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ARTNERALIMEN-
TATIE is niets meer

en niets minder dan mo-
derne slavernij. Vindt
Gerry Mariman, die al
tien jaar flink betaalt:
„Kinderalimentatie is lo-
gisch, partneralimentatie
niet. Moderne vrouwen
dienen financieel voor
zichzelf te zorgen”, aldus
Mariman, die dan ook sa-
men met zijn huidige
partner Ellen van Gemert
een actie is gestart. „We
willen reacties verzame-
len en daarmee naar de
politiek stappen. De wet
moet veranderd.” In
Duitsland is dat onlangs
gebeurd; partneralimen-
tatie hoeft daar niet lan-
ger dan drie jaar te wor-
den betaald.

KAMPERLAND,
zaterdag

Gerry Mariman kan het
bedrag dromen: 1971 euro
en 38 cent. Kinder- en part-
neralimentatie, iedere
maand weer over te maken,
ook na diverse vergeefse
verzoeken om herbereke-
ning. „Waarvan bijna 1100 voor mijn ex zelf. Ik droom er soms wel eens echt van, dan
galmt het door mijn hoofd”, zegt hij. „Voor mezelf houd ik zo’n duizend euro over. Als
mijn vaste lasten eraf zijn, is het op. En dan heb ik nog ’geluk’: ik ken ook zat gescheiden
mannen die letterlijk uit arren moede in een caravan wonen...”

ZUIDLAREN, zaterdag
„Hé mam, groetjes thuis!” riep ’Hightower’ Sem Schilt zondag recht in de televisiecamera,

nadat hij in het verre Yokohama in Japan voor de derde keer wereldkampioen kickboksen was
geworden. Daar stond-ie dan, 2 meter en 12 centimeters lang en 133 kilogram schoon aan de
haak. Hij glom nog van het zweet na zijn finalepartij tegen Amsterdammer Peter Aerts toen
hij zijn moeder in Zuidlaren zijn onverwachte groet zond.

Twee dagen later was Sem-
my, zoals ze de stalen reus in
zijn Drentse dorp vertederd
noemen, nog steeds het ge-
sprek van de dag, toen in
Zuidlaren het startschot viel
voor de Zesdaagse van het
Noorden. Schilt had in Yoko-
hama met zijn derde achter-
eenvolgende titel 300.000 dol-
lar opgestreken. Dat is bijna
de helft van het totale budget
waarmee de eerste dorpszes-
daagse ter wereld het deze
week moet doen!

Tweeëntwintig renners,
met als absolute ster de Zwit-
serse zesdaagsenkoning Bru-
no Risi aan het hoofd, flitsen
avond aan avond over het
slechts 183 meter lange ovaal,
dat speciaal voor de gelegen-
heid uit Bremen werd aange-
voerd. Nog nooit in de meer
dan 110 jaar oude historie van
de zesdaagsenwielerkoersen
streek het peloton in zo’n mi-
nieme plaats neer als het
Noord-Drentse brinkdorp
met zijn 13.000 inwoners. De
elite van de wielerpistes trekt
al meer dan een eeuw langs
wereldsteden als New York,
Parijs, Londen, Zürich, Mi-
laan, München, Berlijn en
Bremen. Maar de komende ja-
ren dus ook in Zuidlaren. Het
is even wennen. 

Ook in het noorden gingen
de eerste gedachten naar Gro-
ningen, toen de plannen voor
een echte zesdaagse opborrel-
den. „Maar in Zuidlaren staat
nu eenmaal de Prins Bernard-
hoeve en die kon voor slechts
één euro gehuurd worden,
terwijl de Martinihal in Gro-
ningen 75.000 euro kostte”, zei
Dick Heuvelman. Het opmer-
kelijke prijsverschil is ver-
moedelijk nog een uitvloeisel
van de felle concurrentie-
strijd tussen de twee evene-

Want Dennis (38) heeft in Eel-
de, dat net als Zuidlaren tot de
gemeente Tynaarlo behoort,
het florerende boekingskan-
toor Easybookings.nl, waar el-
ke gewenste artiest voor een
feest kan worden ingehuurd,
maar zelf is hij ook een rocker
van formaat. Als leadzanger
van zijn eigen partyband Tof!
maakt hij al jaren podia in
heel Nederland onveilig. Van-
avond is de sponsor met zijn
band de attractie op het podi-
um in de feesthal naast de wie-
lerpiste.

Toen 29 jaar geleden voor
het laatst zesdaagsenrenners
in actie waren in Groningen,
ging Dennis als jochie van drie
turven hoog met zijn vader Jo-
han Franke, toen groot spon-
sor in allerlei wieler- en
schaatsevenemen-
ten, zijn broertje
Wim en wieleri-
coon Gerben Kar-
stens op de foto.
Het knulletje van
toen is nu net als
zijn vader in 1979
sponsor van de zes-
daagse.

Zelf bespeelde
Dennis als klein
kind al een drum-
stel, waarvan me-
nig sportman kon
meegenieten, want maar al te
vaak stonden de massageta-
fels van talloze soigneurs op-
gesteld rond de enorme open
haard in de grote woonboer-
derij van de familie. Moeder
Henny Maree, zelf een gedi-
plomeerd sportmasseur,
werkte dan dapper mee en
masseerde de spieren van
schaatskampioenen als Piet
Kleine, die toen door haar ex
werd gesponsord. 

Een paar jaar geleden groei-
de het boekingskantoortje

ste in Nederland begon met de
gages van de artiesten te pu-
bliceren, zodat de klant on-
middellijk kon zien wie er in
zijn budget paste. Dat bleek
een schot in de roos en daarna
ging het snel”, zegt Franke.

Het leverde hem wel wat
problemen op, want sterren
als Gerard Joling en René Fro-
ger vonden het maar niets dat
hun inkomen aan het publiek
getoond werd, maar Jan Smit
maakt er geen geheim van dat
hij 14.000 euro verdient voor
een halfuurtje zingen. Zo we-
ten we nu ook dat de hoogbe-
jaarde wonderbaarlijke Belg
Eddy Wally nog steeds voor
4450 euro feesten en partijen
komt opluisteren. Erik Hulze-
bosch, die dinsdagavond als

omgangsregeling van de kinderen
kwamen daar nog torenhoge juridi-
sche kosten bij, daar heb ik een
persoonlijke lening voor moeten

afsluiten”, aldus Ma-
riman, die inmiddels
al diverse keren te-
vergeefs om een her-
berekening heeft ge-
vraagd: „Mijn ex
heeft een parttime-
baan. Ze leeft in ons
oude huis, dat vond
ik toen ook een goed
idee, omdat er op die
manier zo weinig mo-
gelijk voor de kinde-
ren zou veranderen.
Dat huis is inmiddels
flink in waarde geste-
gen. Mensen vragen

wel eens aan mij: hoe kan ze dat al-
lemaal betalen? En dan zeg ik: hoe
kan ík dat allemaal betalen?”

ma verdiend. „Overwerk, bonus-
sen. Ik ben chemisch controller en
heb een goede baan, ben ook niet te
beroerd om extra diensten te draai-
en. Juist de jaarop-
gaaf van dat jaar werd
gebruikt om de hoog-
te van de partnerali-
mentatie te bepalen.
Maar overwerk krijg
je niet op bestelling!
Na dat jaar zijn de
mogelijkheden veel
minder geworden. Ik
heb onregelmatige
werktijden, volconti-
nudienst. In de begin-
jaren heb ik er een ex-
tra baantje bij moe-
ten nemen om het
hoofd boven water te
houden.”

„Toen we op een gegeven mo-
ment onenigheid kregen over de

Gescheiden man voert actie
om wet te veranderen

’Alimentatie
moderne slavernij’

’Alimentatie
moderne slavernij’

„Iedereen 
heeft mond
vol van
emancipatie,
maar ik moet
mijn ex 
12 jaar lang
financieel
onderhouden”

door MARJOLEIN
SCHIPPER

Moedermaffia en overheidsge-
weld, luilekkerland voor luie
vrouwen, middeleeuwse toestan-
den. Op het marktplein anno 2007,
internet, ritselt het van de onte-
vreden heren die zich beklagen
over vooral de torenhoge partne-
ralimentatie. „Waarom zou mijn
ex meer gaan werken? Als zij
meer gaat verdienen, gaat de ali-
mentatie omlaag. Zij houdt dan
hetzelfde maandbedrag en schiet
er dus niks mee op, terwijl ik min-
der hoef te betalen. En dát gunt ze
me niet, die tákkenteef”, aldus
’Uitgebuit’ op een site voor ge-
scheiden mannen. 

Maar de ex-vrouwen kunnen er

ook wat van: „Jarenlang kon ik
voor het huishouden en de kinde-
ren zorgen terwijl meneer zoge-
naamd op zakendiner ging. Hij
’werkte’ zeventig uur per week, ik
kon geen kant op. En nou heeft hij
een nieuw wijf en kan ik zeker op
een flatje gaan zitten? Nou mooi
niet!” De soms verhitte discussies
tonen aan dat het bij het betalen
van partneralimentatie vooral
draait om emoties; geen betere ma-
nier om wraak te nemen op je ex-
man dan financieel.

Als een huwelijk langer heeft
geduurd dan vijf jaar, dan heeft de
minst of niets verdienende partner
recht op twaalf jaar partnerali-

mentatie (buiten de alimentatie
voor de eventuele kinderen). In
bijna alle gevallen is de vrouw de
ontvangende partij. Exen kunnen
natuurlijk samen de alimentatie
bepalen, maar als de rechter eraan
te pas moet komen, wordt er uitge-
gaan van de ’draagkrachtruimte’,
het bedrag dat overblijft van het
salaris van de man na aftrek van
vaste lasten en een normbedrag
voor levensonderhoud. Van deze
draagkrachtruimte mag volgens
de zogenaamde ’Tremanormen’ 60
procent worden benut voor ali-
mentatiebetaling.

Gerry Mariman scheidde in
1998; het jaar daarvoor had hij pri-

„Zij heeft het nu financieel uit-
stekend voor elkaar en ik zit zo in
de problemen dat ik laatst serieus
heb geïnformeerd of ik een senio-
renwoning kon huren. Maar zelfs
die bleek al 500 euro per maand te
kosten. En het ergste: mijn nieuwe
partner wordt er ook financieel in
meegetrokken. Omdat ik zo in de
schulden zit, heeft zij een jaar lang
de partneralimentatie aan mijn
vrouw betaald. Dat is toch van de
gekke? Op een gegeven moment
had mijn vriendin er zo genoeg
van dat ze zei: ik maak het niet
meer over. Ze gaat maar fulltime
werken, net als ik dat altijd heb ge-
daan met drie kinderen. Maar ja,
toen stond er in no time een deur-
waarder op de stoep. En kregen
mijn kinderen te horen dat ze geen
verjaarsdagscadeau kregen, om-
dat ’papa niet meer wilde beta-
len’.”

„Ik vind het systeem niet deu-
gen. Iedereen heeft de mond vol
van emancipatie en van mij wordt
gewoon verwacht dat ik mijn
vrouw twaalf jaar lang financieel
onderhoud. Dat is toch vreselijk
ouderwets?” vindt Mariman, die
daarom een actie is gestart: „Via
mariman20@hetnet.nl ben ik bezig
reacties te verzamelen van gedu-
peerde mannen. Gezamenlijk kun-
nen we dan een politieke partij be-
naderen, ik heb al contact met de
SP, om hier iets aan te gaan veran-
deren. In landen om ons heen ge-
beurt dat al.”

In Duitsland is onlangs een nieu-
we wet aangenomen. Wel alimen-
tatie voor de kinderen, maar beide
exen worden geacht zelf in hun ei-
gen levensonderhoud te voorzien.
Daarom duurt de betalingsregeling
voor ex-partners, als een soort
overgangsregime, niet langer dan
drie jaar. Voor de schrijnendste ge-
vallen, zoals niet-werkende oudere
vrouwen die na tientallen jaren hu-
welijk gaan scheiden, maakt de
wet een uitzondering.

De Nederlandse alimentatiewet-
geving is in 1984 voor het laatst aan-
gepast met de twaalfjaarlimiet.
Voorheen moesten mannen hun
hele leven betalen, de zogenaamde
’alimentatieveteranen’. Belangrijk
verschil met Duitsland is dat daar
meer vrouwen fulltime werken,
terwijl in Nederland nog steeds het
zogenoemde anderhalf-verdie-
nersmodel in de mode is. De man
werkt fulltime en de vrouw heeft
er een ’leuk’ baantje bij. 

„Tot grote tevredenheid van bei-
den, tot er hommeles komt”, weet
mediator Tanja van der Burgh. In
haar Utrechtse praktijk tracht zij
strijdende exen tot elkaar te bren-
gen, zodat er een goed convenant
afgesloten kan worden. „Als er
hommeles is, roept de man: jij kunt
toch ook gaan werken? Waarom
mag jij op je luie kont blijven zit-
ten? Terwijl de vrouw aanvoert dat
ze in verband met de zorg voor de
kinderen altijd maar een klein
baantje heeft gehad, zodat ze nooit
goed carrière heeft kunnen ma-
ken. Of willen maken; maar dat is
dan wel gebeurd met beider in-
stemming.”

Geldboot
„Ik heb begrip voor beide stand-

punten. Ik keur het af als vrouwen
achterover leunen en de geldboot
laten binnen stromen, maar ik
keur het ook af als mannen zeggen:
ga nu maar voor jezelf zorgen, ik
heb er geen zin meer in. Een huwe-
lijk is nu eenmaal een verbintenis
met langdurige consequenties.
Misschien moeten mensen daar
eens meer over nadenken voordat
ze elkaar eeuwige trouw beloven.
Als het geluk voorbij is, blijken
geld en kinderen ideale manieren
om elkaar langdurig dwars te zit-
ten.”

Gerry Mariman is inmiddels in
hoger beroep gegaan tegen de af-
wijzing van zijn verzoek om her-
berekening door de rechtbank in
Middelburg. „Ik ’hoef’ nog maar
twee jaar, hoewel mijn vrouw om
verlenging kan vragen als er ’be-
hoefte’ is. Nou, laat me eens ra-
den… Als die wet wordt veran-
derd, zal ik er waarschijnlijk zelf
geen nut meer van hebben. Ik doe
het omdat het keihard tijd is om
deze wantoestand aan te pakken.”

„Mensen
moeten meer
nadenken
voordat 
ze elkaar 
eeuwige 
trouw
beloven”

Eerste ZESDAAGSE
wielerspektakel in 
gemoedelijke sfeer

Zuidlaren fietst zich op 
door RON COUWENHOVEN

mentenhallen, die het enor-
me complex in Zuidlaren in
2006 de kop kostte. Sinds juni
van dat jaar werden alle beur-
zen overgeheveld naar het
Leeuwarder FEC-complex,
dat van dezelfde eigenaar is.
Sindsdien is het meestal ake-
lig stil in de zeven Zuidlarense
hallen, die een oppervlakte
van liefst 40.000 vierkante me-
ter beslaan. 

Sponsor
Sportjournalist Heuvel-

man haalde enkele jaren ge-
leden de Ronde van Italië
naar Groningen en Drenthe.
Zijn idee om nu ook weer een
zesdaagse naar het noorden
van Nederland te halen, sloeg
aan bij Wim Jansen, zelf een
niet onaardige mountainbi-
ker, maar vooral een begees-
terd wielersportfan en spon-
sor. Hij droomt van een ’klein
Bremen’ in Zuidlaren. 

De Six van Bremen is zo’n
beetje het Mekka van de zes-
daagsenwereld. Op en rond
dezelfde piste als in Zuidlaren
ligt, spelen zich dan dolle tafe-
relen af in een sfeer van bier
en braadworst, Wein, Weib
und Gesang. Dertigduizend
toeschouwers per dag maken
er een groot feest van. 

In Zuidlaren moet het alle-
maal nog van de grond ko-
men, zodat niemand vreemd
opkeek toen er dinsdagavond
maar een paar honderd bezoe-
kers op de tribunes zaten toen
Risi zijn winnende sprint in
de eerste jacht inzette.

Dennis Franke volgde het
met meer dan gewone belang-
stelling. Hij is één van de
hoofdsponsors van het evene-
ment en net als alles in en
rond de Zesdaagse van Zuidla-
ren is dat een beetje vreemd.

van Franke plotseling als
kool, toen hij er meer aan-
dacht aan ging besteden. „Ik
werkte als discjockey vaak in
disco De Oude Snik in De
Punt. Die tent is een begrip in
het noorden. De baas wilde
me daar op het laatst elke
avond hebben, maar ik moest
ook nog optreden met Tof!
Toen vroeg hij mij vervangers
te zoeken. Later moest ik ook
bandjes voor hem boeken. Zo
is dat gegroeid. Tot ik een paar
jaar terug op internet als eer-

eerste artiest het spits afbeet
in de Zesdaagse, is sinds zijn
overwinning in So You Wan-
nabe A Popstar 3495 euro per
halfuur waard. 

In Zuidlaren kijken ze er
niet van op. Daar zijn ze wel
wat gewend met hun beroem-
de 607 jaar oude paarden-
markt, die altijd in de derde
week van oktober wordt ge-
houden. Er komen dan zo’n
150.000 liefhebbers naar de
grootste paardenmarkt op ons
continent, waar zo’n 2500
paarden en pony’s worden
aangevoerd en de marktkra-
men over een lengte van vier
kilometer kriskras door het
dorp staan. Handelaren uit
heel Europa komen dan naar
Zuidlaren.

Gemoedelijkheid
Dat staat in schril contrast

met de dorpse en fraaie lande-
lijke omgeving van Zuidlaren,
waar zelfs nog zandwegen in

ere worden gehouden. 
In deze sfeer van gemoede-

lijkheid beklom Henny Ma-
ree deze week op de eerste
avond van de zesdaagse op
haar hoge hakken dapper de
torenhoge trap, die het pu-
bliek over de piste naar het
middenterrein brengt. Hal-
verwege staakte zij de strijd.
„Dit trek ik niet”, stamelde ze.
„Hoogtevrees. Jammer, ik ga
naar huis.”

Maar zoonlief Dennis toon-
de, net als Sem Schilt twee da-
gen eerder, ware moederlief-
de. Terwijl de renners zich al
klaarmaakten voor de start,
liet hij de grote klep in de
baan snel nog even open-
draaien, zodat zijn 67-jarige
moeder zich tussen de vips
kon begeven. Als een konin-
gin maakte de hoogblonde
oma haar entree in de zes-
daagsenwereld. „Ik schaam-
de me dood”, zei ze, „maar ik
vond het wel een pracht-
avond.”
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■ Tweeëntwintig renners flitsen deze week avond aan
avond over het 183 meter lange ovaal in Zuidlaren. 
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■ Hoofdsponsor Dennis Franke tussen rondemissen.

■ Links: tijdens de Zesdaagse
van Groningen in 1979, staat
hij als kleine blonde 
jongen naast toprenner 
Gerben Karstens (rechts). 

PP ■ Gerry
Mariman:
„Ik heb
laatst 
serieus
geïnfor-
meerd of
ik een
senioren-
woning
kon 
huren.
Maar zelfs
die kost al
500 euro
per
maand.” 
FOTO: 
JAAP
WOLTER-
BEEK


