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ADVERTENTIE

‘Verkapte coup’ door leger Egypte
Voor dewinnaar vande verkiezingenblijvenweinig bevoegdhedenover, nude generaals
meermacht opeisen. Volgens deMoslimbroeders staan Egypte ‘gevaarlijke dagen’ tewachten.
Van onze verslaggever
Rob Vreeken

CAÏRODe Egyptische legerleiding
heeft haar positie versterktmet
een verordening die doorwaar-
nemerswordt omschreven als
een verkapte staatsgreep. De con-
frontatie tussen generaals en
Moslimbroeders gaat daarmee
naar een climax. De Hoge Raad
van de Strijdkrachten (SCAF) trok
maandagochtend zoveel be-
voegdheden naar zich toe, dat er
niet veel overblijft voor de nieu-
we president, wie dat ookwordt.

Het kamp van Mohamed Morsi eiste
gisteren als eerste de overwinning
op. De kandidaat vandeMoslimbroe-
derschap kreeg volgens eigen tellin-
gen bijna 52 procent van de stem-
men. Aanhangers op het Tahrirplein
zwaaiden triomfantelijk met de
Egyptische vlag.
Het team van oud-luchtmachtchef

Ahmed Shafiq reageerde door ook de
zege te claimen.Dekiescommissie zal
de uitslag pas donderdag bekendma-
ken. Egyptische media brachten gis-
teren al gedetailleerde uitslagen per
district, die overeenkwamen met de
cijfers van hetMorsi-kamp.
’s Middags verzekerde de legerlei-

ding op een persconferentie dat zij
eind juni zoals gepland demacht zal
overdragenaandenieuwepresident,
zelfs in een ‘plechtige ceremonie’,
maar wat die toezegging betekent,
blijft onduidelijk. De president krijgt
de bevoegdheid een kabinet te vor-
men, maar over alles wat met het le-
ger te maken heeft, krijgt hij niets te
vertellen. De generaals hebben alle
wetgevende macht aan zich getrok-
ken, het parlement is ontbonden.
Parlementariërs mogen het door

soldaten afgegrendelde parlement
niet in. Enkele volksvertegenwoordi-
gers hebben een langdurige sit-in op
het Tahrirplein in Caïro aangekon-
digd als ze vandaag het gebouw niet
in mogen. De 6 april-beweging heeft
voor vandaag een grote betoging op
het plein aangekondigd.
Een nieuw parlement zal volgens

het decreet van de SCAF pas worden
gekozen als er een nieuwe grondwet
is, goedgekeurd in een referendum.
Dat kannog velemaandenduren. Als
de vorige week door het parlement

gevormde grondwetscommissie
‘enig obstakel’ ondervindt in haar
werk, zal de SCAF zelf een commissie
aanwijzen om een nieuwe grondwet
te schrijven. Egyptische media gaan
ervan uit dat zo’n ‘obstakel’ spoedig
zal worden gevonden.
De bestaande, honderd leden tel-

lendecommissiegaathoedanookge-
woon aan het werk, volgens woord-
voerders. ‘We zullen vergaderen, al is
het op straat, tenzij ze sluipschutters
tegen ons inzetten’, zei de liberale
volksvertegenwoordiger Mohamed
el-Sawy, een van de commissieleden.
De Moslimbroeders, voor wie het

nu erop of eronder is, zijn furieus
over wat zij ‘een complete militaire

coup’ noemen. Volgens een woord-
voerder staan Egypte ‘gevaarlijke da-
gen’ te wachten. Sinds vorige week
hebben de strijdkrachten al een vrij-
brief ommensen te arresteren.
Het donkerste scenario dreigt als de

kiescommissie Shafiq als winnaar
aanwijst. Demachtsgreep vandemili-
tairen is dan vrijwel compleet en van
de verworvenheden van de volksop-
stand zal in de ogen van de revolutio-
naire krachten – Moslimbroeders, li-
beralen, links, Facebookers – weinig
over zijn. Een uitbarsting van protest
ligt dan voor de hand, zeker nu de
Moslimbroeders hun kandidaat al tot
winnaar hebben uitgeroepen. Maar
ook als Morsi president wordt, staat

Egypte een onzekere periode van
voortgaandemachtsstrijd tewachten.
Volgens Salman Sheikh van het

BrookingsDohaCenter is de verorde-
ning van de legertop een ‘verzeke-
ringspolis’ tegen een zege vanMorsi.
‘Dit is het hoogtepunt van decennia
van rivaliteit tussen het leger en de
islamisten’, zei Sheikh tegen persbu-
reau Reuters. ‘Dit kan exploderen.’
De Verenigde Staten zijn ‘diep be-

zorgd’ over het constitutioneel de-
creet van de legerleiding. De VS gaan
er niettemin vanuit dat de strijd-
krachten ‘zoals beloofd’ alle macht
zullen overdragen aan een gekozen
burgerregering, zei een woordvoer-
der van het Pentagon.

Aanhangers van Mohamed Morsi vieren dinsdag in Caïro al de overwinning van de presidentskandidaat van de Moslimbroeders. De uitslag van de verkiezin-
gen wordt echter pas donderdag officieel bekend. Foto Daniel Berehulak / Getty Images

Studentenkamers flink duurder
Van onze verslaggever
Merijn van Nuland

AMSTERDAMHet huren van een
studentenkamer bij particulie-
ren is weer fors duurder. De huur-
prijzen lagen in de eerste
vijf maanden van dit jaar gemid-
deld 12,5 procent hoger dan in de-
zelfde periode in 2011. Dat blijkt
uit cijfers van Kamernet,met
meer dan 100 duizend adverten-
ties per jaar de grootste kamerbe-
middelingssite van Nederland.

Studenten betaalden begin 2011 nog
gemiddeld 358 euro per maand voor
een kamer. Dit jaar was dat gemid-
deld 403 euro. In 2008, toen de site
het landelijke onderzoek voor het
eerst uitvoerde, betaalden studenten

nog ongeveer 329 euro.
Wel is het aanbod van particuliere

kamers het afgelopen jaar gestegen,
van 45.167 naar 57.904 kamers. Dit is
een stijging van 28,2 procent. Ook
het aanbod van de grote landelijke
huisvestingsorganisaties, verenigd
in brancheorganisatie Kences, is toe-
genomen: zesduizend nieuwe ka-
mers zijn sinds vorig jaar bijge-
bouwd of nog in aanbouw.
Het is volgens Leonie Versteeg van

Kamernet geen toeval dat de prijs
van studentenkamers stijgt terwijl
het aanbod toeneemt. ‘We vermoe-
dendat studentenbangzijn voor een
langstudeerdersboete of het aflopen
van de studiefinanciering. Ze probe-
ren daarom zo snel mogelijk af te
studeren. Sommigen gaan weer bij
hun ouders wonen.’ Juist in de over-

gangsperiode tussende ene ende an-
dere huurder verhogen veel huisba-
zen de prijzen.
Verder zijn de hogere huren deels

te verklaren door de oppervlakte van
de kamers. Kamers werden in een

jaar tijd gemiddeld zo’n 3 vierkante
meter groter.
Ook de landelijke studentenhuis-

vestingsorganisaties hebben hun
prijzen verhoogd. ‘Al zijn die stijgin-
genminder drastischdan indeparti-

culiere sector,’ zegt Vincent Buiten-
huis, voorzitter van Kences. Concrete
cijfers zijn niet beschikbaar.
Pascal ten Have, voorzitter van de

Landelijke Studenten Vakbond
(LSVb), noemt de ontwikkelingen in
een reactie ‘op z’n minst zorgwek-
kend’. ‘Een gemiddelde prijsstijging
van 12,5 procent ligt 10 procentpunt
hoger dan de inflatie. Dit betekent
dat op kamers gaan voor een steeds
grotere groep financieel onhaalbaar
is. Zeker als je de overige bezui-
nigingen op studenten en hoger on-
derwijs daarbij optelt.’
Al neemt het aanbod langzaam

toe, de studentenvakbond verwacht
de komende jaren nog 30 duizend
tot 60 duizend kamers nodig te heb-
ben om de woningnood onder stu-
denten terug te dringen.

‘Op kamers gaan is
voor een grotere
groep onhaalbaar’

We zullen
vergaderen, al
is het op straat

Mohamed el-Sawy
Lid van de grondwetscommissie


