radicale ver-
zetsbeweging actief, tienduizenden
buitenlandse militairen zijn nodig
om de veiligheid te waarborgen, er
vallen veel burgerdoden, de econo-
mie ligt aan een internationaal in-
fuus en de corruptie is immens. In
die context is een normale verkie-
zingsstrijd haast onmogelijk.

De keuze is vooral of president
Hamid Karzai een nieuw mandaat
moet krijgen. Sinds 2001 is hij aan
de macht, waarvan de laatste vijf
jaar als gekozen staatshoofd. Zijn
prestaties zijn niet geweldig. Hij
heeft Afghanistan bijeengehouden,
maar sommige van zijn keuzen zijn
ronduit dubieus. Zo heeft hij recent
weer veel deals gesloten met voor-
malige krijgsheren en heeft hij cor-
ruptie binnen zijn regering en an-
dere overheden toegelaten.

De vraag is wel of een ander het
beter had gedaan. Na twintig jaar
burgeroorlog en extreme dictatuur,
is iedere wederopbouw moeilijk.
Nu pas hebben de Amerikanen de
strijd tegen de Afghaanse opstande-
lingen de prioriteit gegeven die zij
verdient. Daarvoor was de slag-
kracht van de multinationale vre-
desmacht te beperkt, net als het
vermogen Afghanen op te leiden de
verantwoordelijkheid voor de vei-
ligheid zelf op zich te nemen.

Het is goed dat er nu een serieuze
tegenkandidaat is. Ex-minister van
buitenlandse zaken dr. Abdullah Ab-
dullah heeft veel ervaring. Zijn
moeder is bovendien een Tadzjiek-
se, zijn vader een Pasjtoen, waar-
mee hij wortelt in de twee grootste
etnische gemeenschappen. Maar
ook hij heeft geen schone handen.
Hij was in de jaren negentig zegs-
man voor een beweging die de be-
schieting van Kaboel en de moord
op de etnische Hazara’s op haar ge-
weten had. Je zou Afghanen een be-
tere keuze toewensen.

Bij de vorige presidentsverkiezin-
gen gaf een opkomst van 70 pro-
cent aan dat de Afghanen hoop had-
den op een betere toekomst. Dit-
maal wordt een veel lagere op-
komst verwacht. Veel mensen heb-
ben de hoop verloren, murw gesla-
gen door het geweld en de slechte
economische situatie, en de vrees
voor fraude bij de stembusgang en
vooral niet te vergeten: de dreige-
menten van de taliban, met aansla-
gen tot in Kaboel. Laten we deson-
danks hopen dat de Afghanen de
veerkracht tonen die de Irakezen
lieten zien in december 2005, toen
ook dat land nog volop in de greep
was van het geweld. Het recht op
democratie opeisen, hoe imperfect
ook, is cruciaal om terreur en de an-
archie te kunnen weerstaan.
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Drugsverslaafden, borderliners,
mensen met psychoses: een beang-
stigend gezelschap voor iemand met
autisme. Toch wordt Heleen (25), als
het aan de psychiater van haar kli-
niek in Venray ligt, overgeplaatst
naar een gesloten afdeling. Moeder
Emmy de Groot (63) uit Lunteren
werkte zelf jaren in de geestelijke ge-
zondheidszorg en vindt de over-
plaatsing een rampzalig idee. „Een
autist heeft juist zo min mogelijk
prikkels nodig. De mensen die daar
rondlopen, zijn veel te onbereken-
b a a r. ”

Het geval van Heleen staat niet op
zichzelf: één op de zeven volwassen
autisten zoekt nog een geschiktere
woonplek, blijkt uit een rapport van
de Nederlandse Vereniging voor Au-
tisme (NVA). En dat probleem wordt
steeds nijpender: op dit moment
heeft naar schatting één procent van
alle Nederlanders een vorm van au-
tisme, en het aantal vaststellingen
groeit doordat er steeds beter kan
worden gediagnosticeerd.

De Groot begrijpt het probleem
van de kliniek die haar dochter huis-
vest wel. Ze zoekt zelf, met hulp van
het voor dit doel opgerichte Cen-
trum voor Consultatie en Expertise
(CCE), ook al jaren naar een oplos-
sing. „Ik snap dat ze in Venray weg
moet. Dat wil ik ook. Al in 2006 is ze
officieel uitbehandeld. Toen is ze
aangemeld voor een ’Wo r k h o m e ’,
dat is een woonvorm waar ze volgens
de diagnose geschikt voor is. Maar
daar is nog steeds geen plaats.”

„We hebben inderdaad helaas een
wachtlijst”, bevestigt Anneke Heij-
men van het Dr. Leo Kannerhuis,
waar Heleen al drie jaar ingeschre-
ven staat. Het specialistische Leo
Kannerhuis in Doorwerth begon
zo’n twintig jaar geleden als eerste
met het concept van een Workhome,
een woon-werkplek voor volwassen
autisten die langdurige zorg nodig
hebben.

Voor Heleen is dit de beste woon-
plaats. Volgens indicatie heeft ze
recht op een plek tot minstens 2011,
maar het paradijs blijft voorlopig ge-
sloten. Er zijn maar tien tot vijftien
Workhomes in Nederland. „Het pro-
bleem is dat er vrijwel geen door-
stroom is”, erkent Heijmen. „Men-
sen die hier komen zijn vaak tussen
de twintig en dertig en blijven hun
hele leven.”

Toch moet Heleen zo snel mogelijk
een plek krijgen. Voor haar is er ei-
genlijk geen alternatief, zegt Fred
Stekelenburg, directeur van de NVA.
„Een Workhome is een heel veilige
vorm van begeleid zelfstandig wo-
nen, bedoeld voor de zwaarste cate-
gorie autisten.” Voor hen levert het
woon-werkverkeer al teveel prikkels
op, vandaar dat die twee functies ge-
combineerd worden.

Gedwongen opname in een geslo-
ten afdeling van een GGZ-instelling
is absoluut geen goede tijdelijke op-
lossing, volgens Stekelenburg. „Het
personeel op zo’n afdeling weet vaak
niets van autisme af. Grote kans dat
een autist daar in een isoleercel te-
recht komt of platgespoten wordt.
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Tropische temperaturen
Vandaag wordt het met temperatu-
ren tussen 30 en 35 graden uitzon-
derlijk warm en drukkend. Later
volgen er onweersbuien. Morgen is
het met 19-23 graden een stuk min-
der warm. Bovendien vallen er
enkele buien.
Weeroverzicht, de donderdagGids 27

Gezondheidszorg

’Mijn dochter moet veilig wonen’

Emmy de Groot is bezorgd over de verhuizing van haar autistische dochter naar een gesloten afdeling. „Een autist heeft juist zo min mogelijk prikkels
nodig. De mensen die daar rondlopen, zijn veel te onberekenbaar.” FOTO KOEN VERHEIJDEN

Emmy de Groot (63) zoekt al
jaren naar een geschikte
woonplaats voor haar autisti-
sche dochter. Nu dreigt opna-
me in een gesloten afdeling
van een GGZ-instelling.

• Door tekort aan geschikte opvang verhuist autistische vrouw naar gesloten afdeling

Wat is een Workhome?Nuijens naar finale op WK
Hoogspringer Martijn Nuijens heeft
gisteren bij de WK atletiek de finale
gehaald op het onderdeel hoog-
springen. Nuijens onderging de
laatste jaren onder leiding van zijn
trainster Gina Dubnova een ware
metamorfose.
Sport 13

Geen trein, geen bus
Een storing trof dinsdag het
treinverkeer bij het knooppunt
Utrecht CS. Alle seinen gingen op
rood, midden in de spits. Dan zet je
toch bussen in voor de gestrande
reizigers? De NS zagen daar geen
oplossing in. Terecht of niet?
Economie 11

Veilig Irak blijkt illusie
Bij aanslagen in Bagdad zijn giste-
ren zeker 95 mensen omgekomen.
Sinds de Amerikaanse militairen
zich eind juni terugtrokken uit de
stedelijke gebieden, is het geweld
in Irak alleen maar toegenomen. De
illusie van veiligheid is weg.
Wereld 9

Beukende eenvoud
Op Lowlands wil gabberpunkduo
Aux Raus met simpele middelen zo-
veel mogelijk energie creëren. De
opzwepende kracht van de beuken-
de eenvoud. „Het belangrijkste is in
zo’n tent het gevoel op te wekken
dat iedereen bij elkaar hoort.”
de donderdagGids 25

anton dingeman Pieter Geenen

klein parkverslag Wim Boevink

In het grote
wilde bos

Hoewel op het park achter de slag-
boom een grote vrijheid heerst, en
de parkleiding terughoudend is met
voorschriften en vermaningen (niet
de aslade van je houtkachel uitzui-
gen is een heel redelijk verzoek),
hebben we ons toch vandaag voor
het eerst naar buiten gewaagd, bui-
ten het parkdomein, naar dat zwij-
gende bos achter de omheining. Dat
is voor ons – parkgasten met vaat-
wassers in hun bungalow – het wil-
de, ongetemde bos.

We bevinden ons in de Veluwe-
zoom, aan de rand dus van een
groot natuurgebied dat minutieus
in kaart is gebracht, maar voor
randstedelijke vakantiegangers als
wij een doolhof van de ergste soort
is. Vandaar dat we aansluiting zoch-
ten bij een gids, want daarin voor-
zag het recreatieprogramma.

10.00-11.30 uur Wandeling met de
gids. Denkt u wel aan stevige schoenen.

Hoewel op hetzelfde tijdstip de In-
dianen-knutselochtend werd ge-
houden, lieten de kinderen zich
overhalen mee te wandelen, naar
later bleek in de verwachting veel

dieren te zien, liefst in de categorie
wild. Bij de parkuitgang wachtte de
gids, een oudere heer met een wan-
delstok en bergschoenen, die zich-
zelf voorstelde als een ’gepensio-
neerd persoontje’. Hij droeg een
mooi bosgroen overhemd en jeans
met bretels. Op zijn hoofd droeg hij
een petje met een veer erin.

Het gezelschap dat zich bij hem
meldde bestond uit een tiental
parkgasten, de helft kinderen – een
bescheiden score uit een bezetting
van zo’n tweeduizend mensen.

Direct buiten het park sloeg onze
gids al een bospad in, en met blik
op mijn meisjes kwam weer een ro-
mantische passage op uit ’Der
H o c hw a l d ’, die achttiende eeuwse
roman van Adalbert Stifter: ’Helde-
re, lieflijke meisjesstemmen dron-
gen door het geboomte. En alsof zij
een klein wonder beluisterde, hield
de wildernis de adem in; geen twijg,
geen blaadje, geen halm roerde
zich, zonnestralen stapten geluid-
loos op het gras, goudgroene sporen
achterlatend, de lucht was onbe-
weeglijk, blank en donkerblauw, al-

leen de beek babbelde door, zijn ei-
gen wet gehoorzamend, en glibber-
de over het vet van zijn kiezels als
over kleurrijk glazuur.’

De gids leidde ons met krachtige
tred naar voederplaatsen en wild-
wissels, wees op grove dennen en
lariksen, vossenbessen en pijpestro
en de wildernis hield inderdaad de
adem in, zo warm begon het te wor-
den. Geen dier te zien, op een mest-
kever na. Ergens klonk de lach van
een specht. De meisjesstemmen
weerklonken ook: hoe lang duurt
dit nog, kunnen we naar huis, ik wil
zwemmen. De beek evenwel zweeg,
die was drooggevallen.

„Kun je ook een taxi bellen”,
vroeg de jongste dochter landerig,
terwijl ik over de gids heen vergeefs
naar een uitweg speurde, want zo
dicht en wild en benauwd was in-
eens het woud. De ander klaagde
dat ze zich niet had ingesmeerd.

Het park was daarna een kleine
bevrijding, je gaat hechten aan je
reservaat in het groen. We kijken
weer van binnen naar de omhei-
ning, hier voelen we ons thuis.

AEL plaatst cartoon toch
De Arabische Europese Liga (AEL)
heeft met het plaatsen van een om-
streden spotprent op de eigen web-
site bewust een strafzaak uitgelokt.
De AEL vindt dat het Openbaar Mi-
nisterie – dat Wilders niet vervolg-
de – met twee maten meet.
Nederland 6
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Dat is voor familie verschrikkelijk
om te zien. Bovendien gaat de cliënt
zelf hard achteruit en worden alle
eerdere behandelresultaten teniet
gedaan.”

Verschillende instellingen die De

Groot heeft aangeschreven, hebben
haar dochter geweigerd. Stekelen-
burg: „De expertise bij een lichtere
vorm van begeleid zelfstandig wo-
nen, zoals een zorgboerderij, is ei-
genlijk onvoldoende voor iemand

die een indicatie heeft voor een
Workhome. Iemand toch aannemen
is dan niet altijd verstandig.”

Kan De Groot haar dochter niet be-
ter zelf maar weer in huis nemen?
Stekelenburg: „Als je die intensieve
zorg niet meer gewend bent, is dat
heel moeilijk. Je moet dagopvang or-
ganiseren, een netwerk van hulp op-
bouwen. Ik raad het meestal af.”

Wachten op een Workhome, er
lijkt niets anders op te zitten. Maar
sinds kort weigert de GGZ-kliniek in
Venray waar Heleen nog steeds
woont, nog langer te wachten. De
Groot: „Mijn dochter bezet een dure
behandelplek, volgens de psychia-

ter. Op 22 augustus moet ik toestem-
ming geven voor overplaatsing naar
de gesloten afdeling van een GGZ-in-
stelling in Wolfheze. Anders start de
kliniek een procedure om haar via
een Rechterlijke Machtiging ge-
dwongen over te laten plaatsen.”

De Groot heeft inmiddels juridi-
sche hulp gezocht via de NVA. Ze
hoopt dat ze meer tijd krijgt om door
te zoeken. En dat de artsen van de
GGZ-kliniek in Venray haar daarbij
zullen helpen.

„Zij kunnen doorverwijzen, ik
niet.” Zelf gaat ze door met brieven
schrijven. „Mijn eerste zorg is nu:
een woonplek voor Heleen.”

Een Workhome is een woonvorm
die is toegespitst op volwassen au-
tisten die langdurige begeleiding
en structuur nodig hebben, maar
verstandelijk normaal begaafd zijn
en dus niet terecht kunnen in de
gehandicaptenzorg. De gespeciali-
seerde begeleiding is aangepast op
de behoeften van de bewoners:
sommigen gaan zelfstandig de deur
uit, anderen moeten telkens bij de
hand genomen worden. Bijzonder
aan een Workhome is dat de woon-

werk-ontspanningsfunctie op één
terrein zijn samengebracht. Op die
manier krijgen de bewoners zo min
mogelijk prikkels, want daar kun-
nen ze niet tegen. Autisten klam-
pen zich vast aan gewoontes, heb-
ben moeite met sociale contacten
en zijn vaak op één onderwerp ge-
focust. In een Workhome wordt
eenvoudig werk gedaan: readers in-
binden, kopiëren, houten meube-
len in elkaar zetten of een tuin on-
derhouden.

Dr. Leo Kannerhuis

Het Workhome van het specialisti-
sche Dr. Leo Kannerhuis in Door-
werth is onlangs uitgebreid van
twintig naar 32 plaatsen. Maar er
staan nog steeds twintig tot vijfen-
twintig mensen op de wachtlijst.
De langst wachtende werd in 2002
aangemeld. Met de bouw van een

Workhome in Ermelo hoopt het Dr.
Leo Kannerhuis de wachtlijst weg
te werken. De voorziening telt 24
plaatsen en wordt in 2011 ge-
bouwd. Binnenkort komt het Dr.
Leo Kannerhuis met een boek waar-
in de wooneisen en behoeftes van
autisten worden beschreven.

Helft van autisten wil verhuizen

Nederland telt zo’n 180.000 volwas-
senen en kinderen met een autisti-
sche stoornis. Uit het rapport ’Een
plek om te leven’ van de Nederland-
se Vereniging voor Autisme blijkt
dat in 2007 46 procent van de vol-
wassen autisten binnen vijf jaar wil

verhuizen naar een veiliger woon-
vorm. De vraag naar vormen van
begeleid zelfstandig wonen over-
stijgt het aanbod sterk. Van de
geënquêteerden met Asperger had-
den er 17 zo’n plek, terwijl 116
mensen er behoefte aan hebben.
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