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Dat leidt tot een vermindering
van de uitkcringsgerechtigden.
Maar het bedrag per uitkerings-
gerechtigde is in de nieuwe syste-
matiek onqeveer twee keer zo
hoog als in-de huidige. Ook langs
deze weg leidt een toenemende
economische bedrijvigheid in de
nieuwe svstematiek dus tot een
nadeliger'effect voor de gemeente
dan tot nu toe het geval is.

Maar daarmee zijn we er nog
niet. Als het económisch goeiÍ
gÍnt met een gebied stijgt de
waarde van het onroerend goed
meer dan elders. De grondslag
van de onroerende-zaakbclastin[
stijgt dus in de werkgemeenten
meer dan Bemiddeld en dus stij-
gen ook de afdrachten aan het
fonds. Daarmee stijgen dus ook
de afdrachten aan het Fonds snel-
ler dan in 'niet-werk:gemeenten.
Bij een economisch succesvolle
ucn)cente kan dit verschil behoor-
Ir.1k oplopen. Dit mcchanisnre ver-
klaart in belangrilte mare (al bij
Oe lnvoenng van het nieuwe sys-
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Sint Mearten

I De laatste jaren is Sint
I Maarten onder invloed van
allerlei negatieve berichten in de
media van een Caraïbisch para-
dijs verworden tot een smet op
het o zo schone blazoen van hèt
Koninkrijk der Nederlanden. Er
zit alleen maar zwart geld, het
zijn allemaal drugsbaronnen en de
corruptie tiert er welig. Wat
moesten we er in godsnaam mee
aan?
En dan trekt de orkaan Luis
langs, en duizenden mensen wor-
den van het ene op het andcre
moment in ongeluk en ellende ge-
stort. En wat doen we als Neder-
land om het eiland te helpen?
Geen moer! Hocwel. we óturen
wat mannters, we zeggen een
paar mruoen toe, en we noren van
Kok dat ook Beatrix zich zorgen
maakt. Maar er komt geen natie
nale hulpactie met als presentator
ons allcr Linda of voor mijn part
Paul de Lccuw. Er komt riieí eens
zo'n lullig cd+je waarvan de op
brengst naar het crisisfonds gaat.
Ik wil de ellende bij de Limburg-
se watersnood niet bagatelliseren,
maar ik vind de discrepantie tus-
sen de reacties op die ''ramp' en
de reacties op deze catastrofe wel
wat erg groot. Ik weet ook wel
dat Nederland grÍug van zijn ko
loniale verleden af wil. maaÍ net
doen of cr geen ov€rzeese ge-
biedsdelen meer zijn is niet de
,ulste we8.
Onze mede-Nederlanders oo Sint
MaaÍen op het momcnt dai ze
hulp nodig hebbcn behandelen
alsof het de inwoners zijn van de
één of andere willekeurige bana-
nenrepubliek getuigt van een gre
te mate van hvpocrisie.
PS: Wist u v&ï deze ramD rrou-
wens dat er in ons zo riike Ke
ninkrijk nog krottenwijken voor-
komen? Ik in ieder geval niet.
JEROEN BROEDERS,
Amsterdam

I Verbazingwekkend vol ei-
2 landje moct dat Sint Maar-
ten zijn. De laagste schatting wel-
ke ik de afgelopen dagen gehoord
of gelezcn heb met betrekking tot
het aantal illegalcn op St. Maar-
ten bedroeg 15.000. Maar een ge-
tal van 40.0fi) werd ook ge-
noemd. Als dat zo zou ziin zou
dat een illegalendichtheió van
L0fr) per vierkante kilometer be-
tekcnen, want Nederlands Sint
MaaÍen is nog geen veertig vier-
kante kilometer groot. Ter verge-
lijking: de totdelevolkingsdicÍt-
heid in Nederland is noc niet de
helft (475 per km2). Ov-erigens is
'illegalen' een te beladen term.
Een groot deel was gewoon nog
niet  geadministreerd en de rest
valt onder de noemer 'ongeregis-
treerde gedoogden'. Voor-het-ei-
landsbestuur kenneliik te belans-
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waar? En herinner ik me die rus-
tige golfbcweging waarmee de
heggemus zou vliegen toch niet
als typerend voór vinken? En
waaÍom krijgen we niets te horen
over het kenmerkende hoge
'tsiep' van de heggemus, door Pe-
terson in dc bewerking van Kist
zo precics uitgedrukt als'geluid
van fietspomp'?
Waarom nielde mcdedeli-ng dat
dc heggemus tot de weinige Ne-
derlandse vogels behoort die het
hele jaar door zingt? Het zou een
troostrijke gedachte kunnen zijn
met herfst en winter voor de
deur.
DICNA SINKE,
Amsterdam

Optreden in Irak

I In het bericht over Neder-
I landse musici die in lrak op
tredcn (NRC Handelsblad, l5
september) staat een aantal on-
juistheden. De mededeling dat de
musici in het van de Golfoorlog
bekende, prestigieuzc Rashid ho-
tel logeren geeft het bericht onge-
twijfeld wat couleur locale, maar
is onjuist. Het Ncderlands Dans
Theater heeft nooit in het Babv-
lon Festival opgetredcn. De Haarg-
se slagwerkgroep wel en ook de
Opera van Lyon en een aantal
Franse en Engelse muziekensem-
bles. Sinds de Golfoorlog is het
bezoek beperkt gebleven tot en-
kele Arabische landen, Spanje,
Italie, Rocmenië, Polcn cn verder
vrijwel alle cos-staten, inclusief
Tsjetsjcnië, Rusland, Armenië en
Azerbajdzjan.
In het artikel wordt de indruk gc-
wekt alsof het ministerie van bui-
tenlandse zaken het bezock als
politiek ongewenst zou betitelcn,
maar zo heeft het ministerie zich
tegenover ons nict uitgedrukt
toen wij fihanciële ondersteuning
voor de reis aanvroegen. Integen-
deel, de aanvragers ontvingen ecn
brief waarin de ambassadeur voor
internationale culturele betrekkin-
gen schreef'bcgrip' te hebben
voor onze 'argumenten' cn 'waar-
dering' te hcbben voor onze 'visie
en inspanningen'. Allccn werd het
'op dit momcnt (half augÍstus:
NvdL) - gezien de huidige si-
tuatie in lrak - onwenselijk gc-
acht om hiervoor financiering van
ovcrheidswege beschikbaar te
stellen'. Mct de verwijzing naar
de toenmalige situatie in lrak
werd gedocld op de berichtgcving
naar aanleiding van het fcit dat
op dat momcnt de twce schoon-
zoons van de prcsident net het
land hadden verlaten. De regering
bleek dus op dat moment minder
stabiel dan misschien gedacht. Op
dat moment was het om ook voor
ons bcgrijpeli jke redenen niet op
portuun om als Buitenlandse Za-
ken geld beschikbaar te stellen.
NEII-  VAN DER LINDEN.
coórdinator van het plan

t Dc pianist Kecs Wieringa e
2 dertien andcre Nedcrlandse
musici zullcn voor de'gewonc'
mensen optrcdcn tijdcns hct Ba.
bylon Fcstival in lrak (NRC Ha
dclsblad, l5 scptembcr). Dcnkc
zÊ!
Ervan uitgaande dat ecnzclfdc
pcrg€ntagc'g€wone' Iraki's gcll
teresscerd is in lvcsters€ muzie
als Nederlandcrs in haaksc mu
ziek. dan kunncn wc dczc klein
grocp in twccën verdelcn: wcl r
niet door Saddam b€taald. Dc
volgclingen van Saddam zullen
naar hct Fsstival komen om ge
zien tc wordcn of omdat ze ger
seld zijn. De anderen verdicne
een maandsalaris. waarvan ze r
2 kippcn of 2 kg suikcr kunne:
kopen. Als ze dat d verdiencn
Een kaartje voor de bus naar I
pVlgn zat €r voor de mcestcn r
lnzrtten.
Ecn culturccl festival is nct z<
misplaatst gezien de armocde
der dc'gcwone mcnsen', als S
dans militaire uitgaven tot l9
De wcigering van het ministe
van buitcnlandse zakcn om su
die te verlcnen weerhicld het
Fonds voor de Podiumkunster
(volledig b€taald door het mi
tenc van
Ocw) en andcre geldschieter
niet de rcis te bekostigen. Jar
mer, want behalve een politir
economische is een culturele
cot tcgcn lrak vele malcn me
gerechtvaardigd dan dic inde
tegen Zuid-Afrika Dit zuller
mecste lraaksc vluchtclingen
me cenn zijn, ook at wondàn
achtcrgeblevcn familieleden
gchongerd!
ELLY VAN WANING,
Bergcn NH

Rouwbendje

Op t5 scptember schrijft H
Canrps onder de titcl'Rou*
je' drit hij tijdcns dc wcdstri
Ajar-Rcal Madrid ,,ccn Kru'
bandjc orr de arm van Over
Van der Sar, Rcizigcr en de
ren" gemist hccft. Finidi's t
dic nog nict bcgravcn was, I
volgens hcm ,,op dczc avonr
laatctc aaluut vcrdicnd. Zcl
omdat dc rouwcndc Aircicc
nog artr dc wcdrrijd dcclna
Om twccërlci rcdcn lijh n
standpunt nict vcrdodigberr
bcstond gccn bond tutlco /l
Finidi'r brccr cvcnmin dr c
tijds turscn Ajar cn t
Van Gaal. Als in ccn
dircclcur
harstok. Ab dc-
brocr van dc dircctrcur
gebcuí dat nict, ongcr
mcdclcvcn, dat binnco
drijf aanwczig ksn ziiD.
In dc twccdc phlts ltoudt
geen rekeningmct hct doc
di Gcorge vcikozcn vcrw'
proccs. Dat hicld in: cclÍ
daarna tcrug naar cigca ls
Rouwbandjes van médcop,


