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Seniorenorganisatie KBO-PCOB gaat 
zich inzetten voor meer vaccinaties 
onder volwassenen. 

Het aantal ingeënte senioren is fors 
gedaald. In 1999 kreeg 77 procent van 
de ouderen en chronisch zieken nog 
een griepprik, vorig jaar was dat 50 
procent. Zorgwekkend, vindt KBO-
PCOB-directeur Manon Vanderkaa. 
‘Tijdens de griepgolf vorig jaar waren 
er veel extra sterfgevallen. Mensen 
denken vaak dat dit alleen ouderen 
zijn, die al verzwakt waren. De griep 

zou dan een laatste duwtje zijn. Maar 
dan moet je na de griepgolf een dip 
zien in de sterftecijfers. Dat is niet zo, 
dus het gaat ook om vitale ouderen.’ 
Er zijn diverse verklaringen voor de 
gedaalde vaccinatiegraad. Vander-
kaa: ‘Er is een algemene discussie 
gaande over vaccinaties. Daarnaast 
voelen ouderen zich langer vitaal.’ Er 
zijn ook twijfels over de effectiviteit 
van de prik. ‘Die geeft inderdaad geen 
100 procent garantie. Maar het kan 
ook zijn dat je met een vaccinatie wel 
griep krijgt, maar sneller herstelt.’ 

KBO-PCOB gaat haar magazine ge-
bruiken voor voorlichting over vacci-
natie. Daarnaast werkt de organisatie 
samen met onder meer het ministerie 
van Volksgezondheid om zo veel mo-
gelijk groepen te bereiken. De cam-
pagne richt zich ook op de vaccinaties 
tegen pneumokokken en gordelroos. 
Cijfers over de griepprik van afgelo-
pen winter zijn er nog niet, maar in 
een rondzendbrief van het Nationaal 
Programma Grieppreventie wordt ge-
sproken over ‘een zeer lichte daling’ 
ten opzichte van vorig jaar. <

President Maithripala Sirisena van 
Sri Lanka zal binnen een dag de top 
van het leger vervangen. De hoog-
ste militairen hebben gefaald in het 
voorkomen van de aanslagen op 
eerste paasdag, zei de president. 

De komende weken zal Sirisena de 
politie en veiligheidstroepen volledig 
herstructureren, meldde hij op televi-
sie. De diensten zouden informatie 
hebben gehad over de aanslagen, 
maar daar niets mee hebben gedaan. 
De Amerikaanse inlichtingendienst 
FBI maakte dinsdag bekend de Sri 
Lankaanse autoriteiten te gaan hel-
pen bij het onderzoek naar de ter-
reuraanslagen. 
De aanslagen waren bedoeld als ver-
gelding voor het bloedbad in Christ-
church, beweerde onderminister van 
Defensie Ruwan Wijewardene op 
grond van eerste onderzoeksresulta-
ten. In die stad in Nieuw-Zeeland vie-
len vorige maand vijftig doden bij 
schietpartijen in twee moskeeën. De 
regering van Nieuw-Zeeland kon het 
verband tussen de aanslagen in de 
twee landen echter niet bevestigen. 
Premier Jacinda Ardern ‘heeft nog 
geen inlichtingen gezien waarop zo’n 
inschatting gebaseerd zou kunnen 
zijn’.
Terreurorganisatie ISIS eiste dinsdag 
de verantwoordelijkheid op voor de 
zelfmoordaanslagen. In een verkla-
ring sprak de organisatie van een aan-
val op ‘leden van de door de VS gelei-
de coalitie en christenen in Sri Lanka’. 
De Sri Lankaanse regering ziet de ra-
dicaalislamitische groepering Natio-
nal  Thowheeth Jama’ath (NTJ) als 
hoofdverdachte. Mogelijk zou de 
groep hebben samengewerkt met de 
Jamaat-ul-Mujahideen India (JMI). In-

middels zijn zo’n veertig mensen op-
gepakt. Volgens de autoriteiten heb-
ben de twee verdachte organisaties 
inderdaad banden met ISIS.

gebeden
Dinsdagochtend half negen hield Sri 
Lanka drie minuten stilte. Rond dat 
tijdstip ontplofte zondag de eerste 
bom. In totaal waren er zes ontplof-
fingen bij kerken en hotels, die zeker 
321 mensen het leven kostten. Bij de 
katholieke kerk St. Anthony’s in Co-
lombo, één van de kerken waar een 
aanslag plaatsvond, verzamelden zich 
tientallen mensen. Na de drie minu-
ten stilte begon het publiek met het 
zingen van gebeden.
Een andere getroffen kerk was de 
evangelische Zionkerk in Batticaloa, 
driehonderd kilometer ten oosten 
van Colombo. Hier kwamen 26 men-
sen om, onder wie de zoon van voor-
ganger Ganeshamoorthy Thirukuma-
ran. Open Doors bezocht de kerk. De 
organisatie meldt dat de terrorist, een 
net geklede man met een rugzak, ei-
genlijk de grootste rooms-katholieke 
kerk in de stad als doel had: ‘Hij ging 
eerst naar die kerk, maar de mis was 
de avond ervoor gehouden. Hij vroeg 
aan mensen of er elders diensten 
werden gehouden en een persoon 
verwees hem naar de Zionkerk, die 
niet zichtbaar is vanaf de weg.’
In heel de wereld vonden dinsdag 
herdenkingen plaats en hingen vlag-
gen halfstok. Ook de Tweede Kamer 
stond stil bij de bloedige aanslagen. 
‘Een laffe terreurdaad’, zei Kamer-
voorzitter Khadija Arib. In Amster-
dam werd een wake georganiseerd op 
de Dam, waarbij ook burgemeester 
Femke Halsema aanwezig was. 
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 …Het kappen van complete stukken 
bos door heel Nederland roept ver-
zet op, onder meer bij Jaap Kuper.

 …De oud-bosbeheerder zegt een al-
ternatief te hebben: uitdunnen. ‘Dit 
systeem kun je eeuwen zonder pro-
blemen volhouden.’

 ▶ Apeldoorn-Amersfoort
‘Ik werd altijd vrolijk als ik op de Le-
melerberg was. Maar overal waar ik 
vandaag liep, leek het wel een kerk-
hof van bomen. Wat de reden van de 
bomenkap ook moge zijn, ik werd er 
oprecht verdrietig van’, zegt @Judy-
Firenze op het socialemediaplatform 
Twitter. 
De vrouw uit Amsterdam is niet de 
enige bij wie de emoties oplopen als 
ze wordt geconfronteerd met omge-
zaagde en op stapels gelegde boom-
stammen. In 2012 begon Staatsbos-
beheer met het kappen van grote 
stukken bos om er jonge boompjes 
aan te planten. De organisatie be-
heert namens de Nederlandse staat 
95.000 hectare bos, twee derde is be-
doeld voor natuurbehoud, recreatie 
en de ‘productie’ van hout.
De methode roept verzet op, ook bij 
een ervaren bosbeheerder als Jaap 
Kuper (72) uit Apeldoorn. ‘Onnodige 
kaalkap’, noemt de voormalige rent-
meester van het bosrijke Kroondo-
mein Het Loo in Apeldoorn de me-
thode van Staatsbosbeheer. ‘In die 
oude bossen staan ook jonge bomen 
die tegelijk tegen de vlakte gaan. Er 
zijn bomen bij van wel honderd jaar 
oud. Die kunnen nog zeker vijftig jaar 
mee.’ 
De rigoureuze ingreep is slecht voor 
de biodiversiteit in het bos, stelt Ku-
per. Planten en dieren verdwijnen 
plotseling. ‘Bovendien is het slecht 
voor het decor van het bos en de bos-
beleving. Mensen ergeren zich wild 
aan die kale vlaktes.’

Een belangrijk reden om oude bo-
men te laten staan, is dat ze CO2 in 
hout hebben vastgelegd, zegt Kuper. 
Koolstofdioxide is een van de broei-
kasgassen die verantwoordelijk zijn 
voor de opwarming van de aarde. 
‘Jonge aanplant heeft vijftig jaar no-
dig voordat hij dezelfde hoeveelheid 
CO2 heeft opgenomen als oude bo-
men.’ Op dit punt heeft de oud-bos-
beheerder 63 natuurorganisaties, 
waaronder Natuurmonumenten en 
Natuur & Milieu, aan zijn zijde. Zij 

pleitten in april voor een snel verbod 
op het kappen van stukken bos.

plenteren
Kuper is voorstander van een andere 
methode van bosbeheer, die hij zelf 
dertig jaar, naar eigen zeggen met 
succes, toepaste in het Kroondomein 
rond Apeldoorn: plenteren. Deze 
term uit de bosbouw staat voor het 
uitdunnen van een perceel bos. Tot 
2010 was deze methode in gebruik 
bij Staatsbosbeheer. ‘Bomen die sa-

Staatsbosbeheer gebruikt ‘harvesters’ voor bomenkap. Dit zijn velmachines die 
gemechaniseerd bomen kappen en de stammen ervan bewerken. 

nieuwsvandaag HELE DAG
Wereldwijd
Internationale Dag tegen 
Lawaai

HELE DAG
Vaccinatie
Start van Europese Vaccinatie-
week, een initiatief van de 
Wereldgezondheidsorganisatie.

 
Gerald Bruins nd.nl/nederland beeld staatsbosbeheer

Bosbeheerders verdeeld: is ui

Coalitiegenoten van de VVD delen 
de zorgen over scholen waar kinde-
ren bijvoorbeeld worden onderwe-
zen in het salafisme, maar hebben 
nu weinig trek in een brede discus-
sie over de onderwijsvrijheid.

Zaterdag zei VVD-fractieleider Klaas 
Dijkhoff in De Telegraaf dat de politiek 
de angst moet laten varen ‘om bij ar-
tikel 23 in de buurt te komen’. In dat 
grondwetsartikel is geregeld dat ook 
scholen op godsdienstige grondslag 
worden gefinancierd door de over-
heid. ‘Wij zijn altijd bereid om hier-
over in gesprek te gaan’, reageerde 

D66-fractievoorzitter Rob Jetten dins-
dag op de oproep van Dijkhoff. ‘Maar 
dit is geen oplossing voor de proble-
men rond het Cornelius Haga Lyceum 
in Amsterdam.’ Op het Haga Lyceum 
zouden leerlingen worden beïnvloed 
met salafistische lesstof, maar de mo-
gelijkheden om de school aan te pak-
ken zijn beperkt. De onderwijsvrij-
heid wijzigen duurt echter jaren, en 
heeft uiteindelijk een twee derde 
meerderheid in beide Kamers nodig.
CDA en ChristenUnie zien niets in tor-
nen aan artikel 23. CDA-Kamerlid 
Martijn van Helvert stelde dinsdag 
dat de VVD alle christelijke scholen 

wil aanpakken, omdat ‘Dijkhoff niet 
durft te zeggen dat hij radicale mos-
limscholen wil aanpakken’. CDA-frac-
tievoorzitter Sybrand Buma deed 
Dijkhoffs pleidooi af als onderdeel 
van een interne VVD-discussie.
Minister Arie Slob (Basis- en Voortge-
zet Onderwijs) zei dat Dijkhoff te-
rechte zorgen heeft over sommige 
scholen. Slob adviseert de Kamer ech-
ter vooral om twee onderwijswetten 
zo snel mogelijk te behandelen. De 
ene wet regelt dat de oprichting van 
nieuwe scholen minder makkelijk 
gaat; de andere stelt zwaardere eisen 
aan burgerschapsonderwijs. <

 
Gerard Beverdam nd.nl/politiek 

Coalitie heeft weinig trek in 
acute discussie over artikel 23

 ▶ Den Haag
Tegenover Tijs van den Brink zat een vrouw die haar kind heeft 
laten aborteren en daar nu spijt van heeft. Ze vertelde in tv-
programma NieuwLicht hoe blij ze is dat haar zoontje nu ver-
meld staat in de Basisadministratie Personen – de nieuwe 
wetgeving voor registratie van levenloos geborenen bleek ook 
voor haar die weg te openen. ‘Deze moeder ziet haar beslis-
sing om de zwangerschap af te breken, in het perspectief van: 
er was een kind’, zei miskraambegeleider Miriam van Kreij.
Sinds kort kunnen ouders ook hun levenloos geboren kind 
(alsnog) laten registreren. NieuwLicht liet maandag zien hoe 
belangrijk dat voor hen is, maar ook welke vragen het oproept 
over de status van ongeboren leven. Een foetus die volgens de 
abortuswetgeving geen mens mag heten en daarom mag 
worden gedood, wordt bij opname in de Basisregistratie toch 
erkend als mens. Dat botst. Je zou gaan denken dat abortus 
dus toch moord is. Terecht dat Tijs van den Brink hier, op 
waardige wijze, de vinger bij legt. Maar inmiddels is hem al 
verweten dat hij gevoelige wetgeving misbruikt voor een poli-
tieke discussie over abortus. Ik vind dat eng, zoiets taboe te 
verklaren.
Mij trof gaandeweg nog iets anders. De dominante rol van het 
gevoel in de wetgeving voor registratie van levenloos geboren 
kinderen. Vera Bergkamp, Tweede Kamerlid voor D66, zei het 
letterlijk tegen Van de Brink: het is een wet vanuit het gevóél, 
zonder medische of juridische consequenties. Dat moet wel, 
om de abortuswetgeving ernaast te kunnen laten bestaan. 
Maar op zichzelf klinkt dat best vreemd: wetgeving zonder ju-
ridische consequenties.
Deze wetgeving is er om gevoelens te dienen. Hoe voldragen 
je kindje is, maakt daarom niet uit, werd duidelijk gemaakt. 

‘Als je wilt dat je kind deel uitmaakt van je familie, kun je ge-
bruik maken van deze wet’, verklaarde Bergkamp. ‘En het zou 
raar zijn als de wetgever bepaalt dat je vanaf een bepaalde 
grens dat gevoel mag hebben.’ Ten diepste zit er een kronkel 
in haar uitspraak. Terwijl zij gevoelens ruim baan wil geven, 
legt ze veel macht over die gevoelens bij de wetgever. Ze ver-
onderstelt met haar redenering dat de wetgever kán bepalen 
welke gevoelens mensen mogen hebben.
‘De nieuwe wet erkent het gevoel van de ouders dat er een 
kind in hoofd en harten is (geweest) en geeft de mogelijkheid 
van administreren’, twitterde Bergkamp dinsdag nog. De er-
kenning van het feitelijke bestaan van een (onvoldragen) kind 
lijkt zo helemaal te vervliegen: het gaat om wat er in je hart 
en hoofd zit. Alsof er straks nog wetgeving kan komen om je 
vurig gewenste, maar nooit werkelijk gedragen kind een plek 
in je bestaan te geven. 
Ik draag de registratie van levenloos geboren kinderen een 
warm hart toe. Het lijkt mij wel verstandig te peilen wat er 
gebeurt rond dergelijke wetgeving. Wat zegt het over onze 
zoektocht naar bevestiging, over de rol van de overheid in ons 
gevoelsleven, over de verhouding tussen individuele gevoe-
lens en collectieve afspraken, over de functie van wetgeving? 
De vraag is alleen of je zulke punten nog aan de orde mag 
stellen, als wetgeving om gevoelens gaat. 

Reina Wiskerke nd.nl/columns
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‘Deze wetgeving is er om 
gevoelens te dienen.’
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men opgroeien, kunnen elkaar in de 
weg gaan zitten. Ze willen allebei 
naar het licht toegroeien. Als je er 
een weghaalt, kan de andere uit-
groeien tot een gezonde, mooie 
boom. Zo kun je in een perceel met 
vijfhonderd bomen er eens in de tien 
jaar vijftig weghalen – dit systeem 
kun je eeuwen zonder problemen 
volhouden, er komen vanzelf weer 
jonge bomen bij.’
Ter promotie van zijn aanpak heeft 
Kuper, die in 1994 promoveerde op 

de plentermethode, de stichting Na-
tuurvolgend Bosbeheer opgericht. 

aanpak te zwart-wit
Kupers aanpak is niet automatisch 
beter dan die van Staatsbosbeheer, 
reageert Gert-Jan Nabuurs, hoogle-
raar Europese bossen aan de univer-
siteit van Wageningen. Hij vindt dat 
in de discussie over bosbeheer in Ne-
derland zwart-wit wordt gedacht. 
‘Natuurvolgend bosbeheer werkt op 
de mooiere bosgronden. Daar kun je 

zonder problemen individuele bo-
men verwijderen.’ 
Maar de methode werkt niet op de 
zandgronden in Brabant, Overijssel, 
Drenthe en delen van Gelderland, 
zegt Nabuurs. ‘De verjonging komt 
daar niet van de grond, daarvoor is 
de bodem te arm. Je krijgt daar een 
heel slechte kwaliteit berkjes en es-
jes. In dit soort gebieden is het nodig 
bomen om te kappen om jonge 
boompjes een kans te geven.’
Woordvoerder Marcel Dun van 
Staatsbosbeheer keert zich tegen het 
beeld dat er massaal bomen sneuve-
len. ‘Wij kappen bomen op steeds 
een halve hectare, oplopend tot een 
hectare.’ In 2017 was de ‘houtoogst’ 
313.000 kubieke meter, in 2018 
330.000 m3. ‘De stijging is vooral te 
verklaren door de vele essen die we 
wegens de essentaksterfte hebben 
moeten kappen.’
Wil een bos jong en vitaal blijven, 
dan moeten er bomen worden ge-
kapt, zegt Dun. ‘Alleen in open ruim-
tes krijgen bomen als de larix, die 
veel licht nodig hebben, de kans op-
nieuw een bos te vormen. Dun is het 
er niet mee eens dat de biodiversiteit 
achteruit gaat. ‘Op open vlaktes ko-
men andere dieren en planten af. 
Voor de afwisseling is dat juist goed.’
Dat bomenkap de CO2-opslag aan-
tast, is niet waar, zegt de woordvoer-
der. ‘Hoe ouder een boom wordt, hoe 
minder koolstofdioxide die op-
neemt.’ 
Staatsbosbeheer heeft te maken met 
emoties, en daar is het moeilijk tegen 
te strijden, ervaart Dun. ‘Het laat zien 
hoe ver mensen tegenwoordig van 
de natuur afstaan. Sommige mensen 
vinden het kappen van bomen per 
definitie slecht, terwijl ze wel een 
krant lezen en thuis een tafel heb-
ben. Maar wij blijven proberen uit te 
leggen waarom het nodig is bomen 
te kappen.’ <

Schuldige chaos

Een overheid die op spectaculaire manier verzuimde 
haar verantwoordelijkheid te nemen voor de veiligheid 
van de kwetsbare christelijke minderheid in Sri Lanka. 
Dat lijkt een van de belangrijkste oorzaken waarom de 
tot nu vrij onbekende terreurbeweging National Tho-
wheeth Jama’ath op paaszondag een serie gruwelijke 
aanslagen kon plegen. Ruim 320 mensen werden daar-
bij de dood in gesleurd, een hele gemeenschap in 
rouw en angst gedompeld.
Het waren zorgvuldig voorbereide terreurdaden, ge-
richt op groepen in Sri Lanka die niet eerder doelwit 
waren: christenen en buitenlanders. De pijn wordt 
verder vergroot door de berichten dat de overheid dui-
delijk was gewaarschuwd – maar die informatie niet 
gebruikte om de bij naam genoemde doelwitten, de 
kerken, te beschermen. 

Al direct rees de vraag of een onervaren beweging in 
één keer zo omvangrijk kon toeslaan. Veel kernmerken 
van de aanslagen leken op die door ISIS op kerken in 
Egypte, Irak en de Filipijnen. 
Het was geen willekeurige terreur, blijkt uit de waar-
schuwing die het hoofd bijzondere beveiliging van de 
Sri Lankaanse politie eerder aan de regering had ge-
stuurd. Die informatie kwam uit India, waar een opge-
pakt lid van ISIS een half jaar geleden het hele door 
ISIS uitgewerkte aanvalsplan prijsgaf. Het was onder-
deel van de ISIS-strategie om via verwante organisa-
ties de terreur te verbreiden. Dit ontkracht ook meteen 
de claim van ISIS dat de aanslagen in Sri Lanka een 
‘vergelding’ zouden zijn voor de aanslagen op moskee-
en in Christchurch, want de plannen dateren van ver 
daarvoor.
Maar de informatie die India doorgaf, kwam binnen 
tijdens een machtsstrijd in Sri Lanka tussen de presi-
dent en de premier. De president had daarvoor meer 
oog dan voor de burgers en de levensbelangrijke 
waarschuwing werd, kennelijk uit politiek eigenbe-
lang, achtergehouden.

Terreur zoekt zulke broedplaatsen, waar in politieke 
en sociale chaos kwetsbare bevolkingsgroepen aan 
hun lot worden overgelaten. Het is een terugkerend 
thema in de geschiedenis van al-Qaeda en ISIS, evenals 
de voorkeur voor christenen als doelwit. 
Regeringen in moslimlanden weten dit. Regeringen in 
Azië ook. Maar kennelijk landt het besef nog steeds 
niet. Daarom roepen sommige islamitische denkers, als 
al-Jazeerapresentator Mehdi Hasan, moslims als ge-
meenschap op juist de christenen te beschermen. Te 
lang is dat genegeerd, zegt hij, ook door de politiek. In 
die leegte kan de terreur broeden. Met voor Sri Lanka 
een van de zwaarste aanslagen sinds 9/11 als gevolg. 

Jan van Benthem

12.30
Genocide
Jongeren leggen kransen bij het 
Armeense genocidemonument 
op de Boskamp in Assen.

14.00
Amazone
Greenpeace protesteert bij 
de Braziliaanse ambassade in 
Den Haag tegen de ontbossing.

‘Ik moet wat vaker 
mijn vingers in mijn 

oren steken.’
Corjan Matsinger, pagina 13

tdunnen beter dan ‘kaalkap’? 

BEZOEK DE
WEBSITE

30 APRIL & 1 MEI 2019
EVENEMENTENHAL GORINCHEM

Familiedagen; de beurs voor de 
WWW.FAMILIEDAGEN.NU

LENTE EDITIE

De levensduur van auto’s is binnen 
een decennium met twee jaar ge-
stegen. Een auto gaat in Nederland 
18,4 jaar mee, in 2010 was dat nog 
16,3 jaar.

Dat blijkt uit gegevens die Auto Recy-
cling Nederland (ARN) dinsdag publi-
ceerde. ARN is het expertisecentrum 
voor recycling in de mobiliteitssector, 
opgericht door brancheorganisaties 
als BOVAG en de RAI Vereniging. Ne-
derland heeft een sluitend systeem 
voor het volgen van auto’s, aldus ARN. 
Daardoor weten we wanneer een 
voertuig wordt afgemeld voor de 
sloop. 

Er zijn meerdere verklaringen voor de 
langere levensduur van auto’s, meldt 
ARN. Allereerst is de kwaliteit van 
auto’s verbeterd. Daarnaast hebben 
de economische omstandigheden er 
de afgelopen tien jaar voor gezorgd 
dat mensen minder snel een nieuwe 
auto aanschaffen. Verder zijn de prij-
zen sinds 2010 behoorlijk gestegen. 
Volgens cijfers van BOVAG en de RAI 
Vereniging was de gemiddelde aan-
schafprijs van een auto in 2010 ruim 
24.000 euro. In 2018 ging het om 
meer dan 32.000 euro. Ondanks de 
langere levensduur blijft de doelstel-
ling om minimaal 95 procent van de 
afgedankte auto’s te recyclen. <

 
Aaldert van Soest nd.nl/economie 

Auto’s gaan twee jaar 
langer mee dan in 2010

 ▶ Breukelen

 
anp 

WHO: al 264 doden 
in strijd om Tripoli

 ▶ Tripoli
In de strijd om de hoofdstad van Li-
bië zijn ten minste 264 mensen ge-
dood en 1266 mensen gewond ge-
raakt. Dit becijferde de Wereld
gezondheidsorganisatie WHO dins-
dag. Krijgsheer Khalifa Haftar is be-
zig met een offensief om de Libi-
sche hoofdstad Tripoli in handen te 
krijgen. Daar zetelt de door de in-
ternationale gemeenschap gesteun-
de regering van Libië. De VN-orga-
nisatie riep via Twitter op tot ‘een 
tijdelijke stopzetting van de vijan-
delijkheden’ tussen het zelfbe-
noemde Libische Nationale leger 
(LNA) van Haftar en de troepen die 
loyaal zijn aan de internationaal er-
kende regering van premier Fayez 
al-Sarraj. <
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De douane neemt steeds vaker 
drugs in beslag die in Nederland op 
de brievenbus zijn gedaan en voor 
landen buiten Europa zijn bestemd. 
In een paar uur tijd onderschepte 
de douane onlangs 1100 brieven-
buspakketjes die een zogenoemd 
‘afwijkend scanbeeld’ vertoonden. 
Negen van de tien verdachte pak-
ketjes bleken drugs te bevatten.

De 1100 pakketten waren vooral be-
stemd voor de Verenigde Staten: de 
douane controleerde tijdens de ge-
richte actie onder meer de gehele 
post- en pakkettenstroom naar dat 
land. Van de Nederlandse drugs die 
naar landen buiten Europa worden 
verstuurd, zijn de VS, Australië en 
Nieuw-Zeeland volgens de douane de 
grootste ontvangers.
De meeste pakketjes die worden on-
derschept, bevatten xtc. In 2016 nam 
de douane via de post- en pakketten-
stroom 137 kilo xtc in beslag. In 2017 
was dat opgelopen tot 370 kilo, vorig 
jaar was de oogst 460 kilo xtc. ‘We 
zien een toename in alle soorten syn-
thetische drugs’, zegt handhavingsre-
gisseur verdovende middelen Kim 
Kuipers van de douane. ‘Maar veruit 
het meeste dat wij vanuit Nederland 
naar buiten de EU zien gaan, is xtc en 
amfetamine.’
Nederland staat internationaal be-
kend als een bedrijvige producent en 
exporteur van synthetische drugs. Die 
worden niet alleen per zeecontainer 
of vrachtwagen het land uit gesmok-
keld.
Door de opkomst van het darkweb, 
een afgeschermd deel van het inter-
net, plaatsen kopers in het buitenland 
steeds vaker hun bestelling voor bij-
voorbeeld xtc en amfetamine in Ne-
derland. Omdat door de populariteit 
van bestellingen via webshops het 
totale volume aan uitgaande post-
stukken stijgt, wordt het volgens de 
douane moeilijker om de foute pak-
ketjes eruit te filteren. Net als binnen 
Nederland daalt volgens PostNL het 
totale volume aan brievenbuspost dat 
in Nederland naar het buitenland 
wordt verstuurd. Daarentegen wor-
den er meer pakketjes verstuurd.

‘Het probleem was al groot en het 
wordt alleen maar groter’, zegt Neel-
tje Keeris, officier van justitie bij het 
landelijk parket in Den Bosch. Ze is bij 
het Openbaar Ministerie portefeuille-
houder synthetische drugs. ‘Maar hoe 
groot het probleem precies is, is lastig 
te zeggen. Degenen die dit doen, wer-
ken anoniem. En niet alle post kan 
worden gecontroleerd. Dat is on-
doenlijk, als je ziet om welke giganti-
sche hoeveelheden post het gaat.’
De in beslag genomen hoeveelheden 
vormen waarschijnlijk slechts een 
fractie van de drugsuitvoer via de 
brievenbus – veel drugspakketjes 
passeren de douane ongezien. Post 
die binnen de EU wordt verstuurd, 
valt onder het vrije verkeer van goe-
deren en wordt in principe nooit ge-
controleerd.

briefgeheim
Om post te kunnen openen en dus het 
briefgeheim te mogen schenden, 
moet de douane vooraf toestemming 
vragen van de rechter-commissaris. 
Post die geen drugs blijkt te bevatten, 
wordt dichtgeplakt met een tape dat 
vermeldt dat het poststuk op grond 
van douanevoorschriften is geopend.
Achter de verzending van de meeste 
drugspakketjes gaan waarschijnlijk 
criminele groeperingen schuil, aldus 
de douane. Zo werden vorig jaar in 
het Limburgse Brunssum vier man-
nen opgepakt die worden verdacht 
van drugshandel op het darkweb. De 
drugs, vooral xtc, zouden ze via enve-
loppen en postpakketjes hebben ver-
stuurd.
Toch wagen waarschijnlijk ook steeds 
vaker individuen de stap door een en-
velop met pillen op de bus te doen, 
zegt Keeris. ‘Veel pakketjes per jaar 
zijn niet te linken aan criminele orga-
nisaties. Dan heb je het dus ook over 
particulieren die een centje bij willen 
verdienen. Dat is lastig op te sporen.’
De straf voor het uitvoeren van hard-
drugs hangt vooral af van het gewicht 
of het aantal verzonden pillen. Het op 
de post doen van twintig xtc-pillen 
kan vijf weken gevangenisstraf ople-
veren. Wie al eerder in de fout is ge-
gaan, riskeert een hogere straf. <
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COC wil ‘haatpastor’ 
weren uit Nederland

 ▶ Amsterdam
Homobelangenorganisatie COC heeft 
staatssecretaris Mark Harbers (Justi-
tie en Veiligheid) in een brief opge-
roepen om de Amerikaanse prediker 
Steven Anderson de toegang tot Ne-
derland te weigeren. Anderson, die 
pastor is van de Faithful Word Bap-
tist Church in Phoenix (Arizona), 
maakt volgende maand een tour 
door Nederland, Ierland en Zweden.  
Op 23 mei zal hij in Amsterdam zijn 
voor evangelisatie. ’s Avonds gaat hij 
daar voor in een dienst. Volgens COC 
zet de prediker aan tot haat ten op-
zichte van LHBTI’s. Zo zou hij hen 
aanraden ‘een kogel door hun eigen 
hoofd te schieten’. <

 …De Robbert Dijkgraaf van het Ver-
enigd Koninkrijk heet Martin Rees. 

 …Al is zijn podium met verschillen-
de wereldleiders en de top van de 
tech-wereld wel een tikkeltje groter 
dan De Wereld Draait Door. 

 ▶ Londen
Wanneer de kosmoloog zich uit-
spreekt over de toekomst is hij dus 
verzekerd van een wereldwijd mil-
joenenpubliek. In de bibliotheek van 
de Londense Royal Society, de oudste 
academie voor wetenschappen ter 
wereld, neemt Rees alle tijd voor een 
gesprek over zijn nieuwste boek. 

Wanneer het gaat over de toekomst 
moeten we ons vooral zorgen om 
onszelf maken, schrijft u. Waarom?
‘Omdat de gevaren vanuit de natuur 
er altijd zijn geweest. De kans dat er 
een asteroïde inslaat of vulkaan uit-
barst, is nu even groot als duizend 
jaar geleden. De gevaren die de mens 
daarentegen zelf veroorzaakt, zijn 
door de jaren heen steeds groter ge-
worden. Twee gevaren vallen hierbij 
op: het energieverbruik, dat leidt tot 
klimaatverandering, en de ontwikke-
ling van nieuwe technologieën, 
waardoor een kleine groep mensen 
heel veel invloed kan uitoefenen.’ 

Desondanks noemt u zichzelf een 
optimist.
‘Ja, maar wel een techno-optimist. 
Wetenschap en technologie maken 
het mogelijk dat alle 7,7 miljard in-
woners van deze planeet een goed 
leven kunnen leiden. Zelfs in arme 
landen. Dat lukt echter niet, dus poli-
tiek gezien ben ik niet zo optimis-
tisch. Het gat tussen wat de wereld is 
en wat deze zou kunnen zijn, is 
schrikbarend groot en groeit alleen 
maar.’ 

Maar de problemen van de toekomst 
vragen toch een politieke oplossing?
‘Dat vragen ze zeker. Het probleem is 
echter dat politici vooral aan hun ei-
gen land en de korte termijn denken. 
Dus moeten we zorgen dat het pu-
bliek toekomstproblemen op de 
agenda zet, zodat politici deze niet 
langer kunnen negeren. Hiervoor zijn 
charismatische figuren nodig, waar-
van de paus een goed voorbeeld is. In 
2015 sprak hij zich uit over het kli-
maat, en daarom durfden wereldlei-

ders het Klimaatakkoord van Parijs te 
ondertekenen. Ze konden deze nieu-
we koers steunen zonder stemmen te 
verliezen.’

U schrijft dat klimaatverandering op 
zichzelf niet het grootste gevaar is, 
maar de snelheid hiervan. Waarom?
‘Omdat de meeste mensen nog 
steeds niet weten wat er moet ge-
beuren, terwijl er haast geboden is. 
De wetenschap laat dan wel zien dat 
klimaatverandering in de komende 
tien jaar behoudens extreem weer 
nog niet tot heel grote rampen zal 
leiden, daarna bestaat de mogelijk-
heid van een catastrofe wel. Wat het 
handelen nog eens extra lastig 
maakt, is dat het vooral moet gebeu-
ren voor de mensen die nu nog niet 
leven. Zij gaan de gevolgen van de 
opwarming van de aarde het meeste 
merken. Het belangrijkste hierbij is 
het terugbrengen van de CO2-uit-
stoot en het ontwikkelen van schone 
energie. Doe daar meer onderzoek 
naar, zodat landen die in ontwikke-
ling zijn in één keer van vieze kolen-
centrales kunnen overstappen naar 
nieuwe en schone energie. Dat kan 
van alles zijn: wind, water, zon, getij-
den. Waar we zeker ook naar moeten 
kijken, is kernenergie. De ontwikke-
ling hiervan ligt al tientallen jaren 
stil. Natuurlijk, ik snap dat mensen 
hier bang voor zijn, maar ik weet ze-
ker dat het veel beter kan dan het nu 
is. Ja, het afval houd je. Maar dat kan 
wel veel minder afval zijn.’ 

Een belangrijke uitdaging is de groei 
van de wereldbevolking. Hoe kijkt u 
hiernaar?
‘Het goede nieuws is dat rampscena-
rio’s zoals die in de jaren zeventig 
door de Club van Rome en Paul Ehr-
lich zijn voorspeld, niet zijn uitgeko-
men. Zij verwachtten massasterfte, 
terwijl zowel de bevolking als de 
voedselproductie sindsdien verdub-
beld zijn. Dus wanneer er nu voed-
selproblemen zijn, ligt dat niet aan 
schaarste, maar aan conflicten en 
distributieproblemen. Wat je wel 
ziet, is dat de groei afneemt. Het ge-
boortecijfer daalt, de bevolking blijft 
echter tot 2050 groeien vanwege de 
stijgende levensverwachting. 
Wat er na die tijd zal gebeuren, is 
nog niet precies duidelijk. Misschien 
zal net als in Europa en Japan de be-
volking ook in Afrika afnemen, maar 

dat is helemaal niet zeker. Wanneer 
deze daar blijft groeien, zorgt dat 
voor serieuze problemen. Het is 
daarom sowieso belangrijk om Afrika 
te helpen, want ze kunnen niet op 
dezelfde manier tot ontwikkeling ko-
men als Aziatische landen. Robotise-
ring zorgt ervoor dat goedkope ar-
beidskrachten overbodig zijn.’ 

Duizenden voetbalsupporters waren 
dinsdagavond aanwezig bij de hul-
diging van FC Twente. 

De selectie van trainer Marino Pusic 
behaalde maandag de titel in de eer-
ste divisie, door gelijk te spelen tegen 
Jong AZ (0-0). Dat resultaat volstond 
vanwege de nederlaag van concur-
rent Sparta Rotterdam bij Jong PSV 
(2-0). Na een programma met veel 
zang en muziek kwamen even na acht 
uur de spelers het erepodium op om 
de kampioensschaal te tonen aan de 
fans. <
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Xtc steeds vaker 
in pakketjes de 
landsgrens over

 ▶ Schiphol
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Een biologisch wape
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Arjan van Essen zegt 
baan bij school op

 ▶ Den Haag
Docent Arjan van Essen, die vorig 
najaar door het Driestar College op 
non-actief werd gesteld omdat hij 
een theatervoorstelling over zijn le-
ven had gemaakt, heeft zijn huidige 
baan als directeur van een Haagse 
basisschool opgezegd. Op 1 januari 
ging Van Essen aan de slag als direc-
teur van de Inspecteur W.P. Blok-
poelschool in Den Haag. ‘De hoeveel-
heid aan papierwerk zorgde ervoor 
dat mijn baan, in mijn beleving, 
steeds meer weg kreeg van een kan-
toorbaan’, meldt de docent als reden 
voor de beëindiging van het dienst-
verband. Hij werd somber van het 
werk. <

Supporters van FC Twente vieren feest voorafgaande aan de huldiging van de 
selectie bij het stadion in Enschede. 
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FC Twente 
gehuldigd

 ▶ Enschede
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U vreest dat mensen die zich zorgen 
maken om het klimaat en vinden 
dat de aarde te dichtbevolkt is, naar 
biologische wapens zullen grijpen. 
Waarom bent u hier zo bang voor?
‘Omdat het zo gemakkelijk is. Een 
kernwapen bouw je niet zomaar, 
maar een biologisch wapen, een vi-
rus bijvoorbeeld, kan door één per-

soon in elkaar worden geknutseld. 
Wanneer een milieuactivist die zo-
veel mogelijk mensen wil doden dit 
bedenkt, kan het dus heel snel gaan.
Desondanks ben ik er geen voorstan-
der van om te stoppen met weten-
schappelijk onderzoek naar biotech-
nologie, want het levert ook 
ontzettend veel op. Denk bijvoor-

beeld aan genetische modificatie of 
het uitroeien van virussen. Het is wel 
zo dat biotechnologie ook voor pro-
blemen kan zorgen op ethisch ge-
bied. Knutselen in het menselijk ge-
noom gaat hoe dan ook tot meer 
ongelijkheid leiden.’ 

Een andere nieuwe technologie 

waarbij veel mensen door de bomen 
het bos niet meer zien is kunstma-
tige intelligentie (AI). Wat verwacht 
u hiervan? 
‘Wat de potentie hiervan is weten we 
nog niet precies, maar het komt 
vooral hierop neer: het zijn machines 
die ontzettend veel data kunnen ver-
werken. Kunstmatige intelligentie 
neemt ons nu al heel veel werk uit 
handen. Niet alleen fabriekswerk, 
maar ook dat van radiologen, juristen 
en journalisten. 
De vraag is echter: moeten we ons-
zelf toevertrouwen aan een machi-
ne? Zelfs wanneer deze aantoonbaar 
beter oordeelt? Dat mensen hier 
bang voor zijn, is terecht. De eisen 
aan deze machines moeten daarom 
heel hoog zijn.’ 

Welke mogelijkheden biedt de ruim-
te ons in de toekomst?
‘De ruimte biedt ons nu al heel veel: 
kijk bijvoorbeeld naar de vele satel-
lieten die ervoor zorgen dat onze na-
vigatie- en communicatieapparaten 
werken. In de toekomst komt onze 
energie misschien ook uit de ruimte, 
door hier zonnecollectoren te laten 
plaatsen door robots. Die laatsten 
gaan we sowieso veel vaker in de 
ruimte zien: zij hoeven zich niet aan 
te passen, zoals mensen dat wel 
moeten. Laat overheden daarom 
geen astronauten de ruimte insturen, 
dat kunnen avonturiers als Elon 
Musk ook best. Wel denk ik dat het 
een gevaarlijke illusie is om Mars als 
een tweede aarde te zien. Terravor-
ming op Mars is veel lastiger dan het 
aanpakken van klimaatverandering.’ 

▶ ▶ Martin Rees, Over de toekomst 
(vert. Brenda Mudde en Maarten van 
der Werf), Uitg. Thomas Rap, Amster-
dam 2019, 215 blz. €21,99.

Kosmoloog Martin Rees: ‘Het is een gevaarlijke illusie om Mars als een tweede aarde te zien.’ 

Martin Rees (1942) was lange tijd 
werkzaam als directeur van het 
Instituut voor Sterrenkunde in 
Cambridge. In 1995 werd hij be-
noemd als Koninklijk Astronoom. 
Hij is vanaf 1979 lid van de Royal 
Society en bezit een zetel in het 
House of Lords. Hij schreef meer-
dere bestsellers over wetenschap, 
astronomie en technologie, en 
won verschillende prijzen voor zijn 
werk. 

Martin Rees

n als grootste nachtmerrie
De 21-jarige Mila van den B. moet 
een taakstraf doen van honderd 
uur voor het bedreigen van Thierry 
Baudet. 

De rechtbank in Amsterdam vindt dat 
de vrouw schuldig is aan opruiing en 
bedreiging van de leider van Forum 
voor Democratie (FvD). Baudet vindt 
de straf ‘passend’.
De Nijmeegse studente liep op 23 
maart mee met een antiracismede-
monstratie in Amsterdam en scan-
deerde ‘Als je Thierry dood wil schie-
ten, zeg dan paf!’. Baudet deed 
aangifte tegen de vrouw.
Het Openbaar Ministerie (OM) eiste 
eerder 180 uur werkstraf, waarvan 
zestig uur voorwaardelijk. De recht-
bank vond echter een geheel onvoor-
waardelijke taakstraf op zijn plaats. 
Hoewel de vrouw spijt heeft betuigd 
en het niet haar bedoeling was ande-
ren aan te zetten tot geweld tegen de 
politicus, oordeelt de rechtbank dat 
zij de grenzen van vrijheid van me-
ningsuiting heeft overschreden.
Baudet vindt de veroordeling zelf be-
langrijk, en kan zich vinden in het op-
leggen van een taakstraf. ‘Even flink 
aan het werk, om al die agressie eruit 
te zweten. Dat lijkt me prima. Ik hoop 
dat ze het nooit meer zal doen.’
Dat de uitlatingen vlak na het behalen 
van de winst door FvD bij de Provinci-
ale Statenverkiezingen werden ge-
daan, riep volgens de rechtbank een 
sterke associatie op met de moord op 
politicus Pim Fortuyn in 2002. Dat de 
vrouw destijds vier jaar oud was en 
zich daardoor niet bewust zou zijn 
geweest van die context, acht de 
rechtbank ongeloofwaardig.
Met de uitspraak wil de rechtbank 
aan iedereen duidelijk maken dat er 
grenzen zijn aan wat er over anderen 
kan worden geroepen en dat het 
overschrijden daarvan consequenties 
heeft.
Van den B., die niet bij de uitspraak 
aanwezig was, had tijdens de demon-
stratie haar gezicht bedekt met een 
sjaal. Ze werd gefilmd en het filmpje 
circuleerde vervolgens op sociale me-
dia. Volgens de rechtbank heeft ze be-
wust de kans aanvaard dat haar uitla-
tingen bij Baudet terecht zouden 
kunnen komen. De politie kon haar 
identiteit achterhalen en pakte haar 
enkele dagen later op. <
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Taakstraf om 
bedreigen 
van Baudet

 ▶ Amsterdam

Het in opspraak geraakte PVV-Ka-
merlid Dion Graus wil zelf een on-
derzoek door het parlement naar 
zijn onkostenvergoeding. 

Hij hoopt daarmee zijn naam te kun-
nen zuiveren. ‘Als ik ooit wegga of 
weg moet, wil ik dat graag eervol 
doen.’ Graus reageert op aantijgingen 
dat hij mogelijk ten onrechte een ver-
goeding voor verblijfkosten in Den 
Haag krijgt. Het geld is bedoeld voor 
Kamerleden die zeker 150 kilometer 
van de stad wonen. Maar Graus zou 
niet in Heerlen wonen, wat hij zelf 
beweert, maar in Voorburg, aldus de 
Volkskrant en EenVandaag.

‘Het is gewoon niet waar’, aldus de 
PVV’er. Hij zegt echter dat hij niet al-
les kan zeggen, omdat hij voor zijn 

leven vreest. Ook spreekt hij van een 
hetze. Graus wijst erop dat hij de 
rechterhand is van een van de zwaarst 
beveiligde en bedreigde mensen van 
Europa, Geert Wilders. ‘Als ze hem 
niet kunnen pakken, kunnen ze mij 
pakken.’
Wilders zelf zegt geen reden te heb-
ben om te twijfelen aan zijn partijge-
noot. ‘Hij zegt van niet, en ik geloof 
hem’, zegt Wilders over de berichtge-
ving dat buurtbewoners Graus zelden 
in Heerlen zouden zien. ‘Ik heb geen 
enkele aanleiding om te twijfelen aan 
zijn woorden dat hij daar wel woont 
en verblijft.’ Graus zegt zich in Heer-
len te vermommen. <
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PVV’er wil zijn naam zuiveren
 ▶ Den Haag

Justitie verdenkt de zestienjarige 
scholier die op 14 september vorig 
jaar zwaarbewapend en schietend 
door zijn school in Roermond liep, 
van dubbele poging tot moord. 

Een woordvoerder van het Openbaar 
Ministerie (OM) bevestigde dinsdag 
berichtgeving hierover in dagblad De 
Limburger. De jongen zou geprobeerd 
hebben twee mensen van het leven te 
beroven.
De jongen uit Koningsbosch had een 
luchtbuks, een bijl en messen bij zich 
toen hij de school voor speciaal on-

derwijs, het Kennis- en Expertisecen-
trum (KEC), binnenliep. Zowel buiten 
als binnen loste hij schoten. Niemand 
raakte gewond. Docenten praatten op 
hem in en wisten hem te overmeeste-
ren.
Afhankelijk van de vraag of het OM 
voorbedachten rade kan bewijzen, 
kan de aanklacht worden afgezwakt 
naar poging tot doodslag, aldus de 
woordvoerder. Het motief lag ver-
moedelijk bij een ruzie met een me-
descholier. De maximale straf die de 
jongen boven het hoofd hangt, be-
draagt twee jaar jeugddetentie. <
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Schoolschutter verdacht 
van poging tot moord

 ▶ Roermond

Dion Graus
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Moslims in Dharga Town distantië-
ren zich van de terroristen die ver-
antwoordelijk zijn voor de aansla-
gen op kerken en hotels in Sri 
Lanka. Enkele jaren geleden be-
laagden boeddhistische knokploe-
gen de plaats en nu zet de bevol-
king zich opnieuw schrap. 

 ▶ Colombo
Boven de toegangsweg naar Dharga 
Town wappert een spiksplinternieu-
we welkomstboodschap, maandag-
nacht geprint en dinsdagochtend op-
gehangen. Het is een schild dat het 
plaatsje moet beschermen tegen her-
nieuwd onheil. ‘Breng de galg naar 
buiten voor de terroristen die de 
christenen hebben aangevallen, wel-
ke religie ze ook mogen hebben.’ Was 
getekend: het bestuur van de lokale 
moskee, pal naast het spandoek.
De aanslagen in Sri Lanka, waarbij 
afgelopen zondag zeker 321 doden 
vielen, waren het werk van een af-
splitsinkje van een afsplitsinkje. Een 
clubje fanatici waarvan vrijwel nie-
mand tot twee dagen geleden ge-
hoord had. Nu houden de bijna twee 
miljoen moslims in het land, zo’n 9 
procent van de bevolking, hun hart 
vast. Ze zijn de afgelopen jaren im-
mers vaker de kop van Jut geweest.
Net als elders in de regio, zoals in 
Myanmar, roeren ook in Sri Lanka 
militante boeddhisten zich steeds va-
ker. Zij gaan met geweld de lokale 
islamitische minderheid te lijf. In 
2013 vielen extremistische boeddhis-
ten een moskee in de hoofdstad Co-
lombo aan. In 2017 raakten ze slaags 
met moslims in de zuidelijke plaats 

Galle, in 2018 zetten hordes woeden-
de boeddhisten winkels in de cen-
trale stad Kandy in lichterlaaie. Maar 
het heftigste geweld was hier, in 
Dharga Town, in 2014.
Voor de ingang van de moskee beeldt 
Nazik, een 23-jarige boekhouder, het 
strijdplan van zijn toenmalige bela-
gers uit op de palm van zijn linker-
hand: dit is Dharga Town, en hier op 
de hoofdweg stond de politie. Maar 
er zijn nog drie toegangswegen – 
hier, hier en hier. Daarlangs kwamen 
ze binnen, vanuit de heuvels, en sta-
ken de huizen in brand. Twee men-
sen stierven, tientallen raakten ge-
wond, een handvol verloor een 
ledemaat door kogelwonden.
Er is doorgaans weinig aanleiding 
voor nodig. Een verkeersongeluk, een 
jonge vrouw mogelijk bezwangerd 
door een moslim, een dodelijke 
vechtpartij tussen moslimjongeren 
en een vrachtwagenchauffeur die be-
hoort tot de boeddhistische meerder-
heid in het land. Deze keer zijn er 
meer dan driehonderd doden geval-
len bij aanslagen gepleegd door Sri 
Lankaanse moslims. Dus maak je 
borst maar nat, denken ze in Dhar-
gha Town. 
In plaatsjes waar de bevolking in 

meerderheid moslim is, die als een 
parelsnoer langs de zuidwestelijke 
kust lopen, is de zorg dinsdag voel-
baar. Op weg van Colombo naar 
Dharga Town zijn de rolluiken vrij-
wel overal naar beneden. Mannen in 
lange djubba’s – witte gewaden – 
hangen in steegjes, politieagenten in 
bruine uniformen staan op de straat-
hoeken met kalasjnikovs in hun han-
den, hier en daar staat een reusachtig 
militair pantservoertuig op zes wie-
len. De islamitische gemeenschap is 
in stand-bymodus, wachtend op wat 
wel of niet komen gaat.
Opruiende memes, plaatjes voorzien 
van een tekst, doen weer de ronde op 
Facebook en in WhatsApp-groepen, 
sociale media die bij voorgaande uit-
barstingen van geweld tegen mos-
lims als katalysator optraden. Nee 
tegen halal voedsel. Nee tegen pu-
bliek gebed. Nee tegen nikabs. En nee 
tegen terrorisme in Sri Lanka – we 
weten waar het vandaan komt.

De islamitische gemeenschap gaat 
tot het uiterste om zich te distantië-
ren van de aanslagplegers. Een bron 
bij ACJU, de koepelorganisatie van 
moslims in Sri Lanka, zegt dat zijn 
organisatie al in januari de overheid 
informeerde over een radicale af-
splitsing die de aandacht van de vei-
ligheidsdiensten verdiende. 
Boekhouder Nizak verwoordt het zo: 
‘Ze mogen zich kleden zoals wij, ver-
gelijkbare rituelen hebben, maar ze 
maken geen deel uit van onze ge-
meenschap. Wij zijn niet verant-
woordelijk voor wat deze mensen 
doen.’

Golfplaten moskee
Vandaag geen gebedsdienst in de 
Tawheed Jamath-moskee; de helft 
van de reguliere bezoekers is zojuist 
opgepakt. Op de straten en in de 
steegjes van Dharga Town fluisteren 
groepjes mannen erover na op dins-
dagmiddag. Ze moeten niks hebben 

van die Tawheed-mensen, die radica-
len. De moskee, als je het halfopen 
gebedsvloertje beschut door een 
golfplaten dak zo mag noemen, werd 
hier tweeënhalf jaar geleden ge-
opend. 
De Tawheed Jamath zijn fundamen-
talistische moslims die het wahabis-
me aanhangen, de uiterst conserva-
tieve interpretatie van de islam die in 
Saudi-Arabië als staatsreligie geldt. 
Maar ze doen niemand kwaad, zeg-
gen de mannen op de straathoeken 
in Dharga Town. Ze ageren tegen ro-
ken op straat. Zeuren over gebedsri-
tuelen die volgens hen anders moe-
ten. Een enkele keer schalde uit hun 
luidspreker, een treurig geval boven 
het hutje dat als moskee dient, de 
boodschap dat zij de enige ware is-
lam vertegenwoordigen. 
Van die splintergroep, de Sri Lanka 
Tawheed Jamath, is kennelijk enkele 
jaren geleden een nog kleiner splin-
tertje afgesplitst dat zichzelf de Nati-

onal Tawheed Jamath noemt. Dins-
dag maakte de overheid bekend dat 
die groep, vermoedelijk met steun 
van een internationale terroristische 
beweging, ruim driehonderd mensen 
in toeristenhotels en christelijke ker-
ken had opgeblazen. 

Vragen
‘Nu zitten wij met dezelfde vragen 
als de rest van de bevolking’, zegt 
Zinda Zanir (37), manager van een 
luciferfabriek, in het hofje voor de 
moskee in Dharga Town. ‘Wie zijn 
die mensen? Hoe kon dit gebeuren? 
Wie heeft ze geholpen? Wat hopen 
ze te bereiken?’
De antwoorden op die vragen wor-
den onder meer gezocht in het nabu-
rige plaatsje Panadura, in het huis 
waarin enkele aanslagplegers – mo-
gelijk ook de leider – de afgelopen 
maanden verbleven. De politie kwam 
er terecht via een chauffeur van Pick-
me, de lokale versie van taxi-app 
Uber, vertelt een overheidsfunctiona-
ris die betrokken is bij het onder-
zoek. 
Vanuit het huis in Panadura zijn vol-
gens deze bron de aanslagpleger op 
het Kingsbury-hotel vertrokken, en 
één van de twee aanslagplegers op 
het Shangri-La-hotel. Die laatste be-
stelde eenvoudigweg een Pickme via 
zijn mobiel, stapte uit bij het 
Shangri-La, en blies zichzelf op in de 
ontbijtzaal. In het huis zelf heeft de 
politie onder meer batterijen en de 
verpakkingen van infraroodafstands-
bedieningen gevonden.
Bij het verlaten van Dharga Town, 
terwijl een dreigende tropische re-
genbui de lucht donker kleurt, doet 
de hevige wind de witte vlaggen bo-
ven de weg luid klapperen. Het is de 
kleur die in dit deel van de wereld 
rouw symboliseert. Zwart brengt on-
geluk. Toch hangt er aan de lantaarn-
palen ook hier en daar een zwarte 
banier. ‘Dat is immers de rouwkleur 
van de christenen’, zegt Nazik, de 
boekhouder. ‘En wij rouwen met 
onze broeders en zusters.’ <

 
Remco Andersen / vk nd.nl/buitenland beeld afp / Jewel Samad

‘Wij rouwen met onze broeders’

In Colombo, de hoofdstad van Sri Lanka, verzamelen mensen zich in een afgezette straat. In de hoofdstad werden 
dinsdag drie minuten stilte gehouden om de ruim driehonderd slachtoffers van de bomaanslagen te herdenken. 

Nabestaanden (rechts) kijken toe hoe een overleden familielid, dat slachtoffer werd van de bomaanslagen in Colombo, 
naar zijn laatste rustplaats wordt gebracht.

‘Wie zijn de 
daders? Hoe kon 
dit gebeuren? 
Wat hopen ze 
te bereiken?’
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Voor dominees en theologiestuden-
ten is er op de derde dinsdag in 
september voor het eerst een Ne-
derlands Prekenfestival. Deze eerste 
editie vindt plaats in de Amers-
foortse binnenstadskerken.

Het festival bestaat uit een heel aantal 
workshops, verzorgd door dominees 
en andere publieke sprekers. De in-
spiratie voor het evenement kwam 
van het Engelse Festival of Preaching. 
Organisatoren zijn onder andere zen-
dingsbeweging IZB, de Protestantse 
Kerk in Nederland en diverse theolo-
gische universiteiten.
‘Het predikantschap is vaak een soli-
tair bestaan’, licht Kees van Ekris (IZB) 
toe. ‘Er is een grote versnippering, do-
minees doen weinig dingen geza-

menlijk. Dit festival wil hen vereni-
gen rond de kracht van hun roeping.’
Een andere motivatie voor het festival 
ligt volgens Van Ekris in de beeldvor-
ming: ‘Mensen spreken snel negatief 

over preken – zowel binnen als bui-
ten de kerk. Wij willen juist de vreug-
de ervan ervaren. Je ziet niet alleen bij 
dominees, maar ook bij politici en ca-
baretiers dat er kracht uitgaat van het 
gesproken woord.’
Behalve de workshops zijn er ook 
muzikale bijdragen en stand-up-op-
tredens. Een groot aantal onderwer-
pen zal aan bod komen, waaronder 
preken voor jongeren, profetisch pre-
ken, bevinding in de preek, theologi-
seren met kinderen en storytelling. Als 
sprekers kan de organisatie boven-
dien al een hele rij namen bevestigen: 
Jos Douma, Eleonora Hof, Arjan Plai-
sier en Nynke Duijzer.
Van Ekris: ‘Het gaat daarbij natuurlijk 
om kwaliteit: de sprekers zijn bezig 
met prediking en hebben er iets over 

te zeggen. En we hebben zo breed 
mogelijk gekeken, zowel qua leeftijd 
als qua kerkelijke achtergrond – van 
evangelisch tot Gereformeerde Ge-
meente, van baptist tot katholiek.’

studiepunten
Met nadruk noemt hij theologiestu-
denten als doelgroep: ‘Hun hooglera-
ren zijn medeorganisatoren van het 
Prekenfestival. Zij zullen proberen 
hun studenten mee te krijgen en ze 
kunnen voor hun deelname ook stu-
diepunten of een andere beloning 
krijgen.’
Het prekenfestival is er vooral voor 
dominees en studenten uit ‘alle pro-
testantse denominaties in ons land’. 
Ook geïnteresseerde ‘leken’ zijn wel-
kom. Maar hoe zit het met de katho-

lieken? Deze denominatie staat van 
oudsher niet bekend om haar preek-
traditie. Zijn ook zij welkom?
Van Ekris bevestigt dit stellig. ‘Ik heb 
weleens een workshop georganiseerd 
met vijf profetische pitches. Priester 
Jan-Jaap van Peperstraten was een 
van de sprekers, want hij verstaat de 
kunst om via moderne media iets 
prikkelends en eigens te zeggen. Ik 
ben ervan overtuigd dat er in de 
Rooms-Katholieke Kerk mensen zijn 
die heel goed kunnen preken. Voor 
katholieke studenten is het festival 
zeker zinvol.’ 
En hij voegt toe: ‘Ik hoop vooral dat 
iedereen voor de zaak zelf komt, on-
geacht achtergrond. Want preken is 
van de hele kerk.’ 

▶ ▶ www.preekfestival.nl

Remco van Mulligen nd.nl/geloof beeld nd 

Nederland krijgt een eigen ‘Prekenfestival’
 ▶ Amersfoort

God bestaat niet, zeggen steeds 
meer christenen in Duitsland. Toch 
groeit hun ‘spirituele belangstel-
ling’ en geloven de meesten in 
wonderen.

Miljoenen katholieken en protestan-
ten in Duitsland geloven niet langer 
in het bestaan van God, concludeert 
de Berlijnse denktank Kantar Public 
uit een representatief onderzoek on-
der 1003 mensen. De bevindingen 
zijn door het tijdschrift Der Spiegel 
openbaar gemaakt. 
Vooral onder protestantse christenen 
neemt het geloof in God in rap tempo 
af, blijkt uit het onderzoek. In 2005 
geloofde 79 procent van de Duitse 
protestanten nog in God, maar dat is 
afgenomen naar 67 procent dit jaar. 
Onder katholieke christenen was de 
teruggang minder groot: van 85 pro-
cent in 2005 naar 75 procent in 2019. 
Van alle Duitsers gelooft nog ruim de 
helft (55 procent) in God, 11 procent 
minder dan veertien jaar geleden. ‘De 
innerlijke afstand tot religie is onder 
de bijna 45 miljoen kerkleden aan-
zienlijk toegenomen’, constateert Der 
Spiegel. ‘De kerkdienst heet steeds va-
ker een zondagsbijeenkomst.’
Ongeveer twee op de drie Duitse ka-
tholieken (61 procent) zijn ervan 
overtuigd dat Jezus werkelijk uit het 
graf is opgestaan. Onder protestanten 
is dat ruim de helft (58 procent), 
meldt het onderzoeksinstituut. 
Dat er leven na de dood is, gelooft 53 
procent van de Duitse katholieken. In 
2005 was dat nog 65 procent. Van de 
protestanten gelooft 41 procent in 
een leven na de dood, van de niet-
kerkelijken 25 procent.
Opvallend is dat juist onder 65-plus-
sers, die naar de mens gesproken het 
dichtst bij de dood staan, het geloof in 
een leven na de dood het geringst is 
(29 procent). Jongeren daarentegen 
zijn optimistischer: vier op de tien 
jongeren geloven in een leven in het 
hiernamaals.

wel engelen, geen hel
De opvatting dat de mens een onster-
felijke ziel heeft, wordt gedeeld door 
bijna de helft (46 procent) van alle 
Duitsers. Het hoogst is die uitkomst 
onder protestanten (52 procent) en 
het laagst onder niet-religieuze men-

sen (32 procent). Engelen bestaan, 
zegt een groot deel van de Duitse ka-
tholieken (48 procent) en protestan-
ten (43 procent), en ruim een kwart 
van de niet-gelovige Duitsers. Bijzon-
der is volgens de onderzoekers dat in 
het seculiere oosten van Duitsland 
meer geloof in het bestaan van enge-
len is dan in de rest van de bondsre-
publiek. 
Toch is volgens jezuïet en psychoana-
lyticus Eckhard Frick, die het onder-
zoek leidde, het geloof niet helemaal 
uit beeld. ‘Met de opstanding van de 
doden, zoals staat in de christelijke 
geloofsbelijdenis, kunnen veel men-
sen niets meer beginnen’, zei hij te-
gen Der Spiegel. ‘Aan de andere kant 
doen thema’s als wedergeboorte en 

zielsverhuizing ook onder veel chris-
tenen de ogen oplichten.’ De ‘spiritu-
ele interesse’ is behoorlijk groter ge-
worden, al is de kerk uit de gratie 
geraakt. De twee grootste kerkge-
nootschappen van Duitsland stellen 
zich vaak ‘te officieel en te belerend’ 
op, meent Frick.

wonderen
Ondanks secularisatie en technologi-
sche vooruitgang blijven veel Duit-
sers geloven in wonderen: 67 procent 
in het westen van Duitsland en 62 
procent in het grotendeels ontkerke-
lijkte oosten. Driekwart van de Duitse 
vrouwen gelooft in wonderen, terwijl 
onder mannen meer scepsis is: van 
hen gelooft slechts 57 procent in 

wonderen. Als er wordt gelet op ker-
kelijke achtergrond, dan geloven 
vooral katholieken in wonderen (75 
procent), op de voet gevolgd door 
protestanten (71 procent) met niet-
gelovigen op ruime afstand (51 pro-
cent). 
De hel is vrijwel buiten beeld geraakt. 
Slechts 13 procent van de Duitsers ge-
looft in het bestaan van een hel. Bij 
rooms-katholieken is dat percentage 
het hoogst (19 procent), het laagst 
onder onkerkelijken (3 procent). 
Over het bestaan van de duivel zijn de 
uitkomsten iets hoger: ruim een 
kwart (26 procent) van de protestan-
ten en 29 procent van de katholieke 
Duitsers gelooft in het bestaan van 
satan. <

 
Gerhard Wilts nd.nl/geloof beeld istock

Geen geloof in God, wel in wonderen
 ▶ Hamburg

Het leven van Anton Engelbrecht 
(1487-1556) laat zien hoe belangrijk 
geloofsvrijheid en de vrijheid om 
‘niet correct’ te denken zijn. Dat 
betoogt emeritus predikant Cornelis 
van den Berg in zijn proefschrift. 
Dinsdag promoveerde hij aan de 
Theologische Universiteit Apel-
doorn.

Engelbrecht was hulpbisschop in de 
Rooms-Katholieke Kerk. Vanwege lu-
therse sympathieën verliet hij echter 
die kerk, om predikant te worden in 
Straatsburg.
Van den Berg bestudeerde literatuur 
en onuitgegeven bronnen uit archie-
ven, rondom deze Duitse geestelijke. 
In het boek is onder andere een pam-
flet van Engelbrecht opgenomen 
waarin hij de protestantse gelovigen 
waarschuwde tegen geloofsdwang.
Als emeritus predikant was Van den 
Berg twee jaar geleden in het nieuws, 
omdat hij de Protestantse Kerk in Ne-
derland verliet vanwege het stand-
punt van die kerk over de islam. Hij 
vond de PKN te positief. Van den Berg 
noemde de islam ‘een achterlijke, ge-
welddadige religie’. < 

 
redactie nd nd.nl/geloof 

Promotie over 
eigenzinnige 
bisschop

 ▶ Apeldoorn

Kees van Ekris

Steeds meer christenen in Duitsland geloven niet in het bestaan van God, blijkt uit een onderzoek onder 1003 mensen.

 
redactie nd 

Christelijke schrijver 
Evans is ernstig ziek

 ▶ Cleveland
De christelijke schrijver Rachel Held 
Evans is vlak voor Pasen opgenomen 
op de intensive care en wordt sinds-
dien in een kunstmatige coma ge-
houden. Dat meldt haar man Dan op 
haar website en via sociale media. 
Evans kreeg bij herhaling epilepti-
sche aanvallen in haar hersenen. Zij 
is in de Verenigde Staten bekend als 
schrijver, blogger en columnist. Ze 
schrijft vooral over christelijke the-
ma’s. Recent distantieerde ze zich 
van de evangelicale kerken in haar 
land, die naar haar zin te onver-
draagzaam zijn richting homo’s en 
transgenders, en een te conservatief 
politiek profiel hebben. <
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Kremlin bevestigt 
top Kim-Putin

 ▶ Moskou
De Russische president Vladimir 
Putin heeft donderdag voor het eerst 
een topontmoeting met de Noord-
Koreaanse dictator Kim Jong-un. Dit 
heeft het Kremlin bevestigd, nadat 
al enige tijd over een top van de 
twee werd gerept. Putin is donder-
dag in het oosten van Rusland, op 
weg naar een internationale confe-
rentie in Peking over Chinese initia-
tieven voor een betere infrastruc-
tuur en meer handel in Azië en 
Europa. De toenadering tussen de VS 
en Noord-Korea als gevolg van top-
ontmoetingen tussen Kim en de 
Amerikaanse president Trump is 
vrijwel vastgelopen. <

 …Met een overgrote meerderheid is 
zoals verwacht in Egypte een 
grondwetswijziging aangenomen 
die onder meer huidig president 
 Abdel Fatah al-Sisi tot 2030 aan de 
macht kan houden. 

 …Om burgers naar de stemlokalen 
te lokken, werden als beloning voor 
het invullen van het stembiljet 
voedselpakketten uitgedeeld.

 ▶ Caïro
Al de hele maand hangen op drukke 
kruispunten grote posters met leu-
zen die oproepen om ‘ja’ te stemmen 
bij het referendum over de grond-
wetswijziging die Sisi meer macht 
geeft. Tot enthousiasme onder de be-
volking leidde het niet. ‘Qua vrijheid 
zijn we verder weg dan ooit’, zegt 
een 32-jarige Egyptenaar die tijdens 
de revolutie in 2011 nog op het Tah-
rir-plein demonstreerde voor meer 
vrijheid in Egypte. Hij wil niet met 
zijn naam genoemd worden. ‘Veel 
politiek actieve vrienden van mij zijn 
opgepakt, eigenlijk durf ik niks te 
zeggen over het referendum.’ Wel 
gaat hij ‘nee’ stemmen bij het refe-
rendum, omdat hij toch van zijn 
stemrecht gebruik wil maken ‘al 
weet ik dat het niet helpt. Maar het is 
het enige wat ik kan doen om mijn 
stem te laten horen.’
Afgelopen zaterdag begon in Egypte 
het driedaagse referendum, nog geen 
zestig uur nadat het parlement, ge-
vuld met Sisi-sympathisanten, de 
grondwetswijziging had aangeno-
men met een overweldigende meer-
derheid van 531 stemmen voor en 22 
tegen. Het doel was duidelijk: zo snel 
mogelijk de grondwetswijziging 
doorvoeren met een referendum. 
Behalve dat deze grondwetswijziging 
mogelijk maakt dat Sisi tot 2030 aan 
de macht kan blijven, geeft het hem 
ook de autoriteit om rechters aan te 
wijzen bij de voornaamste rechtban-
ken. Ook krijgt het leger, dat altijd al 
een sleutelrol heeft gehad in het 
Egyptische politieke landschap, meer 
macht.

geen critici
Tegenstanders van het referendum 
werd geen ruimte gegeven. Posters 
tegen de grondwetswijziging waren 
er niet en ook in talkshows kwamen 
geen critici aan bod. Een online peti-
tie tegen de verlenging van Sisi’s 

macht werd door de overheid offline 
gehaald nadat de teller op meer dan 
60.000 handtekeningen stond.
Het driedaagse referendum viel ook 
op Palmzondag, een belangrijke dag 
voor christenen in Egypte, waarbij de 
kerken net zo vol zitten als tijdens 
Kerst. Palmzondag is voor de meeste 
kopten het inluiden van een week 
vasten, die op maandag wordt afge-
sloten met het eten van haring. Na de 
ruim drie uur durende dienst in de 
Heilige Maria Kerk in Caïro, waarbij 
de rode doeken op het altaar worden 

vervangen door zwarte bekleding om 
het lijden van Jezus te herdenken, 
wordt op het terrein van de kerk sa-
men geluncht. Op het speciale vas-
tenmenu staan brood, sla, bonen en 
rode linzensoep. 

voedselpakket
De sfeer is uitgelaten op deze feest-
dag en de gezelligheid overstemt de 
nationale muziek die de hele dag uit 
grote boxen knalt bij de stembu-
reaus. Over het referendum wordt 
tijdens de lunch niet gesproken.

In een stembureau in de Egyptische hoofdstad Caïro worden de stemmen 
geteld van het driedaagse referendum, dat zaterdag begon.

 ■ vrijheid van meningsuiting in gevaar
Hoe gezond het openbare leven in een land is, 
hangt af van de bereidheid om de talenten van 
mensen te erkennen en hun zwakheden te ver-
geven. Dat stelt The Economist in een artikel 
waarin een lans gebroken wordt voor de vrijheid 
van meningsuiting.
Het artikel legt vooral de kritische vinger bij de 
situatie in Groot-Brittannië. In toenemende 
mate patrouilleert daar in de openbare ruimte 
de ‘gedachtepolitie’, die uithaalt naar iedereen 
die het waagt een controversiële gedachte te ui-
ten. Het blad noemt diverse voorbeelden, waar-
onder een oproep van de Labourpoliticus Lord 
Andrew Adonis om BBC-interviewer Andrew 
Neil te ontslaan, omdat die voorstander van een 
brexit is. De universiteit van Cambridge trok, on-
der druk van studenten, een uitnodiging aan de 
Canadese psycholoog Jordan Peterson in, van-
wege diens visie op onder meer de rechten van 
transgenders. En in Oxford probeerden studen-
ten de Australische jurist en moraalfilosoof John 

Finnis te weren, omdat hij abortus afwijst en te-
gen het homohuwelijk is.
Vrije meningsuiting is de kern van een vrije sa-
menleving, schrijft The Economist. Ze omvat niet 
het recht om tot geweld op te roepen, maar wel 
het recht om krachtige meningen te uiten over 
onderwerpen waarover onenigheid bestaat. Als 
mensen niet meer durven mee te doen aan het 
publieke debat uit vrees weggeschreeuwd te 
worden, krijgen mensen vooral of alleen nog 
maar de dominerende mening te horen en sterft 
de liberale democratie. 

 ■ verantwoordelijk voor elkaar
‘We hebben als mensen veel meer overeenkom-
sten dan verschillen – waar je naar wilt kijken is 
een keuze’, zegt Leila in een interview in De 
Kanttekening. Als jonge tiener vluchtte zij uit het 
voormalige Joegoslavië, toen daar een oorlog 
woedde. Doordat ze gespeeld had tussen tanks 
en granaten, kreeg ze een zeldzame vorm van 
kanker, die pas na haar komst naar Nederland 
werd ontdekt. Met hulp slaagde ze erin haar le-
ven te herpakken. Ze woont nu in Den Haag en 
geeft les aan jongens en meisjes over emancipa-
tie en gelijkwaardigheid. Leila heeft de sterke 
overtuiging dat mensen verantwoordelijkheid 
dragen voor elkaar en draagt dat ook uit. ‘Ik 
praat met de jongeren over wat we met elkaar 
“het nieuwe normaal” noemen. Wat doen we als 
we naaktfoto’s of vechtpartijen zien op sociale 
media? Sturen we die door, of gaan we het 
slachtoffer helpen? ... We moeten verantwoor-
delijkheid nemen voor wat er gebeurt, het is niet 
meer “straks”, maar “nu”.’ 

blogs en bladen
Tilly Dodds nd.nl/buitenland

Het islamitische sultanaat Brunei 
houdt vast aan de wettelijke moge-
lijkheid homoseksuelen te steni-
gen.

De Bruneise overheid deed dat dins-
dag in een tweede schrijven aan het 
Europees Parlement. Het kleine staat-
je, aan de noordkust van het Indone-
sische eiland Sarawak-Kalimantan 
(Borneo), baseert de nieuwe wet op 
familie- en andere traditionele waar-
den. De internationale gemeenschap 
zou juist daarvoor ‘tolerantie, respect 
en begrip’ moeten hebben, meldt de 
Britse krant The Guardian, die be-
schikt over de brief uit Brunei. In de 
brief staat ook dat de nieuwe wetge-
ving ‘preventief’ is.
Steniging van homoseksuelen zou 
niet vaak voorkomen, omdat daar-
voor twee mannen van ‘hoge morele 
autoriteit en vroomheid’ nodig zijn 
als getuigen. De moefti, de belangrijk-
ste religieuze overheidsambtenaar 
van Brunei, stelde eerder al dat bui-
tenlanders Brunei niet hoeven te mij-
den vanwege de strenge wetgeving. 
‘Geloof me als ik zeg dat met de sharia 
iedereen, ook toeristen, op de juiste 
wijze beschermd wordt.’
De brief is gericht aan het Europees 
Parlement, omdat die in eerste in-
stantie naar aanleiding van het anti-
homobeleid tegoeden van overheids-
functionarissen en leden van de 
Bolkiah-dynastie heeft bevroren, 
visabeperkingen heeft opgelegd en 
bezig is met het opstellen van een 
zwarte lijst met luxehotels die eigen-
dom zijn van het sultanaat.

sharia
Brunei, dat 440.000 inwoners telt, 
voerde op 3 april strengere straffen 
in, op basis van de sharia. De invoe-
ring van die islamitische wetgeving is 
al sinds 2014 aan de gang en omvat 
veel meer maatregelen. De doodstraf 
geldt ook voor overspel en het beledi-
gen van de profeet Mohammed. Ook 
is amputatie van handen mogelijk, als 
straf voor diefstal, en geseling als straf 
voor abortus en andere vergrijpen. 
Ook het bespreken van een ander ge-
loof met moslimkinderen wordt in de 

wet genoemd als een strafbaar feit. In 
een brief aan de VN liet Brunei op 12 
april al weten dat de nieuwe wet is 
ingevoerd om ‘op te voeden, af te 
schrikken en te rehabiliteren, in 
plaats van te straffen’. De wet geldt 
alleen voor moslims, die twee derde 
van de bevolking uitmaken. De ge-
wone burgerlijke strafwet blijft ook 
bestaan.
Waarnemers denken dat de islamise-
ring samenhangt met het opraken 
van de fossiele grondstoffen. Het sul-
tanaat wil de bevolking onder de 
duim houden, maar ook contact met 
het Westen blijven houden. Brunei is 
lid van het Gemenebest (Common-
wealth) en Britse militairen oefenen 
er regelmatig junglegevechten. De 
Europese boycot is overgenomen 
door beroemdheden. George Clooney 
en Elton John logeren niet meer in de 
hotels en de Britse kroonprins Wil-
liam en zijn broer Harry zullen dit 
jaar niet deelnemen aan een polo-
toernooi bij hotel Cowoth Park bij 
Londen. 

internationale druk
De PvdA-Kamerleden Kirsten van den 
Hul en Lilianne Ploumen stelden be-
gin deze maand Kamervragen aan 
minister Stef Blok van Buitenlandse 
Zaken en Sigrid Kaag van Buitenland-
se Handel en Ontwikkelingssamen-
werking. Ze willen weten hoe de in-
ternationale druk op het land eruit 
ziet en welk effect wordt bereikt.
De Nederlandse media en politici ma-
ken zich ook druk over de innige ban-
den tussen het Koninklijk Huis en de 
Bolkiah-dynastie. In januari 2013 
brachten koningin Beatrix en kroon-
prins Willem-Alexander een staats-
bezoek aan Brunei, ook aan het Istana 
Nurul Iman, het grootste koninklijk 
paleis ter wereld, met gouden koe-
pels, zeshonderd kristallen luchters 
en 1800 kamers. Sultan Hassan, nu 
72, kreeg toen het Ridder-Grootkruis 
in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 
de hoogste koninklijke onderschei-
ding die Nederland kent. De Neder-
landse vorstin werd voorzien van het 
‘Grootlint in de Koninklijke Familie-
orde van de Kroon van Brunei’. <

 
Herman Veenhof nd.nl/buitenland 

Steun in Brunei 
voor steniging 
homoseksuelen

 ▶ Bandar Seri Begawan

 
Joost Scheffers nd.nl/buitenland beeld epa / Mohamed Hossam

Egypte geeft presiden
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Maar er wordt vanuit eigen gewin 
over de stemming gedacht: wie zou 
stemmen, kon immers een voedsel-
pakket ophalen met onder meer olie, 
rijst, suiker en pasta. Het regime pre-
senteert graag achteraf een hoog op-
komstpercentage om zijn geloof-
waardigheid te behouden en heeft 
daar veel voor over. Met een hape-
rende economie, hoge werkloosheid 
en voedselprijzen die de afgelopen 
jaren meer dan verdubbelden, is de 
verleiding voor Egyptenaren om toch 
te stemmen bijna niet te weerstaan 

en stonden er lange rijen bij stembu-
reaus. ‘Ik ga zeker stemmen en alle 
drie mijn kinderen en mijn vrouwen 
moeten ook mee’, zegt een 55-jarige 
kerkbezoeker na de dienst die liever 
niet bij naam genoemd wil worden. 
Op de vraag of het een goede grond-
wetswijziging is, antwoordt hij na 
even nadenken: ‘Nee, ik ben het er 
niet mee eens, maar ik denk niet dat 
er op dit moment een andere macht-
hebber voor Egypte is die het beter 
zou doen dan Sisi, dus ga ik wel ‘ja’ 
stemmen.’ <

 …De 29-jarige journaliste Lyra 
 McKee werd vorige week bij rellen in 
het Noord-Ierse Londonderry dood-
geschoten door de New IRA. 

 …Wat is dat voor groepering?

 ▶ Londonderry
‘De grootste bedreiging’ van London-
derry – zo bestempelt Stephen Mar-
tin de New IRA. Martin, plaatsvervan-
gend hoofdcommissaris van de 
politiedienst van Noord-Ierland, zei 
dit vorig jaar in een interview met 
The Irish Times. 
Dinsdag liet New IRA in een verkla-
ring aan dezelfde krant weten, ver-
antwoordelijk te zijn voor de kogel 
die donderdagnacht een eind maakte 
aan het leven van journaliste Lyra 
McKee. De jonge vrouw deed in 
Londonderry, een stad in de buurt 
van de grens met Ierland, verslag van 
rellen in de wijk Creggan. Nadat 
agenten een aantal woninginvallen 
hadden uitgevoerd, werden ze door 
Ierse nationalisten bekogeld met ste-
nen, vuurwerkbommen en flessen. 
Ook werd er op hen geschoten. 
McKee kwam volgens New IRA ‘op 
tragische wijze om het leven toen ze 
tijdens een aanval op de vijand naast 
vijandelijke troepen stond’. De bewe-
ging biedt aan haar partner, familie 
en vrienden ‘oprechte excuses’ aan. 
Ze benadrukt voortaan ‘de grootste 
zorg te zullen betrachten’ bij aanval-
len op ‘de vijand’.
De politie, die direct vermoedde dat 
New IRA achter de schietpartij zat, 
heeft een 57-jarige vrouw aangehou-
den in verband met de dood van 
 McKee. Twee opgepakte tieners zijn 
inmiddels weer vrijgelaten.

ernstige bedreiging
New IRA (of: Real IRA) ontstond in 
2012 als afsplitsing van de Irish Repu-
blican Army (IRA), een paramilitaire 
groep die in de vorige eeuw veel 
slachtoffers maakte in haar gewapen-
de strijd voor de eenwording van Ier-
land en Noord-Ierland.
De IRA sloot in 1998 een vredesdeal 
met de regering, het zogenoemde 
Goede Vrijdagakkoord. Daarin werd 
afgesproken om de wapens neer te 
leggen, wat pas jaren later gebeurde. 

Formeel kwam daarmee een eind aan 
The Troubles, de bloedige strijd tussen 
de Britsgezinde protestanten en de 
Iersgezinde republikeinen (veelal ka-
tholieken), die aan meer dan 3500 
mensen het leven kostte.
Een deel van de nationalisten kon 
zich echter niet in het akkoord vin-
den en gelooft nog steeds in het ge-
bruik van geweld om het doel van 
een verenigd Ierland te bereiken. Dat 
idee heeft geleid tot de oprichting 
van diverse paramilitaire groepen.
New IRA is daarvan ‘de grootste en 
meest radicale’, zegt Neil Jarman, di-
recteur van het Instituut voor Con-
flictonderzoek in Belfast, tegen de 
Franse krant Le Monde. Volgens hem 
heeft de groepering mogelijk duizend 
leden, zowel ‘IRA-dissidenten’ als 
‘jongeren die The Troubles niet heb-
ben meegemaakt’. 
In het interview met The Irish Times 
zegt Stephen Martin dat de ambitie 
van de leden van New IRA ‘niet wordt 
geëvenaard door hun bekwaamheid 
en capaciteit’. De dreiging die van de 
groep uitgaat, licht hij toe, is niet te 
vergelijken met het gevaar in de 
hoogtijdagen van IRA. ‘Maar’, gaat hij 
verder, ‘in de context van vandaag is 
New IRA een ernstige bedreiging, die 
we niet lichtzinnig opnemen.’
De groepering wordt verantwoorde-
lijk gehouden voor schietpartijen, 

bombrieven en bomaanslagen, zoals 
de autobom die in januari voor een 
rechtbank in Londonderry ontplofte. 
Ook heeft ze vier moorden op haar 
naam, waaronder die op twee gevan-
genisbewakers: David Black, die in 
2012 werd doodgeschoten op weg 
naar zijn werk in de Maghaberry-ge-
vangenis, en Adrian Ismay, die in 
2016 stierf nadat er een bom ontplof-
te onder zijn bestelbus in Belfast. 

handafdruk
Door politieke onrust over de brexit 
en de grens tussen Ierland en Noord-
Ierland zijn de spanningen in het 
land recent toegenomen. Jason 
Murphy, de rechercheur die het on-
derzoek naar de dood van McKee 
leidt, sprak dit weekend zijn zorgen 
uit over de opkomst van ‘een nieuw 
soort terrorisme’. Tegelijkertijd zei 
hij een duidelijke afkeer te zien bij 
inwoners, die niet terug willen naar 
het geweld van de vorige eeuw. 
‘We zijn niet hoe we afgeschilderd 
worden’, las een inwoner vrijdag 
voor bij een herdenking voor McKee. 
‘We zijn trotse, moedige en vreed-
zame mensen.’ Om die woorden 
kracht bij te zetten, lieten tientallen 
mensen op muren in de wijk Creggan 
een bloedrode handafdruk achter, 
met daarbij de tekst: ‘Niet in onze 
naam.’ <

t meer macht

 
Sanne van Grafhorst nd.nl/buitenland beeld afp / Paul Faith

‘Radicale’ New IRA bekent 
moord op journaliste

Forensische officieren doen onderzoek naar de ontploffing van een autobom 
in het Noord-Ierse Londonderry op 19 januari. New Ira eiste de explosie op.

Pacemakers die problemen met het hartritme corrigeren, hebben een 
batterij nodig om te kunnen werken. Dat beperkt de levensduur en maakt 
het hele apparaat een stuk groter. Nu hebben Amerikaanse onderzoekers 
een pacemaker gebouwd die zijn energie haalt uit de beweging van het 
hart. Een experiment met varkens laat zien dat dit systeem goed werkt.
De pacemaker zet de mechanische beweging van het hart om in elektrici-
teit en kan deze ook beperkt opslaan. De energie die het systeem produ-
ceert is voldoende om de pacemaker het hartritme te laten corrigeren 
wanneer dat nodig is. Bij proeven met varkens blijkt dat de pacemaker de 
conditie van het hart op peil houdt. Ook wordt het hele systeem goed ver-
dragen door de dieren.
Het nieuwe systeem is op dit moment nog niet geschikt voor gebruik bij 
mensen – daarvoor moet er eerst een kleinere versie gemaakt worden. 
Ook zijn langetermijnproeven nodig. De resultaten van de eerste proeven 
zijn dinsdag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature 
Communications.

René Fransen nd.nl/wetenschap

Pacemaker kan werken 
zonder een batterij

 ▶ Atlanta

Groothertog Jean, oud-staatshoofd 
van Luxemburg, is dinsdag overle-
den. 

De groothertog was 98 jaar. Hij re-
geerde vanaf 1964 en droeg in 2000 
de troon over aan zijn oudste zoon 
Henri, de huidige groothertog van 
Luxemburg. 
Groothertog Jean behoorde tot de 
laatste veteranen van de bevrijding 
van Nederland in de Tweede Wereld-
oorlog. Hij nam als luitenant en ver-
bindingsofficier van de Irish Guards 
deel aan de geallieerde landingen in 
juni 1944 in Normandië; daarna trok 

hij met de Britten op naar Brussel. Na 
een kort uitstapje om deel te nemen 
aan de bevrijding van Luxemburg-
stad voegde hij zich bij zijn in Neder-

land gelegerde regiment, dat strijd 
leverde bij Elst en Nijmegen. De Irish 
Guards rukten uiteindelijk op naar 
Duitsland, waarna Jean afzwaaide. 
Van Nederland ontving hij onder 
meer het Oorlogsherinneringskruis.
Jean trouwde in 1953 met prinses Jo-
séphine-Charlotte, zus van de Belgi-
sche koningen Boudewijn en Albert II. 
Samen kregen zij vijf kinderen. 
De regering van Luxemburg heeft een 
periode van nationale rouw aange-
kondigd in verband met het overlij-
den. Tot zaterdag 4 mei 18 uur zullen 
alle vlaggen aan overheidsgebouwen 
halfstok hangen. <

 
anp nd.nl/buitenland beeld afp / Patrick Hertzog

Groothertog Jean (98) van 
Luxemburg overleden

 ▶ Luxemburg

Groothertog Jean in 1985. 
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Miljoeneninjectie voor 
DAF-fabriek België
Truckbouwer DAF steekt een slordige 
200 miljoen euro in zijn fabriek in 
het Belgische Westerlo. De investe-
ring is volgens het bedrijf nodig om 
voorbereid te zijn op toekomstige 
productievolumes. Door de kapitaal-
injectie wordt de productiecapaciteit 
met 45 procent verhoogd. <

Acties Pernis en 
Moerdijk gaan nog door
De cao-acties van medewerkers van 
Shell in Pernis en Moerdijk gaan 
voorlopig door. Het overleg tussen de 
vakbonden en het olie- en gascon-
cern dat dinsdagmiddag plaatsvond, 
brengt daar wat de FNV betreft geen 
verandering in. De acties lopen al 
sinds begin deze maand. Daardoor is 
de productie van de raffinaderij van 
Shell in Pernis volgens de bonden tot 
zo’n 65 procent verlaagd. De bonden 
zijn van plan door te gaan met de ac-
ties totdat Shell aan hun eisen voor 
een nieuwe cao tegemoetkomt. <

Vleesvervangers Beyond 
Meat naar de beurs
De Amerikaanse producent van 
vleesvervangers van Beyond Meat 
heeft een aanvraag ingediend om 
naar de beurs in New York te gaan. 
Het bedrijf wil ongeveer 184 miljoen 
dollar ophalen bij investeerders met 
de uitgifte van bijna 9 miljoen aande-
len, waarmee het hele bedrijf meer 
dan een miljard dollar waard zou 
zijn. <

Staking raakt Ahold 
Delhaize in portemonnee 
Ahold Delhaize voelt de stakingen bij 
zijn Noord-Amerikaanse dochterbe-
drijf Stop & Shop in de portemonnee. 
Het Nederlands-Belgische super-
marktconcern rekent nu op een ‘iets 
lagere’ operationele marge in 2019 
ten opzichte van een jaar eerder. Ook 
de groei van de winst per aandeel 
werd naar beneden bijgesteld. <

beeld anp 

Koophuis kost weer 
meer dan 3 ton
Koopwoningen in Nederland wissel-
den vorige maand in doorsnee weer 
voor meer dan 3 ton van eigenaar. 
Gemiddeld werden huizen voor 
302.845 euro verkocht, meldt het 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) op basis van gegevens van het 
Kadaster. Daarmee waren woningen 
in maart 7,7 procent duurder dan een 
jaar eerder. Het aantal huizen dat in 
de eerste drie maanden werd ver-
kocht, daalde volgens het CBS op 
jaarbasis met 9 procent tot 47.431. In 
januari stegen de gemiddelde hui-
zenprijzen ook al tot boven de 
300.000 euro, maar in februari doken 
ze weer iets onder die grens. <

Publicist Joost Lagendijk 
mag terug naar Turkije
De Nederlandse oud-Europarlemen-
tariër en publicist Joost Lagendijk 
mag terug naar Turkije. Dat meldde 
hij dinsdagmiddag op Twitter. Lagen-
dijk, getrouwd met een Turkse 
vrouw, mocht sinds september 2016 
Turkije niet meer in. Hij werkte daar 
als docent aan een universiteit in Is-
tanbul. De universiteit werd gesloten 
vanwege mogelijke banden met de 
Gülen-beweging. <

beeld anp

Overleg over nieuwe 
cao Defensie mislukt
Het overleg over een nieuwe arbeids-
overeenkomst voor het personeel van 
Defensie is mislukt. Volgens de vak-
bonden AFMP en VBM geeft het mi-
nisterie ‘geen openheid’ over zijn in-
zet. Ook is niet duidelijk hoeveel 
extra geld er is voor de cao. In no-
vember liepen de onderhandelingen 
al eens vast, maar ze werden later 
toch weer voortgezet. <

Politie vindt lichaam in 
een woning in Soest
In een huis aan de Lange Brinkweg in 
Soest is een lichaam gevonden. De 
politie heeft daar vrijwel de hele 
dinsdag gezocht vanwege de vermis-
sing van een 52-jarige vrouw uit die 
plaats. Zij werd op 21 januari als ver-
mist gemeld bij de politie. Eerder 
dinsdag werd een man van 56 jaar als 
verdachte opgepakt. Hij is de partner 
van de vrouw en meldde zich bij de 
politie. <

Kamer wil dat onrust 
over Binnenhof stopt
Partijen in de Tweede Kamer willen 
de onrust en twijfels over de komen-
de renovatie van het Binnenhof zo 
snel mogelijk van tafel. Ze verlangen 
dat de regering meer informatie over 
de gang van zaken geeft, ook onver-
wachte tussentijdse ontwikkelingen 
over financiële gevolgen. Volgens 
parlementariërs zijn er al overschrij-
dingen van het budget gemeld. <

Betoging voor erkenning 
Armeense genocide
Ruim driehonderd betogers zijn dins-
dag op initiatief van de Samenwer-
kende Armeense Organisaties (SAO) 
in Den Haag bijeengekomen om te 
pleiten voor de erkenning van de Ar-
meense genocide 104 jaar geleden. 
Dat meldde de organisatie. De Ar-
meense genocide vond plaats in 1915 
en 1916. De Ottomaans-Turkse auto-
riteiten vervolgden en vermoordden 
tussen de 800.000 en 1 miljoen Ar-
meniërs. <

Kamer houdt vast aan 
coulanceregeling CBR
De Tweede Kamer houdt vast aan een 
coulanceregeling voor 75-plussers 
die zonder rijbewijs zitten door de 
problemen bij het Centraal Bureau 
Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Een 
ruime meerderheid steunde een 
voorstel hiertoe van D66 en CDA, 
waarin staat dat de 75-plussers zou-
den mogen rijden met een verlopen 
rijbewijs, mits zij een geldige gezond-
heidsverklaring hebben en een docu-
ment van het CBR bezitten waarin 
staat dat een verlenging van het rij-
bewijs is aangevraagd. <

Psychiater rekent te veel 
voor keuring rijbewijs
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 
krijgt regelmatig klachten over psy-
chiaters en neurologen die torenhoge 
bedragen in rekening brengen bij 
mensen die gekeurd moeten worden 
voor hun rijbewijs. Daarbij zijn er 
voor ontevreden consumenten geen 
goede klachtenprocedures en hebben 
ze weinig keuzevrijheid, stelt de NZa 
vast. <

Aantal megastallen met 
76 procent gestegen
Het aantal megastallen in Nederland 
is in zeven jaar tijd gestegen met 76 
procent, aldus dierenrechtenorgani-
satie Wakker Dier. Het aantal steeg 
van 456 in 2010 naar 801 in 2017, tel-
de Wakker Dier, dat gebruik maakte 
van cijfers van Wageningen Univer-
sity & Research. Wakker Dier zegt 
zich ernstig zorgen te maken. <

Dieven stelen in Italië 
35 zeldzame saxofoons
Dieven hebben in Italië 35 zeldzame 
saxofoons gestolen uit een bekende 
Italiaanse collectie, maar misten het 
kroonjuweel: een sax die toebehoor-
de aan de beroemde jazzsaxofonist 
Sonny Rollins. Onder de gestolen 
saxofoons zitten exemplaren die zijn 
gemaakt in de negentiende eeuw, en 
andere die toebehoorden aan beken-
de saxofonisten zoals de Amerikaan-
se bigbandleider Adrian Rollini. <

beeld afp 

Vervolging dreigt voor 
Franse oud-premier
Justitie in Frankrijk wil de voormalige 
premier François Fillon vervolgen 
voor onder andere misbruik van pu-
blieke middelen. Hij had zijn vrouw 
jarenlang als politiek assistent op de 
loonlijst staan, terwijl zij nagenoeg 
geen werk zou hebben verricht. Toen 
dit aan het licht kwam, kwam er een 
nieuwe wet in Frankrijk waarin on-
der andere is bepaald dat bewindslie-
den en parlementariërs in Frankrijk 
geen naaste verwanten meer mogen 
inhuren als medewerker. <

Saudi-Arabië voltrekt 
37 doodvonnissen
Op verscheidene plaatsen in Saudi-
Arabië zijn dinsdag in totaal 37 ter-
doodveroordeelden geëxecuteerd. 
Het gaat volgens de autoriteiten in 
Riyad om 37 wegens terrorisme ver-
oordeelde Saudiërs. De veroordeel-
den hadden ‘terroristische extremis-
tische ideologieën omarmd, vormden 
terroristische netwerken en wilden 
de veiligheid van het land schaden en 
sektarische onderlinge strijd provo-
ceren’. <

Myanmar getroffen 
door aardverschuiving
Zeker 54 mensen worden vermist na 
een aardverschuiving in een jademijn 
in Myanmar. Hulpverleners hebben 
drie lichamen geborgen bij de mijn 
bij de stad Hpakant. Door de schui-
vende aarde werden maandagavond 
mensen en machines in de mijn be-
dolven. <

beeld afp 

Initiatoren protest 
Sudan naar hoofdstad
Betogers uit de stad waar in decem-
ber de massale protesten tegen het 
dictatoriale regime in Sudan zijn be-
gonnen, Atbarah, zijn in groten getale 
met de trein op weg gegaan naar de 
hoofdstad Khartoem. Ze willen daar-
mee de druk op de militaire heersers 
opvoeren. Het land wordt nog steeds 
door generaals geregeerd. Zij beloven 
de macht aan burgers over te dragen, 
maar volgens veel Sudanezen laat dat 
te lang op zich wachten. <

President Trump gaat 
in juni naar Londen
De Amerikaanse president Donald 
Trump brengt van 3 tot en met 5 juni 
een staatsbezoek aan Groot-Brittan-
nië. Buckingham Palace maakte dins-
dag bekend dat Trump een uitnodi-
ging heeft aanvaard. Na het bezoek 
zal hij doorreizen naar Frankrijk voor 
een ontmoeting met de Franse presi-
dent Emmanuel Macron, aldus het 
Witte Huis. <

Malawi begint met 
inenten tegen malaria
Malawi is als eerste land in de wereld 
begonnen met een vaccinatiecam-
pagne tegen malaria. Het land is een 
van de drie Afrikaanse staten die 
meedoen aan een test van de We-
reldgezondheidsorganisatie van de 
VN (WHO). De andere landen zijn 
Ghana en Kenia. Volgens de WHO 
heeft het vaccin ‘de potentie het le-
ven van tienduizenden kinderen te 
redden’. Het is de bedoeling dat de 
drie landen de komende drie jaar elk 
jaar ongeveer 360.000 kinderen in-
enten. <

beeld afp 

China viert zeventigste 
verjaardag van marine
China heeft met een drijvende parade 
de zeventigste verjaardag gevierd van 
zijn marine. In de kuststad Qingdao 
voeren 32 Chinese oorlogsbodems 
voorbij aan president Xi Jinping. De 
parade, waar ook achttien schepen 
uit andere landen aan deelnamen, 
werd opgesierd met een show met 39 
gevechtsvliegtuigen. Buurlanden ke-
ken bezorgd naar de parade. <

Vrachtschip 77 jaar na 
aanval teruggevonden
Maritieme archeologen hebben voor 
de Australische kust het wrak ont-
dekt van een vrachtschip dat zonk 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een 
Japanse onderzeeër opende in 1942 
het vuur op het stoomschip Iron 
Crown, dat zonk voor de kust van 
deelstaat Victoria. Slechts vijf van de 
43 bemanningsleden overleefden de 
aanval. Experts gebruikten onder 
meer sonarapparatuur en een diepte-
camera bij de zoektocht, berichtte de 
Australische omroep ABC. <

Filipijnen weer getroffen 
door een aardbeving
De Filipijnen zijn weer getroffen door 
een krachtige aardbeving. Die had 
volgens de eerste berichten een 
kracht van 6,4. Het dodental door een 
lichtere beving op maandag is inmid-
dels opgelopen naar elf. Ook raakten 
toen meer dan honderd mensen ge-
wond. <

Geen decharge voor ING-
top van aandeelhouders 
Bestuurders van ING hebben tijdens 
de jaarlijkse aandeelhoudersvergade-
ring geen decharge gekregen. Aan-
deelhouders toonden zich bijzonder 
ontevreden over de schikking van 
775 miljoen euro in verband met de 
witwasaffaire. Daarmee kreeg het be-
stuur van de bank een stevige tik op 
de vingers. Het niet verlenen van de-
charge aan een bestuur komt maar 
zelden voor. <
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 …De lobby voor de pulskorvisserij is 
oppermachtig in Den Haag. Maar 
het visserijbeleid zou een breder 
belang moeten dienen.

Ondanks de overweldigende meer-
derheid waarmee vorige week in het 
Europees Parlement voor het verbod 
op pulsvisserij is gestemd, is minister 
Schouten niet van plan het besluit 
ten uitvoer te brengen.
Op 21 februari zei minister Schouten 
in de Tweede Kamer, dat zij eerder 
naar de signalen vanuit onze buur-
landen had moeten luisteren, en dat 
zij ook naar de belangen van de klein-
schalige vissers had moeten kijken. 
Nu doet ze lijnrecht het tegenoverge-
stelde. De belangen van de (internati-
onale) kleinschalige vloot worden 
volkomen gepasseerd. De groeiende 
verontwaardiging over het gedrag 
van de Nederlandse vissersvloot 
wordt terzijde geschoven. De minis-
ter zet koers recht tegen de wind in. 

Verzoeken om een pulsvrije zone 
vanuit de kleinschalige visserij wor-
den al jaren genegeerd. 
Een in 2018 onderling gemaakte af-
spraak om een klein stukje zee voor 
de kust pulsvrij te houden, werd op 
de eerste dag al geschonden; de Vis-
sersbond was woedend over deel-
name van de kleinschalige visserij 
aan een Europees protest tegen de 
pulsvisserij. De puls lobby is opper-
machtig.

arrogantie
In de ons omringende landen wordt 
gevraagd om maatregelen om ver-
dere destructie van het ecosysteem 
te voorkomen en om financiële com-
pensatie van de geleden verliezen. De 
toon wordt steeds scherper; de frus-
tratie om de arrogantie van de Ne-
derlandse vissers groeit. Franse, Bel-
gische, Engelse en Ierse visserslui 
delen op sociale media waar Neder-
landse vissersschepen zijn; de woede 

daarover loopt op en de toon van de 
reacties verhardt.
Dezelfde arrogantie, disrespect voor 
de traditionele visserij en blindheid 
voor belangen buiten die van de Urk-
se pulslobby, blijken uit de woorden 
van mevrouw Schreijer-Pierik, een 
van de voorvechtsters van de pulsvis-

serij in Europa: ‘ (...) die Fransen zijn 
zo lui als ik weet niet wat, die zaten 
daar in die ouwe bootjes nog een 
beetje te vissen (...).’

Op basis van haar diplomatieke kwa-
liteiten gaat de stemming in Europa 
met betrekking tot het pulsvissen 
niet omslaan. Ook het feit dat onze 
Europarlementariërs zich associëren 
met een groep Urkers die luidkeels 
‘Jaloezie, jaloezie, jaloezie’ staan te 
zingen, is een diplomatiek diepte-
punt. Nederland maakt zich interna-
tionaal gezien volkomen belachelijk.

negatieve gevolgen
De bewijzen van de negatieve gevol-
gen van de pulsvisserij stapelen zich 
op, de minister blijft met een kip-ei-
redenering verwijzen naar onder-
zoek dat nog gedaan moet worden, 
terwijl dat onderzoek al tien jaar ge-
leden gedaan had moeten zijn; de 
ontheffingen waren immers afgege-
ven om onderzoek te doen, niet om 
commercieel te vissen, zoals vrijwel 
uitsluitend gebeurd is. Uiteindelijk 
zal daarover politieke verantwoor-
ding afgelegd moeten worden, al zijn 

ook op Europees niveau de tentakels 
van de pulslobby machtig.
Premier Rutte houdt zich wijselijk op 
de vlakte als het om de pulsvisserij 
gaat; het is een politiek tikkende tijd-
bom. En het is duidelijk dat minister 
Schouten zich niet kan losworstelen 
uit de houdgreep van de pulslobby. 
Het nationale visserijbeleid dient een 
breder belang te dienen dan alleen 
dat van deze relatief kleine, maar 
machtige groep.
In 2018 is slechts 66 procent van het 
tongquotum opgevist. Om de visstan-
den zich te laten herstellen, is een 
pulsvrije zone langs de Noordzeekust 
nodig, zoals nu ook in voorbereiding 
is in Frankrijk en België. 
De kleinschalige vissers vragen om 
naleving van de wet en om een vis-
serijbeleid waarbij ook hun belangen 
meegewogen worden, zodat iedereen 
een eerlijke boterham kan verdienen, 
met gezonde visstanden en zo min 
mogelijk C02-uitstoot. <

De frustratie over 
de arrogantie 
van onze vissers 
groeit bij Fransen, 
Engelsen, Belgen.

 
Andries Visser • palingvisser in IJmuiden, lid van de vereniging van kleinschalige kustvissers C-Life nd.nl/opinie 

Urk heeft meer macht dan Europa
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 …Donderdag komt de Nationaal 
Rapporteur Mensenhandel met zijn 
jaarverslag over 2018. De aanpak en 
preventie blijft achter.

Zo’n anderhalf jaar geleden presen-
teerde het kabinet zijn regeerak-
koord, waarin onder meer werd be-
loofd de aanpak van mensenhandel 
te versterken. Eind 2018 kwam 
staatssecretaris Harbers (Justitie) met 
de uitwerking van die belofte door 
het programma ‘Samen tegen Men-
senhandel’ te presenteren. Inmiddels 
is er alweer een halfjaar verstreken 
en de Tweede Kamerleden hebben 

zich er nog steeds niet over uitgela-
ten. Dat is jammer, want we zijn de 
grip op deze kwetsbare groep aan het 
verliezen. 
Volgens schattingen van de nationaal 
rapporteur mensenhandel blijft 
89 procent van de minderjarige 
meisjes die slachtoffer worden van 
seksuele uitbuiting, onzichtbaar. De 
totale groep slachtoffers van men-
senhandel blijkt volgens diezelfde 
schatting vijfmaal groter dan de 
groep die wel in beeld is. Voor hen 
gaat de uitbuiting door; zij krijgen 
geen hulp.
Wat de Coalitie tegen Seksuele Kin-
deruitbuiting betreft, vormen de ka-
binetsplannen een eerste, voorzich-
tige stap om het tij te keren. Maar 
het is niet genoeg. Hoog tijd dus dat 
de Kamer op korte termijn het debat 
aangaat om een vuist te maken tegen 
mensenhandel. 
Omdat we hierin graag samen willen 
optrekken, geven wij in ieder geval 
drie suggesties mee. 

1. de opsporing
Het aantal veroordelingen wegens 
mensenhandel is – mede vanwege 
bezuinigingen – de afgelopen jaren 
sterk afgenomen. Daarom heeft het 
kabinet nu afspraken gemaakt met 
het Openbaar Ministerie en de poli-

tie, zodat er meer vervolgingen gaan 
plaatsvinden. Wat ons betreft zijn die 
afspraken belangrijk, maar niet af-
doende. Zo ligt de ambitie voor 2022 
lager dan de situatie van tien jaar (!) 
geleden. 

2. de klant
Naast de mensenhandelaar en het 
slachtoffer, vormt de klant de derde 
pijler onder een effectieve aanpak. 
Het programma van Harbers was een 
uitgelezen kans om hierop in te gaan, 
mede vanwege een toonaangevende 
uitspraak van de Hoge Raad in de 
Valkenburgse zedenzaak. Hier werd 
het merendeel van 27 klanten die be-
taalde seks hadden gehad met een 
zestienjarige, veroordeeld tot slechts 
een dag cel en een taakstraf. Volgens 
de rechter was de klant niet bewust 

Voor vijf op de 
zes slachtoffers 
gaat de uitbuiting 
door; zij krijgen 
geen hulp.

Dit jaar loop ik een keer mee met 
de paasmorgenwandeling. Deze 
vindt bij ons elk jaar plaats op de 
begraafplaats.
Er staan al wat mensen voor de 
aula. Ik loop naar de zijkant om de 
zon wat hoger te zien klimmen en 
de vroege krachtige stralen door 
berk en beuk te zien dringen. Zoals 
meestal op een begraafplaats voel 
ik me verbonden met wat nog leeft, 
de vogels en de bomen.
Om acht uur zijn er een stuk of 
twintig mensen bij elkaar. Mis-
schien ook wel niet echt bij elkaar. 
Ieder sjouwt zijn of haar dierbare 
overledenen mee. We krijgen alle-
maal een witte roos. Ik help even 
bij het uitdelen. Sommigen vragen 
er om twee. Het raakt me als ik ie-
mand hoor zeggen: ‘Ook eentje 
voor mijn zoon alsjeblieft.’
Dan gaan we. Hier en daar waaiert 
de groep wat uit, om even later bij 
elkaar te komen als er iets 
voorgelezen wordt. We staan even 
in een halve cirkel. Ik draal wat in 
een hoekje, waar allerlei stenen 
dicht naast elkaar liggen. Eén steen 
trekt mijn aandacht. ‘Mam’ staat er 
op. Meer niet.
Het is genoeg. Waarschijnlijk zijn 
alle woorden in de wereld niet ge-

noeg. Of te veel. Mam. Ik leg mijn 
roos ernaast.
Ik hoor iemand spelen op een fluit. 
Later hoor ik van iemand die les 
van deze man heeft gehad, dat hij 
virtuoos is op dit instrument. Ik heb 
niet zo’n muzikaal gehoor, maar 
het klinkt fijn. Precies goed voor 
hier. Hij volgt ons groepje, zet 
wanneer wij stoppen zijn 
muziekstandaard neer en speelt 
weer.
Ergens tref ik een kabouter op een 
paddenstoel. Hij ligt peinzend te 
staren naar een kindergraf. Mooi en 
raak.
 
Na een klein uurtje zijn we 
uitgewandeld. Voor we aan een 
koffie tafel gaan, zingen we ‘U zij de 
glorie’ – naast een mooi beeld van 
Jezus, waarop in kleine letters 
staat: ‘Kom maar’. 
Nou ja, de rest zingt. Ik luister en 
zing even niet mee. Ik vind het best 
lastig als ik om me heen kijk. Daar 
zie ik de man die zijn broer onlangs 
begroef; een lege plek in de familie. 
Daar zie ik de vrouw die haar man 
begroef, ze waren maar even 
getrouwd. Soms denk ik dat het ‘tot 
de dood ons scheidt’ voor haar nog 
niet geldt. Dan de man die net een 
roos legde bij zijn goede vriend. 

Mijn oog valt op een tiener die haar 
vader verloor.
Ik denk aan een ponyzadel dat 
nooit meer gebruikt zal worden. 
Een stoel die leeg blijft. De 
vaatwasmachine die een uitruimer 
minder heeft. Een belastingaangifte 
die door een ander gedaan moet 
worden. Alle lege plekken, die 
anders zo vanzelfsprekend gevuld 
zijn.
Niemand die je een glas water met 
een paracetamol geeft en zegt: 
‘Denk erom, elke vier uur eentje 
nemen, anders werkt het niet.’
Nooit meer horen: ‘Kom, papa, nog 
één keertje op je rug.’
In een leeg bed stappen is te doen; 
in een leeg bed wakker worden 
misschien niet.
En dan nu ‘U zij de glorie’. Ik kan 
het even niet.
 
Na het lied gebeurt er iets moois. 
Een van de rouwende mensen 
omhelst het beeld van Jezus. Ze 
past erin, lijkt het wel. In het beeld 
zet Jezus een stap naar voren. Alsof 
Hij zeggen wil: ‘Kom maar, dan 
kom Ik je een beetje tegemoet.’
Onze doden laten leegtes achter. Zo 
blijven we een beetje zoeken. En 
komen we hopelijk elkaar wat 
tegemoet.

Arjan van Essen • docent en theatermaker nd.nl/opinie beeld Arjan van Essen 

Lege plekken

p
ss
t. Cynisme is mij ook niet vreemd, maar ik heb er niet altijd zin in. Vorige week 

bleken rijke donateurs opvallend gul met bijdragen voor het herstel van de 
Notre-Dame in Parijs. De as was nog niet neergedwarreld of er was al bijna 
een miljard euro toegezegd, ruim het bedrag dat nodig was.
Je kunt dan meteen roepen dat dat maar een schijntje is op het totale ver-
mogen van die weldoeners, waarom er na een orkaan in Oost-Afrika zo 
moeizaam moet worden gebedeld, en dat. Maar mijn aangezichtsspieren 
weigerden. De zon scheen en het werd Pasen, ik kon ze niet in de nijdige 
stand krijgen.
Je kunt ook zeggen: zo komen wij er mooi vanaf. En er zijn ook weer andere 
miljardairs die voor een betere wereld geven.
Mijn enige zorg is of de sponsors niet de gebruikelijke tegenprestaties zullen 
verwachten, zoals ze bij sport en cultuur gewend zijn: dat Parijs straks een 
Louis Vuitton-kathedraal heeft, met Total-kaarsjes en in de zijbeuk een 
 Gucci-kapel, en dat kerkgangers de zegen meekrijgen ‘omdat u het waard 
bent’.

Wim Houtman • redacteur nd.nl/columns

Weldoeners

 
Shamir Ceuleers, Iara de Witte en Hilde Neels • namens de Coalitie tegen Seksuele K

Mensenhandel

Reageren?
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nd.nl/contact

 
ingezonden Ton Verhoeven, Nijmegen

Valkering
Als Pierre Valkering getrouwd was, 
dan had hij op zijn 25-jarig huwelijks-
feest gezegd: ‘Die 25 jaar heb ik alleen 
volgehouden door van tijd tot vreemd 
te gaan, prostituees te bezoeken …’ 
Valkering zag zijn 25-jarig feest als 
ideaal moment om zijn escapades 
openbaar te maken. Zo publiekelijk je 
Partner vernederen, die in het Hart te 
treffen, maakt hem nu ongeschikt als 
geestelijk leidsman, als priester. Dát 
heeft Pierre Valkering niet begrepen. 
Ook Frans Bossink van het Werkver-
band van Homopastores (Nederlands 
Dagblad 20 april) niet. Het doet er niet 
toe tot welk spectrum van de lhtbi-
gemeenschap Valkering behoort. Bos-
sink misbruikt hier de echte aandacht 
die er voor lhtbi’ers moet zijn. <

In dit beeld zet Jezus een stap naar voren. ‘Kom maar, dan kom Ik je een beetje tegemoet.’



13
opinie debat analyse
nederlands dagblad woensdag 24 april 2019

op zoek naar seks met een minderja-
rige. Concrete handelingen zijn hier-
voor blijkbaar niet vereist.
Het is hoog tijd dat de Kamer in te-
genstelling tot Harbers wel invulling 
geeft aan de verantwoordelijkheid 
van de klant: zijn vergewisplicht.

3. innovatie 
Er liggen tal van mogelijkheden om 
daders en de klant online te frustre-
ren en slachtoffers te helpen. Dit ka-
binet investeert miljoenen in de aan-
pak van cybercrime, maar waarom 
steken we ons geld nu alleen maar in 
bijvoorbeeld drugs, maar niet in 
mensenhandel?
Ook gezien de onzichtbaarheid van 
een groot deel van de slachtoffers, 
zou de Kamer er goed aan doen hier-
in verandering aan te brengen.

Gelukkig gebeurt er al wel wat. Zo 
voeren wij een aantal projecten uit, 
zoals WATCH Nederland. Naar aan-
leiding van meldingen die bij ons 
worden gedaan, struinen we publie-
ke bronnen op internet af om te kij-
ken of we meer opsporingsindicaties 
kunnen vinden, zodat de politie de 
zaak weer kan oppakken. We plaat-
sen ook online lokprofielen, waar-
mee potentiële klanten worden ge-
vonden en gewaarschuwd.
In de ‘Slachtoffermonitor van de na-
tionaal rapporteur’ (oktober vorig 
jaar) staat: ‘Sinds de opening van het 
meldpunt in januari 2017 heeft 
WATCH Nederland ongeveer negen-
tig meldingen aangeboden aan de 
politie en zijn mede naar aanleiding 
van informatie die is aangeleverd 
door WATCH Nederland, zes straf-

rechtelijke onderzoeken mensenhan-
del gestart.’
Een ander project is ‘Chat met Fier’. 
Dit is een van de weinige instrumen-
ten die een laagdrempelig platform 
bieden waar slachtoffers zelf ano-
niem hun verhaal kunnen doen. Ze 
chatten daar met professionele hulp-
verleners, die een vertrouwensband 
proberen op te bouwen. Per jaar heb-
ben we nu zo’n twintigduizend chat-
gesprekken, waarvan ongeveer dertig 
procent gaat over seksueel geweld en 
uitbuiting. Zo helpen we deze slacht-
offers en maken we hen zichtbaar.
We werken hierbij samen met de 
overheid, maar nu is deze publiek-
private samenwerking nog de uit-
zondering op de regel. Wat ons be-
treft wordt dat eerder regel dan 
uitzondering. <

Staatssecretaris Mark Harbers (Justitie) presenteerde in november zijn programma ‘Samen tegen Mensenhandel’. De 
Tweede Kamer heeft er nog niet over gesproken. 

Kinderuitbuiting (CKM-Fier, Defence for Children-ECPAT en Terre des Hommes) nd.nl/opinie beeld anp / Bart Maat

: de Kamer is aan zet

 
ingezonden Fred Zwarts, Ten Boer

Omgaan met verschillen in de kerk
Artikel 2 van de Nederlandse Ge-
loofsbelijdenis zegt toch dat de Bijbel 
duidelijk is (Nederlands Dagblad 6 en 
19 april)? Ja, maar let op: dan volgt 
er geen punt, maar: ‘namelijk voor 
zover dat voor ons in dit leven nodig 
is tot zijn eer en tot behoud van de 
zijnen’. Dat ‘voor zover’ geeft aan dat 
we niet op al onze vragen een ant-
woord van de Bijbel kunnen ver-
wachten, ook niet op alle mogelijke 
kerkelijke of godsdienstige vragen. 
De Bijbel is geen orakel: ‘Wij hebben 
een vraag en jij moet antwoord ge-
ven.’ Gods Woord bepaalt zelf wat de 
boodschap is. 
Hoe moeten we dan omgaan met 
verschillen van inzicht? Daarover is 
de Bijbel gelukkig wel heel duidelijk. 

Bijvoorbeeld in Romeinen 14. Paulus 
zegt daar niet: ‘Ga net zo lang stude-
ren tot je weet wie de waarheid 
spreekt en wie een dwaalleraar is.’ 
Hij wijst een heel andere richting.
1. Ga elkaar niet bestrijden. 2. Wees 
overtuigd van je eigen mening. 3. De-
gene met een andere mening is ook 
door God aanvaard (en dat is geen 
groter wonder dan dat je zelf door 
God aanvaard bent). 4. Oordeel niet 
over iemand die door God aanvaard 
is. 5. Geef de ander geen aanstoot. Je 
zou niet alleen zijn mening kunnen 
beschadigen, maar ook zijn geloof. 
De praktijk blijft lastig, want komt er 
nu een vrouw in de kerkenraad of 
niet? Toch, als het gesprek hierover 
verloopt zoals Paulus beschrijft, dan 

wordt het anders. Er hangt niet zo 
veel meer af van de uitkomst, want 
God heeft ons aanvaard en daar komt 
niets of niemand tussen. Dan zeggen 
we niet: ‘Jij mag mij geen aanstoot 
geven’, maar: ‘Wat kan ik doen om 
jou geen aanstoot te geven.’ Dan is 
het niet: ‘Hoever kun je mij tegemoet 
komen?’, maar: ‘Hoever kan ik jou 
tegemoet komen?’
Als we zo met elkaar omgaan, valt 
dat op in de wereld: ‘Hoe kan dat? 
Die mensen zijn het niet met elkaar 
eens, maar toch geven ze om elkaar, 
toch vormen ze een eenheid. Dat 
moet het werk van God zijn.’ Dan 
wordt het gebed verhoord dat Chris-
tus de avond voor zijn sterven zo 
hartstochtelijk bad (Johannes 17). <

column
Corjan Matsinger is jongerenwerker, religieus 
trendwatcher, spreker, auteur en eigenaar van 
weblog Young & Holy. Hij schrijft maandelijks 
een column.

 Corjan Matsinger nd.nl/columns

Heilig gras
Vorige week fietste ik van het NS-station naar huis. Ik zag 
een groepje jongens op het voetbalveldje krom liggen van 
het lachen. Ik ken een van de jongens en vroeg wat er aan de 
hand was. Hij vertelde: ‘We zijn aan het tienen op het doel, 
en Tim heeft verloren. Hij is nu de …, want we gaan nu de 
Jezus-trap doen!’
Ik viel bijna van mijn fiets en vroeg: ‘De wát-trap?’
De andere jongens kwamen er ook bij staan. ‘Ja, hij moet nu 
als een Jezus onder de lat gaan staan, met zijn armen en be-
nen gespreid. Wij mogen nu allemaal de bal een keer tegen 
hem aanschoppen.’ Ik kijk hen verbaasd aan. ‘Ja’, roept een 
ander, ‘wie weet schieten we wel in de kruising, Tim!’
De voetbalwereld kent zo zijn eigenaardigheden. Even voor 
de helderheid: er zijn volgens de jongens drie soorten straf-
fen voor de verliezer. Je kunt kiezen uit kontje-kick, konijntje 
hup of de Jezus-trap. Bij kontje-kick schieten de winnaars 
om de beurt van afstand de bal richting het achterwerk van 
de verliezer. Bij konijntje hup wordt er een aantal ballen 
neergelegd. De verliezer hupt als een konijn van de ene doel-
paal naar de andere, terwijl de voetballen hem om de oren 
vliegen. 

voetbal en geloof
Het voetbal kent gelukkig ook vormen van religie die boven 
het niveau van de Jezus-trap uitstijgen. Er worden kruisjes 
geslagen, schietgebedjes gepreveld en sommige voetballers 
hebben zelfs een bijbeltekst als tatoeage op hun lichaam. 
Het ‘heilige gras’ vormt het decor van geloofsgesprekken en 
zingevingsvraagstukken. 
Neem de uitspraak van ‘godenzoon’ Donny van de Beek (22) 
vorige week woensdag. In de 34e minuut schoot hij Ajax 
naast Juventus. De middenvelder reageerde in de pers: ‘Een 
heel mooi moment om belangrijk te zijn. De 34e minuut. Dat 
kan geen toeval zijn. Heel bijzonder, dat vergeet ik echt nooit 
meer.’ Het nummer 34 is niet zomaar een getal voor Ajax en 
Van de Beek. Donny’s grote vriend Abdelhak ‘Appie’ Nouri 
speelde met dit nummer op zijn rug, totdat hij in de zomer 

van 2017 tijdens een oefenwedstrijd een hartstilstand kreeg 
en blijvend hersenletsel opliep.
Er is meer dan ‘toeval’; de voetbalwereld zit tegenwoordig 
helemaal vol gelovige voetballers, zoals de internationals Le-
roy Fer en Georginio Wijnaldum, die vrijuit over hun geloof 
spreken. Er is volgens sommige kenners een revival gaande 
in de voetbalwereld. Een herleving, niet alleen omdat we 
weer scoren op internationaal niveau, maar omdat talloze 
voetballers hun geloof niet onder het gras schuiven, maar 
etaleren op het hoogste niveau. 

vingers in de oren
Neem Memhis Depay, die na een goal zijn vingers in zijn oren 
steekt om daarna zijn vingers en hoofd naar ‘boven’ te rich-
ten. Hij vertelde in De wereld draait door over zijn nieuwe 
voetbalritueel: ‘Ik ben ten eerste een zoon van God en toe-
vallig kan ik ook een beetje ballen. Als ik scoor, dan geef ik 
alle eer aan God. Ik focus me op God en ik sluit mijn ogen 
voor wat de wereld zegt. Het is mijn manier om God te be-
danken en te laten zien dat ik blind en doof ben voor de we-
reld, voor de mening van mensen. Veel sporters genieten er-
van als er positief over hen geschreven wordt, maar ze zijn 
depressief als er kritiek komt. Ik wil beide invloeden geen 
grip op me laten hebben.’
Ik kan nog wat leren van deze voetballers. Ik moet ook eens 
wat vaker mijn vingers in mijn oren steken en me minder la-
ten leiden door mijn omgeving, mijn vertrouwen op God 
stellen. Zou ik bijvoorbeeld juist op de voetbalclub opener 
durven te zijn over mijn geloof? Tja, de rest doet het al, toch?

Memphis Depay juicht na zijn doelpunt tegen Duitsland, op 24 maart.
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24 april 1959 24 april 2019

Wij danken onze Hemelse Vader dat wij vandaag
mogen vieren dat we 60 jaar geleden zijn getrouwd.

Jan Krijgsheld
en

Trijntje Krijgsheld-Vredeveld
Piet en Irene
Jan
Fred en Feikje
Marcel en Anja
Janet en Wilma

en kleinkinderen

Saffierlaan 778
3523 RH Utrecht

24.04.1969 24.04.2019

Met dank aan God mogen wij vieren dat wij 50 jaar
geleden getrouwd zijn.

Henk van Dijk
en

Marrie van Dijk-van Loon

Samen met onze kinderen en kleinkinderen hopen wij
dit feest te vieren.

Pelgrimstraat 20
4354 AR Vrouwenpolder

"Tienduizend redenen tot dankbaar zijn"

1974 - 24 april - 2019

We zijn vandaag 45 jaar getrouwd!
Dankbaar en blij zijn wij voor de prachtige jaren, die
wij samen met onze kinderen, kleinkinderen en
geliefden kregen.

Abraham Blankaartsingel 15
3813 PA Amersfoort
s.wijma@planet.nl

Sjoerd en Diny Wijma - Molema

Jos en Jessica,
Sophie en Thomas

Sil
David en Julia

De Here heeft op Zijn tijd in heerlijkheidopgenomen
onze lieve schoonzus

Aukje Oevering - Geertsma

Ureterp:

Ureterp:

Leersum:

Taekele Oevering

Oege en Hillie Oevering-Sandink

Henk en Maaike Poortinga-Meijers

Psalm 23: 2 en 3
Hij laat mij rusten in groene weiden

En voert mij naar vredig water
Hij geeft mij nieuwe kracht

En leidt mij langs veilige paden
Tot eer van zijn naam

Onverwacht is thuisgehaald in vast vertrouwen op 
haar Heer en Heiland, onze lieve mem, beppe en 
oerbeppe

Aukje Oevering-Geertsma
Sinds 16 juni 1992 weduwe van Symon Oevering

*Ureterp, 18 mei 1937 † Drachten, 22 april 2019

We zijn verdrietig, maar ook dankbaar voor de mooie 
periode die we de afgelopen tijd met haar konden 
doorbrengen.

 Assen:  Taede Oevering, in liefdevolle herinnering

 Ureterp:  Rennie en Theunis Riedstra-Oevering

 Drachten:  Halbe en Jeanette Oevering-Stoeten

 Veendam:  Akke en Wim Riedstra-Oevering

 Drachten:  Taekele en Henriëtte Oevering-Veldman

 Drachten:  Marten en Hilke Oevering-de Groot

  Klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
R. Riedstra-Oevering
De Feart 101
9247 CM Ureterp

De afscheidsdienst zal worden gehouden op 
vrijdag 26 april om 13.30 uur in ‘De Fontein’,
De Kolken 89 te Drachten.
Vooraf vanaf 13.00 uur is er gelegenheid om 
de familie te condoleren.
Na de dienst zal de begrafenis plaatsvinden op 
de Noorderbegraafplaats te Drachten.

U wijst mij de weg naar het leven:  
overvloedige vreugde in uw nabijheid,

voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde (Psalm 16:11)

De Here heeft thuisgehaald zijn kind, mijn lieve 
schoonzus en onze tante

Aukje Oevering-Geertsma
We bidden haar kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen de troost van hun hemelse 
Vader toe.

R. Geertsma-Helder en kinderen

Drachten, 22 april 2019

We gedenken ook alle leden van de familie Geertsma 
die haar zijn voorgegaan.

Onze hemelse Vader heeft thuisgehaald zijn kind, mijn
lieve en trouwe vrouw en onze zorgzame moeder en
oma.

Klaasje Ophoff - Pielman
¦52 jaar

Rouveen, 1 mei 1945 Dalfsen, 22 april 2019

Dalfsen

Barneveld

Zwolle

Los Angeles

Amersfoort

Arnhem

Dalfsen

Amsterdam

Utrecht

Jan Ophoff

Jan en Anita
Jan Paul en Annelien,
Bart (in liefdevolle herinnering),
Michiel en Janine,
Robert en Rozemarijn, Carolien

Klaas en Annet
Lisanne, Jesper, Tessa

Roel en Marjan
Mirthe en Nathan, Joyce, Lucas,
Parker

Ineke en Bert
Marc, Ward, Twan

Hans en Barbara
Deborah en Mark, Thomas, Ruth,
Lise

Riëtte en Jan (in liefdevolle
herinnering)
Nick, Roan, Laura

Ellen en Matthias
Aaron, Milan, Loïs

Wim en Esther

Wevermarke 1, 7721 KH Dalfsen

Er is gelegenheid voor condoleren donderdagavond 25
april van 19:00 tot 20:00 uur thuis aan de Wevermarke.
De bijeenkomst is op vrijdag 26 april om 13:30 uur in de
Gereformeerde Kerk "Het Kruispunt, Brethouwerstraat 19
te Dalfsen. Vooraf kunt u ons ook condoleren tussen
12:30 tot 13:15 uur.

De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

''Op U mijn Heiland blijf ik hopen...''

Thuis gekomen bij onze Hemelse Vader, onze lieve zus
en schoonzus

Klaasje Ophoff-Pielman
Wij zijn God dankbaar dat Hij aan Jan de kracht gaf om
haar met veel liefde en toewijding al die tijd van ziek zijn
te verzorgen. Wij bidden hem en zijn kinderen Gods
nabijheid toe.

Roelof Pielman in herinnering
Marrie Pielman-Visscher

Jan Korterink
Jennie Korterink-Pielman

Hendrik Kruidhof
Grietje Kruidhof-Pielman

neven en nichten

Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,

een leven door Zijn dood bereid,
een leven in Zijn heerlijkheid.

Balkbrug

Rouveen

Wij zijn bedroefd vanwege het overlijden van onze
broeder

Jaap Drost

We zijn dankbaar voor alles wat hij voor onze gemeente
en daarbuiten heeft mogen betekenen. Wij bidden om
troost en kracht voor de familie en in het bijzonder voor
onze zuster Ineke en de kinderen.

Gemeente en kerkenraad van de Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt van Breda

Of wij nu leven of sterven, wij zijn altijd van de Heer
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 …De tweede man van Forum voor 
Democratie, Henk Otten, uit stevige 
kritiek op Thierry Baudet. 

 …Die zou de partij ‘te veel naar 
rechts’ trekken. Er lijkt in de partij 
sprake van een generatieconflict.

 ▶ Den Haag
Een dag na de grote overwinning bij 
de provincialestatenverkiezingen in 
maart reageerde de tweede man van 
Forum voor Democratie, Henk Otten, 
al allesbehalve enthousiast op de in-
middels beruchte ‘Uil van Minerva’-
speech van Thierry Baudet. De partij-
leider had gesproken over ‘onze 
boreale wereld’ en ‘de ongecontro-
leerde immigratie die ons straatbeeld 
zo vertekent’. Critici zagen daarin 
nieuw bewijs dat Baudet verlangt 
naar een Europa dat ‘dominant 
blank’ is. Wat Otten daarvan vond? 
‘Daarvoor moet je bij Baudet zijn’, 
antwoordde hij afgemeten.
Een dikke maand later is wel duide-
lijk dat Baudets optreden ook binnen 
de partij tot spanningen leidt. In een 
kritisch interview met NRC Handels-
blad spaarde Otten de partijleider za-
terdag niet. Volgens de tweede man 
heeft Baudet met zijn omstreden 
overwinningspeech ‘onze mensen 
nodeloos in de wind gezet’. Otten 
suggereert bovendien dat codewoor-
den als ‘boreaal’ inspelen op ex-
treemrechtse sentimenten. ‘Je trekt 
de partij met een ruk de kant op 
waar je volgens mij niet moet zijn. 
Dat alt-right-achtige gedoe zit niet 
noodzakelijkerwijs bij ons. Ik denk 
dat vooral jongeren er gevoelig voor 
zijn.’
Zeker is dat binnen FvD meerdere ge-
neraties actief zijn. De vijftiger Otten, 
nu nog medewerker, maar straks 
fractievoorzitter in de Eerste Kamer, 
trekt in Den Haag meestal op met 
perswoordvoerder en toekomstig se-
nator Jeroen de Vries, een generatie-
genoot uit de vastgoedwereld. Dit 
duo lijkt nu voor een meer zakelijke 
en conventionele aanpak te opteren, 
waarbij FvD een soort Bolkestein-
achtige VVD wordt. Ook veel regio-
nale kandidaten zitten op die lijn. Zo 
nam de FvD-lijsttrekker in Zuid-Hol-
land, Rob Roos (52), eerder al afstand 
van Baudets toespraak. ‘Het had van 
mij wel wat luchtiger gemogen’, al-
dus de ex-ondernemer die geëmotio-
neerd was omdat hij in de extreem-
rechtse hoek werd geduwd.

pathos
Baudet (36) zelf trekt op het Binnen-
hof meer op met Freek Jansen, een 
eindtwintiger die behalve fractieme-
dewerker ook voorzitter is van jonge-
renbeweging Jong Forum voor de De-
mocratie (JFvd). Zij kiezen eerder 
voor pathos dan voor zakelijkheid. Zo 
gaf Jansen in 2017 op een partijcon-
gres al een zeer alarmistische toe-
spraak over onder andere het im-
migratiebeleid. ‘Het zijn de jongeren 
van nu die moeten opdraaien voor 
dit waanzinnige demografische ex-
periment en het uitwisselen van 
onze gemeenschap’, verkondigde 
Jansen. ‘Wij zijn de laatste generatie. 
Als wij niks doen, komt het nooit 
meer goed. We hebben maar één 
keus: ten onder gaan óf vechten voor 
een renaissance.’
Een uitzondering is dat geluid zeker 
niet bij FvD. Buitenstaanders die aan-
wezig waren bij de zomerkampen 

van de jongerenbeweging stonden 
ook al versteld van het ondergangs-
denken bij de beweging. Ook werd er 
volgens ingewijden opvallend veel 
gesproken over opties om de remi-
gratie van minderheden te bevorde-
ren.
Baudet lijkt ook meer dan ‘de partij-
ouderen’ bereid om risico’s te nemen. 
Zo hield hij lang vast aan Yernaz Ra-
mautarsing, de Amsterdamse kandi-
daat die in opspraak was geraakt na-
dat hij een link had gelegd tussen 
bevolkingsgroepen en IQ. Andere 
FvD’ers hadden achteraf gezien eer-
der afscheid willen nemen.
Zo zijn er wel meer spanningen in 
die nieuwe partij. Bij de laatste ver-
kiezing was er bijvoorbeeld intern 
een hoogoplopende discussie over 
het voortzetten van de campagne na 
de terroristische aanslag in Utrecht. 
Daarnaast botsten Otten en Baudet 
openlijk over de nexit. Volgens de 
tweede man van de partij was FvD 
‘helemaal niet per se voor een nexit’, 
volgens Baudet wel. Uiteindelijk is er 
een compromis gevonden: FvD blijft 
voor uittreding uit de EU, maar het 
hoeft niet op stel en sprong.

twee groepen
Zo slaagt de partij er vooralsnog in 
om twee verschillende electorale 
groepen te bedienen. PVV-kiezers lo-
pen massaal over naar de FvD van 
Baudet; de achterbannen van VVD en 
CDA zullen zich meer aangetrokken 
voelen tot de FvD van Otten.
Niemand in de partij heeft nu belang 
bij een openlijke machtsstrijd – de 
ondergang van de door interne con-
flicten verscheurde LPF blijft een 
schrikbeeld – maar dat betekent nog 

niet dat de balanceeract lang vol te 
houden is. Otten wil dat de veelal 
door hem geselecteerde mensen in 
de provincie meer macht krijgen. ‘De 
partij is groter dan Baudet’, verkon-
digde hij dit weekend in NRC. ‘Het is 
best lastig voor hem. Maar hij zal er 
toch aan moeten wennen.’

partijleider
Het is de vraag of Baudet en zijn me-
destanders dat willen. In een gesprek 
met de Volkskrant reageerde hij in 
februari nog laconiek op de menings-
verschillen over de nexit. ‘We zijn 
een partij van vrije, kritische, onaf-
hankelijk geesten. Het is onmogelijk 
dat je exact hetzelfde denkt.’ Maar op 
de vraag of de partijleider uiteinde-
lijk de koers bepaalt, reageerde Bau-
det ondubbelzinnig: ‘Natuurlijk.’ <

 
Frank Hendrickx / vk nd.nl/politiek beeld Raymond Rutting

Sluimerende verdeeldheid 
nieuwe stresstest voor FvD

Politiek leider Thierry Baudet van 
Forum voor Democratie (FVD) was 
verrast door het interview in NRC 
waarin zijn tweede man Henk Ot-
ten stevige kritiek op hem uitte. 
Maar van een ‘richtingenstrijd’ 
binnen de partij is volgens Baudet 
zeker geen sprake. ‘De een is wat 
praktischer ingesteld, de ander 
wat filosofischer’, zegt Baudet. 
‘Het is volgens mij prima dat ie-
mand daar ideeën over heeft. We 
zijn een democratische partij.’ Of 
hij de kritiek van Otten ter harte 
neemt, wil hij nog niet zeggen. 
‘Maar ik luister altijd naar wat 
mensen zeggen, of het nou bijval 
is, of kritiek.’

Baudet verrast

‘Zakelijke’ FvD’ers Henk Otten (rechts) en Jeroen de Vries.

Op Zijn tijd heeft de Here tot zich genomen, onze lieve
schoonzus en tante

Klaasje Ophoff - Pielman

Wij wensen Jan, kinderen en kleinkinderen de troost en
kracht toe van onze Hemelse Vader

Dalfsen :
Dalfsen :
Dalfsen :
Nieuwleusen :
Harderwijk :
Dalfsen :
Nieuwleusen :

Hennie Ophoff - Bastiaan
Jan van Gelder
Femmy en Gerrit Pierik - Ophoff
Hennie en Henk van Dijk - Ophoff
Eef Kruidhof - Ophoff
Jaap en Gé Ophoff - Buit
Ab en Jansje Ophoff - Sandink

neven en nichten

Wij denken ook aan hen die reeds bij de Here zijn

Zij is verlost, God heeft haar wel gedaan.
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Tesla begint al volgend jaar met de 
uitrol van een taxidienst met zelf-
rijdende auto’s in enkele staten in 
de Verenigde Staten. 

Dat beloofde Tesla-topman Elon 
Musk tijdens een beleggersdag. De in-
troductie zou veel eerder zijn dan bij 
concurrenten. Musk staat bekend om 
zijn ambitieuze deadlines, die lang 
niet altijd worden gehaald.
De fabrikant van elektrische auto’s 
onthulde een nieuwe microchip 
waarmee een auto zonder een be-
stuurder kan rijden. De investeringen 
in zelfrijdende auto’s zijn momenteel 

volgens de topman ‘zowat de belang-
rijkste kostenpost voor Tesla’. Musk 
beweert dat zijn bedrijf momenteel 
de enige autobouwer is met technolo-
gie waarmee auto’s volledig auto-
noom kunnen rijden.
Kenners onderscheiden meerdere ni-
veaus van zelfrijdende auto’s, waar-
van een auto in het hoogste niveau op 
alle terreinen en onder alle omstan-
digheden zelf kan rijden. Musk be-
weert dat de zelfrijdende Tesla dat 
niveau kan halen. Volgens experts 
kan het echter nog jaren duren voor-
dat voertuigen zonder enige mense-
lijke tussenkomst veilig op wegen 

kunnen rijden. Ook omdat toezicht-
houders en overheden de technologie 
nog moeten goedkeuren, wat een 
tijdrovend proces is.
Meerdere autobouwers en technolo-
giebedrijven zoals Google-zusterbe-
drijf Waymo, Mercedes-moederbe-
drijf Daimler en taxidienstaanbieder 
Uber, werken ook aan volledig zelfrij-
dende auto’s. Daimler en Uber, die 
samenwerken op dat vlak, mikken op 
‘het begin van het volgende decenni-
um’. 
Veel andere fabrikanten en ontwik-
kelaars zien het niet voor 2025 ge-
beuren. <

slot vk %
Air France-KLM � 10,46 11,12 -5,98
Altice Europe � 2,502 2,508 -0,24
AMG � 28,32 29,39 -3,64
Aperam � 29,62 29,92 -1,00
Arcadis � 17,59 17,63 -0,23
ASM International � 54,36 54,40 -0,07
Basic-Fit � 31,30 31,35 -0,16
BE Semiconductor � 27,30 27,79 -1,76
Boskalis Westminster � 24,26 24,17 +0,37
Corbion � 27,36 27,24 +0,44
Eurocommercial � 25,16 25,36 -0,79
Flow Traders � 26,30 26,02 +1,08
Fugro NV � 9,286 9,012 +3,04
GrandVision � 20,34 20,40 -0,29
Intertrust � 17,50 17,51 -0,06
OCI N.V. � 26,50 26,45 +0,19
PostNL � 2,332 2,37 -1,60
Royal BAM Group � 4,214 4,308 -2,18
SBM Offshore � 16,85 16,33 +3,18
Signify NV � 26,67 27,22 -2,02
Takeaway � 76,40 76,20 +0,26
TKH Group � 47,84 48,10 -0,54
TomTom � 7,92 8,208 -3,51
WDP � 140,40 140,00 +0,29
Wereldhave � 24,62 24,90 -1,12

slot vk %
Actiam Noord Am. � 37,76 37,50 +0,69
Actiam Wereld � 34,62 34,48 +0,41
ASN Milieu � 33,47 33,31 +0,48
DD Income Fd � 25,85 25,81 +0,15
IUF Snaif � 155,97 154,94 +0,66
NN Global Opport. � 37,55 37,45 +0,27
Triodos Groen � 58,40 58,27 +0,22

slot vk %
Aalbert Industries � 34,46 35,04 -1,66
ABN Amro � 21,70 21,88 -0,82
Adyen � 707,00 670,00 +5,52
Aegon � 4,589 4,669 -1,71
Ahold Delhaize � 21,34 22,04 -3,15
Akzo Nobel � 79,67 80,25 -0,72
ArcelorMittal � 20,45 21,04 -2,83
ASML Hold. � 182,94 183,22 -0,15
ASR Nederland � 39,10 39,91 -2,03
DSM � 102,55 102,65 -0,10
Galapagos � 102,40 101,70 +0,69
Heineken � 95,54 94,18 +1,44
IMCD � 71,60 71,70 -0,14
ING Groep � 11,95 12,04 -0,71
Kon. Vopak � 41,23 42,77 -3,60
NN Group � 38,18 38,30 -0,31
Philips Elec. � 36,08 35,33 +2,11
Randstad � 49,48 49,21 +0,55
Relx � 20,02 19,69 +1,70
Royal Dutch Shell A � 29,07 28,56 +1,80
Royal KPN � 2,745 2,772 -0,97
Unilever � 52,47 52,27 +0,38
WFD Unibail-Rod. � 150,85 154,65 -2,46
Wolters Kluwer � 63,00 62,50 +0,80

slot vk %
Add Value Fund � 52,60 54,03 -2,65
Arcona Property Fd � 7,11 7,10 +0,14
ASN Duurz Obl. � 29,34 29,21 +0,45
ASN Duurz Sm&Mid. � 42,57 42,28 +0,69
ASN Novib � 56,26 56,11 +0,27
BNP As-Pac Hg I Eq � 56,99 56,83 +0,28
BNP ESGNL � 149,22 148,14 +0,73
BNP Gl Hg Inc Eq = 59,81 59,81 0,00
BNP High Inc Prop. � 32,72 32,57 +0,46
BNP OBAM NV � 81,56 80,83 +0,90
BNPP I Prem Gl Div C � 25,67 25,57 +0,39
HH China Value Fd � 41,78 41,71 +0,17
HH Eur Value Fund � 39,08 38,97 +0,28
HH Global Fd � 33,70 33,72 -0,06
HH Income Fund � 19,73 19,71 +0,10
HH Obligatie Fd � 36,00 35,83 +0,47
HH Phoenix Fund � 37,43 37,36 +0,19
HH Value Fund � 29,83 29,91 -0,27
Intereffekt Brazil = 0,30 0,30 0,00
Intereffekt India = 0,95 0,95 0,00
Intereffekt Japan � 1,37 1,36 +0,74
Kempen Europ Hg Div � 7,31 7,27 +0,55
Kempen Europ Prop. � 17,21 17,05 +0,94
Kempen Gl High Div � 33,25 33,28 -0,09

Kempen Gl Sust. Eq. � 75,76 75,35 +0,54
Kempen Profiel 4 � 36,98 36,88 +0,27
NN Dutch Fund � 69,16 69,03 +0,19
NN Dyn Mix II � 31,57 31,43 +0,45
NN Dyn Mix III � 33,78 33,67 +0,33
NN Dyn Mix IV � 34,71 34,53 +0,52
NN Dyn Mix V � 34,00 33,85 +0,44
NN EUR DE. � 37,89 37,76 +0,34
NN Euro Obligatie � 35,38 35,28 +0,28
NN Europe Fund � 31,21 31,19 +0,06
NN Financials Fund � 21,96 21,92 +0,18
NN First Class Obl � 23,51 23,47 +0,17
NN Global Em. Mark. � 44,70 44,53 +0,38
NN Global Fund � 89,18 88,65 +0,60
NN Global Obl. � 15,61 15,52 +0,58
NN Global Real Estate � 93,16 92,37 +0,86
NN Health Care Fund � 65,29 65,38 -0,14
NN Hoog Div Aandelen � 33,80 33,64 +0,48
NN Hoog Div Obligatie � 22,24 22,21 +0,14
NN Information Tech. � 115,47 114,86 +0,53
NN Lion Fund � 35,40 35,37 +0,08
NN Premium Div � 14,75 14,79 -0,27
Optimix Mix � 31,51 31,45 +0,19
Robeco US C.Hg Div Eq = 44,15 44,15 0,00

slot vk %

AEX FONDSEN

BELEGGINGFONDSEN

Bron:Periode: 20 dagen

RENTE 23/04 18/04
Euribor 3 mnd = -0,311 -0,311
Euribor 6 mnd � -0,230 -0,232
Euribor 12 mnd = -0,112 -0,112
Rente 5 jaar � -0,390 -0,393
Rente 10 jaar � 0,211 0,098
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€ %

DOW JONES
VS

koers (slot 23/04)
26656,39
% verschil
+0,55%

S&P UK
VK

koers (slot 23/04)
1523,43
% verschil
+0,87%

DAX
DUITSLAND

koers (slot 23/04)
12235,51
% verschil
+0,11%

HANG-SENG
HONGKONG

koers (slot 23/04)
29921,76
% verschil
+0,04%

SHENZHEN
CHINA

koers (slot 23/04)
1040,62
% verschil
-0,69%

INDEX

koers (slot 23/04)
570,64
% verschil
+0,18%
koers (slot 18/04)
569,61

NIKKEI 225
JAPAN

koers (slot 23/04)
22259,74
% verschil
+0,19%

TEL AVIV
ISRAEL

koers (slot 23/04)
1597,01
% verschil
+0,91%

CAC 40
FRANKRIJK

koers (slot 23/04)
5591,69
% verschil
+0,20%

NASDAQ 100
VS

koers (slot 23/04)
7810,71
% verschil
+1,26%

BOVESPA
BRAZILIE

koers (slot 23/04)
95878,23
% verschil
+1,36%

BEL 20
BELGIE

koers (slot 23/04)
3806,98
% verschil
-1,18%

RTS INDEX
RUSLAND

koers (slot 23/04)
1277,71
% verschil
+0,17%

STRAITS TIMES
SINGAPORE

koers (slot 23/04)
3353,47
% verschil
-0,13%

MIDKAP FONDSEN

DUURZAME FONDSEN

� � � �
OLIEGOUDEURO STAATS

LENING

+0,11 +115,31%

0,2110
+2,48 +3,44%

$  74,49
-6,20 -0,49%

$  1269,50
-0,0036 -0,32%

$  1,1222

beurs

De AEX-index in Amsterdam is dinsdag met een kleine 
winst gesloten. Ook elders in Europa eindigden de 
graadmeters positief. In Amsterdam sprong het verlies 
van zwaargewicht Ahold Delhaize in het oog. Het su-
permarktbedrijf stelde zijn financiële doelen neer-
waarts bij en kreeg een adviesverlaging aan de broek.
Ahold Delhaize verloor 3,2 procent. Het Nederlands-
Belgische supermarktconcern voelt de stakingen bij 
zijn Noord-Amerikaanse dochterbedrijf Stop & Shop in 
de portemonnee. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 
de sessie 0,2 procent hoger op 570,64 punten. De Mid-

Kap raakte 0,7 procent kwijt tot 819,11 punten. De 
beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt wonnen uitein-
delijk tot 0,8 procent.
Tankopslagbedrijf Vopak, dat ex-dividend noteerde, 
sloot de rij in de AEX met een min van 3,6 procent. Be-
talingsverwerker Adyen was de smaakmaker bij de 
hoofdfondsen met een winst van 5,5 procent.
In de MidKap viel vooral het verlies van Air France-
KLM (min 6 procent) op. Europese sectorgenoten als 
Lufthansa (min 2 procent) in Frankfurt en IAG (min 3,2 
procent) in Londen gingen ook onderuit.

anp nd.nl/economie

Ahold Delhaize levert in op Damrak
 ▶ Amsterdam

 
anp nd.nl/economie 

‘Tesla laat vanaf volgend jaar 
zelfrijdende taxi’s rijden in VS’

 ▶ Palo Alto Vakbond CNV begint rechtszaken 
namens werknemers met een zoge-
heten slapend dienstverband. 

Volgens de bond moet er een einde 
komen aan de praktijk waarbij werk-
nemers die langdurig ziek zijn gewor-
den en niet meer aan het werk kun-
nen komen bij hun werkgever, nog 
wel stilletjes in dienst worden gehou-
den.
De bond voert hierover al enkele 
maanden een campagne richting 
werkgevers. In plaats van het dienst-
verband na twee jaar ziekte te beëin-
digen, houden veel werkgevers de 
zieke werknemers ‘in dienst’ zonder 

uitbetaling van loon. Hierdoor hoe-
ven zij niet de wettelijke transitiever-
goeding bij het einde van een dienst-
verband uit te keren. CNV schat dat 
het gaat om duizenden gevallen.
Volgens de bond worden resultaten 
geboekt, maar gaat het te langzaam. 
Ook is het nog lang wachten op een 
uitspraak van de Hoge Raad. Daarom 
begint CNV nu rechtszaken namens 
werknemers die terminaal ziek zijn 
en werknemers die inmiddels bijna 
met pensioen gaan.
De bond stelt dat er geen reden meer 
is voor een slapend dienstverband, 
want werkgevers worden gecompen-
seerd voor de transitievergoeding. <
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CNV naar rechter om 
slapend dienstverband

 ▶ Utrecht
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Ryanair moet piloten 
Eindhoven betalen

 ▶ Eindhoven
Ryanair moet acht piloten een scha-
devergoeding van ieder enkele ton-
nen betalen vanwege de sluiting van 
de basis van de Ierse budgetvlieg-
maatschappij in Eindhoven. De rech-
ter ging mee in de claim van de pilo-
ten, die vinden dat ze door Ryanair 
onnodig zijn gedupeerd. De contrac-
ten van de piloten worden per 1 mei 
ontbonden. <

 …Weer is het islamitische Cornelius 
Haga Lyceum in Amsterdam negatief 
in het nieuws.

 …Maakte het bestuur zich schuldig 
aan financiële malversaties?

 ▶ Den Haag
Het bestuur van de omstreden isla-
mitische middelbare school het Cor-
nelius Haga Lyceum uit Amsterdam 
wordt door de Algemene Inlichtin-
gen- en Veiligheidsdienst (AIVD) be-
schuldigd van financiële malversa-
ties. Drie familieleden die werken op 
de school zouden volgens de inlich-
tingendienst een onevenredig groot 
deel van het totale salarisbudget in 
eigen zak steken. Bronnen met ken-
nis van het AIVD-bericht bevestigen 
dit aan NRC. Het is tweede keer in 
korte tijd dat de islamitische middel-
bare school in opspraak raakt naar 
aanleiding van een AIVD-bericht.

 ■ Wat is er deze keer aan de 
hand?
Volgens de AIVD strijken drie fami-
lieleden – schooldirecteur Soner 
Atasoy, zijn broer Son Tekin Atasoy 
en diens schoonzus – een flink deel 
op van de 410.000 euro aan salaris 
die in 2018 over 32 personeelsleden 
werd verdeeld. Soner Atasoy zou 
hierdoor meer verdienen dan de wet-
telijk voorgeschreven salarisnorm 
voor schoolbestuurders toestaat. 
Daarnaast zou Atasoy, buiten de 
boekhouding van de school om, de 
vergoeding (18.000 euro) van een an-
dere schoolbestuurder hebben opge-
streken. Ook zijn broer Son Tekin 
Atasoy, als beleidsmedewerker actief 
op de school, zou volgens NRC een 
‘fors bedrag’ verdienen. Het salaris 
van diens schoonzus, werkzaam als 
administratief medewerker, is onbe-
kend.

 ■ En, verdienen de Atasoys inder-
daad te veel? 
Soner Atasoys salaris werd bepaald 
door een extern bureau (Sander 
Wijnhof) op basis van de geldende 
normen binnen het voortgezet on-
derwijs voor een school in oprich-
ting. Het advies is ingezien door de 
Volkskrant. Wel werd er een bereke-
ningsfout gemaakt waardoor Atasoy 
uiteindelijk een te hoog salaris uitge-
keerd kreeg. Toen een accountant 
daar begin 2018 achter kwam, is af-
gesproken dat Atasoy het te veel ont-
vangen bedrag zou terugbetalen.

Soner Atasoy: ‘Al sinds begin vorig 
jaar betaal ik daarvoor maandelijks 
500 euro terug.’
Ook voor het hoge salaris van zijn 
broer Son Tekin en diens schoonzus 
heeft Atasoy een verklaring. Son Te-
kin werkte aanvankelijk onbezoldigd 
bij de school. Nadat hij in juni 2018 
werd aangenomen als beleidsmede-
werker, werd zijn salaris vastgesteld 
door een extern bureau. Son Tekins 
schoonzus was een van de drie kan-
didaten die solliciteerden op de func-
tie van administrateur. Van alle sol-
licitanten was zij volgens Atasoy de 
best gekwalificeerde. Ook was ze di-
rect inzetbaar. Afgesproken werd dat 
zij op het Haga Lyceum evenveel zou 
gaan verdienen als bij haar vorige 
werkgever, de Belastingdienst.

 ■ En het bedrag van 18.000 euro 
dat Soner Atasoy van een mede-
schoolbestuurder kreeg? 
Volgens de AIVD werd dit geld ‘zon-
der vermelde reden’ overgemaakt. 

Atasoy stelt dat het om een lening 
gaat ‘tussen twee natuurlijke perso-
nen’, ontvangen in een periode dat 
hij in geldnood zat. Hij is dan ook 
woedend dat deze privéaangelegen-
heid naar buiten is gebracht. ‘Daar 
heeft helemaal niemand wat mee te 
maken. Ik had heel veel tijd en geld 
geïnvesteerd om die school van de 
grond te krijgen. Daarom heb ik toen 
die lening gekregen.’
Al deze informatie ligt, zo benadrukt 
Atasoy, bij de Onderwijsinspectie. 
Dat heeft de Volkskrant ook kunnen 
vaststellen. De inspectie komt in juni 
met een verslag over het Cornelius 
Haga Lyceum.

 ■ Wat meldde de AIVD eerder over 
het Cornelius Haga? 
Vorige maand meldde de nationaal 
coördinator terrorismebestrijding en 
veiligheid (NCTV), op basis van een 
ambtsbericht van de AIVD, dat er op 
het Cornelius Haga Lyceum ‘anti’ de-
mocratisch’ onderwijs wordt gege-

ven. Leerlingen zouden er structureel 
beïnvloed worden door ‘richtingge-
vende personen’ die enige tijd ban-
den hebben onderhouden met een 
aan ISIS gelieerde Tsjetsjeense ter-
reurorganisatie, het Kaukasus Emi-
raat. Met die ‘richtinggevende perso-
nen’ werden de broers Atasoy 
bedoeld, bevestigen twee bronnen 
onafhankelijk van elkaar aan de 
Volkskrant. Op basis van het AIVD-
bericht vroeg de Amsterdamse bur-
gemeester Femke Halsema het be-
stuur van de school per direct op te 
stappen.
Volgens Atasoy zijn er geen bewijzen 
voor de beschuldigingen van de 
AIVD. De overheid, zegt hij, probeert 
de islamitische school al vanaf het 
allereerste begin te dwarsbomen – 
vaak met oneigenlijke middelen. Ook 
leerlingen en ouders van het Corne-
lius Haga Lyceum hebben het idee 
dat de school dwars wordt gezeten 
vanwege de islamitische signatuur 
van de school. <

Het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. 
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Verdienen Haga-bestuurders te veel?

Blokker Holding verkoopt huis-
houdketen Marskramer aan Audax 
Groep. 

Dat bedrijf is bekend van onder meer 
winkels als AKO en The Read Shop, en 
geeft bladen als Vriendin, Party en HP/
De Tijd uit. Daarnaast heeft Audax zijn 
eigen distributienetwerk. Hoeveel 
Audax betaalt voor Marskramer is 
niet bekendgemaakt.
Marskramer heeft sinds enkele jaren 
geen eigen winkels meer, maar werkt 
alleen via franchisenemers, die 44 
winkels hebben. De verkoop omvat 
ook de ketens Prima, Novy en Toys-
2Play. Die hebben gezamenlijk nog 
eens 48 winkels. Ook een groothandel 
die aan die ketens en aan zelfstandige 
winkels levert, wordt doorverkocht.
Blokker Holding, dat onlangs door 
topman Michiel Witteveen van de fa-
milie Blokker werd overgenomen, wil 
zich volledig richten op de ketens 
Blokker en Big Bazar. De afgelopen 
tijd stootte Blokker ook al andere ke-
tens af, waaronder Intertoys, Maxi 
Toys en Xenos.
Audax denkt met de overname van 
Marskramer zijn positie op het gebied 
van logistiek, distributie en inkoop te 
kunnen verbeteren, laat topman 
 Casper de Nooijer weten. Speelgoed 
en huishoudelijke producten kunnen 
mogelijk ook verkocht worden in de 
huidige zevenhonderd winkels van 
de ketens van Audax. Dat zijn naast 
AKO en The Read Shop ook Vivánt en 
Tabaronde. <
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AKO-moeder 
Audax koopt 
Marskramer

 ▶ Amsterdam

In deze nieuwe vacature willen we een toonaangevende vormgever benoemen die voor al onze digitale en 
gedrukte uitingen een herkenbare, consistente en aansprekende beeldtaal bewaakt en (door)ontwikkelt. Dat 
vergt deskundigheid en een duidelijke visie, maar ook vaardigheden om die visie met anderen te delen, en in 
ons denken en werken te implementeren. Je werkt samen met een team van eigenzinnige verslaggevers en 
vormgevers, fotografen, schrijvers en eindredacteuren. Hun kwaliteit, talent en creativiteit breng jij samen in 
een visueel aantrekkelijke, krachtige presentatie van onze journalistieke producties.  

wil je meer weten? Kijk op onze website nd.nl/vacature en download de volledige advertentietekst.

informatie Informeren of reageren kan tot en met 4 mei bij de hoofdredactie, bereikbaar via 088 - 1 999 999 
of vacature@nd.nl. Sollicitatiegesprekken hopen we 14, 15 of 16 mei te voeren.

beeldregisseur / eindredacteur vormgeving
Het Nederlands Dagblad zoekt versterking in de persoon van een 

advertentie
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Gerrit-Jan van Heemst nd.nl/sport beeld anp

Klassiekers zijn overlevingstochten
In de voorjaarsklassiekers bereiden wielrenners zich voor op de grote rondes. Een goede 
klassieker rijden is een kunst, zeggen ervaringsdeskundigen.

Vandaag verschijnen de renners aan de start 
voor de Waalse Pijl. Het is alweer de 83e 
keer dat in Wallonië deze ronde wordt ver-
reden die eindigt op de zogenaamde Muur 
van Hoei, een aankomst die bijna ander-
halve kilometer lang bergop gaat met een 
stijgingspercentage van 10.

 ▶ Ans
Niet alleen de gevreesde aankomst maakt de 
Waalse Pijl boeiend: het hele parcours is berg-
op-bergaf en dat maakt de koers tot een moei-
lijke klassieker. ‘Je moet echt goed zijn om wat 
te kunnen doen daar’, zegt voormalig Tour de 
France-winnaar Joop Zoetemelk. Hij is de laat-
ste Nederlander die de Waalse Pijl op zijn naam 
wist te schrijven. Drieënveertig jaar geleden, 
we schrijven 1976, kwam hij als eerste over de 
finish in het schilderachtige dorpje Herviers.
‘De Muur van Hoei was nog niet in het parcours 
opgenomen’, zegt Zoetemelk lachend, om zich-
zelf onmiddellijk aan te vullen. ‘Maar het par-
cours op zich was erg zwaar. Je kreeg niets ca-
deau in de Waalse Pijl, met dat heuvelachtige 
landschap moest je echt aan de bak. Toen ik de 
rit in 1976 won, reed ik nog een verkeerde 
straat in op het einde, maar ik wist mezelf op 
tijd te corrigeren. De fout kostte me een halve 
minuut, terwijl ik anderhalve minuut voorlag 
op een groepje met onder anderen Eddy Merk-
cx.’
Opnieuw neemt de lach bezit van de beschei-
den Zoetemelk. Hij heeft zijn verhaal over het 
missen van de juiste afslag al duizend keer ge-
daan. Elke zichzelf respecterende wielerfan 
kent het verhaal ook, zoals dat gaat bij klassie-
kers die allemaal hun eigen geschiedenis heb-
ben. Of het nu de Waalse Pijl betreft, Parijs-
Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik of de Amstel 
Gold Race; de eendagsritten zijn omgeven met 
verhalen die dankbaar doorverteld worden en 
door schrijvers bloemrijk worden opgetekend 
in kranten, tijdschriften en boeken.  

onvoorspelbaar
‘Deze klassiekers zijn wedstrijden waarbij 
vooraf niet vaststaat wie de winnaar zal zijn’, 
zegt wielerjournalist en schrijver Thijs Zonne-
veld. ‘Veel meer dan in andere sporten maakt 
een groot deelnemersveld kans op de eerste 
plaats. Als je een klassieker goed rijdt en je 
hebt een beetje geluk die dag, kun je in het 
goede groepje meezitten en maak je ook als re-
latief onbekende renner kans op een podium-
plaats. Het parcours van de klassiekers is vaak 
moeilijk en daardoor zijn er doorgaans veel on-
voorspelbare momenten, met ontsnappingen 
en valpartijen. In die chaos maakt iedereen 
kans op de overwinning, al is het natuurlijk wel 
zo dat sommige jongens er talent voor hebben 
om eendagsritten goed te kunnen rijden.’
Een klassieker is heel anders dan een gemid-
delde etappe in een grote ronde, weet Zonne-
veld. Afgezien van de bergetappes monden veel 
vlakke etappes in de Tour de France of de Giro 
d’Italia vaak uit in een massasprint. Het par-
cours laat nauwelijks of geen ruimte voor een 
mooie ontsnapping, terwijl de voorjaarsklassie-
kers met hun heuvels en andere ruigheden alle 
kans bieden. Zonneveld, in het verleden zelf 
wielerprof en nu columnist van het Algemeen 
Dagblad, stelt de eendagsrit gelijk met een 
overlevingstocht die een appel doet op het oer-
gevoel.
‘Je gaat met een groep mannen op pad en een-
tje gaat er ruim tweehonderd kilometer ver-
derop als eerste over de streep’, vervolgt Zon-
neveld zijn betoog. ‘In de tussentijd ontspint 
zich een spel van tactiek, kongsi’s, ontsnappin-
gen en pure strijd. Een wielerklassieker is in 
feite best primitief, je moet overleven in de 
groep om kans te maken op een mooie klasse-

ring. Maar omdat er zoveel bij komt kijken – 
psychologie, groepjesvorming – kan het toch 
knap ingewikkeld zijn om de juiste tactiek voor 
de dag te bepalen. Elke klassieker heeft zijn ei-
gen hindernissen en eigenaardigheden, die de 
race moeilijk maken en tegelijkertijd natuurlijk 
kansen bieden. Als jij op een strategisch punt 
weet weg te komen, moeten de anderen nog 
maar zien dat ze je later inhalen.’
De woorden van Zonneveld worden beaamd 
door voormalig profwielrenner Maarten Tjal-
lingii. Hij draaide tussen 2001 en 2016 verdien-
stelijk mee in het peloton en had de voorjaars-
klassiekers als specialisme. Een derde plaats bij 
Parijs-Roubaix in 2011 – de zogenaamde kas-
seienrit, geldt als absoluut hoogtepunt zijn in-
drukwekkende loopbaan. ‘Ik kreeg steeds beter 
door hoe ik de kasseien moest rijden’, blikt hij 
jaren later terug.
Tjallingii wist dat aanvalsdrift loonde en haakte 
gedurende zijn loopbaan verscheidene keren 
aan bij een groepje dat ontsnapte tijdens de rit. 
Het leverde aardige klasseringen op, maar de 

echte beloning kwam pas toen hij in 2011 ge-
lijk met de kopgroep meeging. ‘Dan weet je dat 
je een zware dag tegemoet gaat’, aldus de Fries 
Tjallingii. ‘Je moet gelijk tempo maken en er 
wordt dan echt wel een beroep op je weerbaar-
heid gedaan. Maar die dag zat het mee, we kre-
gen zoveel voorsprong dat we later niet meer 
te achterhalen waren. Omdat ik ook een goede 
finale reed, finishte ik als derde in deze grote 
rit. Mijn beste prestatie ooit.’

nieuwe ster
De Waalse Pijl was niet aan Tjallingii besteed, 
biecht hij op. Het heuvelachtige parcours lag 
hem niet, waardoor hij niet met krachten wilde 
smijten in het arme Wallonië. De Amstel Gold 
Race reed hij een aantal keren, met wisselend 
succes. Dit jaar heeft Tjallingii met open mond 
gekeken naar de verrichtingen van Nederlands 
nieuwe ster, Mathieu van der Poel. De zoon van 
voormalig prof en klassiekerspecialist Adrie 
van der Poel won in een week zowel de Bra-
bantse Pijl als de Amstel Gold Race, beide toch 

bepaald geen misselijke klassiekers. Er lijkt 
geen maat te staan op het pas 24-jarige super-
talent. ‘Wat Mathieu doet kán eigenlijk niet’, 
zegt Tjallingii vol bewondering. ‘Hoe hij de fi-
nales wint, met zoveel overmacht: dat is echt 
niet normaal meer.’ 
‘Buitencategorie, dat staat wel vast’, zegt Joop 
Zoetemelk over de meest besproken sportman 
van ons land van dit moment. ‘Ik hoop ook dat 
hij zijn talent kan laten zien in grote rondes, 
want drie weken top presteren is toch wel an-
ders dan één dag alles uit de kast halen.’ 
Ook voor Thijs Zonneveld grenzen de prestaties 
van Van der Poel aan het onvoorstelbare. He-
laas zal de sensatie vandaaag niet verschijnen 
aan de start van de Waalse Pijl, die door de Bel-
gische sportzender Sporza steevast wordt afge-
sloten met een shot van twee zeeleeuwen die 
in het arme Hoei in een piepklein pretpark in 
een veel te klein bassin zitten. ‘Het zijn de zie-
ligste zeeleeuwen ter wereld’, lacht Zonneveld. 
‘Maar elk jaar weer krijgen we die beesten te 
zien.’ <

In april 1976 kwam Joop Zoetemelk in de Waalse Pijl als eerste over de finish in het schilderachtige dorpje Herviers.
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°C °C °C°C °C °Cweer weer weerweer weer weer

weer plaza

Amsterdam onweer 23 regenbui 17 Athene bewolkt 21 bewolkt 23 Antalya zonnig 25 zonnig 29
Apeldoorn onweer 24 regenbui 18 Barcelona zonnig 17 bewolkt 20 Bangkok zonnig 41 zonnig 41
Arnhem onweer 24 regenbui 18 Berlijn bewolkt 23 zonnig 25 Buenos Aires zonnig 22 bewolkt 21
Breda onweer 25 regenbui 20 Boedapest bewolkt 22 bewolkt 25 Casablanca zonnig 21 zonnig 23
Den Bosch bewolkt 23 bewolkt 18 Bordeaux onweer 18 onweer 17 Curaçao regenbui 31 bewolkt 31
Den Haag onweer 22 regenbui 16 Brussel onweer 22 bewolkt 17 Delhi zonnig 43 zonnig 43
Den Helder regenbui 22 regenbui 17 Dublin regenbui 14 bewolkt 13 Johannesburg onweer 22 onweer 22
Eindhoven regenbui 24 onweer 18 Frankfurt onweer 25 zonnig 24 Lima bewolkt 26 bewolkt 25
Emmen onweer 24 regenbui 19 Heraklion bewolkt 26 zonnig 28 Los Angeles zonnig 26 zonnig 28
Enschede onweer 25 regenbui 20 Innsbruck bewolkt 24 bewolkt 24 Melbourne bewolkt 21 zonnig 20
Groningen onweer 24 regenbui 19 Kopenhagen regenbui 15 zonnig 17 Mexico City zonnig 29 zonnig 28
Leeuwarden onweer 21 regenbui 17 Las Palmas zonnig 21 bewolkt 22 Nairobi regenbui 28 onweer 27
Lelystad onweer 23 onweer 18 Lissabon regenbui 18 zonnig 16 New Orleans bewolkt 27 onweer 24
Maastricht onweer 23 regenbui 18 Londen bewolkt 18 regenbui 14 New York zonnig 20 zonnig 21
Middelburg onweer 21 regenbui 16 Madrid regen 11 onweer 14 Paramaribo onweer 29 regenbui 29
Nijmegen regenbui 24 regenbui 18 Milaan regenbui 19 regenbui 19 Peking regen 19 zonnig 19
Rotterdam regenbui 21 regenbui 17 Moskou zonnig 21 zonnig 20 Seoul regenbui 24 regen 18
Terschelling onweer 19 regenbui 16 Nice regen 15 bewolkt 20 Singapore onweer 34 bewolkt 36
Utrecht regenbui 24 regenbui 18 Oslo regenbui 17 neerslag 14 Sydney zonnig 25 regenbui 25
Venlo regenbui 25 regenbui 19 Parijs regenbui 16 neerslag 14 Tel Aviv zonnig 27 zonnig 27
Vlissingen onweer 21 regenbui 16 Rome zonnig 26 zonnig 29 Tokio bewolkt 23 regenbui 26
Winterswijk onweer 24 onweer 19 Sofia zonnig 23 zonnig 24 Toronto zonnig 15 zonnig 17
Zierikzee onweer 22 regenbui 16 Stockholm zonnig 15 zonnig 13 Tunis zonnig 27 zonnig 25
Zwolle onweer 24 onweer 19 Warschau zonnig 20 bewolkt 24 Vancouver zonnig 14 bewolkt 16
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06:23 uur 06:21 uur
20:52 uur 20:53 uur

01:38 uur 02:33 uur
09:46 uur 10:36 uur

Enkele buien
Woensdag wordt met een matige 
zuidenwind zeer warme en ook 
vochtige lucht aangevoerd. Zeker 
in de warmste gebieden zal het 
daardoor een beetje benauwd 
aan kunnen voelen. De dag start 
op veel plaatsen met zon, maar 
in de loop van de dag ontstaan 
verspreid stapelwolken. Lokaal 
groeit een enkel exemplaar uit tot 
een regen- of onweersbui. In de 
namiddag en avond neemt van-
uit het zuiden de kans op meer 
regen- en onweersbuien toe, 
mogelijk ook met windstoten. 
Voor de buien uit loopt het kwik 
nog op naar 21 graden in Zeeland 
tot plaatselijk 26 in het oosten en 
noordoosten van het land. In de 
nacht naar donderdag trekken 
de buien geleidelijk noordwaarts 
weg. Donderdag is het vervolgens 
wisselend bewolkt, mogelijk dat 
later in de middag in het zuiden 
een enkele regenbui valt. De 
wind waait meest matig uit het 
zuidwesten, waardoor koelere 
lucht van zee wordt aangevoerd. 
Het kwik blijft daarom ook ste-
ken op 17 tot lokaal 21 graden. 
Vrijdag en in het weekend zien 
we weer meer buien als we met 
een lagedrukgebied te maken 
krijgen. De temperatuur blijft 
overal onder 20 graden hangen, 
op Koningsdag lijkt 15 graden 
zelfs het maximaal haalbare. 
Tussen buien door is er soms wel 
ruimte voor de zon. Vooral aan 
de westkust kan het wel stevig 
waaien als in het weekend een 
lagedrukgebied passeert. 

Wilfred Janssen

Warmst: 26,0 °C in 2011 
Koudst: -4,4 °C in 1981 
Natst: 33,6 mm in 2014 

Maximum 15.5 °C
Minimum 9.5 °C
Aantal mm 0.1 mm

Delfzijl 04:56 uur 17:16 uur
Dordrecht 09:19 uur 21:48 uur
Harlingen 02:45 uur 14:45 uur
IJmuiden 08:41 uur 21:11 uur
Rotterdam 08:54 uur 21:16 uur
Stavenisse 08:51 uur 21:00 uur
Vlissingen 07:00 uur 19:25 uur
Yerseke 08:42 uur 21:02 uur

WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG MAANDAG
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Arnhem 754 -7
Keulen 195 -7
Konstanz 302 0
Lobith 802 -8
Zwolle 17 -9
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OPLOSSING SUDOKU

HEAVY VAN GISTEREN

SUDOKU

verschijnsel

Schrijf alle cijfers 1 t/m 9 in alle verticale 
kolommen, alle horizontale rijen én in alle 
vierkantjes van 3 x 3 vakjes.

OPLOSSING SUDOKU

MEDIUM VAN GISTEREN

OPLOSSING WOORDZOEKER

VAN GISTEREN

ZWEEDSE PUZZEL

Duitse 
keizer

zacht en 
vettig
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maat

bedrijf 
dat 

kleding 
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noot
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Oosterse 
smaak-
maker

gluurder

Spaanse 
omelet

Griekse 
godin

geliefde 
van Julia gevaar hoeveel-

heid

Engels 
graaf-
schap

groot-
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rooms-
katholiek

nauwe 
doorgang nikkel

omgang 

zonnegod

nog niet 
volgroeid

voeg-
woord

projec-
tieplaatje

jongens-
naam

© Sanders Puzzelboeken 190424

bereiding
Doe peterselie, munt 
en knoflook in een 
vijzel of keukenma-
chine. Wrijf
of pureer tot een 
gladde pasta. Doe er 
beetje bij beetje olie 
en citroensap
bij tot je een gladde 
saus hebt. Voeg dan 
de peper en rode ui 
toe.
Hou de helft van de chimichurri 
apart en gebruik deze later als saus.
Snij het lamsvlees in blokjes en doe 
in een afsluitbare plastic zak. Schep
de overige chimichurri erbij , doe de 
zak dicht en masseer de marinade
goed door het vlees. Laat minstens 2 
uur, maar liefst langer marineren.

Schuif de blokjes vlees aan spiesen
(eventueel afgewisseld met olijven) 
en gril in een grillpan, op een tafel-
grill of op de bbq boven indirect/
middelhoog vuur in 3-5 min. rosé. 
Keer regelmatig. <

recept
redactie nd nd.nl/koken beeld uit besproken boek

Lamsspiesjes met muntchimichurri
Chimichurri wordt meestal gemaakt met bladpeterselie. 
Deze versie met munt heeft een lichte, frisse smaak. Je 
kunt de blokjes lamsvlees om en om met groene olijven 
aan een spies rijgen.

257. Ze pakte zijn hand in de hare en 
trok die dicht tegen zich aan. ‘Over 
wat voor verhaal heb je het?’ Hij 
grinnikte naar haar. ‘De schamele, 
werkloze verslaggever – die een ge-
weldige primeur op het spoor kwam, 
maar het kran tenartikel nooit zal 
schrijven – valt voor de knappe hel-
din. Maar weet je, zij leeft een luxe 
leventje waarin mannen een smoking 
dragen en over dode componisten 
praten, terwijl de armoedige verslag-
gever dode vis in oude kranten ver-
pakt.’ 
Met gespeelde verontwaardiging liet 
ze zijn hand los. Ze moest moeite 
doen om niet in lachen uit te barsten. 
Heer, wie is deze man die U naar mij 
toe geleid hebt? Hij komt toch van U, 
nietwaar? Want ik voel me ontzet-
tend tot hem aangetrokken. 

Ze legde beide armen om hem heen 
en omklemde hem stevig. ‘Laten we 
dit verhaal maar bladzijde voor blad-
zijde gaan schrijven.’ Ze keek hem 
ondeugend aan. ‘Die smoking komt 
later wel.’ 
De volgende ochtend maakte Ava 
Liesl vroeg wakker. ‘Sta op en maak je 
klaar. We gaan naar het Witte Huis.’ 
‘Het … wat?’, mompelde Liesl, haar 
tong nog dik van de slaap. Ze was de 
vorige avond al gauw na het avond-

eten naar haar kamer gegaan omdat 
ze gemerkt had dat Cade zich na hun 
sa menzijn wat teruggetrokken had. 
‘We gaan waarnaartoe?’, her haalde 
Liesl. ‘Ben Hafner heeft gisteravond 
gebeld nadat jij naar bed bent ge-
gaan. President Noland wil je spre-
ken. En hij vroeg heel na drukkelijk 
ook naar Cade en Ian.’ Ava haalde 
haar schouders op, maar aan haar 
glimlach was te merken dat ze die 
twee steeds meer was gaan waarde-
ren, wat Liesl ook al opgevallen was. 
‘Wie vroeg wat?’, zei Ian, die net de 
hoek om kwam op de overloop. 
‘De president’, kaatste Ava terug. 
‘President waarvan?’ Ian liep langs 
Ava heen, en bleef doorlo pen, alsof 
het antwoord niet belangrijk was. 
‘De Verenigde Staten’, riep Ava hem 
achterna.

104. Bij hen thuis zijn ze allemaal ge-
zond en zijn eieren niet noodzakelijk. 
Ze willen alles op alles zetten om de 
beroofde man te helpen.
De oude man stribbelt eerst nog te-
gen, maar dat duurt niet lang. Hij wil 
die eieren eigenlijk heel graag heb-
ben voor zijn vrouw! Hij haalt zijn 
zakdoek tevoorschijn en legt ze daar 
voorzichtig in. Ondertussen bedankt 
hij de jongens zonder ophouden. Zijn 
ogen stralen van blijdschap en hij 
lijkt opeens jaren jonger. 
Als hij in gezelschap van Sietze en 
Daan weer op weg naar de stad gaat, 
loopt hij zelfs redelijk vlot door. Hij 
praat honderduit over allerlei dingen 
en is zo gelukkig als een kind.
De jongens lopen niet zo heel ver 
met hem mee. Ze voelen zich een 
beetje opgelaten door de uitvoerige 

dankbetuigingen en ze willen nu lie-
ver nog niet naar huis. Bij een zijweg 
nemen ze daarom afscheid en daarna 
zoeken ze weer een mooie route door 
de vrije natuur op. Ze hebben nu 
weer lege handen, maar ze voelen 
zich rijker dan toen ze de eendeneie-
ren nog hadden, omdat ze een arme 
man hebben kunnen helpen. La-
chend en stoeiend rennen ze over de 
weg, over wat er is gebeurd praten ze 
niet meer, maar het heeft hen blij en 

vrolijk gemaakt. En wie weet wat ze 
op deze vroege voorjaarsmorgen nog 
meer zullen beleven!
De veldweg waarop ze lopen komt na 
een tijdje bij een kanaal uit. Er is 
geen brug. De weg loopt nu parallel 
met het water. De oever is met gras 
begroeid en daartussen schitteren al 
de gouden sterren van het eerste 
bloeiende speenkruid.
Een eind verderop staat een boerde-
rij. Op het erf scharrelen kippen, een-
den en ganzen rond. Een meisje van 
vier of vijf jaar is dicht bij de hoeve 
bezig bloemetjes te plukken bij de 
kanaal wal. Ze heeft al een hele hand 
vol, maar ze ontdekt er steeds meer 
en weet van geen ophouden. De ka-
naaloever is hier vrij hoog en steil en 
geeft zicht op het zuiden. De zon 
staat er recht op.

Sonate in G rood

Daan en Sietze

wordt vervolgd

wordt vervolgd

feuilletons

benodigdheden
• 500 g lamsvlees van de schou-

der, in blokjes van 2 x 2 cm

Voor de chimichurri
• 1 bos bladpeterselie (blad en 

steeltjes), fijngehakt
• 2 bosjes munt (blad en steel-

tjes), fijngehakt
• 3 teentjes knoflook, fijngehakt
• 120 ml olijfolie
• 2 el citroensap
• ½ Spaanse peper, fijngehakt
• ½ rode ui, geraspt

Extra nodig
• metalen of houten spiesen
• groene olijven (optioneel)

▶ ▶ n.a.v. Gegrild & geroosterd, 
Marjolijn Rosendaal, Anya van 
de Wetering, Bella Thewes. Uitg. 
Terra Amsterdam 2019, 225 blz. 
€ 26,99.
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 ■ universiteit in Japan staat 
rokers voor de klas niet toe
Docenten en hoogleraren die roken, 
kunnen voortaan fluiten naar een 
baan bij de Universiteit van Nagasa-
ki in Japan. Een woordvoerder zei 
tegen persbureau AFP dat er geen 
rokers meer worden aangenomen 
als onderwijspersoneel.
‘We zijn tot de slotsom gekomen 
dat rokers niet geschikt zijn voor 
het onderwijs’, aldus de woordvoer-
der. De universiteit denkt dat de 
maatregel juridisch door de beugel 
kan. Er zouden geen antidiscrimina-
tieregels worden overtreden door 
rokende docenten buiten de deur te 
houden.
De instelling heeft ook slecht 
nieuws voor studenten die graag 
een sigaret opsteken. Roken wordt 
vanaf augustus helemaal in de ban 
gedaan op de campus. De instelling 
tuigt ook een speciale kliniek op. 
Daar kunnen rokers zich melden als 
ze hulp willen om van hun versla-
ving af te komen.
De instelling zet de deur overigens 
toch op een kier voor rokende sol-
licitanten. Als zij beloven te stoppen 
met roken, komen ze mogelijk toch 
in aanmerking voor een baan.
Japan wordt gezien als een paradijs 
voor rokers. Mensen mogen op veel 
openbare locaties nog een sigaret 
opsteken. De autoriteiten komen in 

de aanloop naar de Olympische Spe-
len van 2020 echter met allerlei an-
tirookmaatregelen. 

 ■ verdwaalde ijsbeer krijgt 
een lift met een helikopter
De Russische autoriteiten hebben 
een verdwaalde ijsbeer een lift ge-
geven met een helikopter. Het dier 
was kennelijk op een ijsschots weg-
gedreven van zijn leefgebied en 
kwam recentelijk aan land bij de 
plaats Tilitsjiki in de oostelijke regio 
Kamtsjatka, berichtten Russische 

media. De beer kreeg de bijnaam 
Umka, naar een karakter uit een 
animatiefilm, en werd een lokale 
beroemdheid. 
De autoriteiten besloten uiteindelijk 
het dier te verdoven en terug te 
vliegen naar het noordelijke gebied 
Tsjoekotka, een tocht van zo’n ze-
venhonderd kilometer. 
De regionale autoriteiten meldden 
dat de ijsbeer ondanks de verdoving 
ontwaakte tijdens de circa drie uur 
durende vlucht, maar verder een 
modelpassagier was. 

ongewoon
anp • beeld afp / Andy Buchanan 

Tijdens het Stenenstapelkampioenschap in Schotland bouwen artiesten een 
toren van stenen, waarbij het de kunst is de stenen in balans te brengen.

kerknieuws

 ■ protestantse kerk
Beroepen te Parkstad (Brunssum-
Heerlen-Landgraaf): J. Stegink te 
Sittard, die dit beroep heeft aange-
nomen; te Poederoijen en Loe-
vestein (hervormd): proponent J.P. 
Lensen te Oldebroek.
Aangenomen naar Grijpskerk: J.F. 
Kroon te Garijp; naar Oostvoorne: 
R. van Selm te Nieuwland (West-
maas/ Mijnsheerenland/ Klaas-
waal).
Bedankt voor Nieuwerkerk aan den 
IJssel (hervormd wijk 2): T.C. Ver-
hoef te Nijkerk (De Fontein).

afscheid
Willemstad, CURAÇAO (Emmakerk, 
Verenigde Protestantse Gemeente 
Curaçao) | 28 april | J.A.S. Végh we-
gens emeritaat.

 ■ geref. kerken vrijgemaakt
Beroepen te Zwolle-West: A.S. van 
der Lugt te Delft.

 ■ gereformeerde gemeenten
Beroepen te Markham (Ontario, Ca-
nada): C. van Ruitenburg te Krim-

pen aan den IJssel; te Sioux Center 
(Iowa, VS): H. Hofman te Kalama-
zoo (Verenigde Staten); te Urk: W.J. 
Karels te Hardinxveld-Giessendam.
Aangenomen naar Picture Butte 
(Alberta, Canada): E.C. Adams te 
Corsica (South Dakota, Verenigde 
Staten).
Bedankt voor Berkenwoude en 
voor Genemuiden: A.T. Huijser te 
Sliedrecht; voor Bodegraven: A.T. 
Vergunst te Waupun (Wisconsin, 
VS); voor Capelle aan den IJssel-
West: B. Labee te Veenendaal; voor 
Kapelle-Biezelinge: H. Brons te 
Vlaardingen.

 ■ hersteld hervormde kerk
Aangenomen naar Opheusden: R. 
van de Kamp te Putten, die bedank-
te voor Boven-Hardinxveld.

 ■ christelijke geref. kerken
Bedankt voor Driebergen: A.C. Uit-
slag te Urk (Eben-Haezer).

 ■ geref. gemeenten in ned.
Bedankt voor Rijssen: M. Krijgsman 
te Arnemuiden.

Dagelijks geven honderden beelden ons een kijk op de 
wereld. Elke foto vertelt zijn eigen verhaal. In deze rubriek 
een mooie foto die afgelopen week de krant niet haalde.

foto die de krant niet haalde
beeld afp / Pau Barrena

De Spaanse tennisser Rafael Nadal (links) meet zijn krachten met de Japanner Kei Nishikori tijdens een wedstrijd van 
het ATP-toernooi van Barcelona 2019, dat op maandag begon. Nadal en Nishikori spelen hun wedstrijd in het Palau 
de la Música Catalana, een concertgebouw in Barcelona. Dit gebouw uit 1908, waarvan de bouw startte in 1905, 
werd in 1997 door de UNESCO uitgeroepen tot werelderfgoed. Het toernooi duurt nog tot en met 28 april. 

ndmeedenken.nl

Suggestie voor een verhaal?
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npo 2 ▶ ntr, 20.25-21.15 uur Terreur

2 augustus 1980. In de wachthal van het Centraal Station van Bologna komt 
een achtergelaten koffer tot ontploffing. De enorme explosie splijt het stati-
onsgebouw in tweeën en de wachtende trein wordt uiteengereten. 85 men-
sen vinden de dood en tweehonderd mensen raken gewond. Een telefoontje 
dat de verantwoordelijkheid voor de aanslag opeist, blijkt vals en afkomstig 
te zijn van de militaire geheime politie. De aanslag wordt toegewezen aan 
een neofascistische organisatie, maar de veroordeelden ontkennen tot op de 
dag van vandaag. Kan de Italiaanse staat achter de aanslag zitten?

npo 1 ▶ max, 21.20-22.15 uur

Van onschatbare waarde
Verkoper Ruud heeft een bronzen 
beeld van Emile Louis Picault, dat 
zijn grootvader in 1915 in Parijs 
kocht, bij zich. Ruud gunt het beeld 
een nieuwe eigenaar, en hoopt het 
daar via een van de experts bij te 
krijgen. Claudia heeft een echt verza-
melaarsobject meegenomen. Het 
gaat om twee panelen uit het decor 
van de Italiaanse film Pinocchio. 

optie

Een jonge vrouw in tranen, die 
zegt ‘er helemaal klaar mee te 
zijn’ en dat ze er ‘beter zelf een 
einde aan kan maken’. Het is 
het hartverscheurende begin 
van de heftige documentaire 
Veda beslist zélf, over de acht-
tienjarige Veda, die lijdt aan di-
verse psychische aandoeningen 
en het leven niet meer zitten. 

Veda is nog maar elf jaar als ze ze-
ker weet dat ze niet meer wil le-
ven. Ze lijdt van jongs af aan, aan 
vele psychische aandoeningen die 
het leven voor haar ondragelijk 
maken. Op haar zeventiende 
meldt ze zich aan bij de Levens-
eindekliniek in de hoop dat deze 
haar kan helpen met haar ultieme 
wens: euthanasie. Door het scala 
aan diagnoses die Veda door de 
jaren kreeg, lijkt de vervulling van 
die wens juist moeilijker te wor-
den. Want in hoeverre kan ie-
mand met zo veel psychische pro-
blemen over haar eigen leven 
beslissen? Kún je op je zeventien-
de al spreken van ondragelijk lij-
den? En is iemand van zeventien 
jaar met psychisch lijden niet veel 
te jong om ‘uitbehandeld’ te zijn? 
Voor Veda beheerst de dood haar 
dagelijks leven. Verschillende ke-
ren zegt ze in de documentaire: 
‘Mijn grootste wens is euthanasie.’
De problemen lijken begonnen te 
zijn rond haar negende, op de ba-
sisschool. ‘Op school werd ik ge-
pest, er was veel ruzie en gedoe. 
Dan kwam ik thuis en dan was 
daar ook ruzie en gedoe. In die 
tijd ben ik ook seksueel misbruikt. 
Ik kon daar toen met niemand 
over praten, omdat er overal ge-

doe was.’ Ook is Veda gediagnosti-
ceerd met het zeldzame Body In-
tegrity Identity Disorder, een 
neuropsychiatrische aandoening 
waarbij patiënten ervan overtuigd 
zijn dat een bepaald lichaamsdeel 
niet bij hen past, of niet hoort te 
bewegen. Haar oma vertelt dat 
het ermee begon dat Veda’s knie-
en tijdens haar kindertijd blok-
keerden. Tijdens een familie-uitje 
naar het Openluchtmuseum in 
Arnhem moest ze voor de eerste 
keer in een rolstoel rondgereden 
worden. ‘Ze heeft altijd gezegd: 
“Mijn onderlichaam hoort niet bij 
mij.”’
Opvallend is dat Veda rustig en 
weloverwogen over haar proble-
men kan praten. Interviewster Jes-
sica Villerius gaat invoelend te 
werk, maar stelt ook scherpe vra-
gen. Over haar lichamelijke aan-
doening zegt Veda dat het belang-
rijk is om te weten dat het geen 
keuze is. ‘Dan had ik ervoor geko-
zen dat mijn hoofd normaal is en 
dan liep ik gewoon en was er niets 
aan de hand.’ Het grootste deel van 
de documentaire gaat over het tra-
ject dat Veda moet doorlopen sinds 
ze zich aangemeld heeft bij de Le-
venseindekliniek. Zo moet ze eerst 
langdurig therapie volgen. Een psy-
chiater van de kliniek vertelt meer 
over de werkwijze en de problema-
tiek van mensen met een doods-
wens. Veda beslist zélf is een zware 
en heftige documentaire, met toch 
nog een onverwacht hoopvol ein-
de. Na afloop gaat Sophie Hilbrand 
in gesprek met Veda en andere 
jongeren en diverse hulpverleners.

▶ ▶ 3doc: Veda beslist zélf, bnnvara, 
npo 3, 20.25-22.00 uur.

tv vooraf
Harco Ploegman nd.nl/media beeld bnnvara

Veda wil niet meer leven

▹▹ kijk voor het complete programmaoverzicht op www.nos.nl
of op Teletekst pagina 200  .............................................. ▹▹

   07.00  NOS Journaal met gebarentolk.    07.15  
NOS Journaal.    07.30  NOS Journaal met geba-
rentolk.    07.38  NOS Journaal.    07.42  NOS Jour-
naal.    07.46  NOS Journaal.    07.50  NOS Jour-
naal.    08.00  NOS Journaal met gebarentolk. 
   08.15  NOS Journaal.    08.30  NOS Journaal. 
   08.38  NOS Journaal.    08.45  NOS Jeugdjour-
naal met gebarentolk.    09.00  NOS Journaal 
met gebarentolk.    09.15  De wilde ruimte. 
   10.20  MAX maakt mogelijk.    10.35  De Hofbar. 
   11.00  NOS Journaal.    11.15  NOS Journaal.    11.25  
BinnensteBuiten.    12.00  Opsporing Verzocht. 
   12.55  Politieke Partijen: PvdD.    13.00  NOS 
Journaal.    13.20  Blauw Bloed.    14.05  Kassa. 
   15.00  NOS Journaal.    15.25  Typisch Zeewolde. 
   16.00  NOS Journaal.    16.10  Medialogica. 
   16.50  Rail Away.    17.25  Met het Mes op Tafel  
  
  18.00  NOS Journaal.   
  18.15  Kijk op de Regio.   
  18.25  Kook mee met MAX.   
  18.45  BinnensteBuiten.   
  19.20  Typisch Zeewolde.   
  19.50  Met het Mes op Tafel.   
  20.25  Terreur.   
  21.15  Andere Tijden.   
  21.45  Nu te Zien!   
  22.00  Nieuwsuur.   
  22.55  2Doc: Bruce Lee & the Out-

law    

     08.45  NOS Jeugdjournaal.    08.50  Masha 
en de beer.    08.55  Heuvellandziekenhuis. 
   09.05  Pieter Konijn.    09.20  Hoi Duggee. 
   09.25  Kindertijd.    09.26  Siva.    09.31  Tom re-
kent.    09.35  Op zoek naar zeeschildpadden. 
   09.42  Verpleegsterskapje.    09.49  De nieuwe 
baby.    09.50  Pipi, Pupu & Rosemarie.    10.05  
Teletubbies.    10.15  Nijntjes avonturen, groot 
en klein.    10.25  Mullewapp.    10.30  Nellie & 
Cezar.    10.35  Casper & Lisa.    10.45  Pingu in de 
stad.    10.50  Sesamstraat 10 voor...    11.05  Zap-
pelin Go.    11.15  Zoostraat 64.    11.25  Inui.    11.35  
Noddy, de detective.    11.45  Olivia.    11.55  Maya 
de bij.    12.10  Nils Holgersson.    12.25  Rintje. 
   12.30  Lassie Animated.    12.55  Grizzy en de 
Lemmingen.    13.05  Bommetje.    14.00  Mijn 
Vader is de Beste!    14.50  Kletspraat.    15.05  
De regels van Floor.    15.15  De regels van Floor. 
   15.30  Z@ppbios: Slot Huiverstein – 2: zoenen 
is (niet) verboden.    17.05  Checkpoint.    17.10  
Beste Vrienden Quiz.    17.40  Hip voor Nop  .....
  
  18.05  #forever.   
  18.20  SpangaS.   
  18.30  SpangaS.   
  18.40  Het Klokhuis.   
  19.00  NOS Jeugdjournaal.   
  19.25  First Dates Hotel.   
  20.25  3DOC: Veda beslist zélf.   
  22.00  De gevaarlijkste wegen van de 

wereld.   
  23.00  Dream School    

   12.45  Close Calls: On Camera.    13.15  Bargain 
Hunt.    14.00  BBC News at One; Weather. 
   14.30  BBC Regional News and Weather.    14.45  
Impossible.    15.30  Escape to the Country. 
   16.15  Money for Nothing.    16.45  Home Is 
Where the Art Is.    17.30  The Repair Shop  ......
   18.15  Pointless.    19.00  BBC News at Six; 
Weather.    19.30  BBC Regional News and 
Weather.    19.55  Party Election Broadcast. 
   20.00  The One Show.    21.00  Supermarket 
Secrets.    22.00  Earth from Space.    23.00  
BBC News at Ten.    23.25  BBC Regional 
News and Weather.    23.30  Weather. 
   23.32  National Lottery Update.    23.35  
Glow Up: Britain's Next Make-Up Star  .   

   06.00  Highway Thru Hell: USA.    06.55  Ani-
mal Fight Club.    07.55  Dog Whisperer.    08.55  
Cesar to the Rescue.    09.55  Python Hunters. 
   11.00  Snakes in the City.    12.00  Storage Wars: 
Canada.    12.30  Storage Wars: Canada.    13.00  
Ultimate Airport Dubai.    14.00  Ultimate Air-
port Dubai.    15.00  Science of Stupid.    15.30  
Science of Stupid.    16.00  Dog Patrol.    16.30  
Dog Patrol.    17.00  Air Crash Investigation  ......
   18.00  The Incredible Dr. Pol.    19.00  The 
Incredible Dr. Pol.    20.00  Air Crash In-
vestigation.    21.00  Hostile Planet.    22.00  
Plastic China.    23.00  Hostile Planet  .....
   00.00  Dog Patrol.    00.30  Dog Patrol.    01.00  
Hitler's Secret Attack on America.    02.00  Face 
to Face.    02.45  Air Crash Investigation.    03.30  
Drain the Oceans.    04.15  Locked Up Abroad. 
   05.00  Science of Stupid.    05.20  Science of 
Stupid.    05.35  Science of Stupid.   

   08.15  Home Is Where the Art Is.    09.00  Sign 
Zone: Mary Berry's Quick Cooking.    09.30  Sign 
Zone: Gardeners' World.    10.00  BBC News at 
9.    11.00  Live Snooker: The World Champion-
ship.    12.15  Politics Live.    14.00  Lifeline.    14.10  
Live Snooker: The World Championship  .......
   19.00  Eggheads.    19.30  Island Medics. 
   20.00  Antiques Road Trip.    21.00  Great 
British Menu.    22.00  MotherFatherSon. 
   23.00  QI.    23.30  Newsnight  ................
   00.10  Weather.    00.15  Snooker: World Cham-
pionship Highlights.    01.05  Snooker: World 
Championship Extra.    03.05  Sign Zone: Race 
Across the World.    04.05  Sign Zone: Murder, 
Mystery and My Family.       

   06.35  NOS Journaal.    06.40  NOS Journaal. 
   06.45  NOS Journaal.    06.50  NOS Journaal. 
   07.00  NOS Journaal.    07.10  Goedemorgen 
Nederland.    07.30  NOS Journaal.    07.35  Goe-
demorgen Nederland.    08.00  NOS Journaal. 
   08.10  Goedemorgen Nederland.    08.30  NOS 
Journaal.    08.40  Goedemorgen Nederland. 
   09.00  NOS Journaal.    09.15  Nederland in 
beweging.    09.30  NOS Journaal.    09.40  
MAX Geheugentrainer.    10.00  NOS Journaal. 
   10.20  Tijd voor MAX.    11.05  M.    12.00  NOS 
Journaal.    12.20  NOS Journaal.    12.35  Kook 
mee met MAX.    13.00  NOS Journaal.    13.10  NOS 
Sportjournaal.    13.20  Na het Nieuws.    14.00  
NOS Journaal.    14.20  NOS Sport: Wielrennen 
Waalse Pijl.    17.00  NOS Journaal.    17.10  Tijd 
voor MAX.    17.55  Politieke partijen: FVD  .......
  
  18.00  NOS Journaal.   
  18.15  EenVandaag.   
  18.45  NOS Sportjournaal.   
  19.00  M.   
  20.00  NOS Journaal.   
  20.35  DNA onbekend.   
  21.20  Van onschatbare waarde.   
  22.15  NOS Studio Sport Eredivisie.   
  23.05  Pauw  

   00.05  NOS Journaal.    00.30  Pauw.    01.30  
EenVandaag.    02.05  NOS Journaal.       

     13.25  Het weer.    13.30  Iedereen beroemd. 
   13.50  Thuis.    14.20  Sporza: De Waalse Pijl. 
   16.50  Buren.    17.10  Witse  .........................
   18.04  Het journaal update.    18.10  Het 
weer.    18.15  Dagelijkse kost.    18.30  Blok-
ken.    19.00  Het journaal.    19.40  Iedereen 
beroemd.    20.00  Joker+ en Lotto.    20.05  
Het weer.    20.10  Thuis.    20.40  Factchec-
kers.    21.25  Mensen verzetten bergen 
– Buurman, wat doet u nu?   22.10  Van 
Gils & gasten.    22.55  Het journaal.    23.10  
Het weer.    23.15  How to Get Away with 
Murder.    23.56  Winst joker+ / lotto. 
   23.57  Keno.    23.58  Euromillions winst-
verdeling   

   09.55  Sturm der Liebe.    10.44  Tagesschau. 
   10.45  Meister des Alltags.    11.15  Wer weiß 
denn sowas?   12.00  Tagesschau.    12.15  ARD 
Buffet.    13.00  ARD-Mittagsmagazin.    14.00  
Tagesschau.    14.10  Rote Rosen.    15.00  Tages-
schau.    15.10  Sturm der Liebe.    16.00  Tages-
schau.    16.10  Verrückt nach Meer.    17.00  Tage-
sschau.    17.15  Brisant  ...............................
   18.00  Wer weiß denn sowas?   18.50  
Hubert ohne Staller.    19.45  Wissen vor 
acht – Werkstatt.    19.50  Wetter vor acht. 
   19.55  Börse vor acht.    20.00  Tagesschau. 
   20.15  Sportschau.    23.00  Sportschau 
Club.    23.30  Mord mit Aussicht  ...........
   00.20  Mord mit Aussicht.   

NPO 1

ARD BBC 2

NGC

NPO 2 NPO 3

Rail Away In de winter wordt een 
reis van oost naar west door Oosten-
rijk gemaakt. npo 2, 16.50 uur

EEN BBC 1

npo 2 ▶ avrotros, 21.45-22.00 uur

Nu te zien!
Museum Boijmans van Beuningen 
pakt nog één keer uit, voordat het 
museum jarenlang dicht gaat voor 
een grote renovatie, met een grote 
tentoonstelling over het Bauhaus. 
Museumdirecteur van De Hermitage 
Cathelijne Broers bekijkt maar liefst 
800 voorwerpen en meubels van de 
revolutionaire kunst – en ontwerp-
school en onderzoekt de inspireren-
de wisselwerking ervan met Neder-
land.

Canvas ▶ 19.05-20.00 uur

Terug naar Rwanda
In de laatste aflevering van de reeks 
laten we zien hoe de Rwandese jon-
geren – in Rwanda én in België – kij-
ken naar de gruwelijke geschiedenis 
van hun land. Tegelijkertijd richten 
ze hun blik op de toekomst. Amanda 
ontmoet de Hutu-jongen die haar 
destijds als kind redde, terwijl hij zelf 
zware misdrijven pleegde. Victor 
wist te vluchten, maar was getuige 
van verschrikkelijke moorden, die 
hem tot op vandaag achtervolgen. 
Allebei proberen ze in het reine te 
komen met hun verleden, en het de-
finitief achter zich te laten.
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npo 2 ▶ ntr/vpro, 21.20-22.00 uur

Andere tijden
Kinderen van toen blikken terug op hun enerverende oorlogsjeugd. Joop 
Levy, destijds zes jaar oud, dook onder bij de familie Ebbers in Lintelo. Mia 
Lelivelt (15) en haar vader stelden hun huis in Lichtenvoorde beschikbaar 
aan Britse piloten en krijgsgevangenen, én aan jongens die de Arbeitsein-
satz ontliepen. Ook bij Jennie Kempink in Aalten zaten onderduikers op 
zolder.

Wat trekt de aandacht op sociale 
media? Vandaag: beelden van po-
litiegeweld.

Acties van politieagenten zijn duide-
lijker in beeld dan ooit. Doen agenten 
iets verkeerd en staat er iemand met 
een smartphone bij, dan mag de hele 
wereld meekijken. Een duidelijk 
voorbeeld hiervan vond vlak voor het 
paasweekend plaats. 
In verschillende video’s op Twitter is 
te zien hoe twee agenten in Florida 
een jongen arresteren. Tijdens die 
arrestatie valt de telefoon van de tie-
ner op de grond. Een andere jongen 
pakt die op, maar dat ziet de politie 
als een agressieve daad. Niet alleen 
wordt de tweede jongen met pepper-
spray in de ogen gespoten, maar 
daarna ook op de grond geduwd. 
Daar houdt het niet op. 
De politie stoot het hoofd van de vijf-
tienjarige jongen, die Lucca lijkt te 
heten, meerdere malen tegen het as-
falt. Als Lucca een arm tussen zijn 
hoofd en het asfalt legt, geeft de poli-
tie hem met de vuist een klap. On-
dertussen reageren omstanders ge-

schokt. ‘Wat doe je!’ roept iemand 
telkens opnieuw. En daarna: ‘Hij 
bloedt!.’
De video’s zijn inmiddels vele miljoe-
nen keren bekeken. Dat komt voor-
namelijk doordat beroemdheden de 
beelden hebben verspreid. Onder an-
deren activist en predikant Bishop 
Talbert Swan deelde de beelden: 
‘Vijftienjarige zwarte jongen, Lucca, 
pakte een telefoon op die uit de zak 
van een zwarte jongen was gevallen 
die werd gearresteerd. Als reactie 
hebben agenten Christopher Kricko-
vich & Greg LaCerra hem met pep-
perspray bespoten, geslagen en hem 
gearresteerd. Hij heeft geen wetten 
overtreden.’ Deze tweet is meer dan 
80.000 keer gedeeld.

Ook LeBron James heeft zich uitge-
sproken tegen het geweld: ‘Zo ver-
keerd!! Dit doet mij pijn in mijn 
ziel!! Om te denken dat dit mijn 
zoons zouden kunnen zijn. Het zijn 
enge tijden, man.’ De politieactie 
wordt in de context geplaatst van 
meer politiegeweld tegen zwarte 
burgers in de Verenigde Staten.
Veel berichten die worden geplaatst 
op sociale media als reactie op de vi-
deo’s hebben de hashtag #JusticeFor-
Lucca gekregen. Zo worden er foto’s 
gedeeld waarop het bebloede gezicht 
van de jongen te zien is. Zijn handen 
zijn achter zijn rug geboeid. 
De andere kant van het verhaal 
kwam na het weekend. Volgens de 
politie wordt er namelijk regelmatig 
gevochten op die locatie. Zelfs de vo-
rige dag nog. Daar was de eerste jon-
gen bij betrokken. Toen hij werd ge-
arresteerd, zouden de agenten 
hebben gezien hoe Lucca de telefoon 
wilde pakken. Lucca zou een ‘agres-
sieve houding’ hebben aangenomen 
toen hij werd gevraagd om niet dich-
terbij te komen. 

▶ ▶ nd.nl/politiegeweld

V/R/\L
Erwin Vogelaar nd.nl/media beeld twitter

Politiegeweld gaat viral

ophef in de regio

 ■ brandweerwagen slaat om 
na botsing met personenauto
Een brandweerwagen van het 
korps in Soest is dinsdagmiddag 
op zijn kant beland na een fron-
tale botsing met een personen-
auto. Dat schrijft RTV Utrecht. De 
bluswagen was op weg naar een 
beginnend bosbrandje in Baarn. 
Dat bleek uiteindelijk niet veel 
voor te stellen. De brandweer had 
het vuur snel onder controle. 

 ■ Bartje is klaar om reizen 
over de wereld te maken
Vakantiegangers kunnen voortaan 
een beeldje meenemen van  Bartje, 
om vervolgens in het vakantie-

land foto’s van het figuurtje te 
maken. ‘We willen op deze ma-
nier Bartje nog populairder ma-
ken en vernieuwender dan hij 
was, zegt Ronald Obbes van de 
VVV in Assen tegen RTV Drenthe. 
Bartje Bartels is het hoofdperso-
nage uit boeken van Anne de 
Vries. In deze verhalen groeit het 
jongetje op in een arm Drents 
landarbeidersgezin. Een beroem-
de uitspraak van hem is: ‘Ik bid 
niet veur brune bonen.’ Burge-
meester van Assen Marco Out 
neemt Bartje mee naar de VS. Ook 
zijn er bestellingen binnen van 
mensen die het figuurtje mee wil-
len nemen naar Italië.

 ■ aalscholver hangt op zijn 
kop in een boom in Arnhem
De Dierenambulance Arnhem en 
omstreken heeft een aalscholver 
uit een benarde positie bevrijd. De 
vogel hing ondersteboven in een 
boom, wat opgemerkt werd door 
een oplettende voorbijganger. Dat 
meldt Omroep Gelderland. Met 
behulp van een hoogwerker haal-
de de brandweer het dier veilig 
naar beneden. Aan de poot van de 
aalscholver bleek een vishaak te 
zitten, die om een tak van de 
boom gewikkeld zat.

 ■ dementerende oudere 
fietst bijna de snelweg op
Een verwarde hoogbejaarde man 
heeft maandag geprobeerd de A7 
op te rijden, ter hoogte van de 
McDonalds bij Hoorn. Dat schrijft 
NH Nieuws. Een motorrijder zag 
de man fietsen en kon hem net op 
tijd naar de vluchtstrook brengen. 
Volgens de wijkagent die vervol-
gens werd ingeschakeld, was de 
man dementerend. De oudere 
wist zijn adres niet meer, maar 
had wel het telefoonnummer van 
zijn dochter aan zijn sleutellabel 
hangen. Zijn dochter heeft hem 
naar zijn woning gebracht. 

redactie nd nd.nl/nederland beeld anp / Hans Steinmeier

In Assen staat een standbeeld van 
Bartje, het hoofdpersonage uit de 
boeken van Anne de Vries over een 
arm Drents landarbeidersgezin.

   09.00  Lentebeelden.    12.30  Rolkrant.    14.00  
Villa Politica.    15.30  Buitenspeeldag.    17.00  
Ketnet Junior .........................................
   19.05  Terug naar Rwanda.    20.00  
Terzake.    20.30  De afspraak.    21.20  
Therapie.    22.00  Extra Time Koers.    23.00  
La trêve  ........................................
   00.00  Canvaslus.   

   06.00  Cross Talk.    06.23  Jong-Leren.    06.53  
Wijs Paleis.    07.07  Wijs Paleis.    07.31  Joseph 
Prince.    08.01  Joyce Meyer.    08.31  Homeco-
ming.    09.00  Uitgelicht!   09.15  Wijs.    09.45  
Jong-Leren.    10.15  Mijn oma is de beste.    11.15  
Uitgelicht!   11.30  IsraelCNN.    12.00  Wijs.    12.30  
Questions and Answers.    13.00  Jong-Leren. 
   13.30  Cross Talk.    14.00  In Touch.    14.30  
IsraelCNN.    15.00  Joseph Prince.    15.30  Mijn 
oma is de beste.    16.30  Jong-Leren.    17.00  7th 
Street Theater.    17.30  Krummel  ...................
   18.00  David Maasbach.    18.30  Questions 
and Answers.    19.00  Wijs.    19.30  Trans-
parant.    20.00  Cross Talk.    20.30  Uitge-
licht!   21.00  Brief aan God.    21.30  Bloom 
Today.    22.00  Joyce Meyer.    22.30  Drie-
voudig snoer of zijden draadje.    23.00  
Uitgelicht!   23.30  More than dreams  .....
   00.00  Joseph Prince.    00.30  Wijs.   

   06.00  De Nieuwe Morgen.    09.00  Blessings. 
   10.00  Bij Jorieke.    12.00  Sandwich.    14.00  
Backstage.    16.00  De Dag Van Vandaag  ........
   19.00  Wens.    20.00  Muziekavond. 
   22.00  Op weg met de Bijbel.    22.30  
Muziekavond  .................................
   00.00  De Nacht.    05.25  De Bijbel Door.   

   12.00  B.O.Z.: The Owl.    12.01  B.O.Z.: Oggy En 
De Kakkerlakken.    12.07  B.O.Z.: Oggy En De 
Kakkerlakken.    12.17  B.O.Z.: The Owl.    12.19  
B.O.Z.:De Daltons.    12.27  B.O.Z.:De Daltons. 
   12.37  B.O.Z.: The Owl.    12.39  B.O.Z.: Turbo 
FAST.    12.58  B.O.Z.: The Owl.    13.00  Idioten 
op de weg.    13.30  Politie op je hielen Down 
Under.    14.30  Stop! Politie.    15.30  Fresh Off 
the Boat.    16.00  Fresh Off the Boat.    16.30  
Married with Children.    17.00  Married with 
Children.    17.30  Flodder  ...........................
   18.00  Flodder.    18.30  'Allo 'Allo!   19.00  
Idioten op de weg.    19.30  Politie op je 
hielen Down Under.    20.30  The Good, 
the Bad and the Ugly   

   08.00  Teleshop 5: Tommy Teleshopping. 
   09.50  Teleshop 5: Kortingsbrigade.nl.    10.00  
Teleshop 5: Dit is mijn toekomst.    10.35  Te-
leshop 5: Kortingsbrigade.nl.    10.45  Teleshop 
5: Tommy Teleshopping.    11.00  Teleshop 5: 
Mediashop.    12.30  Teleshop 5: Dit is mijn 
toekomst.    13.30  Teleshop 5: Dit is mijn toe-
komst.    13.45  Teleshop 5: Mediashop.    14.20  
Teleshop 5: Tommy Teleshopping.    16.40  Ma-
kelaars met een missie.    17.40  Dr. Phil  .........
   18.30  Deurwaarders UK.    19.30  24 Uur 
In De Politiecel UK.    20.30  Caveman. 
   21.30  The Blacklist.    22.30  24 uur in de 
E.R.   23.30  24 Uur In De Politiecel UK  ....
   00.30  The Blacklist.    01.25  Teleshop 5.  

     08.25  6 Inside.    09.25  Droomhuis op het 
Platteland.    10.25  Smaken Verschillen.    10.50  
Smaken Verschillen.    11.30  Wat Eten We?   12.00  
Utopia.    12.55  Dieren op spreekuur.    13.30  
Droomhuis op het Platteland.    14.25  Smaken 
Verschillen.    14.55  Smaken Verschillen.    15.25  
Vtwonen weer verliefd op je huis.    16.25  Dino 
& Friends in New York.    17.30  Wat Eten We? ...
   18.00  6 Inside.    19.00  Hart van Neder-
land – Vroeg.    19.30  Utopia.    20.30  Weg-
misbruikers.    21.30  Mr. Frank Visser doet 
uitspraak.    22.30  Hart van Nederland 
– Late editie.    22.55  Shownieuws – Late 
editie.    23.30  Piets weerbericht.    23.35  
6 Inside   

     10.00  Koffietijd.    11.00  Goede Tijden, Slechte 
Tijden.    11.35  The Bold and the Beautiful. 
   12.10  Dr. Phil.    13.15  Teleshop 4: Dit Is Mijn 
Toekomst.    13.45  De bloemenstal.    14.00  Een 
Nieuw Leven In De Zon.    15.00  Zelfbouwers 
Rotterdam.    16.00  Beau Five Days Inside. 
   17.00  5 Uur Live  .....................................
   18.00  RTL Nieuws.    18.15  Editie NL.    18.30  
RTL Weer.    18.35  RTL Boulevard.    19.30  
RTL Nieuws.    19.55  RTL Weer.    20.00  
Goede Tijden, Slechte Tijden.    20.30  
Love Is In The Air.    21.30  Verminkt.    22.30  
Een Nieuw Leven In De Zon.    23.30  RTL 
Nieuws.    23.45  RTL Weer.    23.50  RTL Bou-
levard   

Family7 Groot Nieuws Radio

Canvas

RTL 4

RTL 5

SBS 6

RTL 7
 

redactie nd 

OM: column over 
Urk niet strafbaar

 ▶ Utrecht
Columniste Elfie Tromp heeft zich 
volgens het Openbaar Ministerie 
(OM) niet schuldig gemaakt aan dis-
criminatie of opruiing. In haar co-
lumn op 14 maart liet Tromp zich 
zeer kritisch uit over Urk, naar aan-
leiding van rellen in het vissersdorp. 
‘Sommige stukken van Nederland 
zijn zo door en door rot dat ze maar 
het beste teruggegeven kunnen 
worden aan de zee’, zei Tromp. Tien-
tallen Urkers deden aangifte. De hele 
tekst, die Tromp uitsprak in het Ra-
dio 1-programma De Nieuws BV, valt 
volgens het OM vanwege het karak-
ter van de column onder de vrijheid 
van meningsuiting. ‘De uitlatingen 
zijn gedaan in het kader van het 
maatschappelijk debat.’ <

 
anp 

Prentenboek van 
2020: Moppereend

 ▶ Amsterdam
Nederlandse jeugdbibliothecarissen 
hebben Moppereend alvast gekozen 
als het Prentenboek van het Jaar 
2020, meldt de Stichting Collectieve 
Propaganda van het Nederlandse 
Boek (CPNB). Het boek (‘een veelzij-
dig prentenboek’) is geschreven 
door Joyce Dunbar, geïllustreerd 
door Petr Horácek en vertaald door 
Jesse Goossens. Moppereend speelt 
een hoofdrol bij de Nationale Voor-
leesdagen die op 22 januari komend 
jaar beginnen met Het Nationale 
Voorleesontbijt. Het doel van De Na-
tionale Voorleesdagen is het stimu-
leren van voorlezen. <

Het klokhuis Maurice Lede probeert 
een snelheidsrecord te vestigen op 
een ligfiets. npo 3, 18.40 uur

Kook mee met Max Vandaag maken 
de koks mosselsoep met farinata. 
npo 2, 18.25 uur
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Ruimte
Verlos mij en wees mij genadig. 
Mijn voeten staan op effen 
grond …

In de vakantie is het heerlijk om 
een spannend bergpaadje op te 
klimmen, waar je goed moet op-
letten waar je de voeten zet – van 
rotsblok naar rotsblok, uitkijken 
voor gladde modder, niet struike-
len over een boomwortel ... Juist 
de inspanning geeft ontspanning. 
Maar denk je in dat je dagelijks le-
ven zou bestaan uit dit voortdu-
rende moeizame tasten met de 
voeten. En dan zonder stevige 
bergschoenen aan. Wat zou je dan 
genieten van een stukje glad as-
falt!
Zo moeizaam gaat ons geestelijk 
leven ook vaak. We tobben van de 
ene boomstronk naar de andere. 
Totdat we wanhopig om genade 
smeken. En ineens, op zijn tijd, 
geeft de HEER ons ruimte en effen 
grond – ineens kunnen we weer 
vooruit. Het is Pasen geweest, er is 
Leven in de lucht. En het wordt 
ons in liefde geschonken door de 
Levende.

▶ ▶ Beluister Stilgezet op nd.nl

Stilgezet/
Psalm 26:11-12limerick

Kees van Egmond, Bleiswijk

De Pindakaaswinkel

‘Nou nee’, zegt een man in Pesaken,
‘die twintig verschillende smaken
zoals je daar ziet,
dat hoeft voor mij niet.
Je moet er geen potje van maken.’

Limerick bijdragen? achterop@nd.nl

ik en mijn huis

Verdorie
Ik ben met de paasdagen bij de 
kinderen. Komen we uit de kerk, 
zegt kleinzoon (5 jaar): ‘Oma, dat 
versje met “verdorie” vind ik erg 
mooi’. Ik kijk hem niet-begrijpend 
aan. ‘Ja, dat laatste versje vind ik 
erg mooi’, bevestigt hij nog eens. 
Opeens heb ik een helder mo-
ment. Hij bedoelt: U zij de glorie, 
opgestane Heer, U zij de VICTORIE, 
nu en immermeer. 

Het Kompas wint 
de Kidsquiz!
GBS Het Kompas uit Rotterdam 
is de winnaar van de Kidsquiz!
Ruim zestig klassen deden mee 
aan de Kidsquiz. Negen van 
hen hadden alle 42 
antwoorden goed. Daarom 
werd er tussen deze klassen 
om de eerste plek geloot. De 
namen van de scholen werden 
op briefjes geschreven, deze 
werden in een pot gedaan en 
hoofdredacteur Sjirk Kuijper 
trok dinsdagochtend de 
winnaar. Twee kinderen uit de 
winnende klas mogen een 
kijkje achter de schermen 
nemen bij tv-programma 
Checkpoint.

Antwoorden quiz 6:
1. De Notre Dame, 2. Gooi en 
Vechtstreek, 3. Rotsblok, 4. 18 
mei, 5. Raymond Koh, 6. FC 
Twente, 7. Paus Franciscus.2

winnaar

beeld Els Kleingeld

Het is niet eerlijk dat 

gemeenten belasting 

vragen aan mensen 

met een hond, de 

hondenbelasting. Dat 

vindt Gary Yanover. 

Daarom zamelde hij 

handtekeningen in 

van mensen die het 

met hem eens zijn.

Als je een hond hebt, is de kans 
groot dat je hondenbelasting moet 
betalen. In 201 van de 355 Neder-
landse gemeenten is dat verplicht. 
Mensen met een hond moeten tus-
sen de 15 en 125 euro per jaar beta-
len. Het bedrag verschilt per ge-
meente.
Veel mensen denken dat de ge-

meenten het geld gebruiken om 
hondenpoep op te ruimen. Maar dat 
is niet zo, zegt Gary Yanover tegen 
de NOS. Volgens hem gebruiken de 
gemeenten het geld van de honden-
belasting voor allerlei zaken.
Daarom vindt hij het niet eerlijk dat 
mensen met een hond belasting 
voor hun huisdier moeten betalen. 
Sinds 2012 verzamelde hij handte-
keningen van mensen die dat ook 
vinden. Dinsdag heeft hij ruim 
60.000 handtekeningen overhan-
digd aan de Tweede Kamer. Hij 
hoopt dat de belasting wordt afge-
schaft. 

voordelen
Yanover vindt dat honden veel voor-
delen opleveren. De dieren zijn goed 
gezelschap voor eenzame mensen, 
omdat ze uitgelaten moeten wor-
den. Zo komen mensen met elkaar 
in contact. Ook is het gezond om 
veel te wandelen, zegt Yanover. 
Daarom zorgen honden er volgens 
hem voor dat er minder geld aan de 
gezondheidszorg uitgegeven hoeft 
te worden.

Wisanne van ’t Zelfde • beeld anp / Koen Suyk

kort en klein

Weetje
De hondenbelasting bestaat al 
sinds de middeleeuwen. Deze 
werd ingevoerd om de overlast 
van zwerfhonden tegen te 
gaan.

‘Stop de hondenbelasting’
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Oranjekriebels
Zo pas je de kleur toe in je 

interieur.
 ▶ pagina 13

Opvoeding
Gerard en Mariella Sollie 
hebben hun eigen stijl. 
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Marktplaats
Een authentieke boerderij in 
Frankrijk. Mét zwembad.

 ▶ pagina 2

Shari: ‘De verloren jaren zijn niet in te halen’

Kind van een misdadiger
 ▶ pagina 8
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marktplaats
Auke van Eijsden beeld marktplaats

Hoe ziet de boerderij eruit?
‘Deze boerderij stamt uit het jaar 1691. Mijn 
vrouw en ik hebben de boerderij, met de bij-
behorende 10.000 m² land, zo’n twintig jaar 
geleden gekocht omdat we graag een optrek 
in het buitenland wilden hebben. Ongeveer 
tien jaar geleden hebben we er chambres 
d’hôtes van gemaakt, logies en ontbijt dus. 
Daar was in de omgeving vraag naar, en de 
boerderij was er groot genoeg voor. Aan de 
buitenkant hebben we niets gedaan, die is 
authentiek gebleven. Binnen zijn nu vijf 
slaapkamers met badkamer, een woonkamer 
van 75 m² met een grote eetkeuken. En bui-
ten ligt een zwembad met een groot terras 
eromheen.’

Waar is de boerderij gelegen?
‘In de voormalige Franse provincie Berry, on-
geveer 300 kilometer ten zuiden van Parijs. 
Wij wonen in Den Haag, vanaf daar is het met 

800 kilometer ook maar een dag rijden. Er is 
altijd wat te doen in de omgeving, er zijn veel 
restaurantjes en terrasjes.’

Heeft u zelf een beetje genoten van de 
boerderij?
‘Ja, wat denk je dan! We gingen er ieder jaar 
wel vijf maanden heen. Om te genieten – we 
zijn echte connaisseurs – maar ook omdat we 
voor de gasten in ons bed & breakfast moes-
ten zorgen. We gaan het enorm missen, maar 
het is de juiste tijd om de boerderij te verko-
pen. Onze gezondheid is niet meer wat het 
geweest is en ik word binnenkort 73 jaar. 
Daarnaast willen we graag nog veel andere 
reizen maken. Mijn vrouw en ik komen net 
terug van een cruise in het Caribisch gebied, 
zoiets willen we vaker doen. Het is daarnaast 
de wens van mijn vrouw om het noorderlicht 
te zien. Die wens moeten we nu maar eens in 
vervulling laten gaan.’

Na Frankrijk komt Den Haag

Op Marktplaats wachten miljoenen tweedehands spullen 
op een nieuwe eigenaar. Vandaag spreken we met Ruud 
Mondriaan uit Den Haag. Hij verkoopt een eeuwenoude 
boerderij in Frankrijk.

wat:
boerderij in Frankrijk
prijs:
250.000 euro
bijzonderheden:
Op het terrein staat een wa-
terput met een ouderwetse 
windmolen
kopen?
Hier staat de advertentie:
www.nd.nl/boerderij1691

lifestyle

instagram

Instagram is een app waarmee je foto’s kunt maken en 
bewerken. Ook kun je de foto’s meteen delen met andere 
mensen op Instagram. Bent u ook actief op Instagram en 
mag het Nederlands Dagblad u volgen? Stuur een mailtje 
naar leven@nd.nl met uw accountnaam en 
telefoonnummer

beeld Frans de Lange

‘Deze foto is gemaakt tijdens mijn favoriete hardlooprondje op het 
Beekhuizerzand bij Harderwijk’, vertelt Frans de Lange. ‘Eigenlijk pro-
beer ik bijna iedere dag iets moois dat ik tegenkom te posten op In-
stagram. Vaak iets met cultuurhistorie of iets uit de natuur. Ik was 
daarmee begonnen toen ik burgemeester van Elburg was. Omdat veel 
mensen deze bijdragen wel konden waarderen, ben ik er maar mee 
doorgegaan.’ Inmiddels heeft De Lange 4750 volgers. ‘Het levert leuke 
contacten op met fotografen uit de hele wereld. Leuk om hun te laten 
zien dat ook ons natte kikkerlandje zijn droge plekken kent.’

▶ ▶ meer foto’s van Frans de Lange zijn te zien op instagram.com/frans_de_
lange/

opvoedtip
Eline Hoogenboom beeld anp / Levin den Boer

Deel als ouder je eigen verhaal

Opvoeden, hoe doe je dat? Wat speelt 
zich af in de wereld van kinderen en 
tieners? Eline Hoogenboom, 
hoofdredacteur van het blad Jente 
geeft tips. 

Ouders, opvoeders, leraren … Allemaal probe-
ren we jongeren te bereiken. Wat zou je soms 
graag willen weten wat dé sleutel is om die 
boodschap echt dat hoofd in te krijgen. Waar-
om interesseert de aan-uitrelatie van Famke 
Louise en Ronnie Flex ze eindeloos, maar blijf 
je die gymtas achter ze aandragen …? 
Omdat jongeren zelf heel goed weten te kiezen 
wat ze interessant vinden. En dat heeft er vrij-
wel altijd mee te maken of de boodschap een 
persoonlijk verhaal kent of door een aanspre-
kend persoon wordt verteld.
Jongeren weten heel goed zelf te filteren wat 
hen aanspreekt. En wees niet bang, ze horen 
vaak meer dan je denkt. Als ouder is het goed om 
ook je persoonlijke verhaal te delen als je hun 
graag iets duidelijk wilt maken, bijvoorbeeld 
over tijds- of geldbesteding of over seksualiteit. 
Daarnaast zijn jongeren van nu gevoelig voor 
activisme. Kijk bijvoorbeeld naar jongerenbewe-
ging Exxpose. En hoe het tijdschrift Linda Mei-
den zich profileert als feministisch blad en zijn 
abonnementcijfers ziet stijgen. Jongeren horen 
graag ergens bij. En het helpt als aan de voor-
hoede een charismatisch persoon staat en als de 
boodschap aansprekend is en echt iets raakt.
Dat zou voor de kerk dus geen lastige opgave 
moeten zijn, zou je denken. Voor de gymtas 
misschien iets ingewikkelder. 

▶ ▶ Deze tip komt van de redactie van Jente. 
Jente is het christelijke magazine voor moeders 
over geloof, gezin en genieten.

▶ ▶ jentemagazine.nl
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interview

in gesprek met Lucinda Douglas
Martha Aalbers beeld Carel Schutte

‘Het leven zelf is een cadeau’
Lucinda Douglas (48) coacht op het gebied van vrouwelijk leiderschap, is 
spreekster voor grote organisaties zoals de vrouwentop She Speaks in 
Nigeria, en is auteur van boeken, onder andere Sales is sexy en haar 
autobiografie Yes you can woman. 17 april was haar eerste theatershow ‘De 
cheerleader’. Lucinda is getrouwd en heeft drie kinderen van 25, 21 en 12 
jaar.

gezondheid
‘Ik ben kerngezond en slik geen medicatie. Als ik wat zou heb-
ben, zou ik geen symptomen bestrijden maar de kern aanpak-
ken. Ik ben 15 kilo te zwaar maar leef heel licht; ik neem niet 
alles te serieus. Ik ben heel gepassioneerd en gedreven, dat 
maakt alles anders. Met een buurman van 80, die iedere mor-
gen 8 à 10 kilometer loopt, wandel ik soms mee. Anders loop 
ik zelf een aantal kilometers en dat is mijn moment om met 
God in gesprek te gaan. Dat vind ik de fijnste manier. Soms 
komt er iets tussen, maar het is mijn intentie om het vaker te 
doen. Ook is het mijn voornemen om zo weinig mogelijk kool-
hydraten te eten, maar ik doe het niet. Ik vind het heerlijk om 
te koken, ik ben verknocht aan Nederlands eten. Soms kijk ik 
’s avonds een detective, maar meestal ben ik ergens aan het 
spreken of heb ik een evenement. Ik ontspan niet aan het ein-
de van de dag, maar hoe ik mijn leven heb ingericht geeft mij 
ontspanning. De weekenden zijn heilig en zodra onze dochter 
van 12 vakantie heeft, gaan we weg. Ik vind het heerlijk idee-
en te laten groeien, boeken te schrijven en programma’s te 
ontwikkelen voor vrouwen. Het werk is mijn ontspanning.’

geloof
‘Ik was rooms-katholiek toen ik nog in Zuid Afrika woonde. Ik 
zou non worden, maar werd toen door mijn broertje meege-
nomen naar een evangelische kerk in Kaapstad. Daar hoorde 
ik voor het eerst het evangelie. Ik wist niet hoe snel ik naar 
voren moest komen om mijn hart aan Jezus te geven. Ik ben 
een Koningsdochter, God is mij zo genadig, dat vind ik prach-
tig. Mijn hele identiteit is in Jezus. Ik vind het zo heerlijk om in 
de gemeente van God te zijn, een evangelische gemeenschap 
in Apeldoorn. Maar je moet ook naar buiten gericht zijn na-
tuurlijk.’

geld
‘Ik doe dingen niet voor geld; geld is het resultaat van mijn 
inzet. Mijn voldoening komt uit het inspireren van vrouwen. 
In het gezin hoeven wij geen bloemetjes en cadeautjes; het 
leven zelf is een cadeau. We gaan graag op vakantie; in de 
voorjaarsvakantie waren we met onze dochter in New York. 
Als je afstand neemt van waar je altijd mee bezig bent, zie je 
de dingen weer anders. Reizen en genieten is een levensstijl. 
Mijn kleding wordt aangeleverd door twee bedrijven. Verder 
gun ik mijzelf een Mercedes en schoenen van Feraggio, ik ben 
tenslotte een Koningsdochter.’

geluk
‘Mijn geluk is dat ik er mag zijn met mijn kinderen en mijn 
man. Alles wat me overkomt, heeft een reden. Soms is mijn 
verwachting zo hoog dat ik ongelukkig word. Al word ik niet 
ongelukkig van dingen, want ik ben geen slachtoffer. Geluk 
heeft ook met keuzes te maken. Dat het hier rommelig is, is 
geluk, dit grijze weer van vandaag is mijn geluk. Ik kies voor 
geluk. Onrecht raakt mij diep. Zo woont mijn zus in een getto 
in Kaapstad en kan niet alleen de deur uit. Het raakt me diep 
hoe vrouwen worden misbruikt en mishandeld alleen maar 
omdat ze vrouw zijn.’

▶ ▶ ‘PS: Er is niets wat mensen niet van mij weten. Op Facebook 
deel ik alles, mijn geloof, geluk en onzekerheden maar ook dat 
mijn zoon twee maanden in de gevangenis heeft gezeten.’
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tallen miljoenen kunnen kosten; ‘een 
onverantwoord risico’.
Toch stemde een meerderheid van de raad in 
maart 2012 voor het plan. De partij Wakker 
Emmen van wethouder Jisse Otter – nu verant-
woordelijk voor het reddingsplan – stemde in 
2012 nog tegen. Een ruime meerderheid had er 
wel vertrouwen in. Het belang van de dieren-
tuin voor de werkgelegenheid was te groot. De 
risico’s waren voldoende gewogen, vond de 
toenmalige wethouder Bouke Arends.

pinguïns en ijsberen
In het poolstation van Nortica is het rustig. 
Waar bezoekers normaal staan te wachten op 
de ijsbeer, het icoon van dit themagebied, is 
het bassin nu leeg. Op de bodem is een bouw-
vakker met bedrading in de weer. ‘Het kon hier 
soms best verlaten zijn’, zegt Jan Minze Zomer, 
projectleider van Wildlands. ‘Als de beren geen 
zin hadden, lieten ze zich niet zien.’
Nu wordt het poolstation gesplitst. ‘Aan de ene 
kant komen de pinguïns, aan de andere kant de 
ijsberen’, zegt Zomer. ‘Dat wordt nog een inte-
ressante dynamiek tussen die twee.’
Een dierentuin met te weinig dieren – zo laat de 
kritiek op Wildlands zich het best samenvatten. 
‘Het concept lag mijlenver van de oude dieren-
tuin. Dat is een misstap geweest’, zegt deskun-
dige Goof Lukken. ‘Het was een mengeling van 
dier-, thema- en attractiepark. Zo’n hybride con-

consument

Dierenpark Emmen lijdt verlies. Wat is ervoor 
nodig om het tij te keren?
Hessel von Piekartz / vk beeld Harry Cock

De dieren kom
Het ‘belevenspark’ Wildlands moest 
in 2016 de redding worden voor Die-
renpark Emmen. Meer beleving, 
minder dieren. Maar het publiek 
stroomde niet toe. Nu wordt het 
park weer aangepast. Een kwestie 
van 80 miljoen euro.

Achter de grazende zebra’s, impala’s en gnoes 
wordt ratelend een karretje van de achtbaan 
Tweestryd omhoog getrokken. De zwaarte-
kracht laat het wagentje vallen, gegil klinkt 
over de Drentse savanne. De dieren grazen sto-
icijns door.
‘Eigenlijk hoort die achtbaan hier natuurlijk 
niet’, zegt Carla Oost, dierenverzorger van 
Wildlands in Emmen. Soms verlangt ze terug 
naar het oude dierenpark. Zonder de achtbaan. 
‘Maar de vernieuwing hou je niet tegen.’
Het ‘belevenspark’ Wildlands moest in 2016 de 
redding worden voor het noodlijdende Dieren-
park Emmen. Het verlies liep op tot 5 miljoen 
per jaar. Het bezoekersaantal was van 1,7 mil-
joen in de jaren negentig teruggelopen naar 
700.000.

In het nieuwe park moest de ‘beleving’ van de 
bezoeker de boventoon voeren. Het aantal 
diersoorten werd met de helft teruggebracht 
tot honderd. Er kwamen attracties en drie the-
magebieden. Bezoekers konden vanaf nu een 
boatride over de Rimbula River maken en in de 
Arctic 1 4D over het poolgebied vliegen. Het 
doel: minimaal 1,3 miljoen bezoekers per jaar. 
Wildlands moest de krimpregio van een impuls 
voorzien.

onverantwoord risico
Drie jaar later trekt Wildlands een schamele 
855.000 bezoekers, lijdt het park 8 miljoen 
euro verlies en moet de gemeente Emmen met 
80 miljoen euro publieksgeld een faillissement 
zien te voorkomen.
Op de plek waar dierenverzorger Carla Oost nu 
naar de achtbaan staat te kijken, waggelde in 
2013 de Drentse commissaris van de Koning 
Jacques Tichelaar op de rug van een dromeda-
ris een leeg weiland op. Achter hem trok een 
roedel honden de Emmense burgemeester Cees 
Bijl voort op een slee. Samen met Dierenpark-
directeur Frankwin van Beers plantten ze sym-
bolisch de eerste boom. In een open jeep reed 
het drietal langs een plastic neushoorn op de 
plek waar het themagebied Serenga (savanne 
en woestijn) moest verrijzen.
De Drentse gemeente was jaren verdeeld ge-
weest over het plan om van de dierentuin een 
belevenis te maken. De oppositie in de raad 
toonde zich al in 2011 kritisch en zag liever in-
vesteringen in het oude dierenpark. 
Ook adviesbureau Twynstra Gudde adviseerde 
tegen het plan. Het waarschuwde dat de ge-
hoopte 1,3 miljoen bezoekers niet zouden wor-
den gehaald. Dat zou Emmen op den duur tien-

‘Als de beren geen 
zin hadden, lieten 
ze zich niet zien.’

cocky drost

De Thaise massage
Op een dag had ik ontzettende spierpijn. Mijn rug voelde als 
een houten plank met verroeste schroeven en ik besloot het 
advies van een vriendin op te volgen. Ik boekte een traditio-
nele Thaise massage bij een vriendelijke, kleine Thaise dame 
en ik verwachtte een uurtje van ontspanning voor mijn pijn-
lijke rug. Wist ik veel dat een Thaise massage er eentje is van 
de hardcore-categorie.
Terwijl de masseuse met haar blote voeten over mijn rug liep 
(dat deed ze in Thailand al bij haar opa, vertelde ze) en ik een 
kreet van pijn niet kon onderdrukken, moest ze een beetje 
lachen. Ze stapte van mijn rug af. ‘Doet het pijn?’ vroeg ze. 
Ik kreunde een soort ‘ja’. 
‘Je moet me vertrouwen. Dan is de pijn veel minder.’ 
‘Maar hoe kan ik iemand vertrouwen die mij pijnigt?’ 
Ze lachte opnieuw en schudde haar hoofd. ‘Ik doe jou geen 
pijn, de pijn zit in jou. Ik raak de pijn alleen maar aan.’

Ik doe jou geen pijn, de pijn zit in jou. Ik raak de pijn alleen 
maar aan ... Het is een zin die ik nooit meer vergeten ben. 
Want ik betrap mezelf er vaak op dat ik denk dat mijn (emoti-
onele) pijn door een ander veroorzaakt wordt – terwijl de 
oorzaak van de pijn juist vaak in mijzelf zit. Hoe snel zijn we 
niet geneigd om de ander de schuld te geven van iets wat ons 
kwetst? Hoe vaak willen we niet dat de ander zich aanpast, 
zodat wij ons niet vervelend voelen?
Natuurlijk zijn er situaties waarin jouw pijn daadwerkelijk 
wordt veroorzaakt door een ander. Maar minstens zo vaak 
heeft jouw pijn een oorzaak in jezelf. Iedereen heeft pijn-
plekken. Soms komen ze naar boven op momenten dat je ge-
confronteerd wordt met je eigen onzekerheid, met je angsten 
of je verlangens. Of iets je raakt, merk je vaak aan je primaire 
reactie: die is dan vaak feller dan normaal. Je wordt boos, 
verdedigend of juist stil. Een natuurlijke reactie op een pijn-
plek die wordt aangeraakt.

Het is goed om je te realiseren wélke pijnplek er geraakt 
wordt en waarom. Want pijnplekken mogen zo nu en dan wel 
even los gemasseerd worden. Dat is natuurlijk niet altijd een 
fijne ervaring – vaak is het zelfs pijnlijk. Maar het is veel beter 
om de pijnplekken aan te (laten) raken, dan ze te vermijden. 
Want dan kun je maar zo verzanden in een aai-relatie, waarin 
je de pijnpunten van de ander maar vermijdt om maar vooral 
niet in conflicten of lastige gesprekken te belanden. 
Het vraagt om vertrouwen in de ander, vertrouwen dat de 
ander jouw pijnplekken niet aanraakt om je pijn te doen, 
maar om de pijn juist minder te maken.
Ik ga inmiddels regelmatig naar mijn Thaise masseuse. Ik kan 
nog niet zeggen dat het een superontspannen gebeuren is, 
maar de vrijheid waarmee ik me achteraf weer kan bewegen, 
is het me helemaal waard.

Cocky Drost is relatiecoach en ziet het als een missie om mensen te 
inspireren bij het aangaan, opbouwen en onderhouden van 
duurzame relaties.
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moeten we met een grote korrel zout nemen’, 
zegt Allers. ‘Als er zo wordt geredeneerd, is dat 
vaak geen goed teken. Een project moet op het 
eigen nut worden beoordeeld.’ Toch is het vol-
gens de hoogleraar niet uitgesloten dat de ge-
meente het geld ooit terugziet. ‘Als er nu een 
grote toeloop van betalende bezoekers komt, is 
die kans er. In theorie.’

realistisch
Van Engelen is realistisch. ‘Met de wetenschap 
van nu was het plan te ambitieus. Het aantal 
verwachte bezoekers was te hoog, zeker voor 
onze plek binnen Nederland. In ons nieuwe 
businessmodel zetten we dit jaar in op 940.000 
bezoekers.’ De interim-directeur heeft er ver-
trouwen in dat het park met alle aanpassingen 
die doelstelling kan halen. ‘Er is geen enkel sce-
nario in mijn hoofd waarin het park failliet 
gaat. Dat mag niet. Het is onmogelijk.’
In de trein vanaf station Emmen is de vernieu-
wing zichtbaar. ‘Mag ik u een speciale actie van 
Wildlands aanbieden, meneer?’, vraagt een 
vrouw in een jas van het dierenpark aan een 
oudere man. ‘Oh, is dat niet dat park dat door 
de gemeente wordt gesponsord?’ De vrouw 
kijkt hem onbewogen aan. Haar hand met het 
kaartje nog uitgestoken. ‘Ja’, zegt ze. De man 
pakt het kaartje aan. ‘Nou’, lacht hij, ‘je moet ze 
maar vragen of ze mij dan ook eens willen 
sponsoren.’ ■

neergezet. De regio wilde zich zo op de kaart zet-
ten’, zegt Lukken. ‘Het werd een prestigeproject.’
Hoogleraar Strijker begrijpt die emotie wel. ‘Ze 
wilden het hele gebied en daarmee de hele stad 
een facelift geven. In die context moet je deze 
risico’s zien. Maar eigenlijk is dat niet verant-
woord.’
Op de Serenga staat dierenverzorger Oost naar 
de leeuwen te kijken. ‘Het observeren van de 
dieren is toch het leukste om te doen? Het doet 
me pijn dat het zo slecht gaat’, zegt ze terwijl 
achter haar twee pasgeboren leeuwenwelpen 
met kleine stapjes de heuvel van hun verblijf 
proberen te beklimmen. ‘Ik snap de negatieve 
reacties niet.’
Oost, die er al 23 jaar dieren verzorgt, kan zich 
Emmen zonder dierenpark niet voorstellen. 
‘Het heeft natuurlijk ook voor bekendheid van 
de stad gezorgd. Dit park is belangrijk voor de 
regio.’
Ook hoogleraar Strijker kan zich niet voorstel-
len dat het park verdwijnt. ‘Het project is nu 
too big to fail’, zegt hij. Een faillissement is voor 
de gemeente geen optie. ‘De executiewaarde 
zal in dat geval laag zijn’, zegt Maarten Allers 
hoogleraar decentrale overheden aan de Rijks-
universiteit Groningen. ‘De gemeente heeft dan 
immers bewezen dat de dierentuin niet levens-
vatbaar is.’
Het is onwaarschijnlijk dat de gemeente het 
geïnvesteerde geld terugverdient. ‘Verhalen 
over werkgelegenheid en toerismebevordering 

cept is moeilijk uit te leggen aan de consument. 
In Nederland houden we van duidelijkheid.’
Bovendien ontbrak het aan commercieel in-
zicht, denkt Dirk Strijker, hoogleraar platte-
landsontwikkeling aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Het businessplan is volgens hem 
nooit goed getoetst op levensvatbaarheid. ‘Het 
park is bijna geheel gefinancierd door de over-
heid. Die mist de commerciële kennis om te 
beoordelen of een plan rendabel is.’ 
De gemeente had het plan in 2012 nooit moe-
ten goedkeuren: ‘Als de raad toen echt ratio-
neel had nagedacht, was het nieuwe park er 
niet op deze manier gekomen’, zegt Strijker.

keuzes maken
Interim-directeur Erik van Engelen wijst in zijn 
park niet op de attracties, maar op de dieren. 
‘Hier kun je de vogels voeren. Dat vonden mijn 
kinderen het leukst’, zegt hij als hij het over-
dekte Jungola-gebied – de grootste kas van Eu-
ropa – binnengaat. ‘Kijk, de maki’s lopen vrij 
rond. Die krijgen binnenkort gezelschap van de 
vari’s.’
Van Engelen is sinds een halfjaar verantwoor-
delijk voor de ommezwaai die het park wil ma-
ken. ‘Toegangsprijs omlaag. Meer diersoorten. 
Een hele make-over. Meer dan wat we nu doen, 
is schier onmogelijk.’
De hervorming van Wildlands is een terugkeer 
naar het oude concept. Meer dierentuin, min-

der attractiepark. ‘Je kunt niet allebei zijn. Je 
moet een keuze maken’, zegt Van Engelen. 
‘Maar er is van alles te beleven. Dus een gewo-
ne dierentuin zou ik het ook niet willen noe-
men.’ De attracties blijven dan ook staan, en 
ook de naam – officieel Wildlands Adventure 
Zoo Emmen – blijft ongewijzigd.
Heel goed dat het park nu meer richting dieren 
gaat, vindt oud-directeur Frankwin van Beers. 
Hij was jarenlang de aanjager van de innovatie. 
Dat daarbij het woord ‘dierentuin’ angstvallig 
werd vermeden, noemt hij nu ‘een fout’. ‘We 
hadden beter moeten luisteren naar de consu-
ment.’ Onder Van Beers’ leiding voldeed het 
park in het eerste jaar aan de verwachtingen. 
Maar in 2017 zette de daling van de bezoekers-
aantallen in. Zelfs het paradepaardje van het 
park, de dubbele achtbaan Tweestryd, kon de 
bezoekers na opening in 2018 niet naar het 
park trekken. Nu is een van de twee banen op 
rustige dagen gesloten.

prestigeproject
Begin dit jaar greep de gemeente in en ver-
grootte haar belang van 60 naar 80,5 miljoen 
euro. Zonder ingrijpen zou het park failliet zijn 
gegaan.
Emmen is afhankelijk van dit project, zegt die-
rentuindeskundige Lukken. ‘In Drenthe was het 
dierenpark vroeger een belangrijke toeristische 
attractie. Het plan werd daarom heel ambitieus 

consument

en weer terug naar Emmen
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Nee? Dan wassen we samen af als jij klaar 
bent met spelen.’ Gerard: ‘Het is belangrijk dat 
kinderen weten dat we echt naar ze luisteren. 
Ik heb één ding geleerd: ‘We gaan nú naar 
bed!’ werkt niet. Als ik zeg: ‘Na dit filmpje’ is 
er geen strijd.’ Mariella: ‘Natuurlijk zijn er za-
ken waar we niet uitkomen. Dan blijf ik wel 
de eindverantwoordelijke.’ Gerard: ‘We zijn 
geen vriendjes, we blijven de ouders.’ Mariel-
la: ‘Je bent gelijkwaardig, maar niet gelijk.’ 
De opvoedmethode en het thuisonderwijs 
roept de vraag op hoe Gerard en Mariëlle de 
puberteit zien. Kinderen moeten toch de kans 
krijgen zich los te maken van hun ouders? 
Mariella: ‘Wij zien de puberteit als een uitda-
ging die hoort bij de ontwikkeling naar een 
zelfstandig persoon. Natuurlijk gaat dat ge-
paard met strijd, ze hebben nu al een eigen 
mening en gaan regelmatig tegen ons in. Is het 
de puber die moeilijk doet of durft de ouder 

achtergrond

De levensstijl van de familie Sollie kost veel tijd 
en energie, maar het is een bewuste keuze.
Alice ten Napel beeld Claudia Kamergorodski

Gerard en Mariella voeden 

Nederlands bekend als Natuurlijk Ouderschap. 
In 1982 lanceerde de Amerikaanse kinderarts 
William Sears de term AP. De kernpunten van 
de opvoedmethode zijn onder andere een 
sterke hechting met de ouders, nabijheid door 
samen te slapen en de baby te dragen, ge-
weldloze communicatie én reageren op de 
signalen en behoeften van het kind. In Neder-
land bestaat er grote belangstelling getuige de 
33.000 lezers van Kiind, het tijdschrift van Na-
tuurlijk Ouderschap, de site kiind.nl trekt 
maandelijks zo’n 240.000 bezoekers. 
Mariella: ‘Ik leerde bewuster om te gaan met 
mijn kinderen, ons uitgangspunt zijn hun be-
hoeften. Ik draag ze veel in de draagdoek en 
voed ze jarenlang.’ Gerard: ‘Bij AP hebben kin-
deren ook een stem bij beslissingen.’ Mariella: 
‘Ze geven argumenten en we zoeken een op-
lossing. Wat is bijvoorbeeld de consequentie 
als je niet afwast? Wil je straks een vies bord? 

Gerard en Mariella met hun vijf dochters.

tend. Ik ben bang dat ik dat niet red.’ ‘Dat zou 
je wel lukken’, zegt Mariella. ‘Maar op school 
herhalen kinderen vaak. Wij automatiseren an-
ders, met spelletjes of een praktijkopdracht.’ 
Gerard: ‘Dan sturen we ze met tien euro naar 
de supermarkt. Reken maar uit hoever je komt 
als je koek wilt.’
Mariella grinnikt. ‘Ze hebben weleens ’s och-
tends een tas ingepakt, door de straat gelopen 
en hier aangebeld met: “Hallo juf, we zijn weer 
op school.” Puur om te ervaren wat andere kin-
deren meemaken. Ze noemen me trouwens 
geen juf, ik zie mezelf meer als coach.’ 
Scholen krijgen voor elke leerling zesduizend 
euro per jaar, thuisonderwijsouders financie-
ren alles zelf. ‘Helemaal mee eens’, zegt Ma-
riella. ‘Thuisonderwijs moet je écht uit overtui-
ging doen, niet vanwege een financiële prikkel 
of dat je niet aan schoolvakanties gebonden 
bent. Wie betaalt, bepaalt wat het kind leert. 
Momenteel is er vanuit de overheid geen con-
trole, wij kiezen leermaterialen en maken het 
lesprogramma. Zo beginnen wij wat later met 
lezen.’ 
De overheid wil de Onderwijsinspectie meer 
bevoegdheden gaan geven om de kwaliteit 
van thuisonderwijs te gaan controleren. ‘Als 
de overheid eisen gaat stellen, veranderen we 
in een soort mini-school. Dan past een financi-

ele vergoeding om daaraan te kunnen vol-
doen. Verder zien wij die wet niet als een be-
dreiging. Wij leren in een andere volgorde dan 
op school, maar omdat wij ook Squla gebrui-
ken en de onderwijsleerlijnen checken via 
tule.slo.nl weten we zeker dat ze voldoende 
leren.’ 
Gerard: ‘Deze levensstijl kost veel tijd en ener-
gie. Het stopt nooit. Als een kind ’s avonds iets 
vraagt, duik ik daarin. Dat moet je er wel voor 
over hebben.’ Mariella: ‘Natuurlijk hebben de 
kinderen niet altijd zin. Door te praten ont-
dekken we vaak snel wat er speelt.’ Gerard: 
‘Zo zagen Joelle en Rachèl eerst het nut van 
lezen niet in. Frustratie alom. We lieten het 
los, een paar weken later lazen ze opeens een 
strip. Dat wilden ze graag, opeens ging het le-
ren lezen vanzelf.’ Mariella lacht: ‘Gelukkig 
vinden ze leren meestal heel leuk.’ Gerard: 
‘Voordat we naar de Duitse Hanzedagen gin-
gen, repeteerden ze Duitse woordjes. Eenmaal 
daar leer je veel over de cultuur, de taal en de 
geschiedenis.’ Mariella: ‘Als je gepassioneerd 
bent, blijven dingen beter hangen.’ Gerard: 
‘Wij willen ook de middelbare school via 
thuisonderwijs gaan doen. Via een instantie 
als de LOI kunnen ze een officieel staatsdiplo-
ma halen, zo krijgen ze toegang tot het hbo of 
wo.’ 

gelijkwaardig maar niet gelijk 
Aanvankelijk voedde Mariella op volgens de 
reguliere methode die onder andere apart sla-
pen en een strafstoeltje adviseert. ‘Ik dacht dat 
professionals het beter wisten, maar het paste 
absoluut niet bij me.’ Na wat onderzoek kwam 
ze uit bij Attachment Parenting (AP), in het 

Gerard en Mariella Sollie uit Kampen 
doen dingen anders. Ze hebben 
geen televisie, voeden op volgens de 
‘Attachment Parenting-methode’, 
eten uit hun eigen moestuin, geven 
thuisonderwijs en ze lopen het liefst 
op blote voeten. ‘Ook als we naar de 
supermarkt gaan.’

Vijf dochters hebben de Sollies: Joelle en 
Rachèl (10), Elize (8), Christel (6) en Anne (3). 
’s Ochtends zwaaien de meisjes naar de buur-
kinderen die naar school gaan, vertelt Gerard. 
‘Zij blijven hier, omdat ze thuisonderwijs krij-
gen.’
Waarom kiezen ze voor dit onderwijs? ‘Geen 
enkele basisschool paste bij onze levensvisie’, 
zegt Mariella. ‘Wij zijn christelijk, maar omdat 
we de religieuze joodse wortels belangrijk vin-
den, besteden we veel aandacht aan joodse 
feesten. Als geen enkele school in de buurt 
jouw levensvisie deelt, mag je bij de gemeente 
vrijstelling van de leerplicht aanvragen op 
grond van artikel 5b van de leerplichtwet. Ik 
kende het thuisonderwijs van vroeger, twee 
tantes van mij deden het ook. Voor mij was 
deze stap logisch.’ Gerard: ‘Ik vond het een leuk 
plan, maar was sceptisch. Hoe gaat dat sociaal 
gezien? Hoe geef je onderwijs? En hoe zit het 
financieel?’ 
‘Gerard gunde mij de tijd hem te overtuigen’, 
zegt Mariella die na gedegen voorbereiding 
een jaar proefdraaide met de tweeling. ‘Dat 
beviel goed. Wel evalueren we nog steeds 
jaarlijks. Als een kind toch naar school wil, 
mag dat uiteraard. Al wil ik dan wel weten 
waarom. Het bleek een hele zoektocht om de 
juiste onderwijsvorm te vinden. Inmiddels 
heb ik een eclectisch aanbod uit verschillende 
methoden en leerstijlen. Ik kijk per kind en 
situatie wat het beste aansluit. Lezen, werk-
bladen maken, buitenspelen en iets creatiefs 
staan dagelijks op het programma. Leren doe 
je altijd en overal.’ 

saamhorigheid
Doe je je kinderen niet tekort doordat ze niet 
omgaan met andere kinderen in een schoolom-
geving? ‘Natuurlijk is er contact met andere 
kinderen’, reageert Mariella. ‘Samen met an-
dere thuisonderwijzers uit de omgeving gaan 
we twee keer per week op pad, bijvoorbeeld 
naar Nemo, daarnaast bezoeken we landelijke 
activiteiten van thuisonderwijsgezinnen. Maar 
we werken ook afwisselend bij gezinnen thuis 
aan projecten.’ 
Volgens Gerard bestaat er ondanks de leeftijds-
verschillen geen competitie. ‘Een schooljongen 
vond het zo fijn dat spelen bij ons nooit ont-
aardt in vechten. Tijdens een workshop viel de 
coach die saamhorigheid ook op. Voor onze 
kinderen is dat vanzelfsprekend.’

andere volgorde
Hoe denken de dochters zelf over school? Elize: 
‘Ik kan zo zelf beter ontdekken wat ik wil 
doen.’ Joelle vindt het fijn dat ze de hele dag bij 
haar ouders is. ‘En ik hoef niet op tijd op te 
staan.’ Rachèl wil niet naar school. ‘Alle school-
kinderen die ik ken hebben er een hekel aan. 
En ze moeten veel werkjes doen in één och-

‘Als je gepassioneerd 
bent, blijven dingen 
beter hangen.’
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niet los te laten? Wij zijn nog zoekende. Wel 
zien we bij ouders die ook AP opvoeden dat er 
weinig strijd is omdat ze altijd al gewend zijn 
over alles in gesprek te gaan. Er is wederzijds 
respect, ze zien elkaar als een door God ge-
schapen individu, daardoor verloopt het los-
makingsproces soepeler.’

een druk leven
Gerard draait tijdens zijn drie middagen ou-
derschapsverlof thuis volop mee in de opvoe-
ding. ‘Ik studeer ook theologie. Een druk leven, 
vooral met de moestuin erbij, want we eten 
graag gezond.’ Mariella heeft de bakkersoplei-
ding gedaan. Tijdens een vervolgstudie raakte 
Mariella zwanger. Ze besloot zich daarop te 
richten. Gerard: ‘Dit grote gezin is zo gelopen. 
Onze vrienden reageren goed, maar de maat-
schappij beschouwt een kind bijna als milieu-

vervuiling. Wij zien kinderen juist als een 
kans, misschien lossen zij het milieuvervui-
lingsprobleem op.’ Mariella: ‘Er valt hier altijd 
wat te beleven. Het is heel mooi, al die ver-
schillende kindjes en karakters. En we doen 
het echt samen.’ Gerard: ‘Door deze leefwijze 
praten we heel veel met elkaar, goed voor 
onze relatie. Al is het financieel gezien wel 
puzzelen.’ 
Als Mariella onverhoopt ziek is, en geen thuis-
onderwijs kan geven, zet ze spullen klaar of 
schakelt hulptroepen in. Tijd voor zichzelf 
mist ze niet. ‘Het is een aanname dat je dat 
nodig hebt. Ik kom ook tot rust als ik in bad lig 
en de kinderen naast me spelen.’ AP werkt 
door op alle gebieden, vindt ze. ‘Mensen vin-
den onze gewoontes bijzonder. De televisie 
was al weg en ik loop op blote voeten. Veel ge-
zonder, mijn rugpijn verdween vlot. Het is fijn 
als mensen mij zelf vragen stellen, dan kan ik 

uitleg geven. Gerard: ‘Ik ging ook op blote 
voeten lopen, ook naar de winkel. De kinderen 
kiezen zelf. Zand loopt het prettigst, al is het 
goed uitkijken voor steentjes en glas. Mariella 
neemt altijd een pincet mee.’ 
Mariella: ‘We stimuleren de kinderen keuzes 
te maken waar ze zelf achterstaan. Wij volgen 
hun interesses en ontwikkeling. Ze weten al 
wie ze zijn en wat ze willen. De identiteit is er 

achtergrond

op met blote voeten

al.’ Gerard: ‘Op school is dat andersom. Daar 
moet je eerst iets leren en dan ben je pas iets.’ 
Mariella: ‘Ze sporten, musiceren, schilderen 
en spelen toneel of zijn lekker buiten. Het fan-
tasievolle en creatieve is niet verdwenen. Daar 
ben ik erg trots op. Het samenzijn met hen 
geeft mij zoveel energie dat ik makkelijk ge-
motiveerd blijf. Ik vind het heerlijk om bij 
mijn kinderen te zijn.’ ■

Mariella: ‘Het samenzijn met mijn kinderen geeft mij zoveel energie dat ik makkelijk gemotiveerd 
blijf.’

De dochters van Gerard en Mariella mogen zelf kiezen of ze op blote voeten lopen. ‘Zand loopt het 
prettigst.’

Het aantal kinderen dat thuisonderwijs 
krijgt groeit. In 2016 waren het er 813, 
zo’n 0,03 procent van alle leerplichtigen. 
Holisme of een streng religieuze (meest-
al christelijke) achtergrond is meestal de 
reden voor thuisonderwijs. Er is nu geen 

toezicht op de onderwijskwaliteit als 
ouders medewerking weigeren. Onwen-
selijk, vindt het kabinet. Er is nu een 
nieuwe Onderwijswet in de maak om 
Onderwijsinspectie de thuisonderwijs-
kwaliteit te laten controleren. 

onderwijskwaliteit moet gecontroleerd
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De eerste keer dat ze op bezoek ging bij haar 
vader, ging haar oma mee. ‘Het viel me mee.’ 
Het beeld dat ze uit tekenfilms had, klopte niet. 
‘Ik verwachtte mannen in streepjespakken met 
een zware kogel aan een ketting rond de enkel. 

Shari’s vader moest naar de gevangenis. ‘Ik miste 
hem, maar was tegelijkertijd ook heel boos.’
Sophia Geuze beeld Klaas Driebergen

‘Mijn vader droe
Shari (30) was elf toen haar vader 
thuis werd gearresteerd waar ze bij 
was. Van de ene op de andere dag 
veranderde alles. Ze was haar 
 maatje kwijt, haar moeder werd 
kostwinner en het gezin verhuisde 
naar een goedkoper huis. Er waren 
mensen die afstand van hen namen. 
‘Alsof wij er iets aan konden doen.’ 
Het beste vriendje van haar broer 
mocht niet meer komen spelen.

Juni is door de Europese organisatie Children of 
Prisoners Europe uitgeroepen tot de Maand 
van kinderen van gedetineerden. Op 29 mei is 
er een groot congres in het Poolse Krakau. Naar 
schatting 25.000 kinderen in Nederland heb-
ben een ouder die opgepakt is, op een vonnis 
wacht of een gevangenisstraf uitzit. 
Shari is een van de weinige kinderen van een 
gedetineerde ouder die het taboe durft te door-
breken en haar verhaal in de media wil vertel-

len. Maar wel zonder achternaam, dat is nog 
een brug te ver. Ze wil haar vader niet onnodig 
belasten. ‘Hij werd in hoger beroep door een 
andere rechter die opnieuw naar de zaak keek, 
vrijgesproken van de drugssmokkel waarvan 
hij werd verdacht.’ Ondanks de vrijspraak 
kleeft aan zijn naam een misdaad en Shari wil 
dat hij er zo min mogelijk aan herinnerd wordt. 
Toen haar vader werd ingerekend, woonde het 
vijfkoppige gezin in Suriname. De politieke en 
economische situatie daar was niet vergelijk-
baar met die in Nederland. ‘Hoe het in die tijd 
in Nederland ging, weet ik niet. Maar het heeft 
ook vandaag de dag in Nederland veel impact 
op kinderen als een vader door de politie wordt 
gearresteerd’, zegt Winie Hanekamp-Haisma 
van Expertisecentrum KIND (zie kader).

angst
De dag van de arrestatie zal Shari nooit verge-
ten. Nog steeds ziet ze de angst in zijn ogen. ‘Zo 
had ik mijn vader nog nooit gezien en het gaf 
een heel onveilig gevoel.’
Twee weken lang hoorden Shari, haar moeder, 
broer en zus niets. ‘Mijn vader zat in afzonde-
ring.’ Dat hield in dat hij met niemand contact 
mocht hebben. ‘Al die tijd wisten wij van niets.’ 
Daarna werd hij uitgeleverd aan Nederland.
In de twee jaar dat hij daar vastzat, heeft Shari 
hem maar drie keer kunnen bezoeken, omdat 
zij nog in Suriname woonde. Als hij belde, was 
dat kort. ‘Gedetineerden hadden een telefoon-
kaart waarmee je binnen Nederland een half-
uur kon bellen. Maar bellen naar Paramaribo 
kon maar vijf minuten. We hebben elkaar brie-
ven geschreven.’ 

Twee jaar was haar 
vader weg. Maar de 
verwerking duurde 
veel langer.

gezondheid

Tijd als geschenk
Tijd is geld. Zo lijkt de wereld, ook de wereld van de gezond-
heidszorg in elkaar te zitten. Thuiszorgmedewerkers klok-
ken in en uit. Huisartsen kennen tarieven voor korte, gewo-
ne en lange consulten. HAP-chauffeurs schuiven tijdens 
visites een kaart in een tijdmeter.
Afgelopen weken kreeg ik diverse keren aan het einde van 
een consult de opmerking: ‘Hartelijk dank voor uw tijd’. 
Geen bedankje voor een zeldzame diagnose, goed behan-
deladvies of recept. Blijkbaar werd dat niet als het belang-
rijkste gezien. Nee: ‘hartelijk dank voor uw tijd’. 
Het eerste consult betreft een kind van twee jaar. Het is vijf 
minuten voor sluitingstijd. Het kind is hoesterig, wat kort-
ademig en snotterig. De verleiding is groot moeder met een 
telefonisch advies de avond in te laten gaan. Ze is echter 
ongerust en komt langs. Bij onderzoek gelukkig geen bij-
zonderheden. Ze kan zonder recept de avond en de nacht 
in. Een kort consult, maar toch: ‘Dank voor uw tijd’.
Het tweede consult betreft een man van zeventig die recent 
zijn vrouw verloor. Hij is wat vereenzaamd. Iedere maand 
praten we even bij. Na enkele maanden maken we de tus-
senperiode langer. Dat doen we ongeveer een jaar. Hij is 
goed door de eerste rouwverwerking heen gekomen. We 
sluiten af met een handdruk en hij maakt de opmerking: 
‘Dank voor uw tijd’.
Het derde consult was op de Huisartsenpost. Een vrouw had 
een gevoel van kramp op de borst bij de hormoonbehande-
ling die ze kreeg in het kader van IVF. Geen alledaags pro-
bleem. Daarbij kwam ook nog dat ze behandeld was in een 
kliniek in België die in het weekend niet bereikbaar is. Ik liet 
een hartfilmpje maken en overlegde met een gynaecoloog. 
Dat kostte veel meer tijd dan de geplande 10 minuten. Ze 
gaat weg en zegt: ‘Dank voor uw tijd’.
Tijd is gezondheid zo lijkt het. Voor mij werd opnieuw be-
vestigd hoe belangrijk het is tijd te investeren in het patiën-
tencontact. Gelukkig is een van de speerpunten van de Lan-
delijke Huisartsen Vereniging ‘Meer tijd voor de patiënt’. Ik 
moet mijzelf in de hectiek van alle dag voortdurend voor-
houden hoe belangrijk het is tijd te nemen. Voor de patiënt, 
maar ook voor mijzelf. Dat valt niet mee. 
Tijd is echter vooral een geschenk, een geschenk van Boven 
waarvan ik dankbaar gebruik mag maken. Dan komt het 
met dat geld en die gezondheid ook wel goed. Ik hoop dat ik 
dat wat meer zal gaan beseffen.
Het zal tijd worden...

column
Edward Groenenboom • huisarts

Edward Groenenboom is huisarts in Sommelsdijk.
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De detectiepoortjes vond ik wel eng. Waarom 
moesten ze mij controleren?’
Shari was een echt papa’s-kindje. ‘Toen hij ver-
dween, viel mijn maatje weg en de verloren ja-
ren zijn niet in te halen.’ Haar vader miste een 

stuk van haar ontwikkeling. Toen hij weg 
moest, was Shari een kind, toen hij terugkwam 
was ze een puber. Hij was er niet bij toen ze de 
Cito-uitslag kreeg en trots was dat ze naar het 
vwo mocht. Hij was er niet bij toen ze voor het 

eerst naar de middelbare school ging. ‘Er is een 
bepaalde afstand tussen ons ontstaan. Ik heb 
mijn vader erg gemist en voelde me in de steek 
gelaten. Tegelijk was ik ook boos op hem. Hoe 
had hij het risico kunnen lopen om in deze si-
tuatie terecht te kunnen komen?’
Na zijn vrijlating kon Shari’s vader geen werk 
meer vinden in Suriname. ‘Mijn vader expor-
teerde exotisch fruit en planten naar Neder-
land.’ Het gezin keerde terug naar Nederland. 
Haar vader was twee jaar weg, maar de ver-
werking duurde veel langer. ‘Ik heb mijn mid-
delbare school niet afgemaakt, omdat ik een 
depressie en een posttraumatische stressstoor-
nis kreeg en last had van slapeloosheid.’ Op 
school hebben haar moeder en zijzelf aan de 
bel getrokken. ‘Maar op de basisschool kreeg 
een gezin waarvan de vader net was overle-
den, voorrang. Op de middelbare school werd 
er twee weken rekening mee gehouden, daar-
na moest het maar over zijn. De leerkracht 
leek er verlegen mee.’ Shari kon zich niet con-
centreren door het slaapgebrek en de psychi-
sche problemen. Ze heeft veel gehad aan haar 
psychiater, die zich verdiepte in de problemen 
waarmee kinderen van gedetineerden te ma-
ken kunnen krijgen. ‘Hoe meer zij te weten 
kwam, hoe beter ze de therapie op mij kon af-
stemmen.’

droom
Shari heeft de draad uiteindelijk weer weten 
op te pakken. Ze studeert sociaal pedagogische 
dienstverlening en ze is al tien jaar vrijwilliger 

g geen streepjespak’

Shari: ‘Ik voelde me in de steek gelaten door mijn vader. Tegelijk was ik ook boos op hem.’

Op 4 april 2018 deed de Raad van Europa 
aanbevelingen voor meer aandacht voor 
kinderen van gedetineerden. Naar aan-
leiding van dat advies is in Nederland 
eind vorig jaar het Expertisecentrum 
KIND opgericht. Iedereen die een vader 
of moeder in detentie heeft of betrokken 
is bij een kind van wie de vader of moe-
der in detentie zit, kan hier terecht met 
zijn vragen of verhaal. ‘We bieden een 
luisterend oor en verwijzen als het nodig 
is door’, zegt Winie Hanekamp-Haisma 
van KIND. Het expertisecentrum probeert 
de band tussen kind en ouder te verbe-
teren en de mensen rond het gezin te 
ondersteunen en te betrekken bij de si-
tuatie.
Naast vraagbaak en doorverwijzer, is het 
Expertisecentrum een onderzoekscen-
trum. ‘We gaan de kennis die er binnen 
Europa is, bundelen. En we richten ons 
op scholing van leerkrachten, advoca-
ten, politieagenten en huisartsen. Als 
een ouder wordt gearresteerd, kan dat 
traumatisch zijn en er verandert na die 
tijd veel voor een kind. Zeker als het om 
een eenoudergezin gaat.’
Er is de laatste jaren al meer aandacht 
voor de kinderen gekomen, constateert 
Hanekamp-Haisma. Staatssecretaris Ne-
bahat Albayrak maakte zich hard voor 
betere bezoekregelingen voor ouders en 
kinderen. Dat resulteerde in meer con-
tact en kindvriendelijkere bezoekruim-

tes. En er zijn initiatieven gekomen om 
de band tussen ouder en kind te verste-
vigen. Zo staan vrijwilligers in het Ou-
ders, Kinderen en Detentieprogramma 
(OKD) van Exodus kinderen bij. Een kind 
van een ouder die een gevangenisstraf 
krijgt, loopt niet met zijn verhaal te 
koop, merkt Hanekamp-Haisma. Des te 
belangrijker is het om er voor hen te zijn. 
‘De kinderen hebben niet meegedaan 
aan de criminele daad, maar zijn er wel 
de dupe van.’ Uit onderzoek is gebleken 
dat deze kinderen een grote kans lopen 
zelf met politie of justitie in aanraking te 
komen.
‘Detentie lijkt voor veel mensen iets uit 
een andere wereld, maar we kunnen er 
op een dag zelf mee te maken krijgen. Je 
koffer hoeft op Schiphol maar gecontro-
leerd te worden nadat iemand er stie-
kem drugs in heeft gestopt. Of je kunt 
betrokken raken bij een verkeersongeluk 
met dodelijke afloop.’
KIND is de afkorting van Kind, Informa-
tie, Netwerk en Detentie. De initiatiefne-
mers van het centrum zijn Exodus Ne-
derland – een christelijke organisatie die 
hulp geeft aan (ex-)gedetineerden en 
hun familie – en de Avans Hogeschool in 
Noord-Brabant.

 ▶ expertisecentrumkind.nl
 ▶ exodus.nl
 ▶ childrenofprisoners.eu

één centrum voor alle vragen

psychologie

bij Exodus Nederland als ervaringsdeskundige. 
Exodus is een christelijke vrijwilligersorgani-
satie die hulp geeft aan (ex-)gedetineerden en 
hun kinderen. ‘Mijn droom is er na mijn studie 
ook betaald aan de slag te kunnen. Zo hoopt ze 
de situaties van kinderen die hetzelfde mee-
maken, te kunnen verbeteren. ‘Een deel van 
mijn droom is trouwens al in vervulling ge-
gaan met het Expertisecentrum KIND.’ (zie ka-
der)
Vier jaar geleden overhandigde Shari een ‘wen-
senlijstje’ aan de Tweede Kamer namens alle 
kinderen van gedetineerden. Er is sinds die tijd 
al veel verbeterd, constateert ze. Exodus heeft 
verschillende flyers gemaakt voor achterblij-
vers met daarin een doorverwijzing naar lotge-
notencontact en voor jeugdzorg, politie, onder-
wijs en detentiecentra. 
Bij een arrestatie wordt in kaart gebracht of er 
kinderen in huis zijn. Door de Dienst Justitiële 
Inrichtingen (DJI) is er een voorlichtingsfilm 
gemaakt vanuit het oogpunt van een kind, zo-
dat het kan zien hoe het er in een detentiecen-
trum aan toegaat. In Leeuwarden en Veenhui-
zen zijn vadervleugels gekomen zodat ook 
vaders een betere band met hun kind kunnen 
opbouwen. ‘Ze kunnen bijvoorbeeld via een 
skype-verbinding de diplomauitreiking van 
hun kind zien.’ Er zijn presentaties voor peda-
gogen, onderwijzers, gevangenispersoneel en 
arrestatieteams. Vooral de voorlichting aan 
scholen vindt Shari belangrijk. ‘Soms is moei-
lijk gedrag het gevolg van de situatie thuis.’ En 
ze hoopt dat het taboe op praten over dit on-
derwerp minder wordt. ■
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maakt van pinda’s, bloem en 
basterdsuiker. En Scholten is dol 
op de witte chocolade macadamia-
cookies. De lichtbruine basterdsuiker geeft een 
karamelachtige smaak aan deze koekjes.
Grappig is het recept voor de ‘theezakjes-koek-
jes’. Het zijn koekjes met chocolade in de vorm 
van een theezakje. Met een satéprikker maak je 
er een gaatje in. Daardoor kun je een labeltje 
bevestigen. Leuk om te gebruiken als een per-
soonlijk cadeau met een bijzondere tekst.
Ik besluit het allerlaatste recept in het boek uit 
te proberen, baklavanestjes. Een recept met 
drie sterren. Ik ben verzot op de Turkse baklava 
met rozenwater. Dat heb je voor deze variant 
niet nodig. Ik sla Scholtens advies in de wind 
om filodeeg bij een Turkse of Marokkaanse 
winkel te halen. Ik haal het uit het vriesvak van 
de supermarkt. De vellen zijn waarschijnlijk 
kleiner dan die zij altijd gebruikt, waardoor de 
vorm van mijn koekjes niet mooi wordt. Met 
de smaak is gelukkig niks mis. Koekjes met ho-
ning of filodeeg zijn maar een dag of drie lek-
ker, waarschuwt Scholten. Die van mij zijn bin-
nen anderhalve dag op. ■

gezond
Anouk Broersma / vk beeld istock

Lachband
Lachen is aanstekelijk, dat is bewezen. 
Maar werkt dat ook op televisie? Voegt 
het horen van andermans lach iets toe 
aan onze kijkervaring? Gaan we er 
sneller door lachen of vinden we een 
show grappiger? 

De lachband is een uitvinding uit de jaren vijf-
tig. Charley Douglass, geluidstechnicus bij de 
Amerikaanse tv-zender CBS, ergerde zich aan 
het livepubliek bij sitcoms. Ze lachten op ver-
keerde momenten, te hard of te zacht. Douglass 
nam het heft in eigen hand en begon vooraf 
opgenomen gelach onder series te zetten.
De decennia daarna volgden seriemakers mas-
saal zijn voorbeeld. Het studiopubliek ver-
dween niet, maar hun reactie werd flink ge-
pimpt. Al kwam er soms geen kijker aan te pas: 
zelfs tekenfilmserie The Flintstones gebruikte 
een lachband. 
Psycholoog Sibe Doosje (Universiteit Utrecht), 
die onderzoek doet naar humor, vindt het niet 
gek dat mensen ooit hebben bedacht gelach te 
gebruiken voor een extra komisch effect. La-
chen is een typisch sociale activiteit, dat doe je 
samen. ‘Dat begint al als baby, lachen is heel 
belangrijk in het contact tussen ouder en kind.’ 
Vanuit de wieg schateren naar volwassenen, en 

zien dat die volwassenen terug lachen, is het 
eerste positieve contact dat we hebben. Dat 
vormt de basis voor de rest van ons leven.
Lachen is echt aanstekelijk, blijkt uit diverse 
studies. Test het zelf maar door ‘Quadruplet 
 babies laughing’ op YouTube op te zoeken. 
Achter de camera staat de vader – waarschijn-
lijk – gekke bekken te trekken, in beeld scha-
tert een vierling het uit. Doosje: ‘Als kijker heb 
je automatisch de neiging om mee te lachen, 
dat is een vrij basale reflex.’
Alleen al het horen van een lach is besmette-
lijk, toonde de Amerikaanse lachonderzoeker 
Robert Provine begin jaren negentig aan. Hij 
liet 128 proefpersonen luisteren naar een ‘lach-

doos’, een speeltje. De meerderheid moest er 
op z’n minst van glimlachen. Ten minste, de 
eerste keer. Bij de tiende keer was voor bijna 
iedereen de lol er wel af.
Gelukkig zijn lachbandjes iets gevarieerder dan 
lachspeeltjes, dus er is best kans dat we als 
 kijker meelachen. Of we een serie er ook beter 
door waarderen, is minder goed onderzocht. 
Studies uit de jaren zeventig vonden tegenstrij-
dige resultaten.
In 2009 pakten onderzoekers van de Cleveland 
Universiteit het onderwerp opnieuw op. Proef-
personen keken naar The Andy Griffith Show, 
met of zonder lachband. Bij drie afleveringen 
maakte het amper verschil, maar bij een vierde 

trad een verrassend effect op: kijkers vonden 
deze met lachbandje mínder leuk. De onder-
zoekers bekeken die aflevering nog eens goed 
en concludeerden dat deze grappiger was dan 
de andere drie, met een complexer verhaal en 
meer satire.
Die bevinding sluit aan bij een recente Duitse 
studie met korte, humoristische filmpjes. 
Proefpersonen vonden alle filmpjes grappiger 
met lachband erbij, maar het voegde het meest 
toe bij fragmenten die van zichzelf niet zo héél 
grappig waren. De onderzoekers keken overi-
gens ook of schreeuwgeluiden angst verhoog-
den bij enge filmpjes, maar dat liet kijkers 
koud.
Van toegevoegde waarde of niet, inmiddels 
heeft de lachband voor velen iets oubolligs. 
Nieuwere series als Modern Family en The Office 
gebruiken het niet meer, al ligt dat waarschijn-
lijk aan de stijl. Ze moeten documentaireachtig 
ogen, daar past geen achtergrondgelach bij. 
Ook komische dramaseries als Master of None 
en Orange is the New Black kunnen prima zon-
der. In traditionelere sitcoms als The Big Bang 
Theory is het geschater nog wel te horen, af-
komstig van een livepubliek. Dat is misschien 
maar goed ook. Op internet staan fragmenten 
uit de serie zonder lachgeluiden. Dat wordt 
best snel ongemakkelijk. ■

Koekjes met 
een Marokkaans 
tintje
Elizabeth Scholten is gek op het bakken 
van koekjes. Ze wordt er blij van iets te 
maken wat mooi en lekker is en waar 
anderen ook vrolijk van worden. Hon-
derd van haar recepten staan in het 
boek 100 luxe koekjes.

Scholten bleef – ook bij mislukkingen – ijverig 
doorbakken tot ze het koekjes maken  onder de 
knie had. Haar Marokkaanse vriend – tegen-
woordig haar man – inspireerde haar buiten de 
Nederlandse traditie te kijken. 
Scholten deelde haar bakresultaten al via Face-
book, YouTube en Instagram en een eigen blog 
op haar website. Ze is te vinden onder ‘ellouisa 
coocking’. In het boek staat voor elk wat wils. 
Koekjes met fruit, noten of chocolade. De ster-
ren geven de moeilijkheidsgraad aan. Wie net 
begint, kiest een koekje met één ster en wie 
meer uitdaging wil die met drie. 
Bij de recepten staat hoeveel koekjes het deeg 
oplevert. Wil je er minder, dan kun je de ingre-
diënten halveren. Verder staan er stempels bij, 
die aangeven dat het recept geen gluten of koe-
melk bevat of dat er geen oven nodig is. 
Bij een aantal recepten staat ook dat het de 
 favoriet van de schrijfster of haar zoontje Sami 
is. Sami is bijvoorbeeld gek op de regenboog-
koekjes met kokos en witte chocolade. Door 
verschillende kleurstoffen aan het deeg toe te 
voegen, ontstaan er vrolijke laagjes. Haar eigen 
favoriet is het eenvoudige pindakoekje, ge-

15 stuks

ingrediënten
75 g gepelde amandelen
75 g pistachenoten
1 el suiker
½ tl kaneel
250 gr filodeeg (uit Turkse of Marok-
kaanse winkel)
100 gr gesmolten roomboter
250 gr honing
zonnebloemolie
satéprikkers

bereiding
Verwarm de oven voor op 200 °C.
Bak de amandelen in een beetje zonne-
bloemolie goudbruin en laat ze uitlekken 
op keukenpapier.
Maal ze samen met de pistachenoten 
grof en voeg de kaneel en suiker toe.

Snijd de vellen filodeeg in de lengte 
doormidden.
Neem een vel filodeeg en bestrijk deze 
met de boter. Leg een ander vel erop.
Leg het vel in de lengte voor je op je 
werkblad. Leg op de onderkant een saté-
prikker en rol het deeg om de satéprikker 
heen tot een rolletje. 
Druk het deeg van beide zijkanten tege-
lijk naar het midden zodat het rimpelt.
Haal de prikker eruit en vouw de uitein-
den van het deeg naar elkaar toe zodat 
je een nestje krijgt. 
Schep in het midden een beetje noten-
mengsel. 
Leg de nestjes op een met bakpapier 
 beklede bakplaat en bestrijk ze voorzich-
tig met de overgebleven boter.
Bak ze ongeveer 15-20 minuten tot ze 
goudbruin en gaar zijn.
Verwarm ondertussen de honing au 
bain-marie en dompel de nestjes na het 
bakken er meteen in. Laat ze een paar 
minuten zwemmen in de honing. Laat ze 
vervolgens uitlekken en afkoelen.

Baklavanestjes

100 luxe koekjes van eigen deeg
Elisabeth Scholten. Uitg. Nieuw 
Amsterdam, Amsterdam 2019. 
160 blz. € 23,99

in de keuken
Sophia Geuze beeld uit besproken boek

pinda’s, bloem en
er. En Scholten is dol 
chocolade macadamia-
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Precies als je in lichte slaap verkeert, begeleiden apps je met een lieflijk deuntje de dag in.

Allerlei apps beloven een gezondere nachtrust en een prettiger ontwaken. 
We testten twee populaire slaapverbeteraars. 
Niels Waarlo / vk beeld istock

Ontwaken met pianospel
Zweef je net prettig door dromen-
land, sleurt een snerpend geluid je 
terug de harde realiteit in. Nee, 
wakker worden is niet altijd prettig. 
Gelukkig bestaan er legio telefoon-
applicaties die een betere nachtrust 
en een prettiger ontwaken beloven.
Een smartphone op het nachtkastje of naast je 
in bed, meer is volgens veel van die apps niet 
nodig om je slaap door te lichten. De apps zeg-
gen te weten of iemand in diepe of juist lichte 
slaap is op basis van bewegingen in bed. Zo 
proberen ze slaapcycli in kaart te brengen, de 
afwisseling tussen lichte en diepe slaap die zich 
een handvol keren per nacht voltrekt. Ook me-
ten ze of je snurkt en, in sommige gevallen, of 
je praat in je slaap. Op die manier registreren 
ze de duur en kwaliteit van de slaap. Dan, pre-
cies als je in lichte slaap verkeert, begeleiden ze 
je met een lieflijk deuntje de dag in. Zodat je 
fris en opgewekt aan het ontbijt verschijnt.
Klinkt goed. Tijd om Sleep Cycle te downloa-
den, een van de bekendste slaapapps. Je stelt in 
tussen welke tijden je wakker wilt worden – 
bijvoorbeeld tussen 7 uur en half 8 – en legt de 
telefoon op het nachtkastje. Bij Sleep Cycle pikt 
de microfoon bewegingen op aan de hand van 
geluiden die ze veroorzaken. Veel beweging 
duidt op lichte slaap, weinig beweging op die-
pe.
Als de app tijdens het vooraf ingestelde halfuur 
meent dat je in lichte slaap bent, begint hij met 
een teder muziekje dat geleidelijk in volume 
toeneemt. Dat ontwaakt inderdaad prettig.
Na enige tijd geven de data een beeld van de 
gemiddelde duur en kwaliteit van je slaap, en 
daarmee een indruk of je eigenlijk wel lang en 
diep genoeg slaapt. Helaas lijkt de app ook wel-
eens doof. Kennelijk hoeft de telefoon maar 
een beetje verkeerd op het kastje te liggen of 
de grafieken slaan plat. 

Dan is er Sleep as Android. Andere app, zelfde 
concept. Deze app maakt je wakker met een 
kalm piano-melodietje en een klaterend beek-
je. Voor het meten van de bewegingen in bed 
wordt de gevoelige bewegingsmeter gebruikt 
waarmee smartphones bijvoorbeeld stappen 
tellen. Daarvoor moet de telefoon dus mee in 
bed. 

Ook kan Sleep as Android waarschuwen dat het 
tijd is om naar bed te gaan, met het oog op de 
tijd dat de wekker – ofwel de piano – morgen 
afgaat. Een handig steuntje in de rug voor men-
sen die de neiging hebben ’s avonds de tijd uit 
het oog te verliezen. Het is zelfs mogelijk om 
doelen in te stellen met borg als motivatie: lukt 
het niet om een doel te halen, bijvoorbeeld een 
hoger slaapgemiddelde, dan gaat het geld naar 
slaaponderzoek.

Kun je op zulke apps vertrouwen? ‘Ik betwijfel 
sterk of de metingen goed werken’, reageert 
Eus van Someren, hoofd van de afdeling Slaap 
en Cognitie van het Nederlands Herseninsti-
tuut. 
‘Zeker als je bedenkt wat wij allemaal uithalen 
om slaap te meten, met elektroden op het 
hoofd in een laboratorium, en hoe moeilijk het 
dan nog steeds is.’ Er is weliswaar een relatie 
tussen beweging en slaapfases, zegt hij, maar 

die is niet een-op-een te leggen en varieert 
flink per persoon.
Stel dat de apps een grof beeld geven van ie-
mands slaapfases, klopt het dan dat het beter is 
om in lichte slaap wakker te worden? En dat 
ontwaken uit diepe slaap mensen zelfs ‘nega-
tief kan beïnvloeden gedurende de dag’, zoals 
Sleep as Android claimt op zijn website? Nee 
hoor, zegt Van Someren. Het kan best lekkerder 
voelen bij het ontwaken, maar na een halfuur, 
drie kwartier maakt het niet zoveel meer uit.
Waar het om draait, is of je genoeg en goed 
slaapt, vervolgt hij. ‘Zet je de wekker tussen 
half 7 en 7 uur in plaats van gewoon om 7 uur, 
gooi je dus een klein beetje slaap weg.’
Slaapexpert Els van der Helm richtte Shleep op, 
een slaapcoachprogramma voor bedrijven mét 
eigen app. Die maakt gebruik van vragen die 
mensen beantwoorden om te ontdekken aan 
welke slaapoefeningen iemand behoefte heeft. 
‘Een telefoon kan je slaap niet goed meten.’
Alle oefeningen, bijvoorbeeld om makkelijker 
op te staan zonder snoozen, gaan stapje voor 
stapje en met actieve begeleiding van een 
coach, legt Van der Helm uit. Want uiteindelijk 
is een verandering in ritme nodig als je niet 
goed wakker wordt. Eerder in slaap vallen, zo-
dat je eerder uit bed kunt. Ze vraagt zich af in 
hoeverre telefoonapps werkelijk gedragsveran-
deringen teweegbrengen. ‘Al zweren sommige 
mensen bij dit soort apps. Als je er blij van 
wordt, gebruik ze dan vooral. En misschien is 
het voor sommigen wel een eye-opener als ze 
zien dat ze niet genoeg slapen.’ ■

digitale trends

De Volkskrant vroeg slaapgegevens op 
bij Sleep Cycle. Daaruit blijkt dat Ne-
derlandse gebruikers bij de beste sla-
pers ter wereld horen. Zij slapen ge-
middeld 7 uur en 39 minuten (op basis 
van 45.000 mensen), wereldwijd is dit 
7 uur en 13 minuten (op basis van 1 
miljoen mensen). Vooral Japanse ge-
bruikers slapen kort: gemiddeld 
slechts 6 uur en 17 minuten. Natuurlijk 
vormen gebruikers van slaapapps 
geen perfect representatieve groep. 
Toch kunnen dit soort data de weten-
schap helpen, denkt slaapexpert Els 
van der Helm. ‘Het is voor het eerst in 
de geschiedenis dat we zoveel data 
hebben van mensen in een natuur-
lijke omgeving.’

slaapdataberg
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Het tweede deel van de documentaire laat het 
drama in de game-industrie zien. Als eerste de 
crunch: voor langere tijd heel lange dagen wer-
ken. ‘Mijn dochter moest huilen toen ik haar 
naar school bracht. Ze wilde niet dat ik weg 
ging. Dat gaat door je hart.’ ‘Er hebben zeven 
mensen ontslag genomen.’ Er wordt een perso-
neelsbijeenkomst belegd om te praten over de 
werkdruk. ‘Ik ga heel hard werken om te zor-
gen dat we een gezonde omgeving en een ge-
zonde planning hebben’, belooft Cardin aan de 
zaal. Een tijdje later haakt hij plotseling af voor 
therapie.
Ten tweede moet Jason zijn ‘kindje’ uit handen 
geven. For Honor wordt gebouwd, terwijl Jason 
meer en meer afscheid neemt. Zijn specifieke 
wensen worden overruled door anderen. Jason 
wordt zelfs niet uitgenodigd om te spreken op 
een feestje. Op de dag van de release is hij ook 
verdrietig omdat hij dan al weet dat er geen 
tweede deel komt met zijn hulp. Zijn droom 
For Honor komt uit en het sprookje is klaar. 
Binnen tien dagen worden 3 miljoen exempla-
ren verkocht en ondertussen worden de bu-
reaus leeggeruimd. De marketingdirecteur gaat 
zich verbinden met zijn kinderen. Cardin doet 
een stap terug zodat hij niet overspannen 
raakt.

▶ ▶ Playing Hard, documentaire, 90 min, Netflix
▶ ▶ playinghardthemovie.com

games
Marieke Westerterp beeld nd

De Netflix-documentaire Playing Hard 
laat de droom en het drama van een 
gamedeveloper zien. Een mooi 
portret.

‘Onsterfelijkheid is iets doorgeven aan mensen 
dat ze kunnen houden als je er zelf niet meer 
bent. Zo overleef je de dood’, zegt gamedevelo-
per Jason VandenBerghe. Het is zijn eerste uit-
spraak in Playing Hard over het ontwikkelen 
van de game For Honor. De Netflix-documen-
taire toont de harde realiteit van de mensen die 
ervan dromen games te maken.
In het hoofd van Jason VandenBerghe zit een 
actie-fighting game in een middeleeuwse fan-
tasysetting met een bijzonder gevechtssys-
teem. De ervaren rot in de game-industrie 
praat al een decennium over een zwaardvecht-
game, maar niemand wil er iets mee. Tot vier 
jaar geleden, als Ubisoft besluit dat het team 
van Stéphane Cardin mag gaan bouwen aan het 
idee van VandenBerghe. Ubisoft neemt een 
groot risico met zo’n nieuwe game. De meeste 
succesvolle games zijn nieuwe delen van een 
bestaande game-serie. 3 procent van de games 
maakt 97 procent van de winst. 
Samen gaan Jason en Stéphane het avontuur 
aan een zwaardvechtgame te ontwikkelen 
met de adrenaline van de superbowl en mon-

sterjams. Langzaam zie je de game ontstaan. 
Eerst zijn de poppetjes bewegende blauwe 
lijntjes, later krijgen ze body en nog later een 
blinkend harnas. Het eerste deel van de docu-
mentaire laat de droom van game-ontwikke-
laars zien: dat jouw fantasie uitgewerkt wordt 
tot een game. Ook de achterliggende bood-
schap komt aan bod. ‘Wanhoop drijft ons naar 
oorlog. Vertrouwen kan oorlog beëindigen’, 
lijkt de kern te raken, onder een dikke laag 
van gevechten en magie. Je hoort Jason praten 
over gewelddadigheid als hij geconfronteerd 
wordt met verwoestende aanslagen in de ech-
te wereld. For Honor gaat over hoe strijders 
vrede maken. 

oefenpotje
Je leert Jason VandenBerghe en Stéphane Car-
din echt kennen als je ziet hoe ze omgaan met 
hun vrouw en dochtertjes. Je ziet het team van 
gamedevelopers plezier hebben als ze de CEO 
van Ubisoft inmaken tijdens een oefenpotje. 
Via deze interne testen blijkt de game aantrek-
kelijk genoeg en dus blijft Ubisoft investeren 
en groeit het team.
Je ziet de zenuwen rond de eerste onthulling 
op de grote gamebeurs E3, anderhalf jaar voor 
de release. Dan groeit het team tot 500 man en 
langzaam raakt de regie zoek. 

Droom en drama in game-development

digitale trends

apps
Reinier Zoutendijk beeld nd

Tiny Rails is een leuke game waarin je je 
eigen spoorwegimperium opbouwt. Je 
opa wordt een dagje ouder en heeft hulp 
nodig om zijn spoorbedrijf te runnen. Met 
zijn trein doorkruis je de Verenigde Sta-
ten en vervoer je goederen en passagiers. 
Zo verdien je geld en diamanten waarmee 
je je trein kunt verbeteren:  extra wagons, 
een snellere locomotief of ruimte voor 
meer passagiers. Je bepaalt zelf hoe je het 
spel speelt: je kunt speciale opdrachten 
aannemen en bijvoorbeeld appels van 
New York naar Los Angeles vervoeren, of 
juist vrij rondreizen. Dan bepaal je op elk 
station welke vracht je inkoopt en waar je 
naartoe rijdt. 
Ook moet je de passagiers tevreden hou-
den: na verloop van tijd is een simpele 

wagon met zitplaatsen niet meer genoeg. 
Je hebt wagons met restaurants nodig, 
entertainment, of zelfs een wagon met 
een park erop. Deze wagons speel je vrij 
door voor elk deel van de kaart bepaalde 
doelen te halen zoals het totaal afgelegde 
kilometers of hoeveel stations je bezit. Als 
je verder bent in het spel kun je ook naar 
andere gebieden afreizen: rijd je trein op 
de boot naar Afrika, Europa of Australië. 
Elke regio heeft zijn eigen specifieke pro-
ducten te koop en biedt unieke wagons 
en locomotieven. 

Tiny Rails

Geschikt voor iOS en Android, gratis

Kost het je veel moeite om geconcen-
treerd aan het werk te zijn? Ben je snel 
afgeleid door berichtjes op je telefoon? 
Probeer dan eens Mars Craft. In deze app 
bouw je door geconcentreerd te werken 
een Marsbasis. Stel een timer in en de 
app bouwt in de tussentijd virtuele ge-
bouwen op Mars. Als je de app uitscha-
kelt, stop je het bouwproces en vernietig 
je de basis. Zo kun je jezelf op een leuke 
manier geconcentreerd aan het werk zet-
ten. Je zet een timer van minimaal tien 
minuten en maximaal twee uur. Langere 
periodes leveren grotere bouwwerken 
op. 
Maar wat als je aan het werk bent en een 
goed idee krijgt waarvan je snel wat aan-
tekeningen wilt maken? Dan is je basis 
niet gelijk verloren als je de app stopt om 
naar een notitie-app te gaan. Binnen de 
app kun je aantekeningen maken die het 
bouwproces niet onderbreken. Als je gro-
tere en unieke bouwwerken wilt, kun je 
kolonisten inzetten om meer te bouwen 
in een bepaalde tijd. Of houd wedstrijd-
jes met vrienden wie het langst aan het 
werk is. Maar pas op: met deze functies 
ben je al snel zoveel met de app bezig dat 
je alsnog niet aan je echte werk toekomt. 

Mars Craft

Geschikt voor iOS, gratis met 
premiumfuncties

Volg je eigen spoor Focus in de ruimte

Jason VandenBerghe loopt jarenlang rond met 
het plan om een zwaardvechtgame te 
ontwikkelen. Samen met Ubisoft probeert hij 
zijn droom te realiseren.
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consument

mooi wonen
Marije Develing beeld Zara Home

Oranje binnen!

Marije Develing is eigenaar van Maison Belle in Apeldoorn. Ze is 
interieurontwerper en -stylist en deelt haar passie voor wonen. 
maisonbelle.nl

Naar buiten zonder jas, bloesem aan de bomen en feest vieren op 
straat. De Oranjekriebels slaan weer toe met Koningsdag op komst. 
Van kinds af aan vind ik deze dag zo’n feest! De natuur ontwaakt, de 
eerste zonnestralen op je huid en samen vieren we de verjaardag 
van onze koning. Uren struinen over de vrijmarkt om de mooiste 
schatten te vinden. Lekker op het terras en aan het eind van de dag 
een barbecue met vrienden. Wat is het dan leuk om de tafel in het 
oranje te stylen. Oranje is natuurlijk dé kleur om onze nationale 
feestdagen mee te vieren, maar ook daarna nog een prachtige kleur 
voor een warm interieur. Het klinkt misschien heftig, maar oranje 
geeft ook warmte en vrolijkheid in huis. 
Vergeet hier even de plastic vlaggenlijnen, pluche knuffels en 
schreeuwerige outfits, maar denk in authentieke terracotta-oranje 
tinten voor het interieur. Deze tinten zijn wat minder fel, maar zeker 
even warm en feestelijk. In mediterrane landen is oranje/terracotta 
een basiskleur voor de huizen. Vloeren, wanden en decoratie wor-
den al jaren in deze klei-kleur uitgevoerd. Er ontstaat een zomerse 
en warme basis die eigenlijk tijdloos mooi blijft. 
Tegenwoordig wordt ook bij ons de kleur veel gezien in de bohemien 
en landelijke interieurstijl. In een lichte basis worden de warme 
kleuren veelal gecombineerd met riet, rotan en kleurrijke prints. 
Daar past de kleur oranje prachtig bij!

linnen: Natuurlijk hoeft niet alles anders. Zoals op de inspiratie-
foto’s is er gewerkt met gekleurd linnen zoals de oranje sprei over 
het bed of een tafellaken in een warme terracotta tint. Combineer je 
dit met hout of rotan dan ontstaat er een luchtige, zomerse sfeer. 
Gevlochten manden zijn hiervoor mooi en handig, want ze zijn de-
coratief en als opbergers te gebruiken. Houten meubels van licht tot 
donker benadrukken de warmte.

terracotta: Terracotta potten zijn zo mooi warm en puur van 
zichzelf. Gebruik terracotta potten voor je kamerplanten of zet een 
mooie terracotta kruik op de eettafel met slechts een paar bloemen. 
Juist door de eenvoud en de warmte van het materiaal komen bloe-
men en planten zo nóg mooier uit. Kalkverf op de wanden geeft 
hetzelfde, pure effect.

vloerkleed: Een vloerkleed in mooie kleuren en een bijzonder 
patroon maakt dat een interieur tot leven komt. Oude perzen of ke-
lims zijn weer helemaal terug van weg geweest. Regelmatig vind ik 
ze op Marktplaats, maar ook de vrijmarkt op Koningsdag is dé plek 
om naar deze pronkstukken te zoeken. Deze vloerkleden zijn vaak 
handgemaakt en blijven jaren mooi. Ze kunnen juist daardoor heel 
goed gereinigd worden zodat ze fris zijn voor een nieuw thuis. De 
warme kleuren en patronen staan ook prachtig in een modern inte-
rieur. Vind je het wat heftig? Laat de rest van je interieur dan lekker 
rustig zodat de kleur en het materiaal de aandacht krijgt. 
Fijne Koningsdag! ■

Hoe richt je je woonkamer op 
een praktische manier in? Waar 
moet je op letten als je een 
schemerlamp koopt? Welk effect 
heeft een bepaalde kleur in een 
vertrek? In deze rubriek geeft 
interieurstyliste Marije Develing 
antwoord op uw woonvragen. 
Hebt u een woonvraag voor 
Marije? Stuur een mail naar 
 leven@nd.nl.
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gerechtelijke 
publicaties

 ■ fusie
De directie van Peter Bras 
Holding B.V., gevestigd te 
Oss en de directie van Bras 
Groep B.V., gevestigd te Oss, 
berichten dat in verband 
met een voorgenomen juri-
dische fusie de stukken als 
bedoeld in artikel 2:317 BW 
zijn neergelegd ten kantore 
van het handelsregister van 
de Kamer van Koophandel 
te Eindhoven, alsmede ten 
kantore van bovengemelde 
vennootschappen.

vraag en aanbod

 ■ goud en zilver
GELD voor uw GOUD! 
T.k.gevr: (oude) gouden 
sieraden, gouden tientjes, 
Krugerranden e.a. gouden 
en zilv. munten, baartjes 
zilver en goud, 
muntverzamelingen etc. 
Kevelam Garderen 0577-
461955 lid NVMH

tips
tarief € 5,78 per regel; tekst wordt achterelkaar doorgezet; opgave via ndadvertenties.nl 

nd.nl/vakantieservice

Vakantie? 
Wat doen we 
met de krant?

▶  Bezorgen op een ander (vakantie)adres 

▶ Vul de bon in of geef de wijziging door via nd.nl/vakantieservice

▶

  

Bezorging stoppen, bonnen voor gratis krant
Op te halen bij elk verkooppunt in Nederland waar nd© verkrijgbaar is. 
Kijk voor verkoopadressen op nd.nl/losseverkoop.

▶  Bezorging stoppen

Deze mogelijkheden gelden alleen voor een periode van minimaal 1 week. 
De digitale krant blijft altijd beschikbaar. Bij bezorging stoppen wordt 
de eerstvolgende betaling opgeschoven met het aantal dagen dat de krant 
niet bezorgd wordt. Bezorging in het buitenland is op eigen risico en 
kost in Europa € 3,30 en buiten Europa € 3,50 per dag.  

▶  Deze bon minstens twee weken voor uw vakantie opsturen naar:
Nederlands Dagblad Vakantieservice, Postbus 2085, 3800 CB Amersfoort

Uw gegevens:

voorletter(s)/naam: 
 
straat:            huisnr.:
 
postcode:               plaats:
 
telefoon (vast):    telefoon (mobiel): 

e-mail:
 

Ik/wij gaan op vakantie van   t/m: 

Uw keuze:

□  Bezorgen op een ander (vakantie) adres

voorletter(s)/naam: 

Evt. nummer/kamer/plaats:

straat:            huisnr.:
 
postcode:               plaats:

land:

□  Bezorging stoppen, bonnen voor gratis krant

□  Bezorging stoppen

De pagina’s Vakantie & Vrije Tijd
verschijnen op: 

donderdag 11 april
donderdag 9 mei
donderdag 6 juni

Geef uw vakantietip op voor die 
pagina’s via www.nd.nl/tips 
en kies voor ‘Tips’
Voor zakelijk adverteren op de pagina’s 
Vakantie & Vrije Tijd neemt u contact op met 
ons via advertentie@nd.nl of 088 1 999 999.

Huisje of 
stacaravan 
verhuren?

advertenties

vacatures
nd.nl/vacaturebank

Deze vacatures stonden 
 afgelopen week in de krant

 ▶ Lid Raad van Toezicht | Vertrouwenspersoon
LEV-WN Alphen aan den Rijn

 ▶ Directeur
PCBO Dantumadiel voor CBS De Tarissing Rinsumageast

 ▶  Promovendus Geschiedenis van de Geestelijke 
 Verzorging in de Nederlandse Krijgsmacht
Theologische Universiteit Kampen

 ▶  Docent muziek | Docent rekenen | Docent Nederlands | 
Onderwijsadviseur taal | Onderwijsadviseur rekenen
Driestar educatief Gouda

 ▶ Leerkrachten | Onderwijsassistenten 
De Drieslag onderwijs en kinderopvang Barneveld

 ▶ Directeur bestuurder
Stichting Ontmoeting via Pandion Partners Houten

 ▶ Leerkrachten groep 3-5
Gbs De Wierde Winsum

 ▶  GZ-psychologen | Kinder- jeugdpsychiater |  Psychiaters 
| Begeleiders | Psychotherapeut/psycholoog | Arts | 
Psychotherapeuten | Sociaal psychiatrisch verpleeg-
kundige (i.o.)
Eleos diverse locaties

 ▶  Directeuren | Leerkrachten | Intern Begeleider / 
 Zorgcoördinator | Onderwijsassistent | Administratief 
Medewerker
LEV-WN diverse locaties

 ▶  Wijkverpleegkundigen | Verzorgenden (IG) | 
 Medewerkers hulp bij huishouden | Vakantiemede-
werkers | Recruiter assistent
Curadomi en Agathos diverse locaties

 ▶ Voorzitter Raad van Toezicht
Lelie zorggroep Rotterdam

 ▶ Docenten
De Meerwaarde Barneveld

 ▶ Koster - Beheerder m/v
De Voorhof GKV Assen Marsdijk

 ▶  Pedagogisch medewerkers | Regiomanager | 
 Vestigingsmanager
Bambino Christelijke Kindercentra Eindhoven, Dordrecht, Katwijk

 ▶ Directeur
Stichting CVO-AV locatie Calvijn Hardinxveld-Giessendam

 ▶ Leerkrachten groep 3-5
Gbs De Wierde Winsum

 ▶ Inkoper Damesmode fulltime
Speksnijder Bergambacht, Veenendaal

 ▶ Huisarts in dienst van een huisarts
Huisartsenpraktijk Bellavista Almelo

 ▶ Beeldregisseur / eindredacteur vormgeving
Nederlands Dagblad Amersfoort

 ▶ Pastor
International Christian Fellowship  Delft

Kijk voor meer informatie op 
www.nd.nl/vacaturebank
▶ Uw vacature ook in het Nederlands Dagblad?

▶ Neem contact op met de advertentieafdeling

Advertentieafdeling Nederlands Dagblad
E-mail: advertentie@nd.nl
Telefoon: 088 1 999 999



15

nd levenwoensdag 24 april 2019

veel beter om niets te doen? Ondertussen is het 
verraad dichtbij. Wie is er nog te vertrouwen?
Het meisje met de vlechtjes is een intens boek. 
De gedachtewereld van Freddie is sterk be-
schreven. Het verhaal boeit niet alleen door de 
verhaallijn, maar ook vanwege de actieve 
schrijfstijl. Geldof schildert in rake bewoordin-
gen en korte zinnen een authentiek, rauw en 
oprecht portret van een bijzonder meisje. 
Het verhaal zelf is overigens deels fictief. Zo be-
dacht Geldof er verschillende personages bij. 
Peter bijvoorbeeld heeft nooit bestaan. Dat laat 
onverlet dat het verhaal een ode is aan het le-
ven van Freddie die helaas net voor het uitko-
men van dit boek overleed. 
Eerder schreef Geldof de indrukwekkende oor-
logsroman Elke dag een druppel gif over een 
jongen uit een NSB-gezin. ■

Heldere zinnen en mooi taalge-
bruik leveren een sfeervol verhaal 
op met een warme uitstraling en 
een happy end.

Julia’s zoektocht
Thea Zoeteman-Meulstee. Uitg. Den 
Hertog, Houten 2018. 250 blz. €14,90 12+

In deze dikke young adultroman 
gaat Julia op zoek naar de Rotter-
damse Joke, die in de Tweede We-
reldoorlog een dagboek bijhield. 
Julia komt het bijzondere dagboek 
per toeval tegen in een bureautje 
van de kringloop. Ze is onder de 
indruk, vooral omdat Joke vertelt 
over de liefde voor haar Joodse 

vriend Daniël, die naar een con-
centratiekamp is weggevoerd. Sa-
men met vriendin Brenda gaat Ju-
lia op onderzoek uit om te 
ontdekken of Joke nog leeft. Wat 
zou het mooi zijn als ze het dag-
boek aan haar kan teruggeven. Ze 
starten voortvarend, maar al snel 
loopt het spoor dood. Hoe nu ver-
der? 
Ondertussen passeren er ook ge-
wone meidenthema’s de revue, 
zoals verliefdheid, vriendschap en 
schoolperikelen. Zo is Walter, de 
broer van Brenda, verliefd op Ju-
lia. Hij blijft contact met haar zoe-
ken, maar Julia zit daar helemaal 
niet op te wachten.
Het verhaal leest over het alge-

meen soepel, onder andere door 
de korte zinnen. De auteur heeft 
oog voor pubermeiden met de 
daarbij horende onzekerheden. 
Dit maakt het tot een leesboek dat 
veel meiden zal aanspreken. 

De jongen in de schaduw
Janet Wees. Uitg. Callenbach, Utrecht 
2018. 176 blz. € 14,99 12+

Er is al veel geschreven over WOII. 
Toch is nog niet alles verteld. Zo is 
er het verhaal van de Joodse Wal-
ter Bartfeld, die vanuit Duitsland 
naar Nederland vluchtte en daar 
als kind de bezetting van ons land 
meemaakte. Jarenlang kon hij 

twaalf en is daarom veel minder verdacht dan 
volwassen verzetsstrijders. Wat ze doen is im-
mens gevaarlijk. Zo verleiden ze hooggeplaats-
te nazi’s en lokken hen mee het bos in, waar ze 
gedood worden. Ook Freddie krijgt bloed aan 
haar handen en worstelt met haar gevoelens. Is 
wat ze doet goed of fout? Is ze trots of bang? 
Die gevoelens worden uitvergroot door Peter, 
de jongen op wie ze verliefd is. Hij vindt dat ze 
onnodig levens in gevaar brengt. Is het niet 

jeugdboeken

Het meisje met de vlechtjes is het indrukwekkende 
verhaal van Freddie Oversteegen. 
Annette van der Plas beeld anp / Jerry Lampen

Het meisje in het verzet
Als tiener maakte Freddie Overstee-
gen deel uit van de Haarlemse ver-
zetsgroep. Haar boeiende levensver-
haal werd de basis voor een 
spannend jeugdboek.

Veel mensen kennen Hannie Schaft, het meisje 
met het rode haar. Vlak voor de bevrijding 
kwam ze (in april 1945) om het leven en als 
een verzetsheldin ging ze de geschiedenis in. 
Veel minder bekend is dat ook Truus en Fred-
die Oversteegen als jonge meisjes deel uit-
maakten van dezelfde Haarlemse verzetsgroep. 
Freddie zocht nooit het podium en echte er-
kenning voor haar verzetsdaden kreeg ze pas 
aan het einde van haar leven. Schrijfster Wilma 
Geldof tekende op een indrukwekkende ma-
nier haar verhaal op in Het meisje met de vlecht-
jes. 
Aan het begin van de oorlog is Freddie veertien 
jaar. Haar moeder is een arme, zelfstandige 
vrouw die Joodse vluchtelingen opvangt en ac-
tief is in de communistische partij. Ze vindt het 
goed dat haar kinderen verzetswerk doen, zo-
lang ze maar blijven nadenken. ‘Ik weet niet 
precies wat jullie gaan doen en dat weten jullie 
zelf ook nog niet, maar blijf altijd menselijk. 
Nooit als de vijand worden. Geen vuile handen 
maken. Geen opdracht is opdracht. Altijd zelf 
blijven nadenken.’ 
De meiden beginnen met koerierswerk, maar 
al snel raken ze betrokken bij het geweldda-
dige verzet. Freddie ziet er – vooral als ze 
vlechtjes draagt – nog uit als een meisje van 

Freddie (l.) en Truus Oversteegen, 
verzetsvriendinnen van Hannie Schaft, kregen 
in 2014 het Mobilisatie Oorlogskruis uitgereikt 
door premier Mark Rutte.

Het meisje met de vlechtjes
Wilma Geldof. Uitg. Luitingh-Sijthoff, 
Amsterdam 2018, 224 blz. € 15,99 12+

leestip
Annette van der Plas beeld nd

Verboden te vliegen
Martine Letterie. Uitg. Leopold, 
Amsterdam 2019, 140 blz. € 15,99 9+ 

Martine Letterie schrijft vaak over 
de Tweede Wereldoorlog. Ook Ver-
boden te vliegen speelt in deze 
periode, maar de auteur kiest 
voor een heel originele invals-
hoek: ze kruipt in de huid van een 
postduif. Duiven zijn hun leven 
niet zeker, want de bezetter wil ze 
allemaal opruimen. De vogels 
worden namelijk gebruikt om 
stiekem berichten door te geven 
aan de geallieerden. Fietje zorgt 
samen met haar broer voor de 
duiven bij hen thuis. Ze heeft een 
band met de dieren opgebouwd 
en wil ze niet zomaar kwijt. Kan 
ze een list verzinnen en de duiven 
laten onderduiken? En wat vinden 
de duiven daar zelf van?
Het verhaal wisselt mooi van per-
spectief tussen Fietje en haar lie-
velingsduif Charlie. De illustraties 
(van Rick de Haas) hebben een 
prachtige, sfeervolle uitstraling. 
De oorlog komt dichtbij, maar 
wordt nergens te heftig, waar-
door ook jongere kinderen het 
aankunnen. Zij ontdekken op hun 
niveau wat oorlog betekent.

recensies
Annette van der Plas beeld nd

Liefde is niet voor lafaards
Ulf Stark en Ida Bjors (vert. Edward 
van de Vendel). Uitg. Querido, 
Amsterdam 2018. 128 blz. €17,50 7+ 

Het is moeilijk om in weinig woor-
den een hele wereld invoelbaar te 
maken. Zeker als dat een wereld 
betreft van bijna tachtig jaar ge-
leden. Toch is auteur Ulf Stark erin 
geslaagd om de gevoelens van de 
Zweedse jongen Fred compact en 
overtuigend aan het papier toe te 
vertrouwen. Fred mist zijn vader, 
die aan het einde van de Tweede 
Wereldoorlog de Zweedse grenzen 
moet bewaken. Gelukkig is er een 
kier in de kledingkast, waardoor 
hij zijn geheimen toch met hem 
kan delen. Hij praat over zijn lief-
de voor Elsa. Voordeel van de kier 
is dat papa het niet doorvertelt. 
Verder gaat het leven ook gewoon 
door. Op school loopt een grap 
niet helemaal zoals gepland en 
thuis helpt Fred zijn moeder om 
de eindjes aan elkaar te knopen. 
En hij zorgt voor een fijne kerst-
avond, die nog mooier wordt dan 
hij had durven dromen.
Ondanks de oorlogsdreiging is dit 
verhaal niet zwaar op de hand. 

daar niet over praten. Pas als opa 
was hij in staat om zijn verhaal 
aan zijn kleindochter Jenny te 
vertellen.
Walter (8) moet al snel na de be-
zetting opnieuw op de vlucht. Hij 
duikt onder en zwerft met de rest 
van het gezin langs allerlei op-
vangadressen. In het Verscholen 
Dorp op de Veluwe blijven ze voor 
langere tijd. Het lijkt hier in de 
bossen redelijk veilig, maar is dat 
wel zo? De ontmoeting met an-
dere, bijzondere onderduikers zal 
hij nooit meer vergeten. Zo leert 
hij een Britse piloot, een Duitse 
deserteur en een Russische krijgs-
gevangene kennen. Hij schrijft er-
over in brieven aan zijn oma, die 
in het boek staan afgedrukt tus-
sen de gebeurtenissen door. Het 
verhaal is ook een ode aan de ver-
zetsmensen die Walter geholpen 
hebben de oorlog te overleven. De 
meeste heeft hij nooit meer te-
ruggezien.
Mooi dat dit bijzondere oorlogs-
verhaal (met zwart-witfoto’s van 
genoemde plekken en personen) 
op de valreep aan het papier is 
toevertrouwd en niet in het verle-
den is verdwenen. ■
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Rugby
Nog drie nachtjes slapen, dan is 
het Koningsdag. Lot heeft er zin 
in. 
De Koningsspelen op school 
waren ook heel leuk. Eerst was 
er Koningsontbijt. Iedereen 
mocht op school komen eten. De 
supermarkt had dozen met 
brood, drinken, fruit, pindakaas, 
appelstroop en nog veel meer 
gebracht.
Daarna was er een Konings-
match. De hele klas ging naar het 
rugbyveld en kreeg les van een 
echte rugbycoach. Lot had nog 
nooit rugby gespeeld. Op het 
veld stonden geen goals zoals bij 
voetbal, maar hoge palen. Daar 
moet de bal tussendoor. De 
coach legde de spelregels uit. 
Daarna mochten de kinderen zelf 
proberen de rugbybal weg te 
schoppen en naar elkaar te gooi-
en.
Lot en Noa lagen steeds in een 
deuk. De bal was niet rond, maar 
leek meer op een ei. Een ei met 
twee puntige kanten. 
‘Gooi naar mij’, riep Noa.
‘Hier dat ei’, riep Lot, maar de bal 
stuiterde de andere kant op.
Toen was Noa aan de beurt.
‘Dit wordt een eitje’, riep zij 
lachend. Maar ook bij haar lukte 
het niet. 
‘Rugby is moeilijk’, zei Lot, ‘maar 
je kunt er wel erg mee lachen.’ 

Lot
Sophia Geuze

Tijdens een feestje 
houden de gasten een 
wedstrijd in het trekken 
van gekke gezichten. Een 
van de gasten is de jury, 
maar hij vindt het moeilijk 
om te kiezen. Uiteindelijk 
loopt hij naar een van de 
dames en zegt: ‘U hebt de 
eerste prijs gewonnen!’ 
‘Maar meneer’, zegt de 
dame. ‘Ik deed niet mee!’

Ken jij ook een goede mop?
E-mail ‘m naar leven@nd.nl en zet 
in het onderwerp ‘mop’.

lach van 
de dag

Professioneel worstelen is een sport voor 
sterke mannen die met hun blote handen 
elkaar tegen de grond proberen te gooien. 
Maar wie de sterkste of slimste is, doet er 
niet zoveel toe. Want alles is vooraf bedacht.

In Nederland zijn we fan van schaatsen en voet-
bal, maar in Amerika is professioneel worstelen 
razend populair. Dat wordt op televisie uitgezon-
den door de World Wrestling Entertainment 
(WWE). Professioneel worstelen wordt soms als 
sport gezien, maar heeft ook te maken met acte-
ren. De uitslag van de wedstrijd is namelijk van 
tevoren al bekend.
Dat lijkt vreemd, en dat is het ook. In Nederland 
begrijpen veel mensen niet waarom Amerikanen 
zo dol zijn op die vreemde sport. Aan Pro Wrest-
ling, de Engelse term, doen vooral grote mannen 
mee die erg gespierd zijn. Ze kijken wild uit hun 
ogen, maken vreemde geluiden en gedragen zich 

als beesten. Het grootste evenement is Wrestle-
Mania, dat bijna ieder jaar wordt gehouden. Dui-
zenden fans komen naar die wedstrijd kijken, en 
miljoenen mensen kijken mee op televisie.
In de sport bestaan verschillende kampioen-
schappen. Veel succesvolle worstelaars zijn ook 
buiten de WWE beroemd geworden. Zoals de in-
middels overleden André the Giant, een van de 
bekendste worstelaars aller tijden. Hij was 2,24 
meter lang en speelde in verschillende films, zo-
als The Princess Bride.

Maar de bekendste worstelaar is waarschijnlijk 
Dwayne Johnson, beter bekend als The Rock. 
Sommige mensen vinden hem de beste profes-
sionele worstelaar ooit, maar hij is ook een we-
reldberoemde acteur. Misschien heb jij hem wel 
gezien in een aantal films van The Fast and the 
Furious.
Ondanks de populariteit krijgt de WWE ook veel 
kritiek, vooral baas Vince McMahon. Hij zou de 
worstelaars slecht behandelen en ze niet helpen 
als ze ziek zijn. ■

Auke van Eijsden 
beeld afp / Thomas Samson

Professioneel 
worstelen

meer 
weten

huis 
van 

belle

Tolk, schrijfster, forensisch psycholoog, 
musicalactrice, onderzoeksjournalist, 
nanny ... Ik had een behoorlijk uitgebreide 
lijst vroeger, waardoor ik nooit goed ant-
woord kon geven op de vraag ‘wat wil jij 
later worden?’. Schrijven deed ik altijd al, 
maar dat écht doen, als beroep? Zou dat 
het niet minder leuk maken? En was het 
‘belangrijk’ genoeg? Door onderstaande te 
doen, maakte ik uiteindelijk de beslissing.

maak een wishlist
Waarschijnlijk heb je wel een paar eisen, 
of je nu weet wat je wilt of niet. Zet ze op 
een rij! Elk beroep heeft z’n voor- en na-
delen. Bijvoorbeeld onregelmatige werk-
tijden, of juist 9 tot 5 terwijl je van avon-
tuur houdt. Salaris? Leuk team of liever 
solo aan de slag? Creatief of juist struc-
tuur? Een nobel doel? Fun? Specifieke ta-
lenten inzetten? Zo kun je een lijstje sa-
menstellen waar je beroepen aan kunt 
meten. En als je niet weet welk beroep je 
aan je eisen kunt koppelen, kun je met je 
lijstje op zoek gaan naar iets wat bij je 
past. Door een lijst te maken, werd voor 
mij al snel duidelijk dat ik iets creatiefs wil 

doen, waarin ik mijn talenten kwijt kan en 
waarin geen dag hetzelfde is, maar je wel 
duidelijke doelen/deadlines hebt (want 
zonder duidelijkheid krijg ik stress). 

doe een beroepstest
Ondanks mijn lijstje had ik nog wel wat 
extra bevestiging nodig. Want eigenlijk 
voldeed musicalactrice óók grotendeels 
aan mijn eisen – en dat beroep is best on-
zeker. Wonder boven wonder deden we 
precies tijdens mijn twijfelperiode een be-
roepstest op school. Dit was een super-
lange test met de meest random of juist 
meest specifieke vragen; echt van alles 
kwam aan bod. Bij mij kwam er een score 
van bijna 100% uit bij schrijven. Dat was 
voor mij de laatste boost die ik nodig had 
om mezelf als schrijver te kunnen zien. 
Maar toch vrat er nog iets aan me. Wat 
zouden m’n vrienden en ouders vinden als 
ik echt wilde gaan schrijven? 

praat met mensen 
Ik had het er terloops over met mijn vrien-
den, maar ging er echt even voor zitten 
met mijn ouders. Zij zouden immers mijn 

studie betalen – en wie kent je nou beter 
dan je eigen ouders? Vaak zien zij jou an-
ders dan jij jezelf ziet, wat kan helpen bij 
een moeilijke keuze. Het was een superfijn 
gesprek. Ze vertelden me drie belangrijke 
dingen. 1) Maak geen keuze op basis van 
geld, maar op basis van je hart. 2) Heb een 
reëel beeld van de markt en weet dat het 
beroep dat je wilt doen misschien moeilijk 
wordt. Dat is oké. 3) Wat je ook kiest, wij 
steunen je. Dat heeft me toen zo gehol-
pen! Na een poosje nadenken wist ik hier-
door: ik wil gaan schrijven. 

bid 
Dit is iets wat ik toen nog niet deed, maar 
nu wel zou doen – en nu ook iedereen zou 
adviseren. Bid! Twijfel je? Spreek het uit 
naar God. Weet je helemaal niet wat je 
wilt? Bid en vraag Hem of Hij iets op je pad 
wil brengen. Of wil je gewoon je gepieker 
even kwijt? Zet worship aan, ga op bed 
liggen met je ogen dicht, maak je hoofd 
leeg en laat de Geest z’n werk doen. Be-
wuste tijd met God gaat je tot nieuwe in-
zichten brengen, dat is zeker. 

PS: Heb je echt nog steeds geen idee? No 
worries, dat is oké. Neem een tussenjaar 
en neem de tijd om te ontdekken wie je 
bent en wat je wilt. Ik ken genoeg jongens 
en meiden die na de middelbare school 
een poosje een bijbaantje hebben gehad, 
gingen reizen of vrijwilligerswerk gingen 
doen. Daar is niks mis mee! Soms is een 
stapje terug doen en reflecteren het beste 
wat je kunt doen. 

▶ ▶ Dit artikel komt van het meidenblog 
huisvanbelle.nl. Hier vind je iedere week 
nieuwe blogs over verschillende onderwerpen, 
net als in hun meidenmagazine Belle.

Coby beeld istock

SOS: ik weet niet wat ik wil worden
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