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Oren Lyons (midden staand), Kenneth Deer en Joseph Deom (beiden links achter) staan met een drumceremonie stil bij een oud vredesverdrag tussen hun stam en Nederland. FOTO JÖRGEN CARIS

Irokezen vieren band met Nederland
Indianen uit reservaat bij New York eren 400 jaar oud vredesverdrag

R E P O RTAG E
Michael Ramaker
DEN HAAG

Op een langzaam ritme beweegt een
processie Molukkers zich richting de
vredesboom in Wijkpark Transvaal
in Den Haag. Ze nemen deel aan een
jaarlijkse ceremonie waarin wordt
stilgestaan bij de VN-verklaring die
de rechten van inheemse volkeren
waarborgt. Dit jaar zijn er indianen
uit de Verenigde Staten bij.
Afgezien van een van hen, die een
verentooi draagt, zien ze er heel alledaags uit. De drie heren, Oren Ly-

ons, Kenneth Deer en Joseph Deom,
behoren tot de Irokezen, een indianenstam afkomstig uit New York. Ze
zijn er om een vierhonderd jaar oud
vredesverdag met Nederland te vieren. Aan het eind van de ceremonie
krijgen de heren een symbolische
handdruk van mensenrechtenambassadeur Lionel Veer van Buitenlandse Zaken.
Lyons ziet de vriendschapsrelatie
tussen zijn stam en Nederland als
een goed voorbeeld van vreedzame
samenwerking. “Het is belangrijk
om mensen te herinneren aan vrede

in deze tijd. Daar moet hard voor
worden gewerkt. Niet alleen door
wereldleiders, maar juist door de gewone man. Want de vrede ligt in zijn
handen.”
Uitzonderlijk is dat de indianen
niet met een Amerikaans paspoort
naar Nederland zijn afgereisd, maar
met dat van de Onadaga Natie. Onadaga is een onafhankelijk reservaat
in New York. Leo van der Vlist, directeur van het Nederlands Centrum
voor Inheemse Volkeren, zegt dat dit
voor nogal wat gedoe zorgde: “Het
paspoort van de Onadaga wordt niet

ofﬁcieel erkend. Omdat vandaag
zo’n bijzondere gelegenheid is, werd
er een hoge uitzondering gemaakt.”
De 83-jarige Lyons, spiritueel leider
van de natie, vindt dat de plek een
speciale betekenis heeft. “Deze vredesboom is in 2006 samen met een
van onze Mohawkbroeders geplant.
Daarom was het belangrijk om hier
bijeen te komen.” Van der Vlist beaamt dit. “Ik was er in 2006 ook bij.
Om dan nu terug te komen naar deze plek met mensen die ik al jaren
naar Nederland probeer te halen.
Een fantastisch moment.”

‘Het paspoort van
de Onadaga Natie
wordt niet oﬃcieel
erkend, dat gaf
nogal wat gedoe’

Den Haag kan toe zonder extra bezuinigingen
I N T E RV I E W

Wethouder Revis: Gezond huishoudboekje kan alleen als Rijk zich aan afspraken houdt

Perdiep Ramesar
Hoe ingewikkeld de gemeenteﬁnanciën van een grote stad als Den
Haag – totale begroting 2,3 miljard
netto – ook in elkaar zitten, uiteindelijk gaat het net als bij ieder ander
huishouden om zuinig zijn, sparen
voor grote uitgaven en het deels versneld aﬂossen van schulden.
Zo kon de Haagse wethouder Boudewijn Revis (VVD, ﬁnanciën) deze
week een sluitende begroting voor
2014-2017 presenteren. Hij heeft ook
nog goed nieuws: de Hofstad hoeft
niet extra te bezuinigen en voor on-

dernemers gaat het gebruikers- of
anders gezegd huurdersdeel van de
OZB met maar liefst 33 procent omlaag. “Dat is goed voor het middenen kleinbedrijf”, vertelt de liberale
wethouder.
Tegelijkertijd doet Revis ook een
oproep aan het kabinet: “Deze gezonde situatie kan alleen als het Rijk
zich aan de afspraken houdt en niet
opeens een groter aandeel vraagt
van de gemeenten in de geplande
zes miljard bezuinigingen.”
Zoals het huishoudboekje in de
voorjaarsnota er nog uitzag, zou Den
Haag in 2017 op een tekort van vijf-

tien miljoen euro afstevenen. Maar
ook dat is verdwenen. Als sneeuw
voor de zon lijkt het wel. In ieder geval geeft dit positieve nieuws de burgers moed in deze tijden van crisis,
maar deze voordeeltjes komen er
niet zomaar.
De afgelopen jaren waren mager.
Er is 152 miljoen structureel bezuinigd, ook op zaken die de burgers
pijn hebben gedaan, zoals de buurthuizen die moesten sluiten. Er was
veel minder geld voor actieve Hagenaars om subsidies te krijgen voor
hun werk in de wijk. Buurtbibliotheken zijn dichtgegaan of konden al-

leen met inzet van vrijwilligers open
blijven.
“We hebben die bezuinigingen van
meet af aan gecombineerd met investeringen in de stad. Zonder dat
we interen op onze reserves. Zo hadden we in 2005 nog een reserve van
achthonderd miljoen euro, voor
2014 is dat 1,1 miljard. In dat bedrag
zit het zogeheten weerstandsvermogen, de buffer, en de bestemmingsreserve, de spaarpotten voor verschillende investeringen die we op
de planning hebben staan”, zegt de
ﬁnanciële man van het stadsbestuur.
“Daarnaast hebben we goed geke-

ken naar grondbeleggingen en zijn
we met de stofkam door al onze
plannen gegaan. Stel, we hebben
tien ﬁetspaden gepland, maar we
weten al dat het alleen lukt om er
acht te realiseren, dan begroten we
er acht en het geld van die laatste
twee besparen we, zodat we het in
wel te realiseren projecten kunnen
steken.”
Tegenover de soms pijnlijke bezuinigingen staan volgens Revis ook
grote investeringen. “Zoals de Rotterdamsebaan die driehonderd miljoen euro kost, maar wel de stad op
een prachtige manier ontsluit.”

