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Verhagen komt de 
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wederopstanding 
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 …Ruilof van Putten gaat naast zijn 
werk als directeur van een bank aan 
de slag als onbetaald predikant.

 …Hij is de eerste in de Protestantse 
Kerk, maar zijn verwachting is dat er 
meer zullen volgen.

 ▶ Zwolle
Het gaat Ruilof van Putten (44) aan het 
hart dat de Protestantse Kerk jaar in 
jaar uit leden verliest. Het doet hem 
pijn dat de kerk ooit in het midden van 
de samenleving stond, maar inmiddels 
aan de rand staat of zelfs over de rand 
is gevallen. ‘In het denken van de mo-
derne mens is God buiten beschouwing, 
de kerk is niet meer relevant.’
Het bracht hem er een aantal jaren ge-
leden toe theologie te gaan studeren 
naast zijn functie als directeur bij een 
bank in Zwolle. ‘Ik ben opgegroeid in 
een traditie dat je niet wegloopt als het 
minder gaat. Ik wilde helpen ervan te 
maken wat ervan te maken valt.’
Volgende week zondag treedt hij aan 
als deeltijd predikant van de protes-
tantse wijkgemeente Sionskerk in 
Zwolle, waar hij ook stage liep. Dat is 
op zich niet zo opmerkelijk, wel dat 
Van Putten de eerste predikant is die 
voor zijn werkzaamheden geen trakte-
ment krijgt. ‘Ik heb het geld niet nodig.’
▶ ▶ vervolg op pagina 2

Daniël Gillissen nd.nl/geloof 
beeld familie Van Putten

Onbetaald 
aan de slag als 
predikant

Ruilof van Putten

 …De Tolberter Pettenpolder stroomde 
gisteren vol hulpverleners, omdat een 
dijk het dreigde te begeven.

 …Omwonenden maakten zich niet zo 
druk. ‘Als we hier weg moeten, zal de 
politie wel aanbellen om dat te komen 
zeggen.’

 ▶ Tolbert
De Noorderweg in het buitengebied 
Tolbert is veilig gebied. De huizen staan 
op een dekzandrug, dus als de dijk van 
de Matsloot overloopt of doorbreekt, 
blijven ze  droog. De schuren en stallen 
van sommige huizen die wat lager lig-
gen, kunnen wel onderlopen.
Op de kruising met de Mensumaweg 
die de bedreigde polder in loopt, is het 
druk. In de snijdende wind staan poli-
tieagenten, brandweermannen, mensen 
van het waterschap, een handjevol om-
wonenden en vooral veel journalisten 
te blauwbekken. Politiehelikopters vlie-
gen boven de Tolberter Pettenpolder. 
Veetrailers rijden af en aan. 
De politie houdt mensen tegen die niks 
in het gebied te zoeken hebben. Alleen 
bewoners en hulpverleners mogen erin 
en eruit.
Dan komt opeens een oude man op een 
fiets met trapondersteuning de polder 
uit fietsen. Hij is gekleed op een fiets-
tocht: hij heeft een muts op en hand-
schoenen aan. De politie houdt hem 
aan, praat even met hem en laat hem 
dan door. 
‘Ze zeggen: u hoort hier niet’, vertelt 
Andries Staphorst uit het verderop ge-
legen Marum glimlachend aan de jour-
nalisten. ‘Maar ik ben hier wel, zei ik.’ 
Hoe hij het gebied inkwam? ‘Ik ken de 

weggetjes’, zegt hij slim. Hij wilde zelf 
even poolshoogte nemen, vertelt hij. ‘Ik 
heb ook kennissen wonen in het ge-
bied, ik wilde weten hoe het met ze 
ging.’ Het is hem niet gelukt ze te berei-
ken, maar daar lijkt hij niet erg mee te 
zitten. ‘Hoe laat kom ik op de radio?’ , 
vraagt hij. Met zijn digitale camera 
maakt hij foto’s van de politieafzetting.
Er staan nog wat oudere mannen uit 
Tolbert op het kruispunt die de politie 
wisten te omzeilen door ‘een ander 
weggetje’  te nemen. Jongeren en kin-
deren uit de buurt die vakantie hebben, 
komen ook op de drukte  af. Verder zijn 
er opvallend weinig omwonenden die 
even komen kijken. De meeste mensen 
zitten lekker binnen en volgen via de 
lokale omroep wel hoe het met de dijk 
gaat.

Zo ook Piet Reitsema, die aan de Noor-
derweg woont. Hij is vandaag thuis en 
maakt zich geen zorgen over het water. 
‘Ons huis staat hoog genoeg, net als de 
huizen in de dorpen. We hebben ook 
geen kruipruimte die kan vollopen’, 
zegt hij nuchter. In het ergste geval zal 
het water tot aan het erf komen. Vrien-
den belden hem al, of hij nog droge 
voeten heeft. Die heeft hij gerust kun-
nen stellen.
Zoon Gert maakt zich ook al geen zor-
gen. Hij bekijkt via internet een filmpje 
over een hobbyboer die om de hoek 
woont en die zijn dieren al heeft geëva-
cueerd. ‘Je kunt er toch niks aan doen’, 
zegt hij. ‘Als de dijk overstroomt, dan 
horen we dat wel via de lokale omroep. 
En als we hier weg moeten, zal de poli-
tie wel aanbellen om dat te komen zeg-
gen.’ Wateroverlast is normaal in de 
omgeving, vertelt hij. Het natuurgebied 
dat nu onder water staat, is wel vaker 
drassig. ‘In de herfst kun je er nauwe-
lijks lopen.’ 

klotsende golven
Loco-burgemeester Ben Plandsoen van 
de gemeente Leek die op het drukke 
kruispunt de journalisten bibberend te 
woord staat, vond het allang goed, net 
als de politie, maar dan komt toch ein-
delijk het seintje van nog hogere hand  
dat er een politiebusje met journalisten 
naar de dijk mag, zodat zij met eigen 
ogen kunnen zien hoe hoog het water 
staat.
De weilanden die wel vaker dienen als 
overloopgebied, zijn veranderd in een 
meer met klotsende golven. Als het wa-
ter over de dijk loopt, komt het in de 
Matsloot en dat water heeft maar een 

kleine dijk, dus dan is de kans groot dat 
de polder zal vollopen.
Fotografen die te ver van het politie-
busje zijn weggelopen, worden streng 
teruggefloten. Ze moeten de bus in, 
want voertuigen mogen maar eventjes 
op de dijk blijven staan, omdat die is 
verzadigd met water en daardoor is 
verzwakt. 
Ben Plandsoen is er trots op hoe de om-
wonenden reageren op de dreiging van 
het water. Hij vertelt dat tientallen boe-
ren uit de buurt spontaan naar het co-
ordinatiecentrum in Leek hebben ge-
beld om hun hulp aan te bieden bij het 
evacueren van dieren. Sommigen stel-
den hun veewagens beschikbaar, ande-
ren een lege stal en dat ondanks het ri-
sico op besmetting. ‘Dat is mooi 
burgerschap.’ <

Petra Noordhuis nd.nl/binnenland beeld novum / Pepijn van den Broeke en Nederlands Dagblad

Aan de Traansterweg in Midwolde worden zandzakken gelegd in verband met de hoge waterstand. 

Het busje mag even op de dijk staan

Piet Reitsema
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kerknieuws

 ■ protestantse kerk
Beroepen te Nieuwkoop: proponent 
H.J. Prosman te Woerden. 

jubilea
Eersel | 11 januari | vijfentwintig 
jaar hervormd predikant:               
ds. M.J. Kreeft (1959).
Barchem | 14 januari | vijftig jaar 
gereformeerd predikant: M. Berg 
(1930).

 ■ gereformeerde gemeenten
Bedankt voor Borssele: J. Schipper 
te Dirksland; voor Rilland-Bath:
B. van der Heiden te Alblasserdam; 
voor Scheveningen: L. Terlouw te 
Barendrecht; voor Veen: A. Schot te 
Nunspeet; voor Vlaardingen: A.T. 
Vergunst te Carterton (N.-Zeeland).

 ■ chr. gereformeerde kerken
Beroepen te Zeist:  A. Huijgen te 
Genemuiden.

 …Ruim twee jaar was Juup van 
Werkhoven-Romeijn predikant in de 
Nederlandse kerk in het financiële hart 
van Londen.

 …Ze verruilt Londen nu voor Edam. ‘In 
beide kerkgemeenten moet je de 
verbinding opzoeken.’

 ▶ Londen
Een koude, onaangename wind giert 
door de Londense City. Het Britse 
financiële stadshart is op deze zondag-
middag uitgestorven, op een enkele 
voetganger na die snel het metrostation 
Bank, pal naast de Bank of England, in 
duikt. Het lijkt onwaarschijnlijk dat er 
achter de statige gebouwen en 
imposante wolkenkrabbers op Austin 
Friars een historische Nederlandse 
haven verscholen ligt. Maar wie door 
het onopvallende stenen poortje loopt, 
komt toch echt bij de Nederlandse kerk 
in Londen terecht.
‘Het is de oudste Nederlandse protes-
tantse kerk ter wereld’, zegt Juup van 
Werkhoven-Romeijn (58), sinds 2009 
predikant in de Dutch Church. Veel 
Nederlandse protestanten vluchtten in 
de zestiende eeuw naar Londen. 
Engeland was een voor de hand liggend 
toevluchtsoord door Koning Henry de 
VIII, die zich vanwege zijn echtschei-
ding had afgekeerd van de Rooms-
Katholieke Kerk en zichzelf tot hoofd 
van de Anglicaanse Kerk had benoemd. 
Zijn zoon Edward VI gaf in 1550 een 
deel van het klooster van de Augustij-
ner monniken aan Nederlandse 
protestantse vluchtelingen. Dit werd 
vastgelegd in een koninklijke oorkonde. 
‘Sindsdien is dit een stukje Nederlands 
grondgebied.’

elke week
De historische kerk is echter gebombar-
deerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Het huidige gebouw stamt uit 1954, 
waarvoor prinses Irene de eerste steen 
legde. Niettemin geldt de Dutch Church 
al 461 jaar als ontmoetingsplek voor 
Nederlanders in Londen. De locatie doet 
vermoeden dat de kerk vooral expats 
uit de City trekt, maar de gemeente is 
juist heel divers, aldus Van Werkhoven. 
‘Er komen Nederlanders die hier 
permanent wonen, maar ook studen-
ten. Een tijdje terug was er een jongen 
uit Groningen die uit een orthodox-
christelijk gezin kwam. Hij studeerde 
hier voor een paar maanden en kwam 
elke week naar de kerk.’
Niet iedereen is zo trouw. Per week 
komen er maar zo’n dertig mensen naar 
de Dutch Church. ‘Veel gezinnen komen 
ongeveer zes keer per jaar, omdat ze 
buiten Londen wonen en daar ook al 
naar de kerk gaan. Je weet eigenlijk 
nooit wie er komt. In dat opzicht is het 
een beetje een duiventil.’
Om de historische locatie toch optimaal 
te benutten, wil de Dutch Church de 

niet-kerkelijke activiteiten uitbreiden. 
Komend jaar zal in de hal onder de 
kerkzaal het Dutch Centre openen, dat 
een culturele ontmoetingsplaats moet 
worden voor Nederlanders in Londen. 
‘Het is belangrijk deze plek te behou-
den. In het land dat zoveel waarde 
hecht aan traditie moeten we hier als 
Nederlanders trots op zijn.’
De verbinding zoeken tussen kerk en 
culturele activiteiten past bij de 
predikant. ‘Ik kom uit een vrijzinnig 
gezin: wel gelovig, maar niet-kerkelijk. 
Poëzie en cultuur speelden altijd een 
belangrijke rol bij ons thuis. Ik ben bij 
de kerk gekomen door mijn echtge-
noot.’ Van Werkhoven, die jarenlang in 
het bedrijfsleven werkte, woonde 
vanwege het werk van haar man een 
aantal malen in het buitenland, 

waaronder de Verenigde Staten. Daar 
studeerde ze theologie aan Yale 
University. Ze werd op latere leeftijd 
predikant met de Hervormde Gemeente 
van Zeist als eerste werkgebied.

financiële crisis
In Londen kwam ze middenin de 
financiële crisis terecht, die in haar 
gemeente duidelijk voelbaar is. ‘Je 
hoort dat mensen hun baan kwijt zijn 
of dat ze in between jobs zitten, zoals de 
Britten dat noemen.’ Ze probeert in 
haar preken de link naar de crisis te 
leggen. ‘Vorig jaar zomer heb ik in een 
serie preken de zeven deugden 
behandeld, waaronder rechtvaardig-
heid, moed, matigheid, verstandigheid. 
Laatst heb ik uit Rechters 9 voorgele-
zen, de parabel van de bomen die een 

koning kiezen. Daarin gaat het over 
leiderschap en goed bestuur. Daarin 
kun je direct de occupybeweging en de 
opstanden in Noord-Afrika en het 
Midden-Oosten meenemen.’
Ze gelooft echter niet dat mensen door 
de crisis meer steun zoeken in de kerk. 
Dat komt door een verkeerd beeld van 
de kerk, denkt Van Werkhoven. ‘Er 
wordt gedacht dat je op een bepaalde 
manier moet geloven en dat we het 
allemaal zo zeker weten. Maar we 
zoeken samen in het Woord en delen 
juist twijfels en zorgen met elkaar.’
Hoewel Van Werkhoven-Romeijn 
geniet van alle culturele mogelijkheden 
die Londen biedt, ziet ze in de wereld-
stad ook de minder goede kanten van 
de Britse samenleving. ‘Londen is 
bruisend, maar tegelijk ook eenzaam. 

Het is oppervlakkiger. Dat gegraai in de 
winkels voor de kerstinkopen is 
bedenkelijk. Het is hier heel kapitalis-
tisch, nog meer dan in Amerika lijkt 
het. En de tweedeling tussen arm en 
rijk is enorm.’
Ze kijkt er dan ook naar uit om 
volgende week zondag predikant in 
Edam te worden. ‘Ik wil graag weer een 
gemeente dienen waar mensen echt 
betrokken zijn op elkaar.’
De overgang zal ook niet heel groot 
zijn, denkt de predikant. ‘Net als hier in 
Londen ben ik in Edam de enige 
predikant en mag ik verschillende 
stromingen samenbrengen. Als 
predikant moet je dan in het midden 
blijven, steeds de verbinding zoeken. 
Dat is denk ik het model van de kerk 
van de toekomst.’ <

Yolanda Bobeldijk nd.nl/geloof beeld Dutch Church

Londen is bruisend én eenzaam

Juup van Werkhoven-Romeijn was ruim twee jaar predikant in de Nederlands Kerk in het financiële hart van Londen. Een 
bruisende, maar ook eenzame stad. Ze ziet uit naar de overstap naar Edam ‘waar mensen echt betrokken zijn op elkaar’.

◀◀ vervolg van pagina 1
Voordat het zover was, stroomde er 
heel wat water door de IJssel. Er was 
vanaf het begin sympathie voor het 
plan. Maar de kerkorde van de Protes-
tantse Kerk is niet ingericht op 
predikanten die geen geld voor hun 
diensten willen ontvangen. Uiteindelijk 
heeft de kleine synode, die onder meer 
beslist over de finaciën van de lande-
lijke kerk, ingestemd met de regeling.
Van Putten wilde graag predikant 
worden, maar niet fulltime. ‘Toen we 
de derde keer verhuisden voor mijn 
werk, heb ik mijn kinderen beloofd te 
blijven wonen in ’t Harde. Die stabiele 
gezinssituatie wilde ik graag behou-
den.’

Bovendien voelde de directeur zich op 
zijn plek bij de bank. ‘Ik vind het werk 
leuk en het is mooi om elke dag heel 
natuurlijk te kunnen spreken over God 
omdat mensen nieuwsgierig zijn in je 
interesses.’
In die keuze voelde hij zich bevestigd 
toen hij bij een grote reorganisatie-
ronde zijn baan behield.
In gesprekken met de kerkenraad van 
de Sionskerk, van confessioneel-evan-
gelische signatuur, ontstond het plan 
daar in deeltijd aan de slag te gaan. En 
zo gebeurt het. Naast zijn vierdaagse 
werkweek bij de bank, gaat Van Putten 
‘hand- en spandiensten’ verrichten in 
de kerk. ‘Ik neem de coördinatie van 
het jeugdwerk op mij, zal beleidsmatig 

actief zijn en een vaste zondag in de 
maand preek ik en neem rondom dat 
weekend het pastoraat op mij’, aldus 
Van Putten, ook actief als voorzitter van 
het Evangelisch Werkverband, een 
vernieuwingsbeweging in de Protes-
tantse Kerk.

geen luxe
Scriba Dick van Boven laat weten ‘heel 
blij’ te zijn met het aanbod van Van 
Putten. Het voelt als ‘in de schoot 
geworpen’. Een jaar eerder onderzocht 
de gemeente de mogelijkheid een 
betaalde kracht voor het jeugdwerk aan 
te stellen. ‘Dat konden we ons niet 
veroorloven en toen kwam Ruilof op 
ons pad.’

Het is geen luxe voor de Sionskerk, met 
zo’n 1600 leden, vindt Van Putten. ‘Het 
is een gemeente waar het ledental niet 
meer afneemt. Dat kan ervoor zorgen 
dat de druk op de predikant toeneemt. 
Nu wordt de formatie eerder uitge-
breid, dan anders mogelijk was.’
Van Putten denkt dat zijn regeling 
toekomst heeft. ‘Ik heb de weg geëffend 
voor anderen die dezelfde stap willen 
zetten.’ Woordvoerder Jan-Gerd 
Heetderks van de Protestantse Kerk 
heeft geen signalen dat er nieuwe 
verzoeken komen om onbetaald 
predikant te worden, maar Van Putten 
verwacht dat er meer volgen. ‘Ik weet 
dat er op de zaterdagopleiding meer 
studenten zitten die dit graag willen.’ <

Daniël Gillissen nd.nl/geloof

‘Er zijn meer studenten die dit willen’
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Egyptische anti-Mubarak demonstranten betoogden gisteren voor het gerechtsgebouw in Caïro. Aanklagers in het proces 
tegen de ex-president Hosni Mubarak van Egypte hebben de doodstraf geëist. Mubarak staat sinds 3 augustus in Caïro terecht 
en wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan de dood van ruim achthonderd betogers in de protesten die hem uiteindelijk 
in februari dwongen af te treden. Mustafa Khater, een van de vijf aanklagers, heeft tevens de doodstraf geëist voor de 
voormalige veiligheidschef van Mubarak, Habib el-Adly, en zes hoge politieofficieren. ‘Vergelding is de oplossing. Elke eerlijke 
rechter moet de doodstraf uitvaardigen tegen deze verdachten’, aldus Khater. Eerder op de dag zei hoofdaanklager Mustafa 
Suleiman dat Mubarak ‘politiek en wettelijk’ verantwoordelijk is voor de dood van de betogers. Hij zegt dat de voormalig 
president niets heeft gedaan om de moorden tegen te gaan. Hij was van de dood van de demonstranten op de hoogte door 
besprekingen met naaste medewerkers, regionale tv-zenders en verslagen van de inlichtingendienst, aldus de aanklager. 
Suleiman zei tevens dat El-Adly toestemming heeft gegeven om in opdracht van Mubarak met scherp te schieten. ‘Hij 
(Mubarak, red.) kan nooit, als hoogste leider, beweren dat hij niet wist wat er gaande was’, aldus Suleiman. <

redactie media nd.nl/media
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 ▶ Nijkerk

EO-presentator Andries Knevel is niet bijster geliefd bij geïnterviewden. Dat 
blijkt althans uit onderzoek door de site Vrouwenindemedia.nl. Dertig procent 
van de 1200 ondervraagden gaf aan liever niet door Knevel te worden geïnter-
viewd. Daarmee behaalt de presentator van onder andere MoraalRidders en 
Knevel & Van den Brink de laagste populariteitsscore van alle televisiepresenta-
toren. Volgens de website, die vrouwen een prominentere plek wil geven in 
interviews, vindt een kwart van de ondervraagden dat de EO-coryfee zijn eigen 
verhaal voorop stelt en niet dat van de geïnterviewde. Eén op de vijf vindt zelfs 
dat Knevel een negatieve houding heeft tegenover zijn studiogasten. Onder 
vrouwen is Andries Knevel nog net iets minder populair dan onder mannen.
Andries Knevel liet weten het onderzoek ter kennisgeving aan te nemen en wil 
verder niet reageren. Volgens een woordvoerder van de EO heeft Knevel nu 
eenmaal een duidelijk profiel en komt hij uit voor zijn geloof. Niet iedereen is 
daar kennelijk van gecharmeerd. ‘Maar Andries is hoffelijk voor zijn gasten, en 
zeker geen onprettig mens’, benadrukt de woordvoerder.
Clairy Polak en Matthijs van Nieuwkerk zijn wel populair. Beiden staan met 
bijna veertien procent van de stemmen bovenaan het lijstje van gewilde 
presentatoren.
Na Andries Knevel is Paul de Leeuw met een kwart van de liever-niet-stemmen 
niet populair. Op de derde plaats eindigt Rutger Castricum van Pow-News met 
veertien procent. In beide gevallen wordt hen door de ondervraagden verweten 
dat zij willen scoren ten koste van de geïnterviewde personen.
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Vanavond zendt de VARA het televisie-
programma De Ombudsman uit. Hierin 
vertelt Margreet de Wolff uit Apeldoorn 
hoe ze enkele jaren geleden scheidde 
van een predikant van de Christelijke 
Gereformeerde Kerk. Volgens haar ont-
stonden de problemen toen zij zich in 
een andere kerk wilde laten dopen.
De vier oudste kinderen gingen bij de 
vader wonen; de vijf jongste bij de moe-
der. In 2009 werden de jongste kinderen 
plotseling uit huis geplaatst; volgens de 
gezinsvoogd omdat De Wolff zou lijden 
aan ‘godsdienstwanen’. 
Volgens De Ombudsman had de voogd, 
anders dan de regels stellen, geen con-
tact met een kinderrechter vóór de uit-
huisplaatsing. Daarnaast staan er ‘perti-
nente onjuistheden’ in een 
verzoekschrift van de voogd aan de 
rechter. Zo zouden de huisarts en een 
crisisdienst ‘ernstige psychische proble-
men’ hebben geconstateerd bij De 
Wolff, maar die verklaren nooit een di-
agnose te hebben gesteld.
In een verklaring laat de SGJ weten dat 
de gezinsvoogd juist gehandeld heeft. 
Volgens de jeugdzorginstelling was de 
vraag aan huisarts en crisisdienst ‘niet 
relevant’ voor de uithuisplaatsing. Ook 
is de maatregel volgens de SGJ binnen 
de wettelijke termijn van 24 uur behan-
deld door een rechter. ‘Bovendien werd 
de uithuisplaatsing ook in hoger beroep 
goedgekeurd.’
Wel heeft de gezinsvoogd ‘na intern 
overleg’ besloten de vijf jongste kinde-
ren alvast ‘bij de vader te laten, in af-
wachting van de officiële uithuisplaat-
sing’, die de volgende dag zou worden 
uitgesproken. 
De Inspectie Jeugdzorg wil volgens de 
VARA dat de SGJ de zaak ‘tot op de bo-
dem’ onderzoekt. ‘Als ons dat niet be-
valt, stellen wij zelf een onderzoek in.’ 
Een woordvoerder van de SGJ laat ech-
ter weten dat de Inspectie zich nog niet 
heeft gemeld. ‘Ze is welkom om alle dos-
siers in te zien.’ <

redactie binnenland 
nd.nl/binnenland

VARA: voogd 
SGJ fout bij 
spoedverzoek

 ▶ Amersfoort
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Een overheidscollege heeft het kopimis-
me geregistreerd als religieuze gemeen-
schap. ‘Het kopiëren en verspreiden van 
materiaal is een van onze belangrijkste 
overtuigingen’, aldus opperpriester Isak 
Gerson, filosofiestudent uit Uppsala. 
Volgens hem is het ook een missionaire 
godsdienst omdat het doel is andere ge-
lovigen te overtuigen van de zegenin-
gen van het kopimisme. Gerson zegt in 
tien landen zo’n drieduizend aanhan-
gers te hebben.
Maar is het wel een religie? Ja, zegt Ber-
til Kallner van het zogeheten Kammar-
kollegiet dat religies erkent, in de 
Zweedse krant Dagens Nyheter. ‘Het 

beeld dat een gemeenschap van zichzelf 
heeft, is leidend voor onze beslissing. 
Autoriteiten gaan er niet over wat deno-
minaties moeten geloven’, aldus Kall-
ner.
De laatste jaren hebben in Zweden wel 
meer vreemde gemeenschappen zich 
laten registeren als religie, aldus Kall-
ner. Die bleken echter niet allemaal een 
even lang leven beschoren.

piratenpartij
In Zweden bestaat ook een Piratenpar-
tij, de politieke spreekbuis van de inter-
netpiraten. Deze partij heeft twee afge-
vaardigden in het Europarlement. 
Volgens Gerson zijn veel van de aanhan-
gers van het kopimisme lid van de Pira-
tenpartij, maar zijn er geen formele 
banden tussen de twee organisaties. <

redactie kerk en religie nd.nl/geloof

Zweden erkent kopimisme, 
internetpiraterij, als religie

 ▶ Stockholm
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Hiermee willen zij de werkgevers en op-
drachtgevers de tijd geven om te reage-
ren op de stakingen van afgelopen week. 
Dat meldde gisteren bestuurder van 
FNV Bondgenoten Ron Meyer.
Ook in het weekend zullen schoonma-
kers in het gehele land aan het werk 
gaan, mochten zij ingeroosterd staan. 
Maandag gaan de acties weer van start. 
‘Tenzij ik een telefoontje krijg van de 
werkgevers natuurlijk’, zegt Meyer.
De schoonmakers willen met de tijde-
lijke onderbreking van de acties laten 
zien dat ze redelijk zijn tegenover hun 
onderhandelingspartners. 
De werknemers eisen een hoger loon, 
doorbetaling bij ziekte en meer oplei-
dingen. De acties begonnen afgelopen 
maandag op de treinstations van Eind-
hoven en Nijmegen. Dinsdag volgden 
nog meer stations, scholen, kantoren en 
overheidsgebouwen. <

novum nd.nl/economie

Pauze acties 
schoonmakers

 ▶ Amsterdam
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Het Veteraneninstituut (Vi) waarschuwt 
zo'n vijftienduizend oud-militairen, die 
via het instituut een eigen e-mailadres 
hebben gekregen, om niet te reageren 
op de valse berichten.
Eind december kreeg een nog onbekend 
aantal veteranen het bericht dat hun 
opslagcapaciteit was overschreden. Om 
problemen te voorkomen en de capaci-
teit te verhogen, moesten ze binnen 48 

uur op een speciale website hun mail-
adres, gebruikersnaam en wachtwoord 
invoeren. Hoeveel veteranen zich bij de 
neus hebben laten nemen is onduide-
lijk, aldus een Vi-woordvoerder. Hij be-
nadrukt dat het instituut de oudgedien-
den nooit op deze manier zou 
benaderen: ‘De situatie baart ons zor-
gen. Wij geven de adressen uit en vete-
ranen hebben veel vertrouwen in ons 
instituut, dat moeten we goed bewa-
ken.’
Voor zover bekend is de lijst met dui-
zenden adressen niet gehackt, maar er is 
volgens de zegsman wel sprake van een 

terugkerend probleem. Sinds 2001 kun-
nen oud-militairen via het Vi een mail-
adres krijgen dat eindigt op @veteranen.
nl. Op deze manier kunnen zij onderling 
beter contact houden en komt er meer 
zicht op de populatie oudgedienden. ‘De 
eerste jaren was er niets aan de hand’, 
zegt de woordvoerder. ‘Maar de laatste 
jaren krijgen we jaarlijks vijf tot zes 
meldingen van meerdere kanten dat er 
iets niet klopt.’
De gebruikte methode om persoonlijke 
informatie te bemachtigen wordt 
phishing genoemd en wordt doorgaans 
gebruikt om klanten van banken te ver-

leiden tot het geven van rekeningnum-
mers, waarna cyberdieven hun slag 
kunnen slaan. Waarom zij nu veteranen 
in het vizier hebben, is lector cybersafe-
ty Wouter Stol van de Noordelijke Hoge-
school Leeuwarden een raadsel. ‘Hier-
van worden ze niet meteen rijk, het zou 
een eerste stap in informatievergaring 
kunnen zijn. Ze kunnen de gegevens ge-
bruiken om andere misdrijven te ple-
gen, zoals het versturen van kinderpor-
no via adressen van veteranen. Ook 
kunnen ze andere phishingmails verstu-
ren vanaf deze adressen, die er een stuk 
betrouwbaarder uitzien.’ <

redactie binnenland nd.nl/binnenland

Veteranen mikpunt cybercriminelen
 ▶ Den Haag
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Hoe komt het toch dat de SGP het zo goed kan 
vinden met de liberalen van de VVD? Voor een 
libertijnse liberaal als Alexander Pechtold is die 
samenwerking een gruwel. De liberalen zouden 
hun principes te grabbel gooien en hun oren 
voortdurend laten hangen naar de streng-
gereformeerde SGP.

 ▶ Den Haag
Kees van der Staaij denkt heel anders over de band 
tussen zijn partij en de VVD. Voor een liberaal ge-
hoor zette hij de overeenkomsten in het gedachte-
goed uiteen. Het verslag van zijn lezing is gepubli-
ceerd in het deze week verschenen nummer van 
Liberaal Reveil, een uitgave van de aan de VVD geli-
eerde prof. mr. B.M. Teldersstichting. 
Van der Staaij gaat ver terug in de geschiedenis om 
zijn punt te maken. Vóór de SGP’ers zich in 1918 
verenigden in hun partij, voeren volgens een van de 
oprichters veel staatkundig-gereformeerden in ‘li-
berale wateren’. 
Van der Staaij, als verre nazaat van oprichter ds. 
G.H. Kersten, vermoedt dat het de ‘vrijheidszin’ is 
die liberalen en SGP’ers delen. De vrijheidszin komt 
tot uiting in een gezonde afkeer van een opdringe-
rige en bemoeizuchtige overheid. Wantrouwen is 
nodig tegen een politiek die uitgaat van ‘maakbaar-
heidsdenken’ vanuit de gedachte dat de overheid de 

wereld wel even zal verbeteren. VVD en SGP ‘staan 
voor een begrensde, een beperkte opvatting van de 
overheidstaak’, zegt Van der Staaij. 
Om die stelling te onderbouwen, gaat Van der Staaij 
te rade bij liberale grootheden als Alexis de Tocque-
ville, John Stuart Mill en Friedrich Hayek. De eerste 
waarschuwde in zijn studies voor de onjuiste op-
vatting dat de meerderheid niet slechts gelijk heeft, 
maar dat gelijk ook kan afdwingen. Doet die meer-

derheid dat dan brengt ze het ‘geestelijke en poli-
tieke leven in een democratie in gevaar’. 
Mill wees er ook op dat een publieke opinie zo do-
minant kan worden dat ‘de vrijheden van minder-
heden in gedrang komen’. De derde liberale kroon-
getuige die Van der Staaij inzet is de Oostenrijkse 
econoom en politiek-filosoof Hayek. Hij stelde dat 
democratie een prachtige uitvinding is voor vreed-
zame politieke besluitvorming, maar dat bij een 
‘homogene meerderheid een democratisch regime 
net zo onderdrukkend kan zijn als een dictator’. 

toepassing
Na deze gedegen liberale prediking was het voor 
Van der Staaij niet moeilijk om naar de toepassing 
te gaan. Je kunt principieel van mening verschillen 
over zoiets als het homohuwelijk, in de praktijk kun 
je best komen tot werkbare verhoudingen zonder 
een ‘heksenjacht te ontketenen op de ambtenaren 
die fundamenteel gehecht zijn aan de klassieke hu-
welijksopvatting’. 
Terwijl bij de kabinetsformatie van 2003 zelfs D66 
nog die welwillendheid opbracht, lijkt die ‘wijsheid 
en tegemoetkomendheid’ vandaag ver te zoeken, 
stelt de SGP-voorman. Van der Staaij wil daarom de 
VVD aanmoedigen zich ‘niet op allerlei gevoelige 
ethische punten te laten inpakken door ideologi-
sche scherpslijperij’. 

overdwars
Piet H. de Jong nd.nl beeld wfa / Dirk Hol

Van der Staaij waarschuwt VVD voor scherpslijperij

Kees van der Staaij

Enkele dagen na de aanval op het 
Zuid-Sudanese dorp Pibor zijn duizen-
den leden van de Murlestam in grote 
humanitaire nood.

‘De humanitaire situatie is grimmig’, zei 
Lise Grande, plaatsvervangend humani-
tair coördinator voor Zuid-Sudan, 
woensdag tijdens een persconferentie. 
Volgens Grande is de veiligheidssituatie 
in de plaats in het oosten van Zuid-Su-
dan onder controle en keren de aanval-
lers van de Lou Nuer stam terug naar 
hun gebieden. De inwoners van Pibor 
durven langzaam weer terug te keren 
naar hun woonplaats. Aangezien het 
dorp op het moment van de aanval ook 
duizenden vluchtelingen huisvestte, 
wordt met hun terugkeer een groot te-
kort aan voedsel en medicijnen ver-
wacht. Grande: ‘Ze hebben de afgelopen 
dagen geen eten gehad, hadden geen 
toegang tot schoon drinkwater. In een 
aantal gevallen keren mensen gewond 
terug zonder dat ze behandeld zijn.’
De VN probeert in de eerste noodbe-
hoeften te voorzien door goederen van 
het wereldvoedselprogramma in te vlie-
gen. Ook andere hulporganisaties berei-
den een ‘massaal noodhulpplan’ voor. 
Grande weersprak kritiek dat de VN te 
weinig heeft gedaan om de Lou Nuer te-
gen te houden. De VN zou alleen rege-
ringsgebouwen hebben verdedigd en de 
burgers aan hun lot overgelaten heb-
ben. Volgens Grande hebben de aanwe-
zige VN-soldaten naar vermogen gepro-
beerd de bevolking te beschermen.

predikanten vermist
Grande spreekt van tientallen tot hon-
derden doden, maar zegt dat het voor 
het noemen van een exact aantal te 
vroeg is. Leiders van de Murlestam spre-
ken van een poging van de Lou Nuer tot 
‘etnische zuivering’. De Lou Nuer zeggen 
zich alleen te ‘verdedigen’ na eerdere 
gewelddadigheden van de Murle tegen 
hun stam.
Intussen bevinden zich nog duizenden 
Murle in de wildernis. Volgens plaatse-
lijke dominee Orozu, die als een van de 
weinigen is geëvacueerd naar de hoofd-
stad Juba, zijn onder anderen nog zes 
predikanten vermist. ‘We blijven bidden 
voor hun terugkeer, al weten we niet of 
ze nog in leven zijn.’ <

redactie buitenland 
nd.nl/buitenland

Humanitaire 
situatie in 
Pibor blijft 
grimmig

 ▶ Pibor

De Amerikaanse abortusbedrijfstak is 
zo omvangrijk, dat het niet langer 
van belastinggeld afhankelijk hoeft 
te zijn. Prolife-organisaties in de 
Verenigde Staten willen dat de 
geldkraan dichtgaat.

De federatie Planned Parenthood (‘ge-
pland ouderschap’) ontving in het afge-
lopen boekjaar bijna een half miljard 
dollar uit belastinggeld. Het jaarverslag 
van de organisatie over 2010, dat begin 
dit jaar openbaar werd gemaakt, maakt 
melding van circa 330.000 abortussen. 
De cijfers zijn voor Marjorie Dannenfel-
ser, directeur van de prolife-groepering 
Susan B. Anthony List, reden om stop-
zetting te eisen van de overheidsfinan-
ciering van abortussen. Planned Paren-
thood (PP) is uitgegroeid tot een 
‘abortusreus’ die niet met het geld van 
belastingbetalers in stand hoeft te wor-
den gehouden, aldus Dannenfelser. ‘On-
danks een ongekende inspanning van 

politieke leiders in den lande om de 
geldkraan dicht te draaien, de reeks ge-
tuigenissen van oud-werknemers tegen 
PP en de eensgezinde houding van Re-
publikeinse verkiezingskandidaten, 
gaat Planned Parenthood op volle kracht 
door.’

minder donaties
De donaties van particulieren aan de 
proabortusorganisatie lopen fors terug: 
van 308 miljoen dollar in 2009 naar 224 
miljoen vorig jaar. De organisatie gaf 
geen duidelijke verklaring voor de te-
rugval, maar aangenomen wordt dat be-
richten over gelden voor abortus op 
zwarte baby’s en het toedekken van sek-
sueel misbruik van kinderen parten 
heeft gespeeld bij de inkomstenderving.
PP ontving tussen juli 2009 en juni 2010 
voor 487 miljoen dollar aan subsidies en 
vergoedingen, een toename van 120 
miljoen dollar ten opzichte van het 
boekjaar ervoor. Het aantal abortussen 

steeg het afgelopen decennium gestaag, 
maar vlakte vorig jaar voor het eerst af. 
In 2006 verrichtte Planned Parenthood 
290.000 abortussen, daarna steeg dat 
aantal met globaal tien- tot vijftiendui-
zend per jaar. In 2010 werden 329.445 
abortussen verricht, ongeveer tweedui-
zend minder dan in 2009.
Planned Parenthood stuurt ongewenst 
zwangere vrouwen steeds minder vaak 
door naar adoptie-organisaties. Het 
aantal verwijzingen voor adoptie, als al-
ternatief voor een abortusingreep, nam 
in de laatste vier jaar bij Planned Parent-
hood af van 4900 naar 841, een daling 
van meer dan tachtig procent.
Predikant Rick Warren van de megakerk 
in Saddleback (Californië) reageerde 
gisteren geschokt op de half miljard 
overheidssteun voor honderdduizenden 
abortussen. ‘Er zijn onwettige ouders, 
maar geen onwettige baby’s. Je ouders 
hebben je misschien niet gepland, maar 
God wel’, twitterde hij. < 

redactie buitenland nd.nl/buitenland

Prolife VS wil geldkraan 
dicht voor ‘abortusreus’

 ▶ Washington

Het nieuwe dienstpistool van de 
politie wordt geleverd door de 
fabrikant Heckler&Koch. 

Het Duitse bedrijf was aanvankelijk 
tweede keuze in de aanbestedingspro-
cedure. Maar het ministerie van Veilig-
heid & Justitie verbrak de overeenkomst 
eind vorig jaar met de eerste keuze, fa-
brikant SIG-Sauer. Het bedrijf slaagde er 
niet in het pistool waarmee het de aan-
besteding won, in grote hoeveelheden 
en met dezelfde kwaliteit te produce-
ren. In een aanbestedingsprocedure 
wordt de order dan automatisch gegund 
aan de tweede keuze, in dit geval 
Heckler&Koch. 
De concurrerende fabrikant Beretta 
heeft bezwaar aangetekend. Maandag 
vindt er een rechtszaak plaats. Het leve-
ren van dienstwapens aan de Neder-
landse politie is een megaorder, die alle 
wapenfabrikanten wel willen binnen-
slepen. Het gaat om meer dan 40.000 

nieuwe pistolen. Nu zijn nog steeds 
steeds de verouderde Walther P5 en de 
Glock 17 in gebruik. Sinds 2005 is de po-
litie al op zoek naar een nieuw dienst-
wapen.
De pistolen van de fabrikanten die in de 
race waren voor het nieuwe dienstwa-
pen ontlopen elkaar niet veel in kwali-
teit, zegt wapenexpert Jas van Driel. Het 
zijn vaak details of een bepaald ontwerp 
dat de voorkeur heeft. 
Zo wil de politie in ieder geval pistolen 
met wisselstukken zodat het wapen lek-
ker in hand ligt voor grote en kleine 
handen. Het huidige wapen, de Glock 
17, is voor vrouwen vaak lastig te bedie-
nen. Van Driel weet dat schietinstruc-
teurs en politiemensen in de testfase 
een lichte voorkeur hadden voor de pis-
tolen van Heckler &Koch. Waarom in 
eerste instantie dan toch voor SIG-Sauer 
werd gekozen, weet hij niet. ‘Dat kan 
een financiële reden hebben gehad.’ Van 
de rechtszaak verwacht hij weinig. <

redactie binnenland nd.nl/binnenland

Politie kiest nieuw pistool 
van Duitse Heckler&Koch

 ▶ Den Haag

 …Het anders zo rustige Midwolde werd 
gisteren overspoeld door journalisten 
en hulpverleners.

 …Volgens boer Gerrit Knol grotendeels  
drukte om niks.

 ▶ Midwolde
Boer Gerrit Knol (55) uit Midwolde, 
vlakbij het Groningse Tolbert, moet 
hartelijk lachen om alle mediadrukte 
bij hem in de omgeving. Hij woont 
midden in het gebied waar het gisteren 
erom zou gaan spannen. Volgens het 
waterschap dreigde een dijkdoorbraak. 
Die zou de polder Tolberter Petten on-
der water zetten. De landbouwer/vee-
houder: ‘Al die journalisten staan te 
“gunteren” (begerig wachten) op zo’n 
ramp. Maar ik heb ze staan uitlachen, 
en dat vonden ze natuurlijk niet leuk. 
Bovendien laat het verleden toch zien 
dat een ramp altijd onverwacht komt? 
En tegen de ME die een kruispunt stond 
te bewaken, heb ik gezegd: “Jullie zijn 
hartstikke gek”.’
Volgens Knol hoef je alleen maar om je 
heen te kijken, om tot de conclusie te 
komen dat er ‘niets aan de hand’ is. Hij 
wijst door het raam van zijn boerderij 
naar buiten: er schijnt een mooi zon-
netje en er valt geen spat regen. ‘Alleen 

staat het water in de sloot vrij hoog. 
Maar dat water moet nog 1,30 m stij-
gen, wil het een echte overstroming 
gaan worden.’
Maar heeft Knol niet gemakkelijk pra-
ten? Zijn boerderij aan de Traansterweg 
7 staat immers op een terp van 1,60 tot 
1,70 meter hoogte. Was het dan over-
dreven dat de politie gisterochtend al 

Hans Hopman nd.nl/binnenland  beeld Evangelische Omroep 

Boer Knol: ramp altijd o

Gerrit Knol

beeld novum / Bart Maat
Een man loopt over het afgesloten havenhoofd van de haven van Scheveningen. <
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stormtweets

Michael Sijbom burgemeester Losser (Ov.):
6:52 u – Hulde voor de kranten-
jongen die net een krant door 
mijn bus gooit! #slechtweer

NDvolgt account Nederlands Dagblad:
9:13 u – Verslaggever @Petranoo 
is op weg naar hoogwatergebied 
in Groningen. Heeft u tips, laat 
het ons weten. #NDnl #hoogwa-
ter #tolbert

Edwin Landman inwoner Groningen:
9:16 u – @Petranoo t valt wel 
mee. Beetje overtrokken alle-
maal. Media te vroeg gepiekt.

Johannes van de Bank NS:
9:18 u – @ndvolgt @Petranoo 
Tips? Laarzen, windjack én hoes 
voor mobiele telefoon ;-)

Harald Doornbos journalist Midden-Oosten:
9:48 u – Is NL gevaarlijker dan 
Pakistan? Ik heb net vanuit Isla-
mabad gebeld met m’n ouders die 
in #Tolbert wonen. #eindelijk-
eensomgekeerdewereld

Reinier van den Berg weerman: 
9:58 u – Met 6 windmolens op zee 
wekte C-Power dinsdag (storm) 
het JAARVERBRUIK stroom op van 
240 gezinnen! 

Remy van Mannekes journalist:
11:57 u – Bij de vrijwillige evacu-
atie van de #tolberterpetten 
worden 50 politiemensen van de 
ME ingezet ter ondersteuning. 

Peter Brouwer inwoner Groningen:
12:30 u – Citaat boer in Tolberter 
petten: “De journalisten stromen 
de polder sneller binnen dan het 
water, wat ‘n drukte” 

Wouter Meijer NOS-correspondent Berlijn:
12:34 u – Ook in Duitsland harde 
storm --> in Frankfurt zijn de 
begrafenissen afgelast, wegens 
gevaar van omvallende bomen. 
#rouwopjedak

Cees Maas journalist:
13:17 u – Dankzij de stormbericht-
geving leer je nog eens een nieuw 
woord #balgstuw

Fred Omvlee predikant:
14:20 u – Kunnen we niet beter 
met de marine komen? #Leek 
#hoogwater

Carel Bruring Groen Links Goes:
14:30 u – Ik vind het wel helden 
in Groningen. Daar zetten ze 
gewoon zonder discussie polders 
onder water. #Hedwige”

 …Een ‘diplomatiek pokerspel’ noemde 
commentator Dan Margalit de 
ontmoeting van Israëlische en 
Palestijnse onderhandelaars in 
Amman.

 …Alle partijen houden de kaarten 
tegen de borst, maar een paar troeven 
zijn al gespeeld.

 ▶ Amman
Voor het eerst in vijftien maanden pra-
ten Israëliërs en Palestijnen weer met 
elkaar. Het informele overleg in de Jor-
daanse hoofdstad deze week, onder 
auspiciën van het Kwartet (Amerika, 
VN, Rusland en de Europese Unie) le-
verde geen concreet resultaat op. Maar 
de Jordaanse minister van Buitenlandse 
Zaken, Nasser Judeh, vond het met el-
kaar om tafel zitten al een succes. 
De Palestijnse onderhandelaar Saeb 
Erekat presenteerde dinsdag Palestijnse 
voorstellen voor de grenzen van een 
toekomstige Palestijnse staat en plan-
nen over veiligheid in het gebied. De 
Israëlische onderhandelaar Yitchak 

Molcho legde een document met ‘21 
basisprincipes’ op tafel. Wat die inhou-
den, is niet openbaar gemaakt. Eén 
daarvan is de toezegging dat Israël zich 
uit enkele Arabische wijken in Oost-
Jeruzalem wil terugtrekken, meldde 
Arabische krant Al-Quds Al-Arabi. 
Een terugtrekking naar de grenzen van 
vóór 1967 zit er echter niet in; Israël zal 
militair aanwezig blijven in de Jordaan-
vallei, gaf een regeringswoordvoerder 
te kennen. En met een Palestijnse rege-
ring waarvan Hamas deel uitmaakt, on-
derhandelt Israël niet. Op hun beurt 
houden de Palestijnen vast aan stopzet-
ting van de bouw van Joodse nederzet-
tingen op de Westelijke Jordaanoever. 
Vandaag gaat het overleg verder. 

klap
President Mahmoud Abbas van de Pa-
lestijnse Autoriteit poogde meer druk 
op de ketel te zetten. Hij dreigt met een 
diplomatieke intifada, als het vredes-
overleg niet vóór 26 januari hervat is. 
Dat is blufpoker, want zo veel kaarten 
heeft Abbas niet. Aan Palestijnse zijde is 

eensgezindheid ver te zoeken. De voor-
zichtige toenadering in Amman vond 
geen genade in de ogen van Hamas. ‘Dit 
is een klap voor de verzoening met Fa-
tah’, zei Hamasleider Ismail Radwan. 
Hij noemde de gesprekken een dek-
mantel voor Israël ‘om Jeruzalem te ju-
daïseren en Gaza aan te vallen’.
De Israëlische premier Netanyahu is 
momenteel druk doende met verkiezin-
gen binnen de Likudpartij; interne on-
enigheid over een tweestatenoplossing 
komt hem nu niet gelegen. Niet uitge-
sloten wordt dat een herbevestiging 
van Netanyahu’s leiderschap de opmaat 
is naar vervroegde verkiezingen. De 
premier is populair, wat hem de kans 
geeft zich te ontdoen van coalitiepart-
ner Israel Beiteinu, de nationalistische 
partij van Avigdor Lieberman. Netan-
yahu wil het liefst een stabiele regering 
vormen, nu Iran en de Arabische Lente 
voor een onzeker jaar zorgen. 
Een loos dreigement van Abbas, oor-
deelde commentator Dan Margalit van 
de Israëlische krant Hayom dan ook. 
Zelfs de Verenigde Staten zullen het 

overleg op gepaste afstand volgen. Pre-
sident Obama moet zijn aandacht dit 
jaar vooral richten op zijn herverkie-
zing. ‘Hij waagt het heus niet, nog even-
tjes het eeuwige conflict in het heilige 
land op te lossen’, is Margalits inschat-
ting.
Israël heeft Abbas de bal teruggespeeld. 
Er gaan stemmen op om het niveau van 
het overleg omhoog te schroeven door 
rechtstreekse gesprekken tussen Abbas 
en Netanyahu, zonder voorwaarden 
vooraf. Die kaart durven de Palestijnen 
echter nog niet te spelen. ‘Israël 
schendt de internationale regels door 
de bouw van nederzettingen in bezet 
gebied. Alleen als Israël onze voorwaar-
den accepteert, keren we terug aan de 
onderhandelingstafel.’ 
Met die eis bestaat de kans dat gesprek-
ken opnieuw zullen stranden, want in 
september 2010 stokte het overleg pre-
cies om deze reden. De kunst van poke-
ren is niemand geloven. Maar mogelijk 
toveren de betrokkenen nieuwe konij-
nen uit de hoed, om de hoop op vrede 
levend te houden. <

Gerhard Wilts nd.nl/buitenland

Aan de pokertafel in Amman

René Fransen nd.nl/wetenschap

Door zonnepanelen 
groene nierdialyse 
voor Australiërs

 ▶ Victoria
Nierdialyse belast de patiënt, maar 
ook het milieu. Voor het schoon-
spoelen van het bloed van nier-
patiënten is onder meer een flinke 
hoeveelheid water en elektriciteit 
nodig. 
Australische artsen hebben daarom 
onderzocht of zonnepanelen de 
nierdialyse ‘groener’ kunnen maken. 
Zij plaatsten panelen die stroom 
opwekten voor de dialyse-appara-
tuur. Overtollige stroom werd aan 
het energiebedrijf verkocht, 
wanneer extra stroom nodig was 
werd die ingekocht. Na twaalf maan-
den bleek dat de zonnepanelen voor 
ruim driekwart van alle benodigde 
stroom hadden gezorgd. Voor de 
komende jaren verwachten zij zelfs 
dat het systeem geld gaat opleveren. 
De investering in zonnepanelen was 
– in ieder geval in het zonnige 
Australië – kosteneffectief, schrijven 
zij in het tijdschrift Clinical Journal of 
the American Society Nephrology. 
Wereldwijd zijn ongeveer twee 
miljoen mensen afhankelijk van 
nierdialyse.

onverwachts
om vijf uur bij hem in de melkstal 
stond om te waarschuwen voor wat 
dreigde? De boer blijft bij zijn nuchtere 
standpunt. Hij is nog even wezen kijken 
naar het waterpeil van het dicht bijzijn-
de kanaal, om te moeten constateren 
dat dat niet extreem hoog stond. Bij 
hem dus ‘geen paniekvoetbal’, zoals hij 
het uitdrukt. ‘Al die sensatie is door het 
Waterschap in gang gezet’, kritiseert 
hij. ‘Pas als de zéédijk op breken, zou 
staan, dan zou ik bang worden. Maar 
dít water komt gewoon vanaf Drenthe: 
regenwater dat afgevoerd moet worden 
naar de kust. En omdat het deze keer 
een beetje veel is, hebben de gemalen 
daar wat extra moeite mee.’
Gerrit Knol heeft gisteren dus gewoon 
zijn werk kunnen doen. De polderwe-
gen waren allemaal berijdbaar. De man 
die in zijn vrije tijd natuurwandelingen 
organiseert in een nabij gelegen ‘onge-
rept’ natuurgebied laat zich al met al 
niet gek maken door wat hij noemt ‘de 
emotie van het moment.’ Om er gek-
scherend aan toe te voegen: ‘Maar ik 
kan u heus wel prachtige beelden laten 
zien van ondergelopen land, hoor. Om 
zogezegd aan te tonen hoe “ernstig” de 
situatie is. Alleen, die blank staande 
velden heb je hier iedere winter...’

beeld novum / Dennis Beek
De situatie bij de polder Tolberter Petten was gisteravond onder controle. Woensdagnacht dreigde de polder onder te lopen. <

De provincie Groningen heeft als 
enige Nederlandse provincie nog geen 
veiligheidsvoorwaarden gesteld aan 
de regionale dijken. 

Hierdoor hebben de twee waterschap-
pen in Groningen deze kleinere dijken, 
zoals de dijk bij Tolbert die door regen 
en hoge waterstand door dreigt te bre-
ken, niet kunnen toetsen volgens stan-
daarden die andere provincies wel han-
teren. Procesmanager waterveiligheid 
Ate Wijnstra van het Groningse water-
schap Noorderzijlvest benadrukt dat het 
waterschap afhankelijk is van de pro-
vincie. ‘Een voorschrift hebben wij nog 
niet gekregen. Ik weet niet waarom dat 
nog niet is gebeurd.’
De woordvoerder van de provincie Gro-
ningen geeft als verweer dat slechts één 

provincie in Nederland de veiligheids-
norm heeft vastgelegd. Maar uit publie-
ke stukken blijkt dat ten minste vijf pro-
vincies in Nederland veiligheidsnormen 
voor de regionale dijken hebben vastge-
legd. Het Interprovinciaal Overleg (IPO), 
het overkoepelend orgaan van de pro-
vincies, geeft aan dat ‘in principe alle 
provincies veiligheidsnormen hebben 
vastgesteld, maar niet in Groningen’. In 
2008 gaf de Deltacommissie al aan om 
veiligheidsnormen van dijken wettelijk 
vast te stellen.
Het is zeer belangrijk voor de veiligheid 
van Nederland dat deze wettelijke ver-
ankering er komt. Wetenschappelijk di-
recteur Matthijs Kok bij adviesbureau 
HKV vergelijkt het controleren van de 
veiligheid van dijken met een APK-keu-
ring van een auto. <

Bjinse Dankert en Sander Zurhake nd.nl/binnenland

Geen veiligheidseisen kleine 
dijken provincie Groningen

 ▶ Groningen
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André Kuipers voelt zich 
prima thuis in de ruimte
André Kuipers voelt zich prima thuis in 
de ruimte. Dat liet hij gisteren weten 
vanuit het internationaal ruimtestation 
ISS, in een gesprek met het NOS Jour-
naal. ‘Ik zou hier best lang kunnen wo-
nen’, zei hij. In het begin van de reis 
was de Nederlandse astronaut wel een 
beetje gedesoriënteerd, maar nu is hij 
eraan gewend. Kuipers en zijn collega’s 
brengen hun tijd door met onder meer 
schoonmaken, reparaties en experi-
menten. De 53-jarige astronaut zit 
sinds 21 december in de ruimte. Hij zal  
in totaal bijna zes maanden in het ISS 
doorbrengen . <
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Schmallenbergvirus
bij 41 veebedrijven 
Op veertig schapenbedrijven en een 
geitenbedrijf is op dit moment het 
Schmallenbergvirus aangetoond. Van 
157 bedrijven is een melding ontvan-
gen van verschijnselen die kunnen wij-
zen op een besmetting met het virus. 
Op 43 bedrijven is het virus niet aange-
toond; het onderzoek bij 73 onderne-
mingen loopt nog, Dat schrijft staats-
secretaris van Landbouw Henk Bleker 
(CDA) in een brief aan de Tweede Ka-
mer. Het Schmallenbergvirus, dat 
nieuw is in Europa, leidt tot de geboor-
te van misvormde dieren. <

Rosenthal wil met Iran in 
gesprek kunnen blijven
Nederland en de Europese Unie moeten 
de gesprekskanalen met Iran openhou-
den. Daarom is de Nederlandse ambas-
sadeur sinds begin deze week terug in 
Iran, aldus minister van Buitenlandse 
Zaken Uri Rosenthal (VVD). De PVV 
stelde woensdag dat Rosenthal de Ne-
derlandse ambassadeur niet had moe-
ten laten terugkeren naar Iran, nadat 
die begin december was teruggeroepen, 
toen de Britse ambassade in Teheran 
was bestormd. <

Bejaarde voetbalfan na 
schop alsnog overleden 
De bejaarde toeschouwer die een 
maand geleden door een amateurvoet-
baller van Sporting Noord in Amster-
dam in coma werd geschopt, is woens-
dag overleden. De 77-jarige voetbalfan 
was eerder bijgekomen uit zijn coma, 
maar heeft het ziekenhuis nooit verla-
ten. Het Openbaar Ministerie onder-
zoekt of het overlijden het gevolg is van 
de mishandeling. <

Groninger Museum gaat 
niet over tot ontruiming
Het Groninger Museum heeft gisteren, 
na overleg met het Waterschap Hunze 
en Aa’s, besloten niet te ontruimen, 
maar gewoon open te blijven. Het wa-
terschap had het museum woensdag 
gewaarschuwd voor de stijgende wa-
terstand, maar het water steeg niet ver-
der dan negentig centimeter. In 1998 
moest het museum vanwege een hoge 
waterstand wel enkele dagen gesloten 
blijven voor het publiek. <
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Campagne ‘144 red een 
dier’ kost half miljoen
De campagne die het telefoonnummer 
144 om dierenleed en -mishandeling te 
melden breed onder de aandacht moet 
brengen, kost een half miljoen euro. 
Dat heeft een woordvoerder van het 
minister van Veiligheid en Justitie ge-
zegd. Zondag geeft minster Ivo Opstel-
ten het startschot voor de campagne, 
die bestaat uit radio- en televisiespot-
jes, advertenties en de website 
144redeendier.nl. <

Verpleger berispt wegens 
liefdesrelatie met patiënte 
Een 49-jarige psychiatrisch verpleeg-
kundige uit Gemert is door het Medisch 
Tuchtcollege in Eindhoven berispt om-
dat hij een liefdesrelatie was begonnen 
met een patiënte. De verpleegkundige 
had daarvan meteen melding gemaakt 
bij zijn leidinggevende, die er geen be-
zwaar in zag, hoewel het indruist tegen 
een intern protocol. <

OM in beroep na korte 
straf voor slaan agent
Het Openbaar Ministerie gaat in hoger 
beroep in een zaak waarin een man 
twintig uur werkstraf kreeg opgelegd 
voor het slaan van een agent in Utrecht. 
Het OM vindt dat geweld tegen politie-
ambtenaren niet kan worden geaccep-
teerd en dat de beslissing van de rech-
ter ‘daaraan onvoldoende recht doet’. 
Politievakbonden en politici reageerden 
furieus op het lichte vonnis. <

CJP zet samenwerking 
met de Volkskrant stop
Het Culturele Jongeren Paspoort (CJP) 
werkt niet langer samen met de Volks-
krant. De stichting achter de CJP-pas 
heeft het dagblad na achttien jaar ver-
ruild voor nrc.next, zo liet de jongeren-
organisatie weten. Een van de redenen 
achter de nieuwe samenwerking is de 
gedeelde doelgroep, zeggen de krant en 
de stichting in een verklaring. CJP telt 
ruim een miljoen pashouders tussen de 
twaalf en dertig jaar. <

Zweedse politie bezorgd 
om golf schietpartijen
De Zweedse politie is ernstig bezorgd 
over een golf schietpartijen in de stad 
Malmö. De autoriteiten vrezen dat de 
stad een aantrekkelijke plek begint te 
worden voor bendes, om moorden te 
plegen. In minder dan zes weken zijn in 
Malmö vijf mensen doodgeschoten, on-
der wie een 15-jarige jongen. De daders 
en hun motieven zijn onbekend. <

Duitser aangeklaagd voor 
branden in Los Angeles
Een Duitse man is in Los Angeles aange-
klaagd voor het stichten van 37 bran-
den rond de jaarwisseling. De 24-jarige 
Harry B. wordt er bovendien van ver-
dacht nog 23 andere branden te hebben 
gesticht. De materiële schade wordt ge-
schat op omgerekend 2,3 miljoen euro. 
B., die autistisch is en gebukt gaat on-
der een ernstige angststoornis, weigert 
mee te werken met het onderzoek. <

Justitie in Brussel wil 
criminelen laten lopen
Justitie in Brussel wil aangehouden 
auto- en winkeldieven, oplichters, ge-
weldplegers en mensen die wapens bij 
zich dragen voortaan zonder verhoor 
naar huis sturen. Dit omdat er niet ge-
noeg advocaten zijn, die bij een eerste 
verhoor aanwezig kunnen zijn. Het ini-
tiatief heeft in België tot grote commo-
tie geleid.<

Tientallen sjiitische 
pelgrims gedood in Irak
Aanslagen op sjiitische pelgrims in Irak 
hebben gisteren aan zeker 72 van hen 
het leven gekost. Bij de gecoördineerde 
aanslagen op sjiitische wijken in de 
hoofdstad Bagdad en in Nasiriyah vie-
len verder tientallen gewonden. De 
aanslagen waren vermoedelijk het 
werk van soennitische extremisten. Ze 
werden gepleegd in aanloop naar Ar-
baeen, een sjiitische feestdag. Volgens 
een woordvoerder van het Iraakse leger 
was het doel van de aanslagen ‘het ver-
oorzaken van beroering onder de Iraak-
se bevolking’.

Veroordeling Canadese 
bisschop om kinderporno
Een rooms-katholieke bisschop is in Ca-
nada tot vijftien maanden cel veroor-
deeld wegens het bezit van kinderpor-
no. Bisschop Raymond Lahey heeft 
echter al acht maanden vastgezeten en 
de rechter heeft hem onder voorwaar-
den vervroegd vrijgelaten. De 71-jarige 
bisschop heeft toegegeven verslaafd te 
zijn aan porno en heeft het Vaticaan ge-
vraagd hem uit zijn ambt te zetten. <

Partij Suu Kyi mag aan 
verkiezingen meedoen
De politieke partij van de Birmese op-
positieleidster Aung San Suu Kyi mag in 
april meedoen aan de tussentijdse ver-
kiezingen. Dat heeft de regering van 
Birma bepaald. Een woordvoerder van 
de partij zei dat Suu Kyi zich verkies-
baar zal stellen. Het is voor het eerst in 
twintig jaar dat de partij NLD meedoet 
aan verkiezingen. <
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Medewerker Rode Kruis 
ontvoerd in Pakistan
Gewapende mannen hebben gisteren 
een medewerker van het Britse Rode 
Kruis ontvoerd in de Pakistaanse stad 
Quetta. De man was per auto op weg 
naar een kantoor van het Rode Kruis in 
de stad, toen hij tot stoppen werd ge-
dwongen. De ontvoerders sleepten hem 
in hun auto en gingen er vandoor. <

Britse minister William 
Hague op bezoek in Birma
De Britse minister William Hague is gis-
teren begonnen aan een bezoek aan 
Birma. Hij is de eerste Britse minister 
van Buitenlandse Zaken die het Aziati-
sche land bezoekt sinds 1955. Hague zal 
aandringen op verdere democratische 
hervormingen in het land. ‘We hopen 
op de vrijlating van alle politieke ge-
vangenen, vrije en eerlijke tussentijdse 
verkiezingen, toegang voor hulpverle-
ners tot conflictgebieden en geloof-
waardige stappen richting nationale 
verzoening’, zei Hague. <

Scholier doodgeschoten 
om luchtdrukpistool
De jongen die woensdag op een school 
in Texas door de politie werd doodge-
schoten, had geen echt wapen bij zich, 
maar een luchtdrukpistool dat veel leek 
op een echt vuurwapen. Dat heeft de 
politie bekendgemaakt. De ouders van 
de 15-jarige Jamie Rodriguez eisen in-
middels een verklaring over waarom de 
agenten dodelijk geweld hebben ge-
bruikt. <
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Legerstafchef Libië wil 
rebellen ontwapenen
De nieuwe stafchef van het Libische le-
ger ziet het beschermen van de lands-
grenzen en het ontwapenen van de dui-
zenden rebellen in het land als zijn 
belangrijkste taken. Generaal Youssef 
Mangoush zei dat nadat hij woensdag 
was benoemd tot stafchef. Volgens 
Mangoush staat het leger voor enorme 
uitdagingen. <

Nieuwe aanklacht tegen 
Olmert wegens corruptie
De voormalige Israëlische premier Ehud 
Olmert is opnieuw aangeklaagd wegens 
corruptie. Hij zou in zijn tijd als burge-
meester van Jeruzalem steekpenningen 
hebben aangenomen om de bouw van 
nieuwe huizen te promoten. Olmert 
stond al terecht wegens het aannemen 
van geld van een Amerikaanse zaken-
man en het laten betalen van buiten-
landse reizen door joodse groepen. Ol-
mert ontkent alle aantijgingen.<

Inflatie daalde licht
in maand december
De inflatie in Nederland lag in decem-
ber op 2,4 procent. Dat is lager dan de 
maanden daarvoor. Over heel 2011 is 
de inflatie uitgekomen op 2,3 procent, 
zo meldt het Centraal Bureau voor de 
Statistiek. In de maanden voor decem-
ber lag de inflatie rond de 2,6 procent. 
De gemiddelde inflatie van 2,3 procent 
betekent een stijging ten opzichte van 
het jaar 2010. Toen was de inflatie 1,3 
procent. <

Shell hervat productie 
olieveld Bonga in Nigeria
Shell heeft gemeld de productie van het 
Bonga-olieveld voor de kust van Nigeria 
te hebben hervat. Het olieconcern zag 
zich in december gedwongen de pro-
ductie daar te staken vanwege een lek. 
Het onderzoek naar de oorzaak van het 
lek loopt nog. <

Ahold koopt zestien 
Amerikaanse winkels
Een Amerikaanse dochter van Ahold 
neemt zestien supermarkten over van 
het Amerikaanse Safeway. Ahold-doch-
ter Giant Carlisle betaalt voor de over-
name van de winkels rond Philadelphia 
106 miljoen dollar (83 miljoen euro). 
De overname is onderdeel van de nieu-
we strategie van Ahold. Dit concern 
verwacht een jaarlijkse omzet van 400 
miljoen dollar te behalen met de nieu-
we winkels <

Japan gaat door met  
opkopen EFSF-obligaties
De Japanse overheid bereidt zich voor 
op de aankoop van aanvullende obliga-
ties die uitgegeven zullen worden door 
het Europese reddingsfonds. Dat heeft  
een functionaris van de Japanse over-
heid gezegd. ‘Gezien de inspanningen 
van Europa om tot een oplossing voor 
de schuldencrisis te komen, zullen we 
doorgaan met het opkopen van schuld-
papier van de European Financial Stabi-
lity Facility’, zei de functionaris. <

Kadaster moet bedrijf HLA 
schadevergoeding betalen
Het Kadaster moet het ICT-bedrijf HLA 
uit Epe tien miljoen euro schadever-
goeding betalen. Volgens de rechtbank 
in Zutphen heeft het Kadaster onrecht-
matig gehandeld door HLA niet te in-
formeren over een softwareaanbeste-
ding. HLA had een vergoeding van 22 
miljoen euro geëist. De aanbesteding 
ging uiteindelijk naar Arcadis <

Onderzoek prijsafspraken 
reisbranche stopgezet
De Nederlandse Mededingingsautori-
teit stopt met het onderzoek naar ver-
boden prijsafspraken in de reisbranche. 
Voorwaarde is dat branchevereniging 
ANVR de algemene agentuurvoorwaar-
den aanpast. Het onderzoek werd vorig 
jaar ingesteld toen touroperators en 
reisagenten afgesproken hadden geen 
kortingen te verlenen aan consumen-
ten en enkele internetsites die wel kor-
ting gaven collectief te boycotten. <
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Hongarije bereid over 
krediet te onderhandelen
Hongarije heeft onder toenemende 
druk van de financiële markten aange-
geven open te staan voor onderhande-
lingen met het Internationaal Monetair 
Fonds (IMF) over een kredietlijn, zon-
der vooraf voorwaarden te stellen. De 
Hongaarse regering is ook bereid te 
spreken over een wet die volgens de 
Europese Unie en het IMF een bedrei-
ging vormt voor de onafhankelijkheid 
van de centrale bank. <

Bouwsector verwacht
jaar van krimp in 2012
De bouwsector gaat dit jaar met twee 
procent krimpen. Dat voorspelt het ING 
Economisch Bureau in een kwartaalbe-
richt. Oorzaken zijn de stagnerende 
woningmarkt en de slechte vooruit-
zichten in het bedrijfsleven. Afgelopen 
jaar groeide de sector nog. In 2009 en 
2010 kromp de bouwsector ook al. De 
krimp dit jaar komt vooral door minder 
vraag naar nieuwbouwwoningen. <
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AEX lager door
zorg over schulden

 ▶ Amsterdam
De Amsterdamse beurs   werd met 
verlies gesloten, vanwege her-
nieuwde zorgen over de Europese 
schulden in het algemeen en zorgen 
over de Europese banken in het 
bijzonder.
De AEX-index sloot 0,8 procent 
lager, op 311,92 punten, de Midkap 
verloor 1,3 procent, op 471,59 
punten en de Smallcap eindigde 0,8 
procent lager, op 376,58 punten.
‘Sinds het begin van het nieuwe jaar 
waren er voortekenen dat de rally 
op het Damrak niet duurzaam is’, 
aldus handelaar Tim Linger van 
Antaurus. Hij wijst daarbij op onder 
andere de aanhoudende stijging van 
de risico-opslagen op Italiaanse en 
Spaanse obligaties en de zorgen 
over de Europese banken. Hij doelt 
daarbij bijvoorbeeld op de claim-
emissie van het Italiaanse Unicredit.
De handelaar sluit niet uit dat vele 
andere banken zullen volgen, in een 
poging om door middel van een 
emissie de kapitaalbuffer te 
verhogen, in het voortdurende 
onrustige marktklimaat. ‘Waar 
voorheen de aandeelhouder 
centraal stond, zijn banken nu 
alleen maar bezig met het verster-
ken van hun kapitaalbuffers’, aldus 
Linger.

)"-$'

 …Het kabinet moet waarschijnlijk 
extra gaan bezuinigen; ambtenaren 
hebben al twee jaar geleden de opties 
onderzocht.

 …Tips van economen voor premier 
Rutte en minister De Jager.

 ▶ Den Haag
Het is erop of eronder voor het kabinet. 
De coalitie kan zich na de kerstvakantie 
direct buigen over de miljarden euro's 
die extra bezuinigd moeten worden. 
Premier Mark Rutte en minister Jan 
Kees de Jager (Financiën) zeggen dat zij 
de grootte van het nieuwe bezuini-
gingspakket laten afhangen van de cij-
fers die het Centraal Planbureau (CPB) 
in februari presenteert. Maar nu is al 
duidelijk dat er minimaal vijf miljard 
euro moet worden omgebogen. Het ge-
vaar ligt op de loer dat door bezuinigin-
gen de economie definitief de nek 
wordt omgedraaid. Daarom geven en-
kele economen een paar adviezen.

 . Sweder van Wijnbergen, 
hoogleraar economie aan de 
Universiteit van Amsterdam en 
voormalig secretaris-generaal 
op Economische Zaken:
‘Het kabinet moet geen laaghangend 
fruit sprokkelen. Dat is al te veel gedaan 
en het zet geen zoden aan de dijk. Op 
de korte termijn levert dat misschien 
geld op, maar op de langere termijn 
kost het meestal geld.
Dus geen verhoging van de eigen bij-
drage in de zorg, want daardoor stellen 
mensen hun gang naar de dokter uit. 
Dan wordt de schade uiteindelijk groter 
en de zorg duurder. Niet bezuinigen op 
huisartsen, want dan stappen mensen 
direct naar de veel duurdere specialis-
tenzorg. Ook geen bezuinigingen op het 
persoonsgebonden budget, want dan 
kunnen mensen minder lang voor zich-
zelf zorgen en zijn zij eerder aangewe-
zen op duurdere instellingen. Als De Ja-

ger het toch in dit soort korte termijn 
bezuinigingen zoekt, zou dat erg dom 
zijn. 
Nederland heeft op zich helemaal geen 
financieringsprobleem. We betalen een 
hele lage rente over onze schuld. Er zijn 
drie knoppen en aan twee daarvan 
moet gedraaid worden om de over-
heidsfinanciën op de lange termijn op 
orde te krijgen. De pensioenleeftijd 
moet al vanaf volgend jaar een maand 
per jaar omhoog, tot de 67 jaar. Niet pas 
vanaf 2020. Daarnaast moet het eigen 
huis naar box 3. Het eigenwoningforfait 
(0,6 procent van de woz-waarde die bij 
het inkomen wordt opgeteld, red.) 
moet in stappen naar 1,2 procent. Het 
tarief waartegen de hypotheekrente af-
getrokken mag worden, moet tegelij-
kertijd worden verlaagd naar 30 pro-
cent. De studiefinanciering moet 
worden omgezet in een rentedragende 
lening met terugbetaling die afhanke-
lijk is van het inkomen.'

 . Lans Bovenberg, hoogleraar 
economie aan de Universiteit van 
Tilburg:
 ‘Dit is de perfecte tijd om schoon schip 
te maken en met hervormingen te ko-
men. Het gaat erom de kredietwaardig-
heid van Nederland op de lange termijn 
te behouden. Dat betekent dat Rutte en 
De Jager maatregelen moeten nemen 
om het verdienvermogen te verbeteren. 
De Nederlandse economie is kwetsbaar 
door onze hoge schulden. Schulden ma-
ken moet onaantrekkelijker worden en 
sparen moet worden gestimuleerd. Dus 
de hypotheekrenteaftrek moet aange-
pakt worden en aflossing van de hypo-
theekschulden moeten we stimuleren.
De pensioenleeftijd moet gekoppeld 
worden aan de levensverwachting, zo-
dat ouderen langer doorwerken. Dat 
kan door ouderen goedkoper te maken. 
Dus de looncurve moet veranderen, de 
top van het salaris zal liggen op het mo-
ment dat werknemers het productiefst 

zijn – zeg maar tussen de 35 en 50 jaar. 
Daarna gaat het loon weer dalen. Dat is 
niet erg, want dan is het loon ook het 
hoogst op het moment dat mensen het 
meeste geld nodig hebben: als zij in de 
jonge kinderen zitten en hoge hypo-
theeklasten hebben. Ook moeten men-
sen meer betalen voor zorg, bijvoor-
beeld een eigen bijdrage tijdens 
huisartsenbezoek en sparen voor som-
mige oudedagsvoorzieningen.
Wat ik het kabinet absoluut afraad, is 
kortetermijnbezuinigingen en belas-
tingverhogingen, zoals een hogere btw. 
Het zit er dik in dat dit toch gaat gebeu-
ren, maar De Jager en Rutte moeten 
zich niet blindstaren op het begrotings-
tekort en de staatsschuld.’

 . Flip de Kam, hoogleraar 
economie van de overheidsfinan-
ciën aan de Rijksuniversiteit 
Groningen:
‘Het kabinet moet maatregelen nemen 
die het tekort verminderen. Niet alleen 
bezuinigingen, ook lastenverzwaringen 
helpen overigens mee om het tekort 
binnen de perken te houden. Voor de 
bezuinigingen kan worden geput uit de 
rapporten van de twintig heroverwe-
gingswerkgroepen van 1 april 2010, die 
zijn opgesteld door rijksambtenaren en 
hoogleraren.
Bij lastenverzwaringen denk ik vooral 
aan heffingen op vermogen. Zo kan de 
tijdelijke verlaging van de overdrachts-
belasting worden teruggedraaid, want 
die heeft geen enkel effect. Bovendien 
doet het kabinet er goed aan, maatrege-
len te nemen die niet al in 2012 of 2013 
de bestedingen afremmen. De financi-
ele markten blijven vertrouwen in de 
onze overheidsfinanciën houden, ook 
wanneer maatregelen in 2014 en daar-
na aan verbetering van de begroting 
bijdragen. De voorgenomen verhoging 
van de AOW-leeftijd kan naar voren 
worden gehaald, bijvoorbeeld van 2020 
naar 2014 of 2015.’ <

Gert van Harskamp nd.nl/ )""%# (/# / E*"$0 E%1+!(& "! D&*+# *&! D&2

Bezuinigingstips voor Rutte en De Jager

Sweder van Wijnbergen Lans Bovenberg
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Dat heeft de Chileense regering in het 
geheim besloten, op advies van de Nati-
onale Onderwijsraad. Dat advies was tot 
nu toe ook verzwegen.
Pinochet was tussen 17 december 1974 
en 11 maart 1990 president van Chili. 
Onder zijn regime werden naar schat-
ting 3225 Chilenen van de oppositie ver-
moord, zo'n 37.000 anderen opgesloten 
en gemarteld. Pinochet en andere offi-
cieren pleegden in september 1973 een 
door de Verenigde Staten gesteunde 
coup tegen de linkse president Salvador 
Allende. Die beroofde zichzelf op 11 
september in zijn presidentieel paleis 
van het leven.
Isabel Allende, dochter van Salvador en 
nu senator in Chili, noemde het kabi-
netsbesluit ‘onaanvaardbaar’. Oud-pre-
sident Eduardo Frei (1994-2000), nu 
eveneens senator, zei: ‘In het bewust-
zijn van de Chilenen en de wereld heers-
te er in Chili een beschamende dicta-
tuur. Dat kan niemand door een tekst 
veranderen.’
Volgens minister Harald Beyer (Onder-
wijs) is het besluit slechts bedoeld om 
een ‘neutralere’ term voor de periode-
Pinochet te gebruiken en gebeurt dat-
zelfde elders in de wereld. Zelf zei Beyer 
geen moeite te hebben met de term ‘dic-
tatuur’ voor het regime-Pinochet.
Sinds januari 2010 regeert in Chili presi-
dent Sebastian Pinera, de eerste conser-
vatieve leider van het land sinds Pino-
chet. Hij wordt gesteund door de rechtse 
Onafhankelijke Democratische Unie, die 
in het parlement een meerderheid 
heeft. De Unie steunde Pinochet in het 
verleden. <

gpd nd.nl/buitenland

Chili onder 
Pinochet geen 
dictatuur

 ▶ Den Haag – Santiago
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Wij willen u allen hartelijk bedanken voor uw warme 
liefde en belangstelling tijdens het leven en ook zeker 
na het sterven en bij de begrafenis van onze lieve tante

Janna Sturing - Jonkers

* 4-2-1916                                                    † 7-12-2011

     Wiecher en Coba Sturing

Hooghalen, januari 2012

De HERE is mijn herder

In verwachting van de wederkomst is op 
3 januari 2012 ontslapen mijn geliefde vrouw, 
onze dierbare moeder en onze allerliefste oma

 

Anna Scheltens-Doornbos
 

Geboren Overleden
30 maart 1925  3 januari 2012
te Maasland te Zwolle

 

We gedenken met dankbaarheid wat ze voor 
ons heeft betekend in liefde en zorg, zelfs tot 
het laatste moment.

 

 Kampen: Jan Scheltens
 

 Wezep:  Renny en Jan Michiel de Groot
  Anne-Mary
  Charlotte
 Den Haag: Klaas-Jan

 

 IJsselstein: Hans Scheltens
 

 Dordrecht: Klazien en Geoffrey Koma
  Elian
  Hanan

 

Op zaterdag 7 januari willen we haar gedenken 
in een samenkomst en de HERE danken voor 
wie ze voor ons is geweest.
Voorafgaand hieraan is er gelegenheid tot 
condoleren van 10.45 tot 11.15 uur in de 
Nieuwe Kerk, Broederweg 34, Kampen.
De samenkomst vindt plaats om 11.30 uur 
eveneens in de Nieuwe Kerk.
Aansluitend gaan we haar begraven op de 
Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de 
Bovenbroeksweg in Kampen.
Daarna is er ook gelegenheid tot condoleren en 
bij elkaar te zijn in de Bazuinkerk, Cello 1, 
Kampen (tegenover de begraafplaats).

 

Correspondentieadres:
Familie De Groot, Ruitersveldweg 94, 
8091 HX Wezep

In Christus ontslapen onze geliefde schoonzus 
en tante

 

Anneke Scheltens-Doornbos
 

Wij bidden onze broer Jan en de kinderen 
van harte Gods zegen en nabijheid toe.

 

 Ermelo:  Miep en Nico Troost-Scheltens

 Krommenie:  Ina en Abram Leguyt-Scheltens

 Apeldoorn:  Joop en Coby 
Scheltens-Lakerveld

 Bunschoten:  Coby en Roel 
Huisman-Scheltens

  Neven en nichten

Met droefheid ontving de gemeente van de NGK

van Zalk en Veecaten het bericht dat op 3 januari

2012 is overleden mevr.

A. Scheltens-Doornbos
 

echtgenote van onze emeritus predikant ds. J.

Scheltens.

 

Met dankbaarheid denken wij terug aan de

periode van 1970 tot 1993 waarin zij naast haar

man veel voor de gemeente betekend heeft.

Wij bidden voor allen die haar in liefde moeten

loslaten en tot de dag van de wederkomst van

Jezus Christus mogen toevertrouwen aan onze

Here.

Namens kerkenraad en gemeente,

G. van Raalte, preses

De samenkomst die zal worden gehouden in 
verband met het overlijden van

 

Gijsbert Marius Emmus 
van der Beek

 

vindt plaats in de Immanuëlkerk, 
Heerestraat 30 in Bafl o.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden 
op de Algemene begraafplaats aan de 
Tinallerweg.
Daarna is er gelegenheid tot condoleren in 
kerkgebouw “Het Anker”, Lewestraat 8 in Bafl o.

Thuisgehaald door de HERE, onze broer, 
zwager en oom

Bert van der Beek
We bidden om troost en kracht voor Gé en de 
familie.

   Families Van der Beek, 
Griffi oen, Van der Meulen

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars
door Hem, die ons heeft liefgehad.   Rom. 8: 37

Met ontroering ontvingen wij het bericht van het
overlijden van onze zwager en oom

 Jan Knol
 
Geliefde echtgenoot van Hilligje Petter

Terwee
10-08-1922

Wijhe
04-01-2012

 

R. PETTER-v.d. HORST
 
L.T.A. PETTER-KOOIKER
 
G. v.d. WAL-PETTER
 
neven en nichten

 Mount Vernon, USA:
 

Hasselt:
 

Emmeloord:

Tot onze grote droefheid overleed op nieuwjaars-
dag 2012 onze geliefde jongste broer en zwager,
onze gewaardeerde oom

             Arie de Vries

Cor de Vries
 
Adriaan en Bertha de Vries
 
         en neven en nichten

Zuidlaren
 
Lethbridge (Can)

Wij gedenken onze broers en zussen, onze
schoonzussen en zwager die ons reeds voorgingen.

familieberichten tarief € 0,89 per mm, per kolom 
(incl. btw); bij opgave via www.nd.nl/adverteren 
15% korting; over telefonisch opgegeven advertenties 
kunt u niet reclameren Overlijdens-

berichten 
uit andere 

bladen:

Reformatorisch 
Dagblad:
28 dec: Gerrit Sieffers te 
Apeldoorn (87); 
29 dec: Ibeling Meijer te 
Berkel en Rodenrijs 
(66); 
30 dec: Willem Arend 
van den Berg te Gouda 
(79); Geert Jan Helder te 
Alphen aan den Rijn 
(91); Dirk de Rooij te 
Papendrecht (86); 
Willem Johan van der 
Steen (71).

Friesch Dagblad:
26 dec: Jacob L. 
Greidanus te Franeker 
(78); 
27 dec: Douwe Amels te 
Makkum (87); 
28 dec: Libbe Hendrik 
Wijbenga te Groningen 
(74); 
29 dec: Fokje Sijens-
Germeraad te Berltsum 
(66); Aaltje Stoelwinder-
de Boer te Franeker 
(74); Janke Bijlstra-van 
der Land te Dokkum 
(83).

Trouw:
30 dec: Jan Berghoef te 
Boliqueime, Portugal 
(64); 
31 dec: Abraham Drop 
te Ermelo (88); Wietske 
Maria Kloosterhof-
Boomsma te Bemmel 
(66); Jaap Deckwitz te 
Amstelveen (78); 
01 jan: Jacob Karman te 
Bodegraven (90); 
02 jan: Toon Overwijn 
te Nijmegen (85); Arend 
Jan Voortman te Ruurlo 
(81); 
03 jan: Johannes Jacob 
Koch te Den Haag (92); 
Pieter van der Stoep te 
Brielle (95).

 …Een politieke leider voor een partij 
vinden, is een proces waarbij zowel 
mensen als de partij beschadigd 
kunnen raken.

 …Het gaat vaker fout dan goed.

 ▶ Den Haag
Zou Maxime Verhagen zijn boek heb-
ben gelezen?, vraagt oud-politicus Ed 
van Thijn zich af. Dat boek, Kroonprin-
senleed (2008), gaat over leiderschaps-
wisselingen in de politiek. Rode draad: 
het gaat bijna nooit goed. ‘Omdat lei-
ders, omstreden of niet, te lang blijven 
zitten’, zegt Van Thijn. Hij is verrast dat 
de CDA-voorman, vicepremier in het 
kabinet-Rutte, deze week heeft laten 
weten niet beschikbaar te zijn voor het 
lijsttrekkerschap bij de eerstvolgende 
TweedeKamerverkiezingen. ‘Hier heb-
ben we een politiek leider die op een 
achternamiddag zijn vertrek aankon-
digt. Zonder dat hij weet wie het dan 
wel moet worden. Een glanzend voor-
beeld van hoe het zou moeten.’
Van Thijn heeft zelf de nodige leider-
schapswisselingen van nabij meege-
maakt. Zoals die van Joop den Uyl, die 
zichzelf allang had overleefd, maar 
geen afscheid kon nemen. Intussen 
brandde de ene na de andere ‘kroon-
prins’ af. Uiteindelijk vond Den Uyl pas 
in 1986, na negentien jaar leiderschap, 

iemand goed genoeg om het stokje over 
te nemen. Dat was Wim Kok. Hoewel 
hij, als voormalig FNV-voorzitter, als 
zwaargewicht gold, kostte het hem 
moeite Den Uyl te doen vergeten. Hij 
werd pas succesvol toen hij in 1994, 
ondanks een enorme verkiezingsneder-
laag, toch nog premier werd.
Maar heel zelden blijken geregisseerde 
leiderschapswisselingen uit te pakken 
zoals beoogd. De meeste problemen, 
zegt Van Thijn, ontstaan als een opvol-

ger wordt aangewezen. ‘Dan krijg je 
toch problemen, omdat de opvolger 
zich te vroeg gaat profileren.’
Het bekendste voorbeeld hiervan is het 
‘koningsdrama’ tussen CDA-leider Ruud 
Lubbers en zijn beoogde opvolger Elco 
Brinkman, in de aanloop naar de ver-
kiezingen van 1994. De machtsstrijd 
leidde tot een ongekende nederlaag, die 
het CDA in een crisis stortte die tot 
2002 zou duren. Twee politieke leiders, 
Enneüs Heerma en Jaap de Hoop Schef-
fer, liepen zich stuk in de oppositie.

improviseren 
Vlak voor de verkiezingen van 2002 
moest het CDA in allerijl een nieuwe 
lijsttrekker aanwijzen. Het werd – nipt 
– Jan Peter Balkenende. Juist die onge-
regisseerde machtsoverdracht bleek 
succesvol: Balkenende zou premier 
worden en bleef dat tot 2010.
Begin 2010 moest ook de SP vlak voor 
de verkiezingen improviseren, toen Ag-
nes Kant ineens opstapte. Ogenschijn-
lijk uit het niets werd Emile Roemer 
aangewezen als lijsttrekker en tot dus-
ver lijkt dit een gouden greep.
Toch zullen partijen daar niet snel de 
conclusie uit trekken dat ze een leider-
schapswisseling aan het toeval kunnen 
overlaten. De neiging is toch, deze tot in 
de puntjes te regelen. Lang van tevoren 
worden al denkbeeldige lijstjes ge-

maakt, worden mensen voorzichtig ge-
polst en worden procedures bedacht 
om het toeval uit te sluiten. Zo dacht 
VVD-leider Frits Bolkestein dat hij het 
helemaal goed deed door vlak na de 
succesvolle verkiezingen van 1998 (38 
zetels) Hans Dijkstal als opvolger aan te 
wijzen. Het verwijt van kiezersbedrog 
nam hij voor lief. Maar Dijkstal werd in 
2002 verpletterd door Pim Fortuyn. Net 
als PvdA-lijsttrekker Ad Melkert, die 
acht maanden voor de verkiezingen 
door Wim Kok was aangewezen, zich al 
premier waande, maar na de verkiezin-
gen kon vertrekken.
Femke Halsema (GroenLinks) overviel 
bijna iedereen, door eind 2010 ineens 
het stokje aan Jolande Sap over te ge-
ven. Sap zou zo, aan het begin van een 
kabinetsperiode, alle tijd hebben om 
zich te profileren. Maar amper een jaar 
later lijkt Halsema alweer spijt te heb-

ben, want in een interview met NRC 
Handelsblad bekritiseert ze haar opvol-
ger, die het in de peilingen maar matig 
doet. Fout, vindt Van Thijn. ‘Je moet al-
tijd je mond houden over je opvolger.’
Het illustreert het misschien wel be-
langrijkste probleem bij leiderschaps-
wisselingen, zegt Van Thijn: ‘De gaande 
leider kan moeilijk de controle losla-
ten.’ De verslaving aan de macht of het 
gevoel dat ‘de missie’ nog niet is vol-
bracht, maken dat iemand te lang blijft 
zitten. Is eenmaal de knop om, dan wil 
de vertrekkende leider zijn stempel 
drukken op de opvolger. 
Als er al gulden regels zijn voor een 
goede leiderschapswissel, dan zou Van 
Thijn er drie kiezen: ‘Maximaal tien jaar 
aanblijven. Er zelf een punt achter zet-
ten. Je niet met je opvolger bemoeien.’ 
Of Verhagen dat laatste kan? ‘Dat moe-
ten we nog maar eens zien.’ <

Frits Bloemendaal  nd.nl/politiek )""%# (.# / P/+% N+,/-+'

Een wisseling van leider gaat bijna nooit goed

Ed van Thijn

Ruth Peetoom heeft persoonlijk 
verhinderd dat Maxime Verhagen 
partijleider van het CDA zou worden. 
De Eerste Kamerfractie schoof de 
minister van Economische Zaken in 
oktober naar voren, maar de partij-
voorzitter weigerde in te gaan op dat 
verzoek. Dat schrijft NRC Handelsblad 

donderdag. Verhagen liet woensdag 
weten dat hij geen partijleider wil 
worden. Die ambitie had hij eerder 
wel, zeiden bronnen tegen de krant. 
Peetoom vindt dat het CDA eerst zelf 
moet weten waar de partij voor staat. 
Daarna kan pas een leider worden 
gezocht.

'V"$/&("! (""! .&$0+,%"+#"$ #11$ P""0112'
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commentaar nd.nl/commentaar 
Koert van Bekkum

O!"##$
Het CDA heeft de weg omhoog 
gevonden. En niemand minder 
dan vicepremier Maxime Verhagen 
komt de eer toe, daartoe de 
definitieve aanzet te hebben 
gegeven. Die conclusie dringt zich 
op, nu Verhagen publiek heeft 
verklaard niet beschikbaar te zijn 
als partijleider.
Er zijn stemmen die het tegendeel 
beweren. Verhagen wordt geen 
partijleider en dus zijn er straks 
twee CDA’s, stelt NRC Handelsblad. 
De kiezer zou niet begrijpen dat 
de CDA’ers in de regering een 
ander geluid laten horen dan de 
mensen die met de toekomst van 
de partij bezig zijn. Publicist 
Bart-Jan Spruyt uitte zich in een 
soortgelijke richting: ‘Gaan 
CHU’ers en KVP’ers na het vertrek 
van Verhagen nu een conserva-
tieve partij oprichten?’

Het antwoord is glashelder: 
natuurlijk niet. Peetoom is wel 
vrijzinnig, maar niet vanzelfspre-
kend links.
Daarbij heeft de vicepremier zich 
inderdaad de hondstrouwe CDA’er 
betoond die hij anderhalf jaar 
geleden beweerde te zijn. Als het 
klopt dat Ruth Peetoom in 
oktober het voorstel van Eerste 
Kamerfractievoorzitter Elco 
Brinkman torpedeerde om 
Verhagen alsnog tot partijleider te 
bombarderen, is hij helemaal 
grootmoedig. Hij neemt zijn 
verlies en verdedigt de lijn die 
voordien al was gekozen: pas als 
zich nieuwe verkiezingen aandie-
nen, kiezen de partijleden een 
lijsttrekker. Verhagens argumen-
ten daarvoor zijn sterk. Het is 
haar verkiezing die Ruth Peetoom 
als partijvoorzitter onomstreden 
maakt. Zoals het uiteindelijk ook 
Wouter Bos en Mark Rutte goed 
deed dat ze rechtstreeks door de 
PvdA en VVD-leden als partijleider 
waren aangewezen.
Uiteraard kan het nog spannend 
worden als het Strategisch Beraad 
van het CDA 21 januari a.s. wat 
betreft de grote onderwerpen van 
de toekomst – pensioenleeftijd, 
ontslagrecht, hypotheekaftrek, en 
de vergroening van Nederland – 
anders kiest dan het huidige 
kabinet. Maar het zegt iets, dat 
nu het laatste struikelblok is 
weggenomen om de eenheid in 
het CDA te herstellen en dat de 
partij alle ruimte neemt, opnieuw 
te bezien waar de christendemo-
cratie anno 2012 voor staat.

Kiezers houden niet van politieke 
bewegingen zonder leider en 
zonder profiel. Tegelijk bestaat in 
tijden van polarisatie en crisis 
grote behoefte aan een partij die 
een duidelijk geluid koppelt aan 
het vermogen mensen en 
standpunten bij elkaar te 
brengen. Het CDA is zo’n partij. De 
christendemocratie staat voor een 
betrokken christelijke bijdrage 
aan de maatschappij en voor de 
glans van het gewone schipperen, 
zoals onlangs nog verwoord door 
politiek filosoof Govert Buijs – te-
vens lid van de commissie-Geel, 
die de CDA-beginselen opnieuw 
moet verwoorden. Lukt het de 
partij dat weer uit te stralen, dan 
komt de lijsttrekker die dat 
belichaamt ook wel en volgt de 
wederopstanding van het CDA 
wellicht sneller dan velen voor 
mogelijk hadden gehouden.

 …Het liberale rookbeleid van het rijk 
laat rokers teveel aan hun lot over. 
Door minder te investeren in rokers die 
willen stoppen, zal hun aantal weer 
toenemen. Hoewel het geen direct 
publiek belang is, is het wel degelijk 
een overheidstaak om deze groep 
verslaafden te helpen om van de 
sigaret af te komen. 

Van mij hoeft niemand te stoppen met 

roken, maar om rokers toch te bereiken 

hebben ze wel wat extra stimulans no-

dig. Het is tenslotte meestal een versla-

ving. Bij het aansteken van het vuur-

werk nog één laatste sigaret en dan... 

stoppen. Rond de jaarwisseling doet 

ongeveer een op de zeven rokers een 

poging om van zijn verslaving af te ko-

men. Dat komt neer op zo’n half mil-

joen. In totaal proberen jaarlijks 

800.000 rokers te stoppen. Makkelijk is 

dat niet. Een van de grote misverstan-

den is dat je als roker een slappeling 

bent als je op 3 januari alweer een trek-

je van andermans sigaret neemt, er een 

dag later vijf bij elkaar bietst en dan ten 

slotte toch maar weer een eigen pakje 

koopt. 

niet reëel
Stoppen met roken is niet moeilijk, als 

je maar niet denkt dat het in één keer 

moet lukken. Na twintig of dertig jaar 

roken is dat eenvoudigweg niet reëel. Je 

verwacht toch ook niet dat iemand met 

een depressie ineens opknapt als ie-

mand één keer zegt: ‘Kop op, kijk die 

zon eens stralen...’ Eén poging is niet 

proportioneel met de ernst van de ver-

slaving. Maar liefst 50 à 70 procent van 

de mensen die willen stoppen, lukt 

Het is voor de motivatie van de aspi-

rant-niet-roker dan ook desastreus als 

men hem toeroept dat het eigenlijk on-

begonnen werk is. Altijd wordt simpel-

weg benadrukt hoe moeilijk het is om 

te stoppen. Pfizer, dat een antirookmid-

del verkoopt, zegt op zijn site dat het 

maar 3 à 5 procent van de rokers lukt. 

Ja, met een enkele stoppoging. Dat 

moet je niet tegen rokers zeggen. Dat is 

het meest deprimerende cijfer dat je 

kunt opvoeren. Rokers hebben toch al 

vaak een motivatieprobleem. Ze zijn nu 

eenmaal niet meer geheel toereke-

ningsvatbaar wat hun roken betreft. 

Het moet juist benadrukt worden dat 

stoppen met roken een leerproces is, 

met vallen en opstaan.  

rookbeleid
Vooropgesteld: van mij mogen mensen 

doorgaan met roken. Er is geen enkel 

publiek belang mee gemoeid dat ze hun 

peuk voorgoed doven. Sterker nog, on-

derzoek laat zien dat niet-rokers per 

persoon over hun hele leven tiendui-

zenden euro’s duurder zijn voor de ge-

zondheidszorg. Maar dat laat onverlet 

dat de overheid het stoppen met roken 

zou moet stimuleren. Bovendien wil je 

als overheid dat de kwaliteit van het 

leven wordt verhoogd. Dat is niet alleen 

een economische keuze.

Ik maak me daarom zorgen over het li-

berale rookbeleid van het huidige kabi-

net, dat de verantwoordelijkheid om te 

stoppen geheel bij de roker legt. De 

overheid heeft de tabaksindustrie tien-

tallen jaren zijn gang laten gaan. Rook-

waar is nog steeds makkelijk verkrijg-

baar, dat heeft de overheid laten 

sloffen. Dat had niet gehoeven als je 

kijkt naar andere Europese landen. In 

vergelijking daarmee hebben we wat 

antirookbeleid betreft vele jaren lang 

achtergelopen.

Dat een bezoekje aan de stopshop niet 

meer in het pakket van de verzekering 

zit, daar lig ik niet wakker van. Relatief 

weinig rokers maakten bijvoorbeeld 

gebruik van de effectieve ‘stoppen met 

roken’ cursus die door Stivoro werd 

aangeboden en die werd vergoed. Maar 

voorlichting is bij uitstek een publieke 

taak die ook daadwerkelijk effect blijkt 

te hebben. Het gaat om het ondersteu-

nen van de zelfzorg. Dat rokers kunnen 

stoppen als ze dat willen. Ik hecht min-

der waarde aan maatregelen tegen het 

meeroken, zoals dat rookverbod in de 

horeca. Dat zijn vaak bottebijlmaatre-

gelen. Dat kun je nou juist wel aan de 

markt overlaten; voor dat meeroken 

zijn hele goede andere oplossingen mo-

gelijk. 

deprimerend
Goede voorlichting is essentieel, maar 

er zijn wel meer effectieve maatregelen 

te treffen. Zo zijn er landen die de sleu-

tel zien in de verpakking van de sigaret-

ten. Daar zie ik ook wel wat in, hoewel 

de deprimerende afbeeldingen op pak-

jes sigaretten ook wel eens averechts 

zouden kunnen werken. Nee, je zou ze 

juist grijs moeten maken. Dat is mijn 

meest favoriete maatregel. Daarmee 

laat je de rokers in vrijheid, maar het is 

voor de jeugd en jongere rokers veel 

minder aantrekkelijk. In Nederland is 

het aandeel rokers gedaald tot onder de 

30 procent. Maar aan die daling zou een 

eind kunnen komen. Nu de overheid 

zich heeft teruggetrokken, verwacht ik 

dat het percentage rokers snel weer 

omhooggaat. Tenzij andere krachten, 

zoals het KWF Kankerbestrijding, het 

stokje overnemen. Dat zie ik ook ge-

beuren. Maar dat verhult wel dat dit 

wel degelijk een taak van de overheid 

is. <
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In Nederland is het aandeel rokers gedaald tot onder de 30 procent. Maar aan die daling zou een eind kunnen komen. Nu de 
overheid zich heeft teruggetrokken, is de verwachting dat het percentage rokers snel weer omhooggaat. 



10
opinie debat analyse
!"#$%&' 6 $&()&"# 2012 (*%*"+&(%, %&'-+&%

Mensen hebben de neiging om in moeilijke tijden 
vreemdelingen het land uit te gooien en plotseling 
een einde te maken aan lange jaren van gezamenlij-
ke handel en bedrijvigheid. Deze mensen weigeren 
hen een aandeel te geven in alles wat we met elkaar 
produceren en zij willen de samenwerking tussen 
mensen die allang op allerlei manieren gaande is, 
verbreken. Zij weigeren, als de nood aan de man 
komt, om anderen ook de gezamenlijke rechten te 
laten genieten die zij zelf hebben. 
Dieren in de vrije natuur gooien andere dieren er 
niet uit, maar mensen sluiten wel andere mensen 
uit. Dieren in het wild en ook vee beschouwen het 
voedsel dat de aarde geeft als gemeenschappelijk. 
Ook assisteren zij hun soortgenoten waar mogelijk. 
Alleen de mens, die zou moeten beseffen dat andere 
mensen ook mensen zijn, vecht tegen zijn eigen 
soort. 

Het kan ook heel anders en beter. Ik herinner me de 
situatie van een al wat oudere regeringsleider. Toen 
ons land het erg moeilijk had, en het volk, zoals zo 
vaak gebeurt in dat soort omstandigheden, hoe lan-
ger hoe meer er op aan begon te dringen om vreem-
delingen er uit te gooien, riep hij alle hoge ambte-
naren en ministers bij elkaar, en bovendien de 
belangrijkste vertegenwoordigers van het bedrijfsle-
ven. Hij zei toen het volgende: ‘Het is volgens mij net 
zo wreed om vreemdelingen er uit te gooien als 
wanneer iemand een ander mens die hij ziet dood-
gaan, afpoeiert en voedsel weigert. Honden gooien 
we nog wat brokjes toe van de tafel, maar mensen 
keren we de rug toe.
Wanneer door een grote epidemie veel mensen het 
land der levenden moeten verlaten en sterven, 
wordt niemand daar beter van. Evenzo wordt nie-
mand er beter van als veel mensen het land moeten 
verlaten, mensen die hier gewoonlijk een construc-
tieve rol vervulden, door belasting te betalen en 
door hun bijdrage aan de economie. Niemand wordt 
er beter van als een bepaalde groep er buiten valt. 
Daarom helpt het ook niet als we maatregelen zo ver 
mogelijk voor ons uitschuiven en niets doen om 
mensen hier een bestaan te kunnen laten opbou-
wen. Sterker nog, als zovelen van de mensen die het 
echte werk doen, zo veel arbeiders, er niet meer 
zouden zijn, zou de economie in de toekomst gevaar 
lopen. Kijk bovendien ook naar de bijdrage die ze 
nu, op dit moment, al leveren. Ze maken deel uit 
van ons leven, er zijn inmiddels ook al allerlei fami-
lierelaties ontstaan.
Misschien zijn we bang dat er straks niet genoeg is 
voor iedereen. Ik denk dat dat wel meevalt, want als 
je met elkaar wilt samenleven, word je daar ook cre-
atief in. Laten we wat we nu hebben goed verdelen 

en zo investeren in de toekomst. Want over een kor-
te tijd hebben we weer mensen nodig. Het is nu veel 
goedkoper om de mensen die hier al zijn te onder-
houden, dan straks weer heel veel moeite te moeten 
doen om andere mensen te vinden. Waar haal je die 
dan weer zo snel vandaan? En als je dan al mensen 
vindt, moet je die weer helemaal opnieuw opleiden 
en scholen omdat ze niet weten hoe het hier 
toegaat.’

Wat zal ik er nog meer over zeggen? Politiek en be-
drijfsleven sloeg de handen ineen, geld kwam op 
tafel, problemen werden aangepakt, de vreemdelin-
gen konden hun plaats behouden. Zowel God als 
mensen prezen dit verstandige beleid. 

Deze oplossing was veel beter dan wat men een tijd-
je geleden in Italië, in Rome, heeft gedaan. Daar 
werd in de wijde omgeving iedereen eruit gegooid, 
ook al had men daar het grootste deel van het leven 
doorgebracht. In tranen vertrokken ze, met hun kin-
deren, die, omdat ze toch staatsburger waren, er 
helemaal niet uit gegooid hadden mogen worden. 
Ook was er groot verdriet over alle afgebroken rela-
ties, het einde van veel vriendschappen. Maar het 
jaar daarop ging het economisch ineens een stuk 
beter. Ineens waren er weer allemaal mensen nodig. 
Men had toen natuurlijk weer een beroep kunnen 
doen op de mensen die men net bezig was er uit te 
gooien. Maar het is wel een grote afgang als je ie-
mand er als vreemdeling uit gooit, en dan ineens 
weer zijn diensten nodig hebt alsof er niets gebeurd 
is.
Dit is echt verknipt en bovendien volstrekt ineffici-
ent. Want wat moreel niet door de beugel kan, levert 
ook helemaal geen voordeel op. Rome had vaker te 
maken gehad met economische stagnatie, bijvoor-
beeld omdat de internationale scheepvaart gestremd 
was. Maar het domste wat de stad toen had kunnen 
doen, was de schepen dan maar meteen van de 
hand te doen. 

Kortom: de eerste oplossing is zowel moreel beter als 
ook veel voordeliger. Want het is goed als we in 
moeilijke tijden voor elkaar in de bres springen, 
maar het is ook heel voordelig als we voldoende ar-
beidskrachten houden. Wat moreel goed is, is in dit 
geval ook economisch voordelig en omgekeerd. 

(Uit: Bisschop Ambrosius van Milaan, Over de plich-
ten, boek III, hoofdstuk 7, geschreven rond het jaar 
385 na Christus. Mijn vertaling is bewust enigszins 
vrij. Ik spreek bijvoorbeeld over ‘moeilijke tijden’ 
waar Ambrosius feitelijk te maken had met een situ-
atie van honger).
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Vreemdelingenbeleid

 …De dreigementen van Iran om de 
Straat van Hormuz af te sluiten, vragen 
om een gezamenlijk antwoord van de 
VS en Europa. In stevige straattaal, 
zogezegd.

Blufpoker, zelfs de ayatollahs zijn als 
het er op aankomt niet zo gek om de 
confrontatie aan te gaan, het gaat om 
stoere taal rond de verkiezingen in ei-
gen land – het zijn een paar van de re-
acties na de aankondiging van Iran dat 
het de Straat van Hormuz hermetisch 
zal afsluiten als de VS en Europa nieu-
we sancties tegen het regime in Tehe-
ran dúrven te nemen. Bovendien moe-
ten de Amerikanen het niet proberen, 
via deze zeeverbinding de Perzische 
Golf weer binnen te varen met een 
vliegdekschip. 
Blufpoker of niet, het is gevaarlijke bluf 
van Iran. Want in het verleden hebben 
de ayatollahs bewezen wel degelijk gek 
genoeg te zijn, het gevecht met de 
Amerikanen aan te gaan. Van 1986 tot 
in 1988 hebben snelle boten van de 
Iraanse Revolutionaire Garde in de Per-
zische Golf tientallen vrachtschepen, 
tankers en uiteindelijk ook Amerikaan-
se oorlogsbodems aangevallen. In 1986 
waren er alleen al 43 aanvallen, waarbij 
onder meer het vrachtschip Norman 
Atlantic tot zinken werd gebracht. In 
1987 liep de olietanker Bridgetown op 
een Iraanse mijn. In een poging een 
grootschalige escalatie te voorkomen, 
reageerden de Amerikanen met oncon-
ventionele tegenaanvallen vanaf twee 
aangepaste olieplatforms, zodat er een 
vreemd soort beperkte oorlog op zee 
ontstond.
Tot op 14 april 1988 het geleide wapen-
fregat USS Samuel B. Roberts op een 
Iraanse mijn liep en bijna zonk. Toen 
was voor Washington de maat vol. Op 
18 april 1988 volgde de operatie Bid-
sprinkhaan. Aan het eind van die dag 
waren praktisch alle schepen van de 
Iraanse marine gezonken of zwaar be-
schadigd en waren tientallen Iraanse 
marinemensen omgekomen.

zinloos
Dat de kans op herhaling groot is, blijkt 
uit de zorgen van militairen uit de re-
gio, als oud-commodore Abdulateef al-
Mulhim van de Saudische marine. In 
zijn column in de Arab News van dins-
dag, beschrijft hij hoe hij tot 1980 sa-
men met Iraanse marineofficieren een 
opleiding volgde in het Amerikaanse 
Pensacola. Veel van zijn vroegere Iraan-
se klasgenoten verloren hun leven door 
zinloze Iraanse militaire acties, herin-
nert hij de Arabische lezers. ‘Het trieste 
is: deze Iraanse officieren waren wer-
kelijk ‘officers and gentlemen’. Ze had-
den niet hoeven te sterven’. 
Zo gevoelig als de Saudische commo-
dore is de Iraanse legerleiding beslist 
niet. De brallerige straattaal is niet van 
de lucht: ze zullen de VS en de rest van 

de wereld wel eens een lesje leren. 
Dat kan, even. De Straat van Hormuz 
kunnen ze afsluiten, met mijnen, aan-
vallen op zee, raketten. Even. Genoeg 
om de olieprijs vijftig procent omhoog 
te jagen, heeft de New York Times giste-
ren becijferd.
Maar daarna zullen de VS toch echt en 
hard terugslaan. 
Dat de Iraanse marine dan eraan gaat, is 
vrijwel zeker. Maar wat het Iraanse re-
gime verder van plan is, niet. De Arabi-
sche zender al Jazeera meldde begin 
deze week in dit verband nog bezorgd 
dat Iran er naar eigen zeggen in is ge-
slaagd een eerste werkende nucleaire 
brandstofstaaf te maken – een enorme 
stap in het glorierijke atoomprogram-
ma verzekert het Iraanse staatspersbu-
reau IRNA. En een gevaarlijke volgende 
stap in het nu al jaren slepende nucle-
aire conflict tussen Iran en de VN, de VS 
en Europa.

knijpen
Het gebral van Iran heeft nog een re-
den: de sancties van de VN en de veel 
hardere sancties van de VS en de EU be-
ginnen nu echt te knijpen. Bovendien 
tekende president Obama zaterdag een 
wet die betalingen via de Iraanse cen-
trale bank verbiedt. In de drie dagen die 
volgden, verloor de Iraanse munt, de 
rial, 12 procent van z’n waarde – na de 
zestig procent die de rial het afgelopen 
jaar al verloor. Daarnaast bereikten de 
lidstaten van de EU eergisteren ook 
overeenstemming over strengere Euro-
pese sancties.
Voldoende redenen, volgens het gebral 
uit Teheran, om de Straat van Hormuz 
af te sluiten zodra die sancties echt in 
werking treden.
Om een nieuw conflict met vele onno-
dige doden en enorme economische 
schade te voorkomen, moeten de VS 
maar ook de EU nu duidelijke straattaal 
gebruiken. Het bestaat eenvoudig niet 
dat Iran de straat dichtgooit, die toe-
gang geeft tot de Perzische Golf en alle 
staten die daarin liggen. Niet alleen het 
Amerikaanse vliegdekschip USS Sten-
nis, maar ook Europese oorlogsbodems 
moeten ‘met vliegende vaandels’ de 
Golf invaren, om Teheran ondubbelzin-
nig duidelijk te maken dat het absolute 
waanzin is, een militaire blokkadeactie 
te beginnen. Dit is niet alleen een Ame-
rikaanse aangelegenheid, hier hebben 
wij evengoed mee te maken – al was 
het alleen al omdat twintig procent van 
alle olie in de wereld door deze Straat 
van Hormuz wordt vervoerd. 
En om bij Nederland te blijven: het is, 
ondanks de felle kritiek van Wilders, 
goed dat de Nederlandse ambassadeur 
teruggaat naar Teheran. Dan kan hij, 
mede namens Engeland en de VS, deze 
boodschap duidelijk aan Ahmadinejad 
en de zijnen overbrengen. Wie weet, 
zijn er in het regime nog verstandige 
mensen die op tijd bij zinnen komen. <
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Een Iraanse militair neemt tijdens een oefening zijn positie in aan de Straat van 
Hormuz.

D66 schrijft over de rollators voor ou-
deren die de prijs van de ziektekosten 
nodeloos opdrijven (ND 5 januari). Wat 
denkt D66 van al die jongeren die in 
het ziekenhuis terechtkomen door co-
mazuipen, gehoorschade door te harde 
muziek, vuurwerkslachtoffers? Ze ver-
oorzaken ongelukken door te sms’en en 

geen licht te voeren op hun fiets. Als ik 
in het donker fiets, kom ik op mijn 
tochtje minstens tien jongeren (helaas 
ook ouderen) tegen die geen licht voe-
ren en een mobieltje in de hand heb-
ben, waardoor ze niet op het verkeer 
letten. Dat drijft de ziektekosten onno-
dig op en daar is wat aan te doen. <

ingezonden Margreeth Brummelkamp, Amersfoort -**+% (/!)0

Rollators

Het artikel van Floor Ligtvoet (ND 4 ja-
nuari), is op zichzelf juist. Bezwaar heb 
ik tegen de zinnen ‘Wie nu geplaagd 
wordt door demonen, vanwege een 
psychose enz.’ Dit wordt vaker beweerd 
en evenzoveel keren word ik hier boos 
over. In mijn lange loopbaan als docen-
te heb ik vaak te maken gehad met ou-
ders, collega’s en jongeren die deze me-
ning waren toegedaan. Het getuigt niet 
alleen van onbegrip en ondeskundig-
heid, maar ook van een totaal verkeerd 
beeld van psychische ziekten. Waar het 
om gaat, is de onuitroeibare misvatting 
dat psychiatrische ziekten anders zou-
den zijn dan lichamelijke. Men begrijpt 
het niet, verklaringen zijn er niet veel 
en daarom haalt men de demonen er-
bij. Epilepsie, diabetes en nog meer van 
dat soort aandoeningen kunnen ver-
klaard worden, maar de werking van 
hersenen en de ingewikkelde stofwisse-
ling daarvan, dat weten we gewoon nog 
niet allemaal.
Daarbij kwetst zo’n opmerking over de-
monen allen die betrokken zijn enorm, 
omdat zij juist weten en geloven dat 
ook in psychische nood God nabij is en 
niet de demonen.Laten we ons druk 
maken over de zorg die psychiatrisch 
zieken niet krijgen, ook niet in de kerk, 
omdat men niet weet ermee om te 
gaan. <

ingezonden L.E.O. Boersmma, Winsum

Psychiatrisch zieken
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 …Een jaar lang geen kleding kopen.

 …Dit initiatief van Laura de Jong krijgt 
steeds meer navolging.

 ▶ Den Haag
Kopen, kopen en nog eens kopen. Dat is 
wat kledingverslaafden het liefste doen. 
Terwijl de kledingkast thuis helemaal 
uitpuilt. Laura de Jong, studente aan de 
modeacademie, wilde er iets aan doen. 
Ze besloot op 11 november 2010 (duur-
zaamheidsdag) een jaar lang geen kle-
ding te kopen en vond 29 medestanders 
in binnen- en buitenland die hetzelfde 
gingen proberen. Free Fashion Challen-
ge noemde ze haar initiatief, letterlijk: 
‘bevrijd van kleding’. Dit jaar zijn er 350 
shopverslaafden die hetzelfde proberen 
via www.freefashionchallenge.com.
‘Ik kwam op het idee toen ik stage liep 
in Stockholm, waar mensen veel stijlge-
voel hebben en daardoor kleding kopen 
die bij hen past. Ik ben afgestudeerd op 
mode en duurzaamheid en bedacht de 
Free Fashion Challenge als afstudeer-
project. Het is geen anti-modestate-
ment, maar ik wil mensen inspireren 
om creatiever met de inhoud van hun 
kledingkast om te gaan. We zijn zo ge-
wend om voor bijvoorbeeld een feestje 
iets nieuws te kopen in plaats van iets 
uit onze kledingkast te kiezen die al vol 
hangt met leuke jurkjes.’
Het is voor veel vrouwen een vorm van 
verslaving, zegt De Jong. ‘Dan ben je in 
Barcelona en als je dan niet mag shop-
pen vraag je jezelf af: wat moet ik dan 
wel gaan doen?’ 
‘Juist de dingen die mij “gered” hebben 
waren de duurdere kleren. Die trok ik 
aan naar een sollicitatie of een feestje.’
Makkelijk was het niet om een jaar lang 
niks te kopen. ‘Vooral met bijzondere 
gelegenheden als feestjes of een sollici-
tatie voelde ik me onzeker en vroeg ik 
me af of mijn eigen kleding wel goed 
genoeg was. Maar ik kreeg juist heel 
veel complimenten.’
Twaalf van de dertig deelnemers kon-
den de verleiding niet aan en vielen 
halverwege af omdat ze hadden ‘gezon-
digd’. De Jong: ‘Ze schaamden zich heel 
erg en durfden me het haast niet te ver-
tellen.’
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‘Ik denk wel dat ik verslaafd was, ja. 
Ik kocht zeker drie dingen per maand, 
terwijl ik student ben. Ik kocht ook 
nooit heel dure dingen, maar gewoon 
heel veel dingen. Het was voor mij 
een leuke uitdaging om te zien of ik 
het kon, een jaar lang niks kopen. Ik 
ben namelijk heel prikkelbaar voor het 
kopen van nieuwe dingen hoewel ik 
het niet nodig heb. Als ik in de stad 
liep en wat leuks zag, dacht ik 
meteen: dat moet ik hebben. 
Nu, een jaar later (de einddatum was 
11 november 2011) kan ik zeggen dat ik 
er veel van geleerd heb. Ik ben er echt 
achter gekomen hoe ik, en anderen 
met mij, met kleding omga. Namelijk 
zo veel mogelijk consumeren. Maar nu 
ik niks mocht kopen, gaf me dat een 
bepaalde rust. Als ik voorheen iets 
leuks zag, wilde ik het direct ook 
hebben. Nu denk ik: dat zou ik wel 
willen hebben, maar als ik het niet 
heb is het ook goed. Ik denk er nu 

meer over na voor ik iets koop. Ik vind 
het nu ook echt weer spannend om 
iets te kopen. Ik heb ook gesorteerd, 
alles wat ik bijna of niet droeg heb ik 
weggegeven aan mijn zus, zeker een 
kwart van mijn kleren. Ik bewaarde 
altijd alles omdat je dan denkt dat je 
het ooit nog wel aan gaat doen. Nu 
kan ik er veel makkelijker afscheid van 
nemen. Bovendien leer je creatief te 
zijn met wat je hebt.
Wat ik gemist heb dat jaar waren 
panty’s en leggings. Ik draag bijna 
geen broeken en na dat jaar had ik 
geen legging meer waar geen gat in 
zat.
Toen op 11 november de uitdaging 
erop zat, ben ik niet meteen naar de 
winkel gerend. Daar heb ik een paar 
dagen mee gewacht. Toen heb ik een 
paar schoenen en twee leggings 
gekocht. Iets was ik echt nodig had. 
En ik was er wel blijer mee dan 
vroeger.’

‘Dan zag ik een leuk meisje in de stad 
fietsen met rode pumps en dan dacht 
ik meteen: “Ik heb nog helemaal geen 
rode pumps in mijn collectie, die moet 
ik ook hebben.” De onrust ging dan 
pas weg als ik ook daadwerkelijk een 
paar rode pumps had gevonden en 
gekocht. Maar meteen daarna was er 
wel weer wat anders dat ik wilde 
hebben. Terwijl ik al zoveel kleren 
had. De laatste maanden van vorig 
jaar, toen ik echt heel veel heb 
gekocht omdat ik wist dat ik straks 
een jaar niet zou mogen shoppen, 
verstopte ik zelfs dingen voor mijn 
vriend. Ik gaf minimaal 300 euro per 
maand aan kleren uit, soms wel meer. 
Nooit hield ik aan het einde van de 
maand geld over. Sterker nog: ik sta 
altijd rood. Zelfs op vakantie had ik de 
drang om te shoppen. Dan was ik in 
een prachtige stad als Malaga en 
wilde ik het liefst zo snel mogelijk 
naar de Zara. Ook in New York was ik 

alleen maar bezig met winkelen. Ik 
heb Central Park niet eens gezien. 
Best gênant achteraf. En oppervlak-
kig. Ik denk dat het wel een beetje 
een verslaving is. Ik word altijd heel 
blij als ik iets koop. Maar die bevredi-
ging is maar heel kort. En het gevoel 
steeds weer iets nieuws te willen 
hebben, houdt eigenlijk nooit op. De 
ommekeer kwam toen ik laatst voor 
tien euro een ontzettend leuk 
galajurkje had gekocht bij de H&M. 
Toen voelde ik me wel een beetje 
slecht. Want zo’n goedkoop jurkje kan 
natuurlijk nooit op een eerlijke manier 
tot stand zijn gekomen. Ik heb in de 
zomer mijn kast uitgemest, en alles 
eruit gehaald wat ik bijna niet draag. 
Dat waren maar liefst acht vuilniszak-
ken. Twee ervan heb ik bij mijn vriend 
op het werk staan. Als ik komend jaar 
iets nieuws wil, ga ik daarin ‘shop-
pen’. Verder denk ik dat ik veel tijd ga 
overhouden!’

Maaike Boersma nd.nl/binnenland )""%# (.# / R"!"" #" G$//0 "! M&$1"% A!0/!+''"

Kledingverslaafden jaar op rantsoen

 ▶ Annemiek van den Heuvel (21) student mode academie
 ▶ Kocht in 2011 een jaar lang geen kleding

 ▶ Patricia van den Broek (33) chef reportage bij Viva
 ▶ Gaat in heel 2012 geen kleren kopen
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In de toekomst mag de tabaksvervanger 
eventueel wel weer worden verkocht, 
maar dan moet er wel een speciaal aan-
gevraagde handelsvergunning van het 
College Beoordeling Geneesmiddelen 
(CBG) zijn uitgevaardigd.
De e-sigaret bestaat uit een batterij, een 
vulling, een verstuiver en een ledlamp-
je. De vulling kan verschillende hoeveel-
heden zuivere nicotine afgeven. Omdat 
het via een inhalator wordt toegediend, 
en er vervolgens ‘een kalmerend of op-
wekkend’ effect optreedt, merkt het mi-
nisterie het aan als medicijn. ‘Hierdoor 
voldoet het aan het toedieningscriteri-
um.’

consensus
Verder is van belang geweest dat verge-
lijkbare producten ‘als nicotinepleisters, 
-kauwgom en -zuigtabletten bij het CBG 
zijn geregistreerd als geneesmiddel’, al-
dus Schippers. ‘Dus niet de stof nicotine 
is aangemerkt als medicijn, maar het 
eindproduct.’ In 2007, bij de introductie 
van het product, besloot het toenmalige 

kabinet de elektronische sigaret ook al 
als medicijn aan te merken. Een defini-
tieve beslissing zou echter pas volgen 
als er meer consensus over de e-sigaret 
zou zijn binnen Europa. 
In oktober bleek dat het beleid van Ne-
derland overeen kwam met landen als 
Duitsland, Engeland, België en nog en-
kele grote Europese landen. E-sigaretten 
zonder nicotinevullingen mogen overi-
gens wel gewoon verkocht worden, om-
dat deze niet onder de Geneesmiddelen-
wet vallen, maar onder de Warenwet.

medicijn
Stivoro, het expertisecentrum voor 
stoppen met roken, zegt geen enkel pro-
bleem te hebben met de elektronische 
sigaret, zolang het als medicijn wordt 
aangemerkt. ‘We zijn blij met het voor-
lopige verbod, omdat nu de veiligheid 
gegarandeerd kan worden’, benadrukt 
directeur Lies van Gennip. 
‘Als blijkt dat het mensen helpt om te 
stoppen met roken, dan zien wij geen 
enkel probleem. Het zal nu alleen gaan 
blijken of een bedrijf geld en energie wil 
steken in het onderzoek van de e-sigaret 
als medicijn.’
Het College Beoordeling Geneesmidde-
len (CBG) laat weten nog geen aanvraag 
binnen te hebben. ‘Een particulier per-
soon moet een aanvraag bij ons doen. 
Pas dan kan er een handelsvergunning 

worden afgegeven’, aldus een woord-
voerder van het CBG. ‘Het is kostbaar en 
tijdrovend. Hoe lang het duurt en hoe-
veel geld het kost, is moeilijk te zeggen 
en per geval afhankelijk. Het College 
gaat in ieder geval niet over een nacht 
ijs.’

somber
Jarno van Galen van Esmoking.nl ziet de 
toekomst van zijn e-sigaret zeer somber 
in. ‘Ruim 85 procent wordt met nicotine 
verkocht, dus dit (de uitspraak van de 
minister, red.) is dodelijk voor de ver-
koop van de elektronische sigaret’, stelt 
Van Galen, die maandelijks zo'n 1500 
stuks verkoopt.
‘Als het verbod wordt ingevoerd, zullen 
wij de producten niet meer verkopen. 
Wij zijn een van de grootste verkopers 
van e-sigaretten van Nederland. Zelfs 
voor ons is het commercieel totaal niet 
aantrekkelijk om een aanvraag te doen 
bij het CBG. Veel te duur en veel te tijd-
rovend.’
Gezien de tienduizenden euro's kosten 
en de ellenlange procedures, lijkt er 
weinig behoefte aan een beoordeling 
van het CBG. In combinatie met het di-
rect ingevoerde reclameverbod in 2007, 
waardoor het enthousiasme onder de 
bevolking werd getemperd, lijkt de 
elektronische sigaret als een nachtkaars 
uit te gaan in Nederland. <

Michiel Philippart nd.nl/binnenland

Schippers verbiedt e-sigaret
 ▶ Den Haag
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advertentie

 …Nederlanders vinden lege kantoren 
de grootste misstand. 

 …Dat blijkt uit een gisteren gepubli-
ceerd rapport van het Sociaal Cultureel 
Planbureau.

 ▶ Den Haag
Lege kantoren, daar ergeren Nederlan-
ders zich kapot aan, blijkt uit onder-
zoek van het Sociaal Cultureel Planbu-
reau (SCP). Maar volgens 
SCP-onderzoeker Josje den Ridder gaat 
het hier niet om de grootste ergernis in 
de gehele samenleving. ‘Als je vraagt 
wat ze vinden van de inrichting van de 
leefomgeving en de natuur, dan komt 
dit het sterkst naar voren. Bovendien is 
het een primaire reactie. Het is geen 
onderwerp waar men zich constant 
mee bezig houdt, er zit geen dieper lig-
gende emotie achter. Maar vooral als 
mensen lege kantoren langs de snelweg 
zien, ergeren velen zich, omdat ze vin-
den dat daar beter huizen hadden kun-
nen staan. Bijvoorbeeld omdat ze zelf 
geen leuke woning kunnen vinden of 
betalen. Of hun kinderen. Mensen heb-
ben bovendien het gevoel dat er on-
danks de leegstand nog altijd veel kan-
toren worden gebouwd. Het is vooral 
een opwelling, even later denken ze er 
vaak niet eens meer aan.’

Maar daarom vindt twee derde van de 
bevolking wel dat het land de verkeer-
de kant op gaat?
‘Dan heb je het over maatschappelijke 
thema's als verharding, verhuftering, 
criminaliteit, integratie, veiligheid en 
Europese integratie. Over die onder-

werpen maakt de overgrote meerder-
heid zich steeds meer zorgen. Vergele-
ken met een jaar geleden blijkt uit ons 
onderzoek dat Nederlanders veel som-
berder zijn geworden over de maat-
schappij en de manier waarop de poli-
tiek deze problemen aanpakt. We 
denken ook negatiever over de Euro-
pese Unie en over financiële steun aan 
landen die het moeilijk hebben.’

We trekken ons verder terug achter de 
dijken?
‘Dat zou ik zo niet zeggen, want het on-
derzoek geeft vooral de sfeer in het 
land weer. Het is een algemene indruk, 
men is bezorgder over de toekomst, 
maar Nederlanders zijn beslist niet al-
leen maar met zichzelf bezig. Zeker als 
je vraagt naar de leefomgeving gaat het 
eerst over mensen en dan pas over de 
omgeving. Leuke buren, een prettige en 
veilige omgeving vinden mensen veel 

belangrijker dan de manier waarop de 
buurt of wijk is ingericht, of er bomen 
en planten staan. De sociale omgeving, 
andere mensen, is veruit het belang-
rijkst. Daar zijn we veel meer bij be-
trokken dan bij wegen, dijken en water. 
Al vinden drie op de vier Nederlanders 
uit nostalgische overwegingen wel dat 
de polders niet bebouwd moeten wor-
den.’

De natuur vinden we niet zo belang-
rijk?
‘We hebben naast een enquête ook 
groepsgesprekken gehouden met be-
woners van Amsterdam en Den Bosch, 
die zijn geselecteerd door enquêtebu-
reaus. Die mensen gingen dieper in op 
de algemene vragen en konden daar-
naast ook zelf onderwerpen aandragen. 
Dat zijn vier groepen van acht mensen, 
twee van hoger opgeleiden en twee van 
wat lager opgeleiden. Als je hoger en 

lager opgeleiden bij elkaar zet, hebben 
hoger opgeleiden de neiging de groep 
te domineren en dan krijg je een verte-
kend beeld. Van 32 mensen uit twee 
steden krijg je natuurlijk geen repre-
sentatief beeld zoals uit een enquête, 
maar wel een inkleuring. Het wordt iets 
duidelijker waarom bepaalde zaken 
mensen bezighouden. Bijvoorbeeld dat 
vooral mensen met lagere inkomens en 
aanhangers van de coalitiepartijen VVD, 
CDA en PVV vinden dat economische 
belangen voorrang moeten krijgen bo-
ven natuurbelangen. Hieruit zou je 
kunnen afleiden dat aanhangers van de 
regering het zo vaak bekritiseerde na-
tuurbeleid van CDA-staatssecretaris 
Henk Bleker steunen, omdat daarin ook 
de economie belangrijker is dan de na-
tuur.’

Rentmeesterschap is niet meer het zo 
goed mogelijk doorgeven van de aarde 
maar van de economie?
‘Zeker voor de CDA'ers die er nog zijn. 
Degenen die er anders over denken, 
hebben de partij misschien tijdelijk 
verlaten.’

Hoe dan ook: economie is allesover-
heersend geworden?
‘Mensen maken zich momenteel veruit 
de meeste zorgen over over de econo-
mische ontwikkelingen, de rest is daar 
toch ondergeschikt aan. Vorig jaar 
dachten acht op de tien Nederlanders 
dat de economie niet zou verslechteren, 
nu is dat nog maar amper een op de 
drie. En over de eigen financiële toe-
komst is men nog nooit zo somber ge-
weest.’ <

Dick Hofland nd.nl/binnenland )""%# (.# / R/! P+01"%

Lege kantoren zijn grootste ergernis

 …Zanger Youssou N’dour bestormde 
ooit de hitlijsten – ook in Nederland 
– maar doet nu een gooi naar het 
presidentschap van Senegal.

 …De aanloop naar de verkiezingen is 
tot nu toe onrustig en gewelddadig in 
het doorgaans stabiele land.

 ▶ Nairobi
Senegal ziet zijn reputatie als stabiel en 
democratisch West-Afrikaans land snel 
afbrokkelen. In de aanloop naar de pre-
sidentsverkiezingen in februari is het 
land in de ban van toenemende span-
ningen en gewelddadige onlusten en 
een prominent politicus is zelfs van 
moord beschuldigd. Belangrijkste oor-
zaak is de poging van president Abdou-
laye Wade de grondwet ten gunste van 
zijn herverkiezing aan te passen. Ook 
het feit dat hij voor een derde ambts-
termijn gaat – volgens de oppositie on-
grondwettelijk – heeft veel kwaad 
bloed gezet.
Wade (85), sinds 2000 president van 
Senegal, stelde in juni vorig jaar voor 
dat bij toekomstige verkiezingen niet 
langer meer dan 50 procent van de 
stemmen nodig is om in de eerste ron-
de al te winnen, maar dat ruim 25 pro-
cent al voldoende is. Hij wilde zo zijn 
eigen kansen op een derde, controversi-
ele, termijn vergroten. Bovendien wilde 
hij de post van vicepresident instellen, 
volgens critici bedoeld voor zijn zoon 
Karim. 
De voorstellen zorgden in het hele land 
voor gewelddadige protesten en botsin-
gen tussen aanhangers van de rege-
ringspartij en de oppositie.
Zanger Youssou N’Dour (52), die zich 
deze week zelf kandidaat stelde voor 
het presidentschap, wierp zich op als 
een van de meest felle oppositiewoord-
voerders. Op verkiezingsbijeenkomsten 
trok hij van leer tegen de ‘verwerpe-
lijke’ plannen van de president. Ooit 
waren de twee goede vrienden – 

N’Dour componeerde en zong zelfs spe-
ciale liedjes voor Wade – maar in 2005 
kwam er een eind aan de relatie. Boze 
tongen beweren dat de zanger, die ook 
eigenaar is van radio- en tv-stations, de 
president toen niet langer nodig had 
voor de uitbreiding van zijn zakenim-
perium. 

boodschappen
Vanuit de culturele hoek zijn het afge-
lopen jaar meer politieke boodschap-
pen gekomen. Zo lanceerde een aantal 
rappers vorig jaar augustus de campag-
ne ‘genoeg is genoeg’, waarin ze zich 

tegen Wades grondwetswijziging keer-
den en opriepen voor meer democratie 
en betere leefomstandigheden in Sene-
gal. Het land heeft een stabiele econo-
mie (landbouw, toerisme) en politieke 
structuur – is als enige land in West-
Afrika nooit door een staatsgreep ge-
plaagd – maar is straatarm en kent een 
hoge werkloosheid. 
Bovendien sluimert er, ondanks een in 
2004 gesloten vredesakkoord, in de zui-
delijke Casamanceregio nog altijd een 
afscheidingsstrijd. Inwoners van de re-
gio beweren achtergesteld en onder-
drukt te worden door de Wolof, de be-

langrijkste stam in Senegal. De rappers 
roepen ook de jeugd op zich massaal te 
registreren zodat ze volgende maand 
mogelijk voor een doorslaggevende 
stem kunnen zorgen in de presidents-
verkiezingen. 
De relatief jonge Youssou N’Dour zal 
daar zeker van profiteren, alleen de 
mate waarin is moeilijk te voorspellen. 
Hij is immens populair als zanger en is 
een succesvol zakenman, maar heeft 
weinig politieke ervaring en nauwelijks 
enige opleiding genoten. Zijn radio- en 
tv-stations zullen hem echter goed van 
pas komen tijdens het campagnevoe-

ren.  De zanger ziet het als zijn ‘patriot-
tische plicht’ de strijd aan te binden 
met de ‘oude, ondemocratische Wade, 
die nu echt met pensioen moet’.
Analisten betwijfelen echter of hij in de 
eerste ronde al in staat is de huidige 
president te verslaan.  Ze verwachten 
wel dat zijn kandidatuur voor ‘verdeel-
de stemmen’ zullen zorgen, waardoor 
een tweede ronde noodzakelijk wordt. 
Voor de rappers is er echter geen twijfel 
mogelijk: ‘Youssou N’Dour is de enige 
man die Senegal z’n goede naam weer 
kan teruggeven’, aldus een woordvoer-
der. <

 Frans van den Houdt nd.nl/buitenland )""%# &. / R")"00& B%&023"%%

Een zanger moet Senegal redden

Youssou N’dour tijdens de opening van een van zijn tv-stations. De popster was vroeger een vriend van de zittende president 
Wade, maar is nu zijn belangrijkste tegenstrever.

Nederlanders storen zich aan lege kantoorruimte, aldus het SCP

redactie binnenland

Bovag verwacht 
meer motorexamens

 ▶ Den Haag
Meer jongeren onder de 24 gaan in 
2012 hun motorrijbewijs halen, omdat 
de eisen in 2013 worden aangescherpt. 
Dat verwacht brancheorganisatie 
Bovag. Nu kunnen jongeren als ze 21 
jaar oud zijn een motorrijbewijs halen 
voor alle typen motoren. In 2013 
kunnen jongeren pas in een keer een 
motorrijbewijs voor de zwaarste moto-
ren behalen als ze 24 jaar oud zijn. Wel 
kunnen ze op hun achttiende een 
examen halen voor een lichte motor 
(tot125cc), het A1 rijbewijs. <
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SUDOKU

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

De oplossing van
deze puzzel komt in
het ND van
dinsdag 10-1-2012

© Puzzelland
120106

Horizontaal: 1. Zeelui; 7. tapijt; 8. reuze; 9. poema; 10. iris; 11. zeerob; 12.
katjes.

Verticaal: 2. Extra; 3. lesuur; 4. ineens; 5. stop; 6. opgewekt; 10. ibis; 11.
zak.
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wordt vervolgd
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Het onstuimige weer van de
afgelopen drie dagen is voorbij. Een
hogedrukgebied komt dichter bij
Nederland te liggen en zorgt ervoor
dat de atmosfeer tot rust komt. De
wind waait vanochtend aan zee nog
hard, windkracht 7, maar draait
vanmiddag van noordwest naar west
en neemt dan af tot windkracht 5.
Ook in het binnenland wordt het
aanmerkelijk rustiger. Daar staat
vanmiddag slechts 3 Bft. Helemaal
droog blijft het nog niet, maar de
wolken en buien domineren niet
meer het weerbeeld. Geregeld schijnt
de zon en de temperatuur ligt rond 7
of 8 graden. Vannacht koelt het in
het oosten af tot een graad of 3.
Langs de westkust is de wind naar
zuidwest gedraaid en neemt weer
toe naar 6 tot 7 Bft. Tegen
middernacht begint het aan zee te
regenen. Later in de nacht is het
overal nat. Zaterdagochtend trekt de
regen naar Duitsland weg en breekt
vanuit het noordwesten de zon
opnieuw geregeld door. Een enkele
bui blijft de hele zaterdag mogelijk,
vooral in het noorden noordoosten.
Het wordt 8 of 9 graden. Zondag
blijft de wind uit het westen tot
noordwesten waaien, aan zee nog
steeds met windkracht 6. Buien en
wolken drijven vanaf zee het land
binnen, maar de zon schijnt ook van
tijd tot tijd.

Rustiger

weer Nederland Europa

Canarische
Eilanden

zon maan

vandaag morgen vandaag morgen

stad stad

stad

weer °C weer °C weer °C weer °C

stad weer °C weer °C weer °C weer °C
wereld europavandaag morgen vandaag morgen

vanochtend vanmiddag

nederland

Delfzijl 09:25 / 21:54 
Den Helder 04:50 / 18:20
Scheveningen 01:06 / 13:20
Vlissingen 12:16

Niet alleen in Nederland is het al enige
tijd wisselvallig. Ook in de Alpen trekt
de ene na de andere storing over de
bergen. Hierdoor is er inmiddels al
zeer veel sneeuw gevallen. In diverse
skigebieden ligt op de hoge pistes
meer dan 2,5 meter sneeuw en in het
dal vaak meer dan 1 meter. Sinds
afgelopen nacht sneeuwt het
bovendien weer hard. In Oostenrijk
wordt het pas in de loop van maandag
droog. Op veel plaatsen valt 50 tot 100
cm verse sneeuw. Bovendien stormt
het ook nog eens. Slecht weer dus.

Alpen veel sneeuw

hoogwaterstanden

Warmst: 13,1 °C in 1999
Koudst: -17 °C in 1979
Natst: 24,3 mm in 1932

extremen

Maximum: 5,2 °C
Minimum: 3,3 °C
Aantal mm: 15,5 mm

vorig jaar
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16:43

14:18

06:17
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uur

uur
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66. Hij tikt www.steenrijkbeleggingen.
nl in. Meteen verschijnt de foto van het 
echtpaar op de site, met de tekst eron-
der, over het beleggen van geld. Eduard 
heeft het al eerder gezien, en laat Joris 
het rustig doorlezen. 
‘Dat ziet er niet slecht uit’, vindt Joris, 
‘wat kan daar nou mis mee zijn?’
Eduard leest voor van de website:
‘Wie gaat beleggen, kan risico’s nooit 
helemaal uitsluiten. In verleden be-
haalde resultaten geven namelijk geen 
garantie voor de toekomst. Als je be-
legt, maak je bij andere bedrijven de 
kans dat je de inleg kwijtraakt. Bij 
Steenrijk Beleggingen is dat niet zo. Bij 
ons krijgt u altijd uw inleg weer terug. 
En natuurlijk veel meer. Niet voor niets 
heten wij Steenrijk Beleggingen.’ 
‘Ik snap het niet’, zegt Eduard. ‘Het lijkt 
er juist op dat mijn vader de mensen 
meer geeft dan andere bedrijven doen. 
Waarom zouden mensen dan boos 

worden?’ ‘Ik begrijp van deze website 
dat je vader het geld van mensen er-
gens in investeert, zodat ze later nog 
meer geld kunnen krijgen. Waar zeuren 
die mensen dan over, iedereen wil toch 
meer geld?’ Joris haalt zijn schouders 
op. Eduard klikt nog wat door op de 
site. Onder het kopje ‘Onze beleggings-
producten’ staat van alles, maar hij 
snapt er niets van. Bij ‘contact’ staat al-
leen het adres van de postbus. 
‘Ik heb niet het idee dat we via internet 
meer te weten komen. We moeten er 
op een andere manier achter komen.’

de verloren zus

287. ‘Het spijt me het te moeten zeg-
gen, maar je ziet er bepaald niet uit als 
een goede ruiter.’
‘Wat wil je?’ Haar stem was kil. Ze 
moest omzichtig te werk gaan.
Vince kwam naar binnen. Hij was voor 
zijn doen ongewoon gekleed – een wa-
terdichte broek, sneeuwlaarzen, een 
gewatteerde parka. ‘En je manieren zijn 
altijd al afschuwelijk geweest.’
‘Je bent hier niet welkom’, zei Christy, 
de teugels van Spirit nog steeds stevig 
in haar linkerhand.
Hij ritste langzaam zijn parka open. 
‘Kan een man het meisje van wie hij 
houdt niet bezoeken?’
Ze kneep in Spirits teugels tot het leer 
in haar hand drong. Zou ze hem lang 
genoeg kunnen bezighouden tot Jim en 
de anderen terug zouden komen van de 
kerk? ‘Laten we gewoon ieder met ons 
leven verder gaan, jij met het jouwe en 
ik met het mijne.’

‘Weet je, je flat is momenteel een ruï-
ne.’ Hoewel Christy al wist dat hij hem 
in brand gestoken had, voelde ze zich 
bij het horen hiervan misselijk worden. 
Ze voelde een grote woede opkomen en 
keek langs hem heen naar de deur.
Hij kwam naar haar toe. ‘Het lijkt erop 
dat hier niemand is, hè? Zo te zien zijn 
we maar met ons tweeën.’
Ze voelde zich warm worden door de 
vergissing die ze gemaakt had. Ze had 
geweten dat Vince haar hierheen ge-
volgd was. Het was dom geweest om 
hier alleen terug te komen.
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tips / vakantie tarief ! 10,17 voor de eerste drie regels en voor elke volgende regel ! 4,17 (incl. btw); tekst wordt achter elkaar doorgezet; maximaal drie woorden 
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Iets te vieren? .tig jaar 
getrouwd? Hoopt oma/opa 
binnenkort 80 te worden? 
Reserveer nu alvast een 
weekend in de prachtige 
omgeving van Appelscha. 
www.deboerkeri-j.nl 
tel.: 0516-513915.

 0 1$&!.$+,.
T.h.: vak.w. Fr. Pyrenee-
en, Arles sur Tech, 6-8 
pers. 40 km v.a. Middel-
landse zee. Vrij t/m wk 23, 
wk 27 en na wk 32. !300,-/
wk. Tel. 038- 3764940.

 0 #+*"$'"!
Bezoek D.V. zaterdag 14 
januari van 12.00 tot 16.00 
uur de Bijbelse Landen-
dag van Beter-uit Reizen 
in de Triomfatorkapel, 
Molenwerfstraat 1, te Al-
phen aan den Rijn. Toe-
gang is gratis. Meldt u snel 
aan via beter-uit.nl of bel 
0172-484848.
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Populair Nieuwjaarscon-
cert hasselt grote kerk 7 
jan www.harmhoeve.nl

 0 /" .442
Nieuw op de Veluwe!!! 
Orgelcentrum Emined, 
Baron van Nagellstraat 2 
(de Punt) te Voorthuizen 
houdt dv zaterdag 7 janu-
ari weer een spectaculaire 
verkoop van Eminent Or-
gels!! Grandioze aanbie-
dingen en hoge inruilprij-
zen! Elke zaterdag 
geopend met doorlopende 
demonstraties door Gert 
van Hoef. Tevens inkoop 
van gebruikte orgels. Tel 
0651-368647. www.orgel-
centrumemined.nl

0
Stolk Orgels heeft momen-
teel een grote BALANSOP-
RUIMING. Ongekende aan-
biedingen op 
showroommodellen van 
Eminent, Johannus, Mo-
narke, Domus en Canti-
lena. Tevens grote collectie 
inruilorgels van alle be-
kende merken. Stolk Or-
gels bv, Vrijheidslaan 55, 
Nieuwerkerk ad IJssel 
0180-315652. Filialen in 
Krabbendijke, Nederhe-
mert en Papendrecht. Voor 
openingstijden zie www.
stolkorgels.nl

 0 #+*"$'"!
Verwarmingselement dro-
ger stuk? Kijk op WWW.
DATREPAREERIKZELFWEL.NL

 …De Commissie Gelijke Behandelingen 
(CGB) voert campagne tegen discrimi-
natie van vrouwen op de werkvloer.

 …In minder dan een maand zijn er en-
kele honderden klachten binnengeko-
men.

 ▶ Den Haag
Een Zeeuwse school heeft een vrouwe-
lijke leerkracht ongelijk behandeld in 
het toekennen van salaris. Dat heeft de 
Commissie Gelijke Behandeling (CGB) 
geconcludeerd naar aanleiding van een 
klacht van een docente Frans die daar 
werkzaam is en minder verdient dan 
twee mannelijke collega's. De school 
ontkent dat er sprake is van discrimina-
tie op grond van geslacht.
De scholengemeenschap Nehalennia in 
Middelburg heeft bij de toekenning van 
het salaris een hogere beloningsschaal 
gehanteerd bij twee mannelijke col-
lega's, stelt de CGB. De docente verricht 
werkzaamheden die qua functie en ni-
veau inhoudelijk niet verschillen van 
die van haar collega's. Toch besloot de 
school de twee mannelijke docenten te 
promoveren naar de zogenaamde LD-
schaal, een beloning die past bij een er-
varen leraar. De docente is ingedeeld in 
de lagere LB-schaal. Zij stelt dan ook dat 
zij en andere vrouwelijke collega's wor-
den gediscrimineerd bij de bevordering 
van de twee mannen naar de LD-schaal.

loonkloof
Volgens onderzoek van de CGB uit april 
2011 is er sprake van een loonkloof tus-
sen mannen en vrouwen. Die conclusie 
werd getrokken in een studie naar de 
beloning in de ziekenhuissector. ‘Vrou-
wen hebben twee keer minder kans op 
een hogere beloning dan mannen’, al-
dus Marysha Molthoff, woordvoerder 
van de CGB. 
Volgens haar zijn er allerlei redenen 
waarom vrouwen minder verdienen, 
omdat ze bijvoorbeeld parttime werken 
of minder hoge functies bekleden. 
‘Maar als je deze aanleidingen weg-
neemt, verschilt het salaris van vrou-

wen nog steeds zo'n vijf tot negen pro-
cent van dat van mannen’, zegt 
Molthoff.
In december startte de commissie de 
campagne ‘Flauwekulexcuus’ tegen de 
ongelijke behandeling van vrouwen op 
werkvloer. Volgens Molthoff werd de 
uitspraak over de docente uit Middel-
burg al ingediend voor de start van de 
campagne en bevestigt het daarmee het 
belang ervan. Er is ook een ander geval 
bekend uit de sector onderwijs waarbij 
een vrouw eveneens minder betaald 
kreeg dan haar mannelijke collega's. Dit 
was het gevolg van een regeling in de 
cao. Enkele mannen die werden aange-
nomen kwamen uit het bedrijfsleven 
en kregen naar gelang de cao eenzelfde 
hoge beloning. De vrouw verdiende 
weliswaar minder bij haar vorige werk-
gever, maar ‘het is de verantwoordelijk-
heid van de school dat docenten gelijk 
betaald worden’, zegt Molthoff.

meldingen
Niet alleen in ziekenhuizen en in het 
onderwijs worden dergelijke gevallen 
geconstateerd. ‘Het oordeel van de CGB 
staat natuurlijk op zichzelf en zegt niets 
over de situatie in het hele onderwijs’, 
aldus Molthoff. Het onderzoek consta-
teerde al ‘een gat’ bij de ziekenhuizen 
en er is een indicatie dat de situatie in 
andere sectoren hetzelfde is, zo niet er-
ger. De commissie heeft sinds het begin 
van de campagne al honderden meldin-
gen binnen gekregen. Volgens Molthoff 
gaat het daarbij niet alleen om gediscri-
mineerde vrouwen. ‘Er is ook een geval 
van een man die minder betaald kreeg 
dan zijn vrouwelijke collega's.’
De scholengemeenschap Nehalennia 
betwist de aanklacht. Zij is van mening 
dat het verschil in salaris niet geba-
seerd is op een onderscheid op grond 
van geslacht en ontkent dat de docente 
Frans werkzaamheden verricht op een 
gelijkwaardig niveau als dat van haar 
mannelijke collega's. 
De docente moet nog besluiten of ze 
met deze uitspraak van de CGB naar de 
rechter wil stappen. <

Alexander Wielemaker nd.nl/economie

Mannen krijgen 
meer dan vrouwen

 0 student hangt eigen kunst op in museum 
Een student aan een kunstacademie heeft in het geheim 
zijn eigen schilderij opgehangen in een toonaangevend 
Pools museum voor moderne kunst. Hij wilde aandacht 
vragen voor het gebrek van werk door jonge kunstenaars 
in galerieën en musea. 
De directeur van het nationale museum in Wroclaw zei 
deze week dat hij de stunt zag als een ‘geestige artistieke 
gebeurtenis’. Hij laat het schilderij in het museum han-
gen, maar dan wel in het museumcafé. Het zal te koop 
worden aangeboden in een veiling voor het goede doel. 
De student, Andrzej Sobiepan, hing zijn schilderijtje vo-
rige maand op. Hij zei dat hij aandacht wilde vragen voor 
jonge kunstenaars waarvan het werk geweigerd werd in 
expositieruimten van musea. Sobiepan liet zich naar ei-
gen zeggen inspireren door de anonieme straatkunste-
naar Banksy.

 0 nieuwe ambtsketen voor burgemeeester
Burgemeester Bernt Schneiders van Haarlem, wiens 
ambtsketen eind vorig jaar werd gestolen, krijgt een nieu-
we ambtsketen van het Haarlems Zilversmidgilde. De ket-
ting van de stad Haarlem wordt maandag in het stadhuis 
aan de burgemeester overhandigd, meldt de gemeente. 
De vorige keten werd in november gestolen bij een in-
braak in de werkkamer van Schneiders en is vooralsnog 
niet opgedoken. De reserveketen die Schneiders tijdelijk 
te leen kreeg van burgemeester van Amsterdam Eberhard 
van der Laan wordt teruggestuurd naar de hoofdstad. 

 0 burgemeester wil geld lenen van inwoners 
De gemeente Veurne, een stadje in Zuidwest-Vlaanderen 
tegen de Franse grens, wil sportvoorzieningen en een mu-
ziekacademie gaan financieren met obligaties – ‘stads-
bons’ – die de inwoners kunnen kopen. Burgemeester Jan 
Verfaille (CD&V, christendemocratische partij) vindt het 
lenen bij een bank te duur. ‘Omdat de risicopremies van 
de banken zo hoog zijn, kwam ik op het idee om me 
rechtstreeks tot de bevolking te richten.’ 
De gemeente heeft elf miljoen euro nodig. De Belgische 

staat haalde met een staatsbon begin december zes mil-
jard euro op, een record. ‘Ook dat speelde mee’, aldus Ver-
faille. 
De burgemeester geeft toe dat hij met 11.500 inwoners in 
zijn gemeente niet zoveel mogelijkheden heeft als de 
staat. ‘Ik reken op het maatschappelijk draagvlak voor 
deze investeringen. Maar daarnaast moeten de stadsbons 
ook aantrekkelijk zijn voor burgers die niet in Veurne wo-
nen. Dat moet met de lage rente op spaarboekjes haalbaar 
zijn. Het verschil is dat je het geld op je spaarboekje on-
middellijk kunt opvragen en een belegging in stadsbons 
vijf of tien jaar vastligt. Maar toch meen ik dat we concu-
rerend zijn.’ 

 0 wapens Bonnie en Clyde onder de hamer
Twee wapens die waarschijnlijk ooit van het misdaadduo 
Bonnie en Clyde waren, worden binnenkort geveild. De 
wapens werden volgens de verhalen in 1933 in beslag ge-
nomen tijdens een inval in de schuilplaats van het 
moordkoppel in Joplin, Missouri. 
Het machinepistool en het dubbelloops jachtgeweer zijn 
in bezit van de achterkleinkinderen van een politiere-
chercheur die ze kreeg van een politieman die bij de inval 
betrokken was. De vuurwapens lagen de afgelopen veer-
tig jaar in een politiemuseum. 
‘Mensen krijgen geen genoeg van Bonnie en Clyde’, zegt 
Robert Mayo van het veilinghuis in Kansas City waar de 
wapens later deze maand worden geveild. ‘We zijn gefas-
cineerd door mensen die slechte dingen doen.’ 
Bij de inval in het appartement van Bonnie en Clyde en 
het daarop volgende vuurgevecht vonden twee politie-
agenten de dood. Alle leden van de bende van Clyde Bar-
row ontsnapten. 
De politie vond wel een camera waarop kiekjes van het 
verliefde criminele koppel te zien waren. Beiden vonden 
een jaar later de dood bij een politieachtervolging in Loui-
siana. 
Hoeveel de wapens gaan opleveren, durft het veilinghuis 
niet te voorspellen. Het is niet met zekerheid te zeggen of 
ze ook echt in bezit waren van Bonnie en Clyde.
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Ter voorbereiding op een nieuwe productie verbraken twee leden van theatercollectief Schwalbe in Rotterdam deze 
week twee wereldrecords. Het ging om het aantrekken van de meeste kledingstukken over elkaar: 242 onderbroeken 
(voormalig record: 231) en de meeste stropdassen (141 stuks, foto). Er werd ook nog geprobeerd om zoveel mogelijk 
T-shirts over elkaar aan te trekken, maar een record werd daarbij niet gebroken. Bij de officiële recordpogingen waren 
twee getuigen aanwezig, een notaris en een arts. De laatste omdat het dragen van zoveel kledingstukken de 
bloedcirculatie en de ademhaling ernstig belemmert. De gedragen kledingstukken worden geschonken aan een tehuis 
voor daklozen. De nieuwe productie ‘Schwalbe speelt vals’ gaat volgende week in première bij Productiehuis Rotterdam.

René Fransen nd.nl/wetenschap beeld Current Biology 
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Een hond kijkt naar een filmpje terwijl z’n oogbewegingen worden gevolgd.

 ▶ Boedapest
Veel hondeneigenaren behandelen hun huisdier als een – jong – lid van het 
gezin. Honden luisteren immers naar hun baasjes, en er lijkt regelmatig echt 
contact te zijn tussen mens en dier. En dat is ook echt zo, ontdekten Hongaarse 
onderzoekers. Honden luisteren niet alleen naar commando’s, ze letten ook op 
wat de bedoeling van hun ‘gezinsleden’ is.
De Hongaren lieten de honden kijken naar filmpjes op een scherm dat is 
uitgerust met een ‘eye-tracker’, een systeem dat meet waar de hond naar kijkt. 
Vervolgens kregen de dieren twee filmpjes te zien. Een waarin een persoon 
direct naar de hond kijkt en met een hoge stem contact legt door ‘hallo hond’ te 
zeggen, en een waarin de persoon wegkijkt en ‘hallo hond’ zegt met een lage 
stem. Vervolgens loopt de persoon naar een pot in de ruimte en bekijkt die.
Wanneer er eerst contact is gelegd met de hond, kijkt het dier langer en 
intensiever naar de pot dan wanneer er geen contact is gelegd. De hond lijkt te 
overwegen dat de persoon in de film door contact te leggen zijn aandacht wil 
vestigen op de pot. De onderzoekers maken een vergelijking met de manier 
waarop jonge peuters, tot een jaar of twee, reageren op mensen in hun 
omgeving. Die reageren ook op het leggen van contact door meer interesse te 
tonen in wat de mensen vervolgens doen.
Het onderzoek is gisteren verschenen in het tijdschrift Current Biology.
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▹▹ kijk voor het complete programmaoverzicht op www.nos.nl 
of op Teletekst pagina 200 ....................................................▹▹

NOS, Ned. 1, 15.50-18.55 uur
EK Schaatsen
Live verslag van de eerste dag van het 
EK Schaatsen Allround. Ccommentaar 
bij de ritten (ook op NOS.nl) wordt 
verzorgd door Frank Snoeks, Herbert 
Dijkstra en Martin Hersman. Presenta-
tor Mart Smeets is in het ijsstadion in 
de Hongaarse hoofdstad en wordt ge-
fl ankeerd door de voormalige schaats-
kampioenen Rintje Ritsma en Anni 
Postma-Friesinger. Vandaag worden 
de 500 meter en de 3000 meter voor 
vrouwen gereden.

Ned. 2, NCRV, 17.05-17.30 uur
Schepper&Co in het land
Ieder jaar verruilt een vaste groep 
Nederlanders de kille Hollandse winter 
voor de Spaanse zon. Het levensbe-
schouwelijke programma wijdt een 
special aan de protestantse overwinte-

raars in Benidorm. Twee van hen zijn 
Jan van Penthum en Irene Anneveldt. 
Van Penthum was troosteloos na de 
dood van zijn vrouw, tot hij in Be-
nidorm de weduwe Irene Anneveldt 
ontmoette. Albert en Coby Haijtink 
vertrekken elk jaar in oktober met 
een volgeladen caravan richting Costa 
Blanca.

Ned. 3, NTR, 21.20-22.00 uur
Pavlov
Bekende Nederlanders gaan te rade 
bij de wetenschap. Deze keer Vincent 
Bijlo, cabaretier, columnist, muzikant, 
schrijver. Al vanaf zijn geboorte is 
hij blind. Wat heeft dat voor gevol-
gen? Kan hij beter horen dan iemand 
die wel kan zien, zoals wel wordt 
gedacht? Wat is er gebeurd met het 
deel van de hersenen waar je normaal 
mee ziet?  

NGC, 17.00-18.00 uur
How hard can it be?
Deze driedelige serie heeft als doel te 
ontdekken of het mogelijk is buitenge-
wone prestaties te leveren met eenvou-

dige materialen en technieken. Hoe 
moeilijk is het bijvoorbeeld om een 
huis de lucht in te laten vliegen met 
ballonnen? De ambitieuze presentato-
ren Vin, Paul en Eric bouwen al jaren 
wonderlijke machines en geweldige 
uitvindingen. In de eerste afl evering 
richten ze hun aandacht op het creëren 
van een vliegend huis, zoals in de fi lm 
Up van Disney/Pixar, met gebruik van 
materiaal en kennis waarover iedereen 
beschikt. Er kunnen zich een aantal 
problemen voordoen, maar één ding 
is zeker: het levert in ieder geval een 
heleboel plezier op. 

BBC 2, 20.00-21.00 uur
Great Barrier Reef
Driedelige serie over het Australische 
Barrier Reef, een van de mooiste en 
grootste natuurgebieden ter wereld, 
van ruim tweeduizend kilometer 
lang. In de eerste afl evering staat de 
complexe structuur van het koraalrif 
centraal en de dieren die er leven. Met 
behulp van de modernste technieken 
laat het programma zien hoe de dieren 
zowel tegen elkaar strijden als moeten 
samenwerken om te overleven.

Radio 1, NCRV, 00.02-02.00 uur
Casa Luna
Komende nacht zijn de documen-
tairemaker van de film Treinramp 
Harmelen Erwin Raasveld én de pas-
sagier van die trein Wouter Ruberg 
te gast. Zondag is het vijftig jaar 
geleden dat in Harmelen 92 mensen 
omkwamen bij de grootste trein-
ramp in Nederland.

       ▹ 3Doc: life in a day         ▹ Kruispunt: jonge nonnen
............................................................................................. !" Ned. 3, 19.55-21.35 uur ........................... !" Ned. 3, 20.25-22.35 uur .......................................... !# Ned. 2, 23.00-23.55 uur ................
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540 dagen duurde de formatie 
van een nieuwe regering in 
België. Een wereldrecord. Het 
programma Reporter reisde door 
België en vroeg een aantal 
deskundige Belgen: zijn de 
problemen in het land nu 
voorbij?

Al jarenlang is Reporter het onder-
zoeksjournalistieke televisiepro-
gramma van de KRO. Met ingang 
van dit jaar gaat het programma 
verder als KRO Reporter Internatio-
nal. ‘Onderzoeksjournalistiek is bij 
uitstek een kerntaak van de publie-
ke omroep. We zijn opgetogen dat 
we de expertise die we hebben op-
gebouwd op dit vlak, nu kunnen 
combineren met onze ambitie om 
internationaal onderzoeksjournalis-
tiek te bedrijven’, zegt mediadirec-
teur Taco Rijssemus over de veran-
dering. 
In de eerste aflevering in de nieuwe 
vorm blijft het programma nog dicht 
bij huis. Het bezocht het land van 
onze zuiderburen om te kijken hoe 
de verhoudingen liggen na de lang-
ste regeringsformatie ooit. In een 
soort ‘roadtrip’ trekt het programma 
door België, wat een aardige dwars-
doorsnede van het land oplevert. 
Rode draad daarbij zijn de zoge-
noemde ‘nutteloze werken’, oftewel 
onvoltooide infrastructurele projec-
ten die, uiteraard, wel veel geld ge-
kost hebben. Ondertussen zijn er ge-
sprekken te zien met diverse Belgen. 
De meest onderhoudende is met Jo-

nathan Vandenbroeck, beter bekend 
als zanger Milow. Vandenbroeck is 
tevens afgestudeerd politicoloog. 
Maar veel verder dan roepen dat het 
‘een schande’ is wat er gebeurd is en 
zeggen dat België ‘een van de inge-
wikkeldste landen’ in de regio is, 
komt de zingende politicoloog niet. 
Andere geïnterviewden zijn oud-
minister en vice-premier en nu bur-
gemeester van Leuven,  Louis Tob-
back, econoom Paul de Grauwe, 
actrice en presentatrice Fransesca 
van Thiele, medeoprichtster en 
woordvoerder van de G1000-bewe-
ging. Deze volksbeweging wilde een 
alternatieve regeringsverklaring le-
veren toen het aantreden van de 
nieuwe regering te lang op zich liet 
wachten. De gesprekken maken in-
zichtelijk hoe problematisch de situ-
atie is. Maar over de vraag of met 
het aantreden van de nieuwe rege-
ring de problemen nu echt aange-
pakt gaan worden zijn de meningen 
verdeeld. 
Leuke andere rode draad door het 
programma is de verwoede poging 
van programmamaker Bart Nijpels 
om Bart de Wever, van de Vlaamse 
nationalistische partij N-VA te spre-
ken te krijgen, waarbij hij stuit op 
een muur aan voicemails. 
Het onderzoeksprogramma is mooi 
en met zorg gemaakt. Het is afwis-
selend, meeslepend, onderhoudend 
en interessant. Journalistieke televi-
sie zoals het bedoeld is.
▶ ▶ Reporter International, KRO, 

Ned. 2, 21.20-22.00 uur.

nader bekeken 
Harco Ploegman nd.nl/media beeld ap / Geert Vanden Wijngaert

Het probleem België

   06.00  Megastructures.    07.00  Known universe. 
   08.00  The dog whisperer.    09.00  Nat Geo’s 
most amazing photos.    09.30  Mystery files. 
   10.00  How hard can it be?    11.00  Everyday 
things.    12.00  The dog whisperer.    13.00  Air 
crash investigation.    14.00  Inside.    15.00  The 
border.    16.00  Clan of the meerkat.    17.00  How 
hard can it be?  .........................................
   !".##  Everyday things.    !$.##  The dog 
whisperer.    %#.##  Locked up abroad.    %!.##  
Breakout.    %%.##  The dog whisperer.    %&.##  
The dog whisperer.  .............................
   00.00  The dog whisperer.    01.00  Locked up 
abroad.    02.00  The dog whisperer.    03.00  The 
dog whisperer.    04.00  The dog whisperer. 
   05.00  Locked up abroad.   

   12.00  De kleine prins.    12.25  Disney’s Kim Pos-
sible.    12.50  Mijn pestfamilie.    13.17  MFL song 
2011.    13.20  Disney’s Lilo & Stitch.    13.45  Oma 
en oma.    13.55  AbraKOdabra.    14.10  Team Kwis-
tenbiebel.    14.20  De Smurfen.    14.45  The jungle 
book.    14.55  De kleine zeemeermin.    15.17  MFL 
song 2011.    15.20  Modderland.    15.35  Mega 
Mindy.    16.00  Mooiste sprookjes van Grimm. 
   17.00  Dierendetectives.    17.25  Mega Toby redt de 
race.    17.55  Disney Phineas and Ferb.  .............
   !".#'  Karrewiet.    !".!'  Uncle Max.    !".%(  
MFL song 2011.    !".&#  Mijn monsters & ik. 
   !".''  De pretroulette.    !$.%#  Karrewiet. 
   !$.&#  Mr. Bean.    !$.')  .    !$.'$  CANVAS. 
   %#.##  Terzake.    %#.)#  AB Fab 20th an-
niversary christmas specials.    %!.!#  Ricky 
Gervais stand-up show.    %%.%'  The Killing. 
   %&.%'  True blood.  

   09.00  Winterbeelden.    12.20  Dagelijkse kost. 
   12.35  Blokken.    13.00  Het journaal.    13.30  Het 
weer.    13.35  Man bijt hond.    14.00  CPH Luftha-
vnen.    14.25  Thuis.    14.50  Tatort: Inspector 
Lindholm.    16.20  The restaurant inspector.    17.11  
Clips.    17.35  Buren.  .....................................
   !".##  Het journaal.    !".!%  Het weer.    !".!'  
Dagelijkse kost.    !".&#  Blokken.    !$.##  Het 
journaal.    !$.)#  Man bijt hond.    %#.#'  
Het weer.    %#.!#  Thuis.    %#.&'  Midsomer 
murders.    %%.!#  Hotel Babylon.    %&.#'  Het 
journaal laat.    %&.%'  KENO-uitslagen. 
   %&.%*  EuroMillions.    %&.%"  Het weer.    %&.&'  
Sleep with me.  ..................................
   01.05  Dagelijkse kost.    01.20  Man bijt hond. 
   01.40  Doorlopende herhalingen van Het jour-
naal laat en Het weer.   

   06.00  Woningwijs.    06.25  Car tracks.    06.45  RTL 
Nieuws.    09.05  As the world turns.    10.00  Kof-
fietijd.    11.00  Goede tijden, slechte tijden.    11.30  
The bold and the beautiful.    12.00  Hermans 
passie voor eten.    12.05  RTL Travel.    13.00  De 
nieuwe mama.    14.05  Dubbel geboekt.    15.05  
The Dr. Oz show.    16.00  RTL Nieuws.    16.05  Wie 
is de chef?    16.35  Pluijm op pad.    17.05  As the 
world turns.  .............................................
   !".##  RTL Nieuws.    !".!'  Editie NL.    !".&'  
RTL Boulevard.    !$.&#  RTL Nieuws.    !$.''  
RTL Weer.    %#.##  Goede tijden, slechte 
tijden.    %#.&#  The voice of Holland.    %%.&#  
De TV kantine.    %&.#'  The voice of Holland: 
The results.    %&.&'  RTL Nieuws.    %&.)'  RTL 
Weer.    %&.'#  RTL Boulevard.  ...................
   00.45  Teleshop 4.    00.46  Cupido TV.    05.00  
Woningwijs.    05.30  Car tracks.   

     11.00  Homes under the hammer.    12.00  Saints 
and scroungers.    12.45  Britain’s empty homes. 
   13.15  Bargain hunt Australia.    14.00  BBC News. 
   14.30  Regionaal nieuws en weerbericht.    14.45  
Doctors.    15.15  Escape to the country.    16.00  BBC 
News.    16.05  Deadly 360.    16.35  Splatalot.    17.00  
ROY.    17.30  Horrible histories.    17.55  The owl.  ....
   !".##  Newsround.    !".!'  Pointless.    !$.##  
BBC News.    !$.&#  Regionaal nieuws en 
weerbericht.    %#.##  Mastermind celebrity 
special.    %#.&#  A question of sport.    %#.'(  
BBC News.    %!.##  EastEnders.    %!.&#  The 
one Lenny Henry.    %%.##  Hustle.    %&.##  
BBC News.    %&.%'  Regionaal nieuws en 
weerbericht.    %&.&%  Weerbericht.    %&.&'  The 
Graham Norton show.  .........................
   00.20  The National Lottery Friday night draws. 
   00.30  The Infidel.    02.10  Weerbericht.  

   09.00  Heute.    09.05  Volle Kanne - Service 
täglich.    10.30  Die Rosenheim-Cops.    11.15  SOKO 
Kitzbühel.    12.00  Heute.    12.10  Drehscheibe 
Deutschland.    13.00  ARD-Mittagsmagazin. 
   14.00  Heute - in Deutschland.    14.15  Die 
Küchenschlacht.    15.00  Heute.    15.05  Top-
fgeldjäger.    16.00  Heute - in Europa.    16.15  
Die Rettungsflieger.    17.00  Heute.    17.10  Hallo 
Deutschland.    17.50  Ein guter Grund zu feiern.  .
   !".##  SOKO Kitzbühel.    !$.##  Heute.    !$.%#  
Wetter.    !$.%'  Forsthaus Falkenau.    %#.!'  
Der Staatsanwalt.    %!.!'  SOKO Leipzig. 
   %%.##  Heute-journal.    %%.%(  Wetter.    %%.&#  
Der Atem des Himmels. ........................
   00.30  Heute nacht.    00.45  Der Adler - Die Spur 
des Verbrechens: Codename: Kalypso.    02.25  
Der Staatsanwalt.    03.25  Heute.    03.30  SOKO 
Leipzig.    04.15  Heute.    04.20  SOKO Kitzbühel.  

   06.28  Z@pp.    06.29  Z@ppelin.    06.30  Pororo. 
   06.35  Dip & Dap.    06.40  Angelina Ballerina. 
   06.50  Sesamstraat.    07.15  KRO Kindertijd.    07.16  
Juna en Luna geven de geitjes de fles.    07.18  
Martin morning.    07.30  De post.    07.33  Abi. 
   07.45  De BZT show.    08.40  De avonturen van 
Kruimeltje.    09.00  Z@PPbios: Dunya & Desie 
in Marokko.    10.30  Tien torens diep.    10.55  Het 
beste van Z@PP Kids Top 20.    11.25  Buurman en 
Buurman.    11.30  Buurman en Buurman.    11.40  
Olivia.    11.50  Olivia.    12.00  Teletubbies.    12.25  
De avonturen van Bert en Ernie 2.    12.30  Conni. 
   12.40  Angelina Ballerina.    13.00  K3 en het to-
verhart.    14.15  Jungle book.    14.25  Jungle book. 
   14.35  SpangaS Marathon.    15.29  Z@pp.    15.30  
Z@ppbios: Misa en de wolven.    16.45  Wie is de 
Mol?    17.45  Te land, ter zee en in de lucht.  ......
   !".##  De Daltons, de jongensjaren.    !".%&  
Het Klokhuis.    !".)'  NOS Jeugdjournaal. 
   !".''  13 uur: Race tegen de klok.    !$.%$  
Nederland 3.    !$.&#  Evenblij het nieuwe 
jaar in.    %#.%'  College Tour.    %!.%#  Pavlov. 
   %%.##  Little Britain USA.    %%.&#  NOS op 3. 
   %%.)'  Breaking bad.    %&.&'  Evenblij het 
nieuwe jaar in.  ..................................
   00.35  NOS op 3.    00.50  NachteGiel.    04.00  Ek-
dom in de nacht.   

   06.00  NOS Tekst tv.    07.00  NOS Journaal met 
gebarentolk.    07.10  NOS Journaal.    08.00  NOS 
Journaal met gebarentolk.    08.10  NOS Journaal. 
   09.00  NOS Journaal met gebarentolk.    09.10  
Mahler 6.    11.00  NOS Journaal.    11.10  De vijfde 
dag.    12.00  That’s the question.    12.25  Man bijt 
hond.    13.00  NOS Journaal.    13.20  Spoorloos. 
   14.10  Twee voor twaalf.    14.50  De kist.    15.10  
Twelve Irish tenors.    16.00  NOS Journaal.    16.05  
Man bijt hond.    16.30  5op2.    17.00  NOS Journaal. 
   17.05  Schepper & Co in het land.    17.30  MAX 
Maakt Mogelijk Extra.  .................................
   !".##  NOS Journaal.    !".%#  Life is beauti-
ful.    !".&#  That’s the question.    !".''  Man 
bijt hond.    !$.&#  Life.    %#.%'  Met het mes 
op tafel.    %#.'#  VARA’s Ombudsman.    %!.%#  
Reporter International.    %%.##  Nieuwsuur. 
   %%.)'  One night stand: Lang zal ze leven. 
   %&.)#  Film op 2: Little children.  .............
   01.45  Nachtzoen.    01.55  Nieuwsuur.    02.35  
EenVandaag.    03.05  NOS Tekst tv.   

   06.00  NOS Tekst tv.    06.20  MAX Geheugen-
trainer.    06.35  Nederland in Beweging!    07.00  
NOS Journaal.    08.00  NOS Journaal.    09.00  NOS 
Journaal.    09.15  Nederland in Beweging!    09.30  
NOS Journaal.    09.40  MAX Geheugentrainer. 
   10.00  NOS Journaal.    10.30  Lingo.    11.00  Koffie-
MAX.    12.00  NOS Journaal.    12.15  André Kuipers, 
de ruimtereis.    12.45  NOS Journaal.    13.00  NOS 
Journaal.    13.30  NOS Sportjournaal.    13.40  NOS 
Journaal.    13.50  NOS Sportjournaal.    14.00  NOS 
Journaal.    15.00  NOS Journaal.    15.15  De ster-
renparade.    15.50  NOS Studio Sport - Schaatsen 
EK Allround.    16.50  NOS Studio Sport - Schaatsen 
EK Allround.    17.50  NOS Studio Sport - Schaatsen 
EK Allround.  .............................................
   !".''  EenVandaag.    !$.%'  We zijn er 
bijna...    %#.##  NOS Journaal.    %#.&#  KRO 
Detectives: Silent witness.    %%.%#  Blik op 
de weg.    %%.''  5 jaar later.    %&.'#  NOS 
Journaal.  ..........................................
   00.10  KRO Detectives: A touch of Frost.    01.55  
NOS Journaal.    02.53  NOS Tekst tv.   
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                          recept

stilgezet
Prediker 2:16

Dwaas
Want zowel de wijze als de dwaas 
zal snel worden vergeten, beiden 
worden ze voorgoed vergeten. 
Hoe bitter dat de wijze sterft, 
niet anders dan de dwaas.

Wat zou het mooi zijn als wijze 
mensen langer leefden dan los-
bollen. Wat zou het mooi zijn als 
ze langer gezond bleven en langer 
fit. Maar kijk, ze hebben hun hele 
leven niet gerookt, toch treft 
hun de kanker. Ze hebben altijd 
gesport en toch krijgen ze diabe-
tes. Ze hebben hun hersens ook 
lenig gehouden – en toch raken 
ze dement. Ook zij kunnen een 
benauwd sterfbed krijgen...
Prediker vindt het niet eerlijk. Het 
zou toch anders moeten zijn! Maar 
de heilige Geest dwingt hem en 
dus ook mij tot de conclusie: mijn 
wijsheid biedt geen houvast.
En zo dwingt Hij mij naar het kruis 
te gaan. En mijn handen machte-
loos uit te strekken naar Hem die 
zo dwaas was om voor mij dood 
te gaan.

bijdragen? achterop@nd.nl

houten voet
In de woonkamer ontdekt onze 
kleinzoon opeens een met de 
hand gesneden houten voet. ‘Wat 
is dat nou?’, vraagt hij aan zijn 
vader. ‘Dat is de voet van onze 
oude opa. Die heeft hij heel mooi 
nagemaakt van hout.’ Kleinzoon 
knikt nadenkend. ‘Waar is die 
opa?’, wil hij weten. ‘Die is ge-
storven’, is het antwoord. ‘Aan 
het kruis?’, vraagt hij. ‘Nee, dat 
niet, maar je kunt ook op een an-
dere manier sterven’, legt mijn 
zoon uit. Het kind pakt de zware 
houten voet op en sjouwt hem 
naar mij toe. ‘Van opa’, zegt hij 
trots. ‘Hij is dood. Maar gelukkig 
hebben we zijn voet nog.’

ik&mijnhuis

limerick
Kees van Egmond

Vee geëvacueerd

Twee varkens uit Koufurderigge
verzamelen snel alle biggen
en gaan dan op weg.
Knort zij opeens: ‘Zeg,
weet jij nu die ark nog te liggen?’

uw limerick hier? achterop@nd.nl

Islim Kebabi

Vorige week nam Jolanda 
Groenendijk afscheid als 
auteur van de recepten-
rubriek die iedere vrijdag 
op de achterpagina staat. 
In februari starten we een 
nieuwe receptenrubriek. 
In de maand januari vier 
losse receptenbijdragen. 

Met het kookboek De Zwolse Smaakma-
kers wil stichting Present Zwolle laten 

zien hoe maatschappelijke betrokken-

heid in Zwolle vorm krijgt. Stichting 

Present slaat een brug tussen mensen 

die iets hebben te bieden en mensen die 

daarmee geholpen kunnen worden. 

Het boek bestaat uit recepten van werk-

nemers van Zwolse ondernemers en 

Zwolse maatschappelijke organisaties 

die actief zijn voor stichting Present. Ze 

steunen de stichting financieel maar 

zetten zich via de projecten van Stich-

ting Present ook daadwerkelijk in. Ze 

bedachten een recept en tijdens een 

aantal kooksessies kookten ze voor el-

kaar. Werknemers van de Rabobank bij-

voorbeeld. En van het cateringbedrijf 

Feest & Culinair. Iemand van Kadera, 

een organisatie die zich richt op de aan-

pak van huiselijk geweld en Leon Ver-

burg en Michael van Zijl van brasserie 

van Equipe in Zwolle. ‘Op deze wijze la-

ten we iets zien van wat er allemaal ge-

beurt op het maatschappelijke speelveld 

in Zwolle’, schrijft Hans Bakker, direc-

teur van Present Zwolle in het voor-

woord. Het zijn overigens niet alleen 

werknemers van de organisaties die ac-

tief zijn voor stichting Present die een 

gerecht kookten. Ook de ‘ontvangers’ 

van de projecten van Present deden 

mee. Zoals Hawa Sillah die in 2003 uit 

Sierra Leone naar Nederland vluchtte. 

Hawa kookt graag samen met haar 

vriendinnen. Het geeft haar een goed 

gevoel om samen te zijn en te genieten 

van lekker eten.

Birgul Kartal werkt bij totaalBED, een 

slaapkamerspeciaalzaak in Noord- Oost- 

en Midden-Nederland. Het bedrijf heeft 

vijftien winkels.  Birgul nam ook deel 

aan een van de kooksessies die de basis 

vormden voor het kookboek en maakte 

Islim Kebabi, pakketjes van gehakt en 

aubergines. 

ingrediënten 
• 500 gram rundergehakt

• 1 glas olie (om in te bakken)

• 1 ui (gesnipperd)

• 1 à 2 eieren (rauw)

• 4 eetlepels paneermeel 

• 1 bosje Turkse peterselie

• 1 bosje verse dille

• 4 lange Turkse paprika’s

• 1 theelepel zout

• 1 theelepel zwarte peper

• 1 theelepel kimyon (karwij)

• 1 eetlepel tomatensaus

• 4 lange Turkse aubergines

• 4 cherrytomaten

bereiding 
• Snijd de aubergines in lange repen.

• Bestrooi met zout en laat een half 

uur liggen.

• Hak de peterselie en dille.

• Was de paprika’s, verwijder de zaad-

lijsten en snijd ze in stukjes.

• Meng het gehakt met ui, paprika, pa-

neermeel, peterselie, dille, zout, pe-

per, kimyon, tomatensaus en ei.

• Kneed het geheel tot een homogene 

massa. Voeg eventueel water toe.

• Draai niet te grote gehaktballen.

• Bak de gehaktballen kort aan en leg 

ze even opzij.

• Dep de aubergines droog en rooster 

de repen in de pan.

• Leg 2 repen aubergine kruiselings op 

elkaar.

• Plaats een gehaktbal op het kruis-

punt en vouw dicht.

• Zet bovenop een cherrytomaat en 

steek er een satéprikker doorheen.

• Gaar de omwikkelde gehaktballen 

gedurende 20 minuten in de oven op 

200 graden.

De Zwolse Smaakmakers. 
Inspirerende mensen en hun 
favoriete recepten.
Stichting Present. 
124 blz., € €14,95. 

Reiny de Fijter nd.nl beeld Nederlands Dagblad / Joanne van Beusekom

tweets van de dag

Marten Visser zendeling:
Mijn schoonouders vinden dat hier 
zoveel voertuigen zonder achterlicht 
zijn. Maar dat heb je toch niet nodig als 
je vooruit kijkt! #Thailand

Linda Voortman  TK-lid Groen Links:
Nou, op A’dam CS worden iig geen 
stakingsbrekers ingezet ;) #rotzooi 
#schoonmakers #schoongenoeg

Rick Warren predikant:
Planned Parenthood’s Annual Report: 
Govt gave them $487.4 million of your 
tax dollars & they performed 329,455 
abortions.  

redactie  buitenland • beeld ap

VS gaan meer letten op Azië
De Verenigde Staten zijn machtig. Ze 
hebben een groot leger en goed ma-
terieel. Maar dat is wel te duur.

Volgende week maken president Barack Obama 
en minister van Defensie Leon Panetta toe-
komstplannen bekend voor het Amerikaanse 
leger. Het is de bedoeling dat de kosten voor 
defensie omlaag gaan. Maar dan wel zonder 
dat de Amerikaanse militaire macht zwakker 
wordt. 

In de komende tien jaar moet het ministerie 
van Defensie meer dan 450 miljard dollar be-
zuinigen. Obama en Panetta willen daarom de 
Amerikaanse defensie anders gaan organiseren.

Het helpt al een beetje, dat de VS zich hebben 
teruggetrokken uit Irak en ook steeds meer 
troepen terughalen uit Afghanistan.

Maar er moet nog meer bezuinigd worden. 
Daarom gaat het aantal troepen op de grond 
omlaag. Zo worden er troepen uit Europa weg-
gehaald. Dat vinden de bondgenoten hier niet 
leuk, want die moeten zelf ook bezuinigen.

Er komen dus minder grondtroepen. Maar de 
Amerikaanse kracht op zee en in de lucht wordt 
verstrekt.

Een andere verandering is, dat de Amerikanen 
minder op het Midden-Oosten gaan letten, en 
meer op Azië. Want daar ligt China. Dat land 
wordt snel machtiger. En China wil zich meer 
gaan bemoeien met het gebied van de Stille 
Oceaan. China’s buurlanden en de VS worden 
daar een beetje zenuwachtig van. 

▶▶wat vind jij: De Amerikanen moeten niet 
doen alsof zij de ‘wereldpolitie’ zijn.

184.

vrijdag 6 januari 2012  

Zo maak je je eigen 
Kort en Kleinboek

Drie keer per 
week vind je op 
de achterpagina 

de rubriek Kort 
en Klein, speciaal 
voor kinderen van 

de basisschool. 
We vertellen iets 
over het nieuws 

van de afgelopen 
week.

Onder aan het 
stuk vind je een 
stelling die je in 
de klas of thuis 

kunt bespreken.

Kort en Klein kun 
je ook bewaren. 
Knip de rubriek 

langs de stippel-
lijnen uit en plak 

hem in bijvoor-
beeld een schrift. 

Aan het einde van 
het jaar kun je 

dan precies zien 
wat er allemaal 

is gebeurd. En in 
januari begin je 
weer opnieuw.

Als je deze kolom 
naast het verhaal 
van Kort en Klein 

ziet staan, let 
dan extra goed 

op: je vindt hier 
tips of iets extra’s 
voor jouw Kort en 

Klein-verzame-
ling. Veel plezier!

Twee schepen van de 
Zevende Amerikaanse 
Vloot varen in de Stille 
Oceaan.



!"#"$%&!#' #&()%&# *$+,#&( 6 ,&!-&$+ 2012nd  Gulliver
nieuws – interview – boeken – achtergrond – fi lm/games – muziek – kunst

 ..4 J!"#$"# %" S&'!(##
 Een kijkje achter de schermen van het Weense nieuwjaarsconcert

 ..8 Z% )$%& *%'%" +%'*,%-%"
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Karel Tomeï is een vermaard luchtfoto-
graaf. Veel van zijn foto’s zijn in 
boekvorm verschenen, met zowel 
Nederland als andere landen als 
onderwerp. Toch is er altijd wel ruimte 
voor een nieuw boek, want zoals Tomeï 
in het woord vooraf schrijft, ons land 
verandert voortdurend. Er worden 
gebouwen afgebroken, nieuwe 
gebouwd. En ook de natuurgebieden 
veranderen voortdurend van uiterlijk.
Opvallend is de ordening van ons land 
– ook opgemerkt door de makers van 
‘Nederland van boven’ – maar dat is op 
zich niet nieuw. Nieuw is wel dat de 
architectuur in Nederland steeds 
kleurrijker en diverser wordt. In dit boek 
zijn diverse staaltjes daarvan te zien.
We laten hierbij drie van de foto’s uit 
het boek zien. Net als op alle andere 
foto’s van het boek is daarop de 
ordenende hand van de mens duidelijk 
zichtbaar, zelfs in er op het eerste 
gezicht nogal wild uitziende natuurge-
bieden in Flevoland.
Tomeï schoot fraaie foto’s die Nederland 
mooi, haast te mooi laten zien. Lelijke 
bedrijventerreinen die steeds meer 
snelwegen ontsieren, ontbreken. En op 
de foto’s schijnt ook steeds de zon.
De naam van het boek is een beetje 
merkwaardig. Jaren geleden is bij 
dezelfde uitgever een boek met deze 
naam verschenen, daarna nog twee 
delen met de nummers 2 en 3. Er zou 
dus nu eigenlijk een 4 op moeten staan, 
want dit is beslist geen herdruk van het 
eerste deel. ■

Oude viool niet beter dan nieuwe
 ◉ Parijs

Een oude viool klinkt niet per definitie 
beter dan een nieuwe. Dat stelt een 
groep wetenschappers van de Uni-
versiteit van Parijs. Onder leiding van 
Claudia Fritz werd aan 21 ervaren vio-
listen gevraagd om in een verduisterde 
hotelkamer met lasbrillen op zes violen 
te bespelen. Het betrof twee Stradiva-
riussen, één Guarneri en drie moderne 
instrumenten. De musici moeten 
aangeven welke viool het beste klonk, 
waarbij ze de instrumenten konden 
beoordelen op zaken als toonkleur en 
bespeelbaarheid. Ook moesten ze aan-
geven welke viool ze het eerst en welke 
het laatst zouden meenemen naar huis. 
Uit de test bleek dat slechts acht van de 
21 violisten de voorkeur aan een oude 
viool gaven. Zelfs bleek een van de twee 
violen van Stradivarius als slechtste 
beoordeeld te zijn. Het experiment is 
gepubliceerd in de Proceedings van de 
Amerikaanse Nationale Academie van 
Wetenschappen. 

Kopie oudste orgel bijna klaar
 ◉ Heerde

Een kopie van het oudste orgel van 
Nederland (uit 1479), gebouwd door 
orgelmakerij Reil in Heerde, is bijna 
klaar. Het oorspronkelijke instrument 
stond tot 1886 in de Nicolaïkerk in 
Utrecht. Het kwam daarna in het 
Amsterdamse Rijksmuseum terecht, 
waaruit de orgelkas met de frontpijpen 
in 1956 naar de Koorkerk in Middel-
burg verhuisde. Het binnenwerk werd 
in een rijksbunker opgeslagen. Daarna 
is vaak gediscussieerd over de vraag of 
het instrument gerestaureerd zou 
moeten worden, maar uiteindelijk 
durfde niemand dat aan. Enkele jaren 
geleden werd daarom besloten tot de 
bouw van een ‘studiekopie’. Dit orgel 
wordt in de komende maanden 
opgebouwd in het Orgelpark in 
Amsterdam, waar het op 21 april 2012 
officieel in gebruik wordt genomen.
reil.nl

Walen leren talen via website
 ◉ Luik

De Waalse deelregering heeft een 
‘Marshallplan’ opgesteld om de 
economische situatie in dit Belgische 
landsdeel te verbeteren. Een van de 
onderdelen daarvan is het Wallangues-
project om de taalvaardigheid van de 
inwoners te vergroten. Daartoe is een 
website opgezet, die de inwoners van 
Wallonië de mogelijkheid biedt 
Nederlands, Engels, Duits en Frans te 
leren. Er zijn zowel cursussen voor 
beginners als voor gevorderden. Door 
zelfstudie kunnen de cursisten hun 
luister-, spreek- en schrijfvaardigheden 
oefenen. Om het initiatief aan de 
inwoners bekend te maken gaat een 
‘Wallangues Tour’ langs meer dan 
honderd Waalse gemeenten. Het 
taalproject kost ongeveer vijf miljoen 
euro.
wallangues.be

Stadsleven met QR op Wikipedia
 ◉ Monmouth

De site Wikipedia roept alle inwoners 
van het stadje Monmouth in Wales op 
om artikelen te schrijven en foto’s te 
maken en op te sturen. Het gaat daarbij 
om informatie over gebouwen, 
kunstwerken, maar ook om de 
inwoners zelf en andere aspecten van 
het leven in Monmouth. Via QR-codes 
op gebouwen en monumenten wordt 
de informatie toegankelijk gemaakt 
voor smartphones, waarop dan 
informatie over het gescande voorwerp 
te zien zal zijn. Deze informatie komt in 
25 talen beschikbaar. De nieuwe site, 
Monmouthpedia, is een idee van een 
inwoner van het stadje die een 
soortgelijk project in een museum heeft 
gezien. Monmouth telt ongever 
negenduizend inwoners en is een van 
de oudste steden van Groot-Brittanië.
en.wikipedia.org/wiki/wikipedia:glam/
monmouthpedia

cultuurkort
Redactie Bijlagen beeld Orgelmakerij Reil

recensie !"!-#$%&$' Roel Sikkema beeld uit besproken boek

Een aangeharkt, zonnig Nederland
Nederland gezien vanuit 

een vliegtuig of luchtballon 
is fascinerend. Dat bewijst 

ook de populariteit van een 
programma als ‘Nederland 

van boven’. De boven-
kant van Nederland is een 

boeiend geschenkboek.

De bovenkant van Nederland/
Holland from the top
Karel Tomeï. Uitg. Scriptum, 
Schiedam 2011. 303 blz. geb. € 16,-

links: Zelfs een nogal saai object als een 
wegkruising kan er van bovenaf fraai 
uitzien, zoals deze kruising tussen de 
Keesomstraat en de Laan der Verenigde 
Naties in Ede. 
hieronder: Het lijkt op het eerste gezicht 
een spontaan opgegroeid bos, maar is 
in werkelijkheid aangelegde natuur: het 
Hulkesteinse Bos in Flevoland.
De kerk in het midden, een jaren vijftig 
kerk letterlijk omringd door nieuwge-
bouwde retrohuizen. Stedebouwkundig 
een mooie oplossing, in werkelijkheid is 
de kerk aan de eredienst onttrokken, en 
zijn er woonhuizen in gebouwd. Een van 
de oude bijgebouwen is nu onderdeel van 
een tuincentrum. Het gaat om het project 
Duinbrink in Den Helder. 
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Op het moment dat deze regels geschreven
worden, giert de wind rond het ND-gebouw.
En niet alleen hier natuurlijk. Het hele land
leeft mee met de noorderlingen die natte
voeten dreigen te krijgen.
NOS-Teletekst heeft er een apart item van
gemaakt: ‘hoogwater’, alsof het een natio-
nale ramp of een belangrijk nieuwsfeit als de
Arabische Lente betreft.

De weersomstandigheden lijken een uitbeel-
ding van de huidige economische situatie, die
met ‘tegenwind’ kan worden gekarakteri-
seerd. 
Zo’n economische tegenwind zijn we niet
meer gewend. In de zaterdagse bijlage Zeven
noemde filosoof Govert Buijs het economisch
denken een ‘clickfonds’. Elke keer wanneer
de economie weer was gegroeid, klikten we
ons op die hogere koers vast en vonden we
dat we recht op meer hadden. Groei was het
devies, en is het meestal nog.
Nu is er een einde aan die groei gekomen.
Tijdelijk of voor langere tijd, dat is nog in de
nevelen van de toekomst gehuld. Als het aan
de economen en bankiers ligt, moet die groei
wel weer terugkomen, anders raken we een
groot deel van onze welvaart kwijt.

Maar is dat een grote ramp, kan het ook an-
ders? Steeds vaker worden juist uit christelijke
kring geluiden gehoord die pleiten voor ver-
andering. Voor de ‘economie van het genoeg’
van Bob Goudswaard bijvoorbeeld. Wil de
wereld overleven, dan zullen de rijke landen
een stapje terug moeten doen. Ook Buijs liet
weten dat we ons moeten instellen op een
economie zonder groei.
In deze Gulliver staat een recensie van het r
boek Heerlijk eenvoudig van Johan ter Beek.
Daarin voert hij een pleidooi voor een levens-
stijl die minder op kwantiteit en meer op
kwaliteit is gericht. En dat hoeft helemaal
niet karig en kaal te zijn, zo laat hij zien.
Hoe absurd sommige uitgaven zijn, illustreert
hij met de jaarlijkse defensieuitgaven van de
westerse wereld. Het gaat om een bedrag van
1000 miljard euro, waarvan de helft al genoeg
zou zijn om de millenniumdoelen, gericht op
het terugdringen van onder meer armoede,
analfabetisering en ziekten, te bereiken.

Wanneer je daarover nadenkt, ga je je als
westerling plaatsvervangend schamen. Wij
doen hier al moeilijk over een paar procent
economische achteruitgang, terwijl een groot
deel van de wereld lijdt onder hongersnood,
armoede en slecht onderwijs. En dat, terwijl
die problemen financieel oplosbaar zijn. Dat
betekent niet dat het eenvoudig is, want je
hebt ook te maken met allerlei administra-
tieve en logistieke problemen, met macht-
hebbers die meer op eigen roem en eer uit
zijn dan op het welzijn van hun onderdanen.
Maar toch...

Vergeleken met de problemen in de derde
wereld zijn een paar natte voeten in Gronin-
gen en Friesland maar peanuts.

redactioneel inhoud

  varia  2 Cultuurkort
Nederland vanuit een vliegtuig Een aangeharkt landje, gezien door 

de ogen van Karel Tomeï

 achtergrond  4 Mediaspektakel in driekwartsmaat Een kijkje achter de schermen 

bij het wereldberoemde Nieuwjaarsconcert in Wenen

 non-fi ctie  6 Waar was God in de Eerste Wereldoorlog? Een bespreking 

van enkele boeken over deze vreselijke tragedie

 non-fi ctie  7 Raadsels rond Joop Scheps Het oorlogsverleden van een christelijke 

socialist

 achtergrond 8 De dame wordt tachtig, daarom een fraai fotoboek over Yvonne Keuls

De kantlijn Weg met de oliebol?

 geloof  10 Nooit meer evangeliseren? Mark de Boer wil leren evangeliseren door 

het juist niet te doen

Eenvoudig en toch genoeg Boekenkort

 geloof  11 Snoep of volkorenbrood Een overzicht van zojuist verschenen kinderbij-

bels voor alle leeftijdsgroepen

 literatuur  12 Een poëziecanon, kan dat? Rien van den Berg ziet er zelfs drie!

Lettergrepen over een cijferlijst van het Mulo-examen in 1954

 literatuur  13 Ziekenhuis als een grote vis in het Jonasboek van Mark Boog

 fi lms  14 Kopje thee en een gebed Een verhaal van vriendschap en van een 

sprankje verlossing

Games De toekomst bouwen met Anno 2070

 muziek  15 Op muziek gezette melancholie, dat is de muziek van ‘evangelisch 

agnost’ Blaudzun

Cd’s

 kunst  16 De Veluwse vondsten van Eduard Zuurdeeg, nu te zien in 

het Museum van Oudheden in Leiden
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Degene die zich afvraagt hoe ik het in vredesnaam 
heb klaargespeeld een kaart voor ’s werelds 
populairste klassieke concert te bemachtigen, 
meld ik hierbij meteen dat er maar één manier 
voor is. Gedurende 2 tot en met 23 januari 
schrijven de Wiener Philharmoniker (‘Philharmo-
niker’ betekent ‘harmonieliefhebbers’ en is dus 
een meervoudig woord; het is niet de naam van 
het orkest, maar het betreft de titulatuur van de 
verzamelde orkestleden) een loterij uit op het 
internet. Op wienerphilharmoniker.at kun je je 
opgeven voor één of twee kaarten (meer is niet 
mogelijk!), waarbij je kunt kiezen uit diverse 
prijscategorieën. Houd er wel rekening mee dat 
een kaartje in de beste categorie – ‘parterre’ recht 
tegenover het orkest – € 940,- kost. Het kan 
goedkoper, maar dan zie je veel minder of zelfs 
helemaal niets. Na intekening is het domweg 
afwachten of je wordt ingeloot of niet. Ter 
oriëntatie: voor het nieuwjaarsconcert van 2011 
kregen de Wiener Philharmoniker 219.000 (!) 
verzoeken om kaarten; voor de drie concerten – 
op 30 en 31 december en op 1 januari – zijn er in 
totaal ongeveer 2500 kaarten te verloten (de rest 
is reeds vergeven aan abonnementhouders, 
sponsoren en orkestleden die enkele familieleden 
blij mogen maken), waarbij er voor de concerten 
in december meer plaatsen beschikbaar zijn dan 
voor nieuwjaarsdag. De kans is dus ongeveer een 
procent. Zelf heb ik vijf jaren achtereen aan het 
kortste eind getrokken. De zesde keer had ik 
geluk…
Concertkaarten die zo onwaarschijnlijk duur zijn, 
worden je natuurlijk niet toegestuurd, maar die 
dien je – op vertoon van de je toegezonden brief 
– af te halen bij het kantoor van de Wiener 
Philharmoniker aan de Kärntner Ring. Nadat je de 
kaart hebt ontvangen, wordt je brief geparagra-
feerd. Het is dus zaak het kleinood zorgvuldig te 
bewaren. Ik ben dan ook meteen rechtsomkeert 
naar mijn hotel gegaan om de kaart in mijn koffer 
op te bergen. Naar ik heb begrepen, worden alleen 
de kaarten voor de staanplaatsen achter in de zaal 
op de dag zelf verhandeld. Maar die kaarten 
moeten dan wel 330 euro per stuk opbrengen…

opwaardering
Wat ooit begon als een gezellig Weens onderonsje 
om de Anschluss bij nazi-Duitsland een moment te 
kunnen vergeten, groeide in de loop van de 
decennia uit tot een mediaspektakel dat alleen 
kan worden vergeleken met grote sportevene-
menten als de Olympische Spelen of een WK 
voetbal. In 1959 zond de Eurovisie het nieuw-
jaarsconcert voor het eerst gedeeltelijk uit. In de 

jaren tachtig voltrok zich de overgang naar het 
concert zoals we het nu kennen. Het begon 
allemaal met de jaarlijkse afwisseling in de 
muzikale leiding. Nadat Lorin Maazel de muzikale 
leiding van Willy Boskovsky had overgenomen 
(1980-86) begon de parade van grote dirigenten, 
te beginnen met Herbert von Karajan (1987), 
wiens concert door de Wiener Philharmoniker 
nog altijd als onvergetelijk wordt geroemd, 
gevolgd door Claudio Abbado (1988,1991), Carlos 
Kleiber (1989, 1992), Zubin Metha (1990, 1995, 
1998, 2007), Riccardo Muti (1993, 1997, 2000, 
2004), Lorin Maazel (1994, 1996, 1999, 2005), 
Nikolaus Harnoncourt (2001, 2003), Seiji Ozawa 
(2002), Georges Prêtre (2008, 2010) en Daniel 
Barenboim (2009).
Voor het concert van 2012 was de chefdirigent 
van het Koninklijk Concertgebouworkest, Mariss 
Jansons, opnieuw gevraagd – opnieuw, want hij 
dirigeerde het nieuwjaarsconcert in 2006 al met 
groot succes. In 1991 werd voor het eerst het 
complete concert – ook het kortere deel voor de 
pauze – op televisie uitgezonden, vanaf 1994 
werden de balletbijdragen ‘geactualiseerd,’ vanaf 
2000 werd de uitzending verluchtigd met eerder 
opgenomen beelden (het betrof toen opnamen 
van een libelle bij de polka mazur Die Libelle van 
Josef Strauss). De laatste jaren is het vooral extra 
technisch vernuft dat aan de uitzending is 
toegevoegd. Dit jaar betrof dit de inzet van een 
CamCat, een camera die geruisloos (!) over twee 
gespannen lijnen door de lucht zoeft. 
Deze voortdurende opwaardering van het concert 
leidt tot steeds meer belangstelling uit de wereld. 
Afgelopen zondag is het nieuwjaarsconcert in 73 
landen rechtstreeks of met enkele uren vertraging 
over de televisie uitgezonden. Ten behoeve van de 
televisiecommentatoren, maar ook voor de 
schrijvende pers waren er de voorgaande 
woensdagmiddag zoals ieder jaar twee persconfe-
renties (een in het Duits en een in het Engels) in 
het chique Hotel Imperial aan diezelfde Kärntner 
Ring. Daar trof ik ook Joop van Zijl, die al bijna 
dertig jaar het commentaar tijdens de NOS-uit-
zending verzorgt. In de persconferentie namen 
naast de dirigent dr. Clemens Hellsberg (voorzit-
ter van de Wiener Philharmoniker), Gerald Wirth 
(dirigent van de Wiener Sängerknaben), Alexan-
der Wrabetz (directeur van de ORF) en Bettina 
Brinkmann (leidinggevende van de European 
Broadcast Union (EBU), die zorg draagt voor de 
uitzending buiten de Oostenrijkse landgrenzen) 
zitting aan de tafel. 
Het bleek dat Jansons een dringend verzoek had 
gedaan de wals Wiener Bürger van Carl Michael 
Ziehrer op het programma te mogen zetten. 

Aangezien deze wals in 1890 inzet van een heuse 
walswedstrijd met Johann Strauss jr. in het 
Rathaus was, leek het Hellsberg – die zich tijdens 
de persconferentie ontpopte als een groot 
pleitbezorger voor de status van de Strauss-
dynastie in de Europese muziekgeschiedenis en 
een groot kenner van het repertoire – een 
geslaagd idee Strauss’ bijdrage aan diezelfde 
wedstrijd, de Rathaus-Ball-Tänze, eveneens te 
programmeren. Daartussenin kwam de polka 
Entweder – Oder. Een ander verzoeknummer van 
de dirigent was de beroemde Delirienwalzer van 
Josef Strauss, door Jansons als een ‘absolut 
geniales Meisterwerk’ gekwalificeerd. 
Jansons benadrukte dat na de ervaring van zes 
jaar geleden de samenstelling van het programma 
voor hem veel eenvoudiger was, omdat hij veel 
beter aanvoelde wat de verwachtingen waren. Dat 
dit jaar voor het eerst muziek van Tsjaikovski te 
horen was tijdens het Weens nieuwjaarsconcert, 

Er zijn van die dingen in het leven waarvan je 
niet durft te geloven dat ze je ooit te beurt zullen 
vallen. Voor mij betrof dit de wens het fameuze 
nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmo-
niker eens live in de Musikvereinsaal te mogen 
meemaken. Op zaterdag 13 februari 2011 vond ik 
echter een enveloppe uit Wenen op de deurmat 
met daarin een brief waar in stond dat ik tot 
de gelukkigen behoorde die de Wiener Philhar-
moniker op 1 januari 2012 in de Musikvereinsaal 
mochten komen beluisteren.

Mediaspektakel in 
driekwartsmaat

Marcel S. Zwitser *++,% M&"-+, S. Z.#/0+"
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De Wiener Sängerknaben en de Wiener 
Philharmoniker o.l.v. Mariss Jansons in 
de Tritsch-Tratsch polka.

Midden onder: Mariss Jansons na de 
Radetzky-Marsch

Links: Een kaartje voor het nieuwjaars-
concert 2012.

Hieronder:
Mariss Jansons in gesprek met Joop van 
Zijl.
Op zoek naar een souvenir...
Mariss Jansons (links) en dr. Clemens 
Hellsberg tijdens de persconferentie in 
het Hotel Imperial.

was niet alleen omdat Jansons woonachtig is in 
Sint-Petersburg en daar decennialang heeft 
gedoceerd aan het conservatorium. ‘Ik wilde dit al 
veel langer’, vertelde Hellsberg mij na afloop van 
de persconferentie, ‘en nu we Jansons weer 
konden krijgen, nu moest het gewoon.’

veerkracht
In de weken voor ik afreisde naar Wenen had ik 
alles geprobeerd om toegang tot de repetities voor 
het concert te krijgen – zonder resultaat. Uit het 
gesprek met Hellsberg maakte ik echter op dat 
een deel van de repetities toch voor de pers 
toegankelijk was. Op de valreep kwam mijn naam 
nog op een lijstje te staan en zo kwam ik onver-
wacht toch nog met een paar andere geluksvogels 
die middag de Musikvereinsaal in om de Wiener 
Philharmoniker in een nagenoeg lege zaal te 
horen repeteren. 

Het meest opmerkelijke van die middag was te 
ontdekken hoe snel de klank onder de handen 
van Jansons veranderde. Klonk Josef Strauss’ polka 
Feuerfest aan het begin van de repetitie bijna als 
een zware klompendans, na een reeks aanwijzin-
gen voor lichtheid en heldere articulatie had het 
stuk ineens sprankeling en veerkracht. Jansons 
liet niets aan het toeval over: zelfs het spel met de 
fluitjes in de Copenhagener Eisenbahn Dampf 
Galopp van de Deense componist Hans Christian 
Lumbye werd zorgvuldig uitgeprobeerd, doorge-
sproken en afgesproken. Natuurlijk had ik graag 
alle resterende repetities ook nog meegemaakt, 
maar de voorzitter van de orkestcommissie 
schudde met de vriendelijkste glimlach van de 
wereld van ‘nee.’
Wel, Strauss is rond de jaarwisseling ook wel 
buiten de Musikverein te horen. Er zijn andere 
Straussconcerten, in restaurants worden cd’s met 
Strausswerken gespeeld (vaak wel in André 
Rieuachtige versies) en op oudejaarsmiddag werd 
op het plein bij de Stephansdom zelfs een gratis 
stoomcursus walsdansen van twee en een half 
uur gegeven door een Weense dansschool. 
Ingepakt in dikke jassen, mutsen en handschoe-
nen maakten honderden mensen hun (kennelijk) 
eerste danspassen op Johann Strauss’ Lagunen-
walzer. Ondanks de waterige kou was het plein 
voor de kerk een oase vol blije mensen, waarin 
ook de vele omstanders meebewogen op Strauss’ 
onweerstaanbare muziek. 
Ondanks dat ze onderhand anderhalve eeuw oud 
is, heeft deze muziek – ontstaan in een tijd van 
grote economische malaise in Oostenrijk – duide-
lijk niets aan kracht ingeboet en kan ze de Weners 
bij de overgang naar 2012 de eurocrisis even doen 
vergeten. Bij de feitelijke overgang naar het 
nieuwe jaar zijn An der schönen blauen Donau en 
de Radetzky-Marsch op hetzelfde plein te horen, 
maar die worden dan nogal overstemd door het 
knallende vuurwerk en het gejoel op het bijna 
gevaarlijk volle plein.

warmte
De volgende dag opende het gebouw van de 
Musikverein om 10.30 uur haar deuren om de 

(inclusief staanplaatsen) bijna tweeduizend 
gelukkigen die in het bezit zijn van een kaart voor 
het nieuwjaarsconcert binnen te laten. Het 
verraste me hoe klein de zaal overkomt als die 
helemaal vol zit. En waar je met je verstand echt 
niet bij kunt, is hoe onwaarschijnlijk veel mensen 
meekijken op het moment dat de dirigent om 
11.15 uur voor het eerst het podium betreedt. Het 
orkest klinkt in de zaal anders dan over de 
televisie. De klank over de televisie (en ook op de 
geluidsdragers) is het resultaat van het feit dat de 
microfoons dicht bij de instrumenten staan en de 
klanken heel direct registreren. In de zaalakoes-
tiek mengen al deze afzonderlijke klanken zich 
veel meer tot een totaalklank, die wat aan 
scherpte verliest, maar die een weldadige warmte 
heeft.
Tot mijn grote vreugde en opluchting werd er 
gedurende het hele concert aandachtig door het 
publiek geluisterd. Wat een verschil met de 
kerstmatinee van het Koninklijk Concertgebouw-
orkest van een week eerder. Daar werd zo vaak 
gehoest dat Haitink tot tweemaal toe blijk gaf van 
irritatie; geluidstechnici zullen hun handen vol 
hebben aan knip- en plakwerk om tot een 
acceptabele registratie te komen. Er waren 
momenten van zeldzame verstilling, vooral in het 
‘Panorama’ uit Tsjaikovski’s ballet De schone 
slaapster. Na een staande ovatie van enkele 
minuten na de Radetzky-Marsch stort het publiek 
zich op de bloemstukken in de zaal: iedereen wil 
als souvenir van een onvergetelijk concert een 
bloem mee naar huis nemen.

Toegegeven, de toegangsprijs voor het nieuw-
jaarsconcert is exorbitant, maar wat je ervoor 
krijgt is uniek. Geen orkest ter wereld weet zo 
goed raad met de Straussmuziek als de Wiener 
Philharmoniker en de ambiance van een nieuw-
jaarsconcert is eveneens onvergelijkelijk met alles 
wat ik tot dusver heb beleefd. Voor wie het 
allemaal nog eens wil beluisteren – of wil 
ontdekken wat hij of zij afgelopen zondag heeft 
gemist: de presentatie van de cd-registratie van 
het nieuwjaarsconcert staat gepland voor 6 
januari, vandaag dus, de dvd- en de blu-rayversie 
komen later deze maand uit. !
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Dit oer-Nederlandse stel staat model 
voor de achterban van de PVV. Als de 
teloorgang van Nederland voortgaat en 
de economie niet wordt hervormd zijn 
de kinderen van Henk en Ingrid de 
dupe. 

Vermeend wil met zijn boek, eigenlijk 
een vlammend betoog, die mensen de 
ogen openen. Sterker nog, zijn doel is 
het ‘populistische geschreeuw te 
ontmaskeren’. Hij wil een politiek en 
maatschappelijk debat op basis van 
feiten.
Wel erkent hij dat in de politiek ook 
emoties een niet weg te poetsen factor 
zijn. Zijn boek heeft een beetje weg van 
een omgevallen boekenkast. Zijn vlot 
geschreven betoog wordt op vele 
bladzijden onderbouwd met ‘boxen’, 
waarin statistische gegevens het 
verhaal moeten ondersteunen. 

Vermeend roept de gevestigde 
middenpartijen op moed te tonen en 
de dringend noodzakelijke hervormin-
gen in de woning- en huurmarkt en op 
de arbeidsmarkt niet langer uit te 
stellen. Als ondernemer ziet Vermeend 
dat Nederland internationaal imago-
schade oploopt. Dat komt door de 
anti-Europese opstelling van de 
populisten en de naar binnen gericht-
heid van deze bevolkingsgroep. 
Als gevolg daarvan kunnen moderne 
vakmensen, die internationaal 
georiënteerd zijn, Nederland links laten 
liggen, terwijl ons land ze dringend 

nodig heeft. ‘Henk en Ingrid beseffen 
het nog niet, maar als Geert Wilders 
het voor het zeggen krijgt, zullen ze het 
zeker in hun portemonnee gaan 
merken.’
Vermeend beseft dat zijn boodschap 
lastig is over te brengen bij mensen die 
zich vooral laten leiden door gevoelens. 
Toch is hij optimistisch en ervan 
overtuigd dat ‘uitleggen en nog eens 
uitleggen’, natuurlijk met gebruik van 
‘social media’ en een vleug humor, 
uiteindelijk zal werken. ■

recensie !"!-#$%&$' Piet H. de Jong

Vermeend legt het nog eens uit
Oud-politicus Willem Vermeend maakt 
zich zorgen. Als internetondernemer 
ziet hij hoe Nederland op economische 
ranglijstjes achteruit holt. Hij wil 
Nederland waarschuwen en richt zich 
met zijn boodschap vooral op Henk en 
Ingrid.

Verwarring in het land van Henk & 
Ingrid. Doe eens normaal man!
W#**+, V+",++(%. U#-'. E#(.-+#( 

B//0., D+( H&&' 2011. 144 1*2. 3 9,95

Op 1 april was er een uitverkocht 
congres over de betekenis van dit 
multi-talent: journalist, politicus en 
kinderboekenschrijver. Op de congres-
dag in Kampen presenteerde journalist 
Herman Veenhof zijn Jongelingbiogra-
fie: Zonder twijfel. 

Het onlangs verschenen boekje over 
Jongeling bevat de lezingen van dat 
congres. Gelukkig bevat de bundel 
meer en dat maakt de nogal prijzige 
uitgave een stuk aantrekkelijker. Zo is 
er een dvd bijgesloten, waarin de 
hoofdpersoon door anderen wordt 
beschreven afgewisseld met oude 
zwart-wit beelden van een vroeg 
tv-portret van Jongeling, gemaakt door 
Roelof Kiers.
De redacteuren werpen de vraag op of 
de gereformeerde nazaten van het 
vrijgemaakte boegbeeld, na een kwart 

eeuw, nog verwantschap voelen met 
Jongeling, óf dat bij hen een gevoel van 
vervreemding overheerst. 
Het is een terechte vraag. Duidelijk is 
dat Jongeling na 25 jaar geschiedenis is 
geworden. En dan wordt het tijd om 
een balans op te maken, ook al is dat 
een voorlopige.
 
Vervreemding is er zeker als biograaf 
Herman Veenhof in een fraai artikel 
dieper ingaat op Jongelings visie op de 
veranderende gereformeerde zede in 
de jaren vijftig en zestig. 

In een al even fraai, en zeer persoonlijk 
getint, essay behandelt de Rotterdamse 
historicus Jaap Schaeffer de vraag naar 
de omgang met dit recente vrijge-
maakte verleden.
Zijn conclusie is ook een oproep aan 
predikanten en theologen: ‘een 
kerkgemeenschap die ‘Bijbelgetrouw’ 
wil zijn moet, ter wille van de eigen 
geloofwaardigheid tegenover zichzelf 
en anderen, een open en eerlijke 
confrontatie met het eigen kerkelijk 
verleden aangaan en het gesprek 
daarmee onderhouden.’ ■

recensie !"!-#$%&$' Piet H. de Jong

Vreemd vrijgemaakt verleden 
In het vroege voorjaar van 2009 was er 
even een Jongelinghausse waar te 
nemen. Op 31 maart van dat jaar was 
het honderd jaar geleden dat Pieter 
Jongeling het levenslicht zag. 

Pieter Jongeling. Boegbeeld van de 
vrijgemaakte wereld

G+/"'+ H&"#(40 +( E5/)- K*+# ("+%.) 
U#-'. V))"1&&0, B&"(+!+*% 2011 

(ADC6&"-&."++0. (". 17). 128 1*2. 
,+- %!%. 3 22,75

In haar bundel korte verhalen en 
aantekeningen uit de Eerste Wereld-
oorlog spreekt vooral de verbijstering 
waarmee ze in België en Frankrijk aan 
het front werkt. Achter in het boek zijn 
een handvol felle gedichten opgeno-
men, waaronder het priemende ‘Waar 
is Jahweh?’ In haar woedend gebed ziet 
ze hoe God ‘een kans mist’ om zijn 
grootheid te laten zien en dit waanzin-
nige geweld om een paar vierkante 
meter te stoppen. Het gebeurt niet. Dan 
maar een zondvloed. ‘Mogen uw 
wateren weer de aarde bedekken en 
een einde maken aan dit alles – een 
einde.’
Het boek van Borden past bij een 
uitgave van De Bezige Bij uit 2010, Het 
kielzog van de oorlog, van Ellen La 
Motte (1873-1961). Ook zij was een 
Amerikaans verpleegster, uit Louisville, 
Kentucky, die in 1915 naar Europa 
kwam en in dienst van Borden werkte. 
Haar boek werd verboden in haar 
moederland.

Als je de titel van het boek Verzet en 
eendracht. De grote oorlog 1914-1918 op 
je laat inwerken, verwacht je een 
standaardwerk over de Eerste Wereld-
oorlog. Maar dat heeft Adam Hoch-
schild niet geschreven. De auteur 
woont in New York en wordt dit jaar 
zeventig. Hij schreef het sublieme De 
geest van koning Leopold II en de 
plundering van Congo, over de slavernij 
en de rubberroof van die Belgische 
koning.
Hochschilds boek is wel boeiend in 
twee aspecten. Hij laat goed zien hoe 
de geallieerde oorlogspropaganda ook 
zijn weg vond in de vrije pers van het 

Verenigd Koninkrijk en Amerika. Hij 
geeft een goede doorsnee van de 
beleving van de oorlog bij de gealli-
eerde legers en burgers, van hoog tot 
laag. Zo laat hij een Britse onderzoeks-
journalist aan het woord, maar ook een 
toekomstige winnaar van de Nobelprijs 
voor de Literatuur en een redacteur die 
een krant op wc-papier uitgaf voor zijn 
medegevangenen die vanwege hun 
verzet achter de tralies zaten.

Hochschild schiet tekort als het gaat 
om de Duitse en Russische kant van de 
Eerste Wereldoorlog. Hij negeert alle 
literatuur in die taalgebieden en dat is 

jammer, want juist de laatste jaren 
verscheen er baanbrekend onderzoek 
dat juist het feilen weergeeft van de 
militaire operaties aan die Duits-Oos-
tenrijkse kant. De Russische openheid 
is onder Putin alweer voorbij; ook 
geschiedschrijvers moeten de natie 
dienen.

romanvorm
De Eerste Wereldoorlog leidde 
natuurlijk ook tot romans en gedich-
ten. Bijzonder is Post voor mevrouw 
Bromley, geschreven door de relatief 
jonge Vlaming Stefan Brijs (42). Hij 
brak in 2005 door met De engelenma-
ker. Ook dit boek wordt weer flink 
geprezen. ‘Britse epiek in het Neder-
lands’, oordeelde weekblad Knack. 
De lof is terecht. Het boek gaat over 
twee halfbroers. John Patterson zou in 
dienst moeten, maar talmt omdat hij 
geen zin heeft in het front. Hij wendt 
een succesvol afstuderen voor om de 
boel te omzeilen. Zijn halfbroer Martin 
Bromley is nog te jong voor het leger, 
maar wil graag. Hij mag na een leugen 
over zijn geboortedatum naar 
Frankrijk en sneuvelt daar in de 
loopgraven. Vader Patterson is 
postbode, maar kan het doodsbericht 
maar niet bestellen bij de moeder, 
mevrouw Bromley. Het boek gaat over 
het hele web van leugens en lafheid 
die de keerzijde vormt van de fysieke 
oorlog die alleen maar verwarrend, 
zinloos, vies en verschrikkelijk is. Het 
residu voor iedereen, of het nu om 
lafaards of helden gaat, is schuldge-
voel. ■

recensie !"!-#$%&$' Herman Veenhof 1++*% &7

Waar Jahweh was in WO-I
Mary Borden (1886-1968) 
groeide op in Chicago, als 
telg uit een rijke Ameri-
kaanse familie. Ze ging naar 
Europa, waar ze zowel in 
de Eerste als in de Tweede 
Wereldoorlog veldhospitalen 
oprichtte, waarin ze zelf ook 
als verpleegster werkte.

Verboden gebied
M&"8 B/"%+(. U#-'. D+ B+2#'+ B#$, 

A,.-+"%&, 2011. 176 1*2. 3 17,90

Verzet en eendracht. De grote 
oorlog 1914-1918

A%&, H/46.46#*%. U#-'. M+)*+(6/99, 
A,.-+"%&, 2011. 463 1*2. 3 29,95

Post voor mevrouw Bromley
S-+9&( B"#$.. U#-'. A-*&., A,.-+"%&, 

2011. 511 1*2. 3 19,95
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De meeste van die toespraken in kleine kring 
weliswaar, maar al met al bereikte hij er in vier 
jaar oorlogstijd zo’n 25.000 mensen mee. En toch 
lieten de Duitsers de christensocialist en het 
latere PvdA-kamerlid Johannes Hermanus Scheps 
vrijwel ongemoeid. Geen wonder dat sommigen 
doorgestoken kaart veronderstelden. Ten 
onrechte.
De raadsels rond Joop Scheps intrigeerden zijn 
neef Niek Scheps mateloos. Niet in de laatste 
plaats omdat hij zich vergaand herkende in de 
compromisloze levenshouding van zijn oom, 
maar ook in diens onvermogen het ‘voor honderd 
procent consequent zijn’ voor honderd procent 
vol te houden. De neef herkende zich óók in de 
dilemma’s van zijn oom.
Toen hij besloot tot een promotiestudie naar het 
verzet van Scheps gedurende de oorlogsjaren 
begon hij dus in zekere zin ook een zoektocht 
naar zichzelf. Niek, die bekendheid verwierf als 
kerkjournalist en redacteur/uitgever van het blad 
Kerknieuws (in de volksmond: ‘Kerknieuws van 
Scheps’), had zijn dissertatie praktisch voltooid, 
toen hij op 23 juli 2008 in een Nijmeegse 
supermarkt overleed. Zijn beide dochters en zijn 
vriendin Rita van der Velden besloten in overleg 
met Nieks promotor prof. dr. Jac Bosmans de 
studie na zijn overlijden uit te geven. De archaï-
sche titel, Weersta vanaf het begin maar slechts met 
het geesteszwaard, geeft exact aan wat Joop Scheps 
dreef: geen geweld, geen chicanes, geen ‘prakti-
sche oplossingen’, maar alleen het vrije woord 
moet het doen. Zo trad hij de Duitse bezetter vier 
jaar lang onverschrokken tegemoet.

waarden boven mensenlevens
Joop Scheps zag het verzet tegen de bezetter als 
een geestelijke strijd tegen de verderfelijke 
ideologie van het nationaalsocialisme. Want, zo 
meende hij, wat als je de oorlog wint, maar de 
dictatuur niet in zijn geestelijke wortels wordt 
aangepakt? ‘Als het nationaal-socialisme en 
fascisme alleen met de wapens zouden kunnen 
worden verslagen en de verderfelijke geest van 
deze principes niet geestelijk zou kunnen worden 
vernietigd, zou de militaire overwinning waarde-
loos zijn.’
Ten diepste gaf Scheps’ denken blijk van een 
utopisch, soms ook gevaarlijk, optimisme. De 
strijd moest open en eerlijk gestreden worden. 
Liegen mocht niet en ‘dus’ ook niet tegenover de 
bezetter. ‘Dus’ ook geen brochures dan onder 
eigen naam en geen vervalste persoonsbewijzen.
Dit consequentisme kon gevaarlijke trekken 
krijgen. Bijvoorbeeld door de wijze waarop hij het 
optreden laakte van burgemeesters en wethou-
ders die onder de Duitsers aanbleven met als 
motief dat zij daardoor kostbare mensenlevens 
konden redden. ‘In diepste zin gaat het niet om 
het behoud van kostbare mensenlevens. Het gaat 
om de eeuwige waarden, het gaat om hetgeen 
boven het vereindigde mensen-bestaan uitgaat. 
Eeuwige waarden kunnen niet sjacherend in de 
weegschaal van ons verstandelijk utilisme 
worden geworpen.’
Dat was de utopische theorie. In de praktijk was 
ook Scheps’ leven soms sterker dan de leer. Op 
enig moment liet hij zich toch door het verzet 
overhalen een vals persoonsbewijs te accepteren, 
omdat hij daardoor de kans op arrestatie en 
gevaar voor zijn medeverzetsstrijders verkleinde. 
Maar hij worstelde er in geweten mee en wierp 
het vervalste persoonsbewijs toch weer weg. 
Ironisch genoeg leidde juist zijn tweede ‘toege-
ven’ aan de druk opnieuw een vervalsing aan te 

schaffen tot zijn arrestatie. Om dat vervalste 
persoonsbewijs werd hij veroordeeld tot een 
verblijf in kamp Amersfoort (zelfs daar organi-
seerde hij overigens nog toespraken tot zijn 
medegevangenen!).

onbereikbaar ideaal
Niek Scheps’ beoogde proefschrift is – zoals de 
meeste historische dissertaties – primair beschrij-
vend. Door de brede citaten uit de brochures van 
zijn oom krijgt het hier en daar wel iets traags en 
taais. 
Scheps probeert uiteraard ook de vraag te 
beantwoorden waarom de Duitsers zijn oom 
feitelijk lieten lopen. Hij komt tot de hypothese 
dat de Duitsers vooralsnog geen energie wilden 
verspillen aan mensen die zich weliswaar tegen 
hen verzetten, maar niet opriepen tot gewapend 
verzet. K. Schilder behoorde tot hen en dus ook 

Joop Scheps. Met dit soort mensen zou volgens 
een instructie van Hitler later, als de oorlog 
gewonnen zou zijn, wel afgerekend kunnen 
worden.
Het is een aannemelijke hypothese, maar het zou 
overtuigender geweest zijn wanneer Scheps haar 
nader had kunnen onderbouwen. Bijvoorbeeld 
door onderzoek in nazi-archieven naar eventuele 
schriftelijk vastgelegde instructies ten aanzien 
van zijn oom.

Dat neemt niet weg dat de lezer van zijn boek een 
boeiend inzicht krijgt in de opstelling van een 
man die consequent wilde zijn tot het uiterste (en 
daarin ook iets representeerde van een mentali-
teit die in de gereformeerde kring waaruit hij 
afkomstig was, breder werd aangetroffen), maar 
regelmatig moest concluderen dat deze door hem 
nagestreefde ‘reinheid’ hier op een gebroken 
aarde onbereikbaar is. ■

recensie !"!-#$%&$' Peter Bergwerff *++,% N+%+",&(%- D&'*,&% / J&./ K,&0+"

Raadsels rond Joop Scheps
Onder het oog van de Duitse bezetter schreef hij tientallen verzetsbro-
chures, de meeste onder eigen naam. In een totaaloplage van naar 
schatting 130.000 exemplaren circuleerden ze in het land. En dan hield 
hij ook nog eens zo’n 1200 toespraken waarin hij de Duitsers niet minder 
fundamenteel geselde. 

Weersta vanaf het begin maar slechts 
met het geesteszwaard. Het verzets-
werk van J.H. Scheps 1940-1945
N#+1 S.2+3-. U#4'. A1-&(4, A0-4+"%&0 
2011. 378 *,5. 6 35,-
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Yvonne Keuls is tachtig jaar geworden. Een mooie 
aanleiding voor een prachtig gemaakt en goed 
geschreven Schrijversprentenboek – een soort 
voorschot op een biografie, met veel foto’s en een 
paar essays over het leven en werk van de 
schrijver die centraal staat. De reeks – hij loopt al 
sinds 1958 – telt inmiddels enkele tientallen 
boeken. 

Yvonne (dan nog) Bamberg (1931) komt nog voor 
de oorlog vanuit Indonesië naar Nederland. Ze is 
dan zeven. Hoewel ze officieel Yvonne heet, blijft 
haar moeder haar altijd Anqin noemen, ‘wind’.
De biografische gegevens uit de jonge jaren zijn 
schokkend. In de oorlog loopt haar vader groot 
risico, omdat hij Joods is. Maar hij krijgt tbc, hij 
wordt zieker en zieker en besluit vlak voor het 
invallen van de hongerwinter dat hij zijn gezin te 
zeer tot last is. Met een overdosis slaappillen 
beneemt hij zichzelf het leven. Yvonne is dan 
twaalf. ‘Gemis?’, zegt Keuls later tegen Arjan 
Visser van Trouw: ‘Nee, helemaal niet. Geen 
verdriet, geen gemis.’
‘We zagen hem voor onze ogen afsterven, we 
konden niets voor hem doen. Hij was Jood, hij kon 
zich nergens laten behandelen. Bovendien was er 
geen eten. Het weinige dat we hadden, spaarde 
mijn moeder voor hem op. Om aan te sterken.’
Maar vader Bamberg was wiskundige. ‘Hij bleef 
een mathematisch denkend mens. Hij bedacht dat 
hij de winter toch niet door zou komen en dat het 
dus geen zin had langer te blijven leven.’ 
Yvonne had op dat moment ook al tbc, en hij 
vreesde dat hij de anderen zou aansteken. ‘Nee, 
niemand wist ervan en niemand was erbij. Hij 
wilde ons niet met zijn beslissing belasten. In een 
korte, heldere brief aan mijn moeder en mijn 
broer heeft hij afscheid genomen en alles 
uitgelegd. Ik heb die brief nooit gelezen. Ik 
begreep het wel. Ja echt, ik begreep het.’
Zoals haar vader getroffen werd omdat hij op het 
verkeerde moment nu eenmaal Joods was, zo 
werd zijn dochter getroffen doordat ze in de 
verkeerde tijd nu eenmaal vrouw was. Ze had 
acteertalent, maar de toneelschool was naar het 
oordeel van haar moeder niets voor een meisje.
Ze ging naar de kweekschool, voltooide die en 
werd juf voor een klas vol naoorlogse babyboom-
kinderen. Vijftig stuks. Hoe houd je die onder de 
duim? Nou, door de stof in cadeauverpakking te 
presenteren. Door liedjes en toneelstukjes te 
maken van de lesstof. De topografie van de 
provincie Groningen werd tot een liedje verwerkt, 
de jaartallen uit de Vaderlandse Geschiedenis ook, 
met de bijbehorende rollenspellen. ‘Op een dag 

recensie !"#$%&#''% Rien van den Berg *++,% )#- *+./"01+( *0+1

Yvonne Keuls schreef 
ooit geroemde tele-
visiebewerkingen van 
klassieke romans uit de 
Nederlandse literatuur. 
Ze ging er les over geven 
op scholen, ontdekte de 
kloof tussen literatuur en 
werkelijkheid – en vulde 
die, onder meer met De 
moeder van David S. en 
Het verrotte leven van 
Floortje Bloem.

Yvonne Keuls. Gedragen op de 
wind (schrijversprentenboek) 

A&% M+#(%+"-., M0(#2& S0+-#(', 
J&( P&), B"+..+", J&(+- L)#., E%3 

S+"#+.+ +( A"$&( V#..+". U#-'. 
A4*0/A(-50. (#...4. L+--+"1)(%#' 

M).+)4), A4.-+"%&4/D+( H&&' 
2011. 144 *,6. 7 14,95
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zijn we zomaar begonnen met wat men nu een 

musical noemt’, schreef Keuls later.

Niet Keuls maar het hoofd der school kreeg de 

credits voor de geslaagde uitvoering. 

Toen ze trouwde met zakenman Rob Keuls, in 

1954, werd ze ontslagen. Vrouwelijke ambtenaren 

kregen in die tijd ontslag als ze trouwden. Dat zou 

in 1957 veranderen, maar toen had Yvonne Keuls 

inmiddels twee dochters.

De geboorte van de eerste dochter was Keuls 

overigens opnieuw op een ontslag komen te 

staan. Nadat ze van school weg moest, had ze een 

nieuw baantje gevonden bij een verzekerings-

maatschappij, als rekenaar. Maar, zo schrijft 

Monica Soeting in het Schrijversprentenboek: 

‘Zwangere vrouwen werden op de rekenafdeling 

niet getolereerd. Keuls stond van de ene op de 

andere dag zonder getuigschrift op straat. Tot 

overmaat van ramp duldde ook de hospita van het 

echtpaar Keuls geen zwangere huurders. Rob en 

Yvonne Keuls trokken bij Yvonnes moeder in.

Het vooruitzicht is dan, schrijft Soeting, uitermate 

ongunstig. ‘Je kunt je er de jarenvijftigbeelden bij 

denken: Keuls in een zomerjurk met bollende rok, 

een zware kinderwagen met twee kinderen voor 

zich uit duwend. Het is een bedrieglijk vrolijk 

beeld. Keuls had geen baan, weinig geld en geen 

uitzicht op verdere ontwikkeling. Als ze de dingen 

op hun beloop had gelaten in de verwachting dat 

een betere baan voor haar man ook voor haar en 

de kinderen een betere toekomst zou opleveren, 

zou ze niet de enige vrouw zijn geweest die zo 

dacht.’ Keuls zelf ervoer haar leven echter als 

onaf. Ze liep ‘als een motor gekoppeld als een 

kinderwagen’. Ze besloot te gaan schrijven.

NCRV
Het was de drama-afdeling van de NCRV waar ze 

uiteindelijk haar kans kreeg. Ze mocht De boeken 
der kleine zielen van Louis Couperus bewerken 

voor een televisieserie. Het werd het begin van 

een hele reeks grote literaire werken die ze 

bewerkte voor televisie. Keuls vroeg zich af of het 

wel mócht, zo’n literair monument verknippen 

tot tien tv-afleveringen. Maar de respons was 

goed, en Keuls kreeg nieuwe opdrachten. De 
koperen tuin, van Simon Vestdijk, Klaaglied om 
Agnes van Marnix Gijsen.

De reactie van Wim Hazeu op die laatste bewer-

king is bewaard gebleven. Hazeu, de latere 

biograaf van Gerrit Achterberg, J.J. Slauerhoff, M.C. 

Escher, Simon Vestdijk en (in bewerking) Marten 

Toonder, was in die tijd hoofd van de afdeling 

drama bij de NCRV. Hij bekent maar eerlijk dat hij 

zijn twijfels had bij het project. ‘Na herlezing van 

het boek – en de molen was al in werking 

getreden, met de afspraak met Marnix Gijsen – 

zag ik de dramaturgische problemen opdoemen. 

Er blijft in het boek te veel impliciet, er zou veel 

‘ingevuld’ moeten worden.’ Maar het resultaat 

stemde Hazeu goed. ‘Alles wat Klaaglied om Agnes 

belangrijk maakt, heb ik erin teruggevonden. Ik 

vind het de meest maximale bewerking die 

mogelijk was. Ik ben er erg gelukkig mee.’

Begin jaren zeventig ging Keuls terug naar school, 

om er lezingen te geven ditmaal, over Couperus 

en Vestdijk. Maar de scholieren die ze ontmoet-

ten waren volstrekt anders dan ze zich had 

voorgesteld. Keuls: ‘Ze waren afwezig, leefden op 

privé-eilandjes te midden van eigen zorgjes waar 

ze soms mee op de proppen kwamen. In plaats 

van een lezing over de Nederlandse literatuur te 

houden had ik gesprekken met die kinderen over 

hun leven en toen kwam er een heleboel boven 

tafel.’

Keuls gaf leerlingen haar telefoonnummer en 

nodigde hen uit bij haar thuis te komen als ze in 

moeilijkheden zaten. Soeting, met gevoel voor 

understatement: ‘Naar wat er vervolgens precies 

gebeurde, kunnen we alleen maar raden.’ Keuls 

schrijft er zelf het volgende over: ‘Er kwamen er 

steeds meer bij me thuis en ten slotte liep de hele 

boel uit de hand.’ Keuls gaf haar schrijverij eraan, 

en richtte in 1973 het jongerenopvangcentrum 

JOS op, dat een jaar later alweer ter ziele ging.

In de jaren daarna werd de schrijfster Yvonne 

Keuls geboren die we nu kennen: auteur van 

maatschappelijk betrokken verhalen, vooral over 

de leefwereld van jongeren. Vooral Het verrotte 
leven van Floortje Bloem (1982), over het leven van 

een heroïnehoertje, maakte veel los. Keuls was te 

gast op televisie bij Sonja Barend, de brieven 

stroomden bij haar binnen, mensen gaven 

spontaan geld voor het opzetten van hulpverle-

ning en een boze dokter, directeur van de GG& GD 

in Rotterdam, vond dat Keuls zich te veel met zijn 

zaken bemoeide. Soeting: ‘Een minister beloofde 

hulp, maar liet het afweten. Keuls besloot voor 

een tweede keer te stoppen met schrijven.’

Twee jaar daarna kreeg ze echter een brief van een 

heroïneverslaafde jongen, ook hij prostitueerde 

zichzelf. De jongen hield aan, mobiliseerde 

lotgenoten en zij vertelden Keuls hoe ze seksueel 

contact hadden met de kinderrechter die verant-

woordelijk was voor hun welzijn. Zij op hun beurt 

chanteerden de rechter die hen juist moest 

beschermen. Keuls werd nog sterker tegengewerkt 

dan de eerste keer, maar in 1985 verscheen Annie 
Berber en het verdriet van een tedere crimineel.

Wie leest dat ze er daarna persoonlijk opnieuw 

diep doorheen ging – bijgestaan door de bekende 

psychiater Huib Drion ditmaal – zal zich verbazen 

over het feit dat in dit Schrijversprentenboek een 

foto is meegenomen van Keuls die poseert voor 

het tuinhekje van ‘haar huidige woning’, compleet 

met straatnaam. 

tien geboden
Terecht heeft de redactie van dit Schrijverspren-
tenboek ook het interview opgenomen dat Arjan 

Visser met haar hield voor het dagblad Trouw, in 

zijn reeks De tien geboden. Keuls laat zich in dit 

verhaal uit over haar geloof – en verloochent haar 

felheid en bewogenheid niet. ‘Natúúrlijk ben ik 

een religieus mens, maar ik ben niet iemand die 

zich aan een of ander Godsbeeld ophangt, of 

iemand die bij een bepaald kerkgenootschap wil 

horen. Er moet een grote Bedenker zijn – zo ver 

wil ik nog wel gaan. Dat vind ik ook een prettig 

gevoel: als ik mezelf niet heb bedacht, moet een 

ander dat gedaan hebben.’

In huize Keuls hangt het bordje dat ooit van 

moeder Bamberg was, met de tekst Marcus 5 vers 

36 erop (het is jammer dat de redactie heeft 

verzuimd dit foutje van Visser even recht te 

zetten, hij heeft het abusievelijk over vers 26): 

‘Vrees niet, geloof alleenlijk.’

Over de vloeken in haar boeken maakt ze een 

helder onderscheid: zij vloekt niet. Dat zal ze 

nooit doen. Maar haar personages doen dat wel. 

‘Dat keur ik niet goed, maar ik keur het ook niet 

af; het hoort bij die personages.’ Waar ze vilein 

aan toevoegt: als je hun gevloek wilt veranderen, 

zul je hun omstandigheden moeten veranderen. 

Met andere woorden: zeur niet over die vloeken, 

maar steek je handen uit de mouwen.

En vervolgens steekt ze een felle en ongenuan-

ceerde tirade af tegen de ChristenUnie. Principes 

mag je er best op na houden, maar als die leiden 

tot achterstelling van de mensen waarvoor Keuls 

het wil opnemen, ben je bij haar aan het ver-

keerde adres. ‘Mijn gezonde enthousiasme wil 

weleens uit de bocht vliegen, waardoor het een 

welhaast ADHD-achtig karakter krijgt. Ik neem 

geen genoegen met halfbakken dingen. Hoge 

cijfers, grote ambities. Altijd de beste willen zijn.’ 

En dan vervolgt de inmiddels bejaarde dame: 

‘Wat dat betreft breken er voor mij lastige tijden 

aan. Ik moet gaan leren verliezen. Gelukkig gaat 

alles geleidelijk – ik ben er ook niet bang voor. Ik 

heb mij tot nu toe in iedere nieuwe situatie 

kunnen handhaven. Wat er ook gebeurt, ik zal 

mijn draai wel vinden.’ .

Weg met de oliebol?

Het is een eigenaardige ervaring om op 

oudejaarsdag in de trein te zitten en te 

horen omroepen dat er na acht uur ‘s 

avonds geen treinen meer rijden. Ook het 

busvervoer schijnt dan stil te liggen. De 

publieke diensten trekken er even de 

stekker uit: een streep onder het feit dat 

er een eindpunt bereikt is. Pas met 

nieuwjaarsdag krabbelen we weer uit de 

put.

Het zou interessant zijn om na te gaan hoe 

christenen oud en nieuw beleven. In feite 

hebben zij op 31 december hun oudejaars-

dag al achter de rug. De laatste zondag van 

het kerkelijk jaar valt ìmmers eind 

november. Met de eerste adventszondag 

begint de nieuwe jaarkring. Oudejaarsdag 

is een dag als andere; op nieuwjaarsdag 

staat Jezus’ besnijdenis centraal.

Natuurlijk, mensen die ‘nergens aan doen’ 

hebben ook behoefte aan een ritme in het 

jaar, aan momenten van afsluiting en 

begin. Laat hun die dagen maar, zouden 

christenen kunnen denken, wij vieren 

onze eigen feesten wel. Het protestan-

tisme heeft in de vorige eeuw toch niet 

voor niets zijn liturgisch bewustzijn 

opgekalefaterd?

Eind november stond er in deze krant een 

stuk van dominee L.E. Leeftink, gerefor-

meerd-vrijgemaakt predikant te Assen. Hij 

voelt er niet voor om de doden te noemen 

op de laatste zondag van het kerkelijk jaar 

– zoals  liturgisch bewuste medekerkleden 

wensen – maar wil dat gewoon blijven 

doen op 31 december, in de oudejaars-

dienst. Zijn argument: we leven als 

christenen niet bij het kerkelijk jaar, maar 

bij de christelijke jaartelling. Dat is in haar 

algemeenheid nogal een krasse bewering, 

maar zijn punt is duidelijk:  op 31 

december voelen we nu eenmaal dat het 

jaar ten einde is en het is niet goed om het 

geloof van die ervaring los te koppelen.

Is het kerkelijk jaar dan inderdaad een 

kunstmatige constructie is (zoals Leeftink 

stelt)? Of zijn christenen  te sterk verwor-

teld in het natuurlijke leven, of in de 

samenleving waarvan ze deel uitmaken? 

En mag het kerkelijk jaar dan wél los 

komen te staan van de ervaringen van het 

dagelijks leven? 

Het ontbreekt me aan wijsheid en ruimte 

om op deze vragen in te gaan. Ik stel 

slechts een gedachte-experiment voor. We 

verbeelden ons Nederland als een geheel 

christelijke samenleving. Elke Nederlander 

is een trouwe zoon of dochter van de Kerk. 

Ook de overheid neemt haar christelijke 

roeping serieus, conform artikel 36 NGB. 

Er komt een commissie van wijze mannen 

die de overheid voorlicht over mogelijk 

beleid rond de viering van oud en nieuw. 

Drie mogelijkheden worden opgesomd:

Weg met de oliebol. Ceremonieel op 31 

december wordt verboden en de nieuw-

jaarsreceptie wordt als een heidens relict 

strafbaar gesteld. 

De liturgische rimram gaat overboord. 

Speciale zondagen worden afgeschaft, 

inclusief Kerst, Pasen en Pinksteren. 

Bid- en dankdagen worden in ere hersteld 

en de diensten met oud en nieuw moeten 

blijven.

We blijven laveren tussen tussen het 

kerkelijk jaar enerzijds en de jaren onzes 

Heeren anderzijds.

U, lezer, regeert dit Nederland. Spaart u de 

kool en de geit?

%* +&(,-#$(
G$*% +'( /$ W$&$
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Een citaat uit het boek Nooit meer evangeliseren, 
van Mark de Boer. Het geeft heel kernachtig aan 
waar het in dit boek om gaat: evangeliseren door 
het juist niet te doen. Natuurlijk zit daar een stuk 
ironie in en dekt de titel van het boek ook niet de 
hele lading. De Boer heeft er ook oog voor dat het 
heel goed kan zijn om heel direct vanuit de Bijbel 
de boodschap van het evangelie te brengen. Het is 
dus geen alles-oplossende formule. 
Wat bedoelt de schrijver dan wel? In het Engels: 
the medium is the message. Ofwel: je bent als 
christen niet zozeer de drager van de boodschap, 
maar de boodschap zelf. Zoals Paulus ons geen 
postbodes maar brieven van Christus noemt. De 
Boer zegt het ook zo: wij zijn getuigen, geen 
advocaten (laat dat maar aan de Heilige Geest 
over!). Wij mogen onszelf zijn als christen, ook 
met onze zwakke en kwetsbare kanten; ook met 
onze ‘ik weet het niet’-antwoorden. Dat maakt 
het geheel veel meer ontspannen. Ik mag het 
evangelie uitstralen in mijn leven en hoef niet 
voortdurend te preken. 

religieuze pretpaketten
Hoe komt De Boer bij deze benadering? Allereerst 
geeft hij een korte schets van onze tijd. Er is 
binnen enkele tientallen jaren zoveel veranderd! 
Levensbeschouwing speelt nog maar een kleine 
rol in onze samenleving. De kerk is haast verdwe-
nen en er is nauwelijks iets voor in de plaats 
gekomen. Veel mensen denken niet diep na over 
de zin van het leven. Anderen pikken overal iets 
vandaan en shoppen zo hun eigen ‘geloof’ bij 

elkaar. Religieuze pretpakketten, noemt De Boer 
dat. In elk geval laten mensen zich niets meer 
gezeggen. En tussen al die moderne mensen leven 
die ouderwetse christenen. Hoe reageren zij 
hierop?
Je kunt allerlei houdingen aannemen: bevriezen, 
vechten, vluchten of verliezen. Dat werkt allemaal 
niet. Je kunt ook een kameleon worden, maar dan 
eentje die rood is, als de omgeving groen is en 
groen, als de omgeving rood is. Dat is de weg die 
De Boer wijst: christenen, die midden in de 
samenleving staan, tastbaar en zichtbaar anders 
dan de omgeving. Het goede nieuws van God is 
maar niet een groot verhaal (dat ook!) maar ook 
een manier van leven, een leven vol liefde, zorg en 
gerechtigheid. Gods volk zelf is het levende 
getuigenis van Gods macht en kracht, liefde en 
zorg. Evangelisatie is dus verweven met heel je 
leven.

Maar dat betekent wel dat christenen betrouw-
bare, eerlijke mensen dienen te zijn, die ook open 
zijn over hun eigen zwakheden. Op die manier 
kun je echt verbinding maken met de mensen om 
je heen, in een uitnodigende, open houding. Zo 
krijgen mensen om je heen de gelegenheid hun 
wereldbeeld bij te stellen zodat het bestaan van 
God en de redding door Jezus steeds aannemelij-
ker worden. Het gaat erom verbanden te stichten, 
gemeenschappen aan te gaan, ‘belonging before 
believing’. In die gemeenschap is liefde, aanvaar-
ding, genade dus. In die gemeenschap kun je laten 
merken dat het opgeven van je autonomie en het 

zeggen ‘Jezus is Heer’ voor jezelf net zo moeilijk is 
als voor de ander.
Relatie is dus het sleutelwoord. En dan een 
eerlijke relatie, zonder verborgen agenda’s. Laat 
vriendschap vooral vriendschap zijn en blijven. 
Wees maar gewoon aardig en vriendelijk, zonder 
bijbedoelingen. Daar staat of valt alles mee.

nodig in verlegenheid
Ik heb geprobeerd zo de inhoud van dit boek 
samen te vatten. Ik ben er heel enthousiast over. 
Het werkt inderdaad ontspannend en tegelijk 
stimulerend. Dit is echt een boek ‘op tijd’, een 
boek dat we als gelovigen vandaag nodig hebben, 
juist in onze verlegenheid.  Het lijkt in onze tijd 
haast onmogelijk de blijde boodschap ‘kwijt te 
raken’. Je kunt daarbij zomaar een gevoel van 
machteloosheid krijgen, dat je verlamt. Dit boek 
helpt je om uit die houding op te staan en in onze 
maatschappij christenen te zijn, die leven vanuit 
Gods liefde. En natuurlijk, dan zijn er ook 
woorden nodig. De Boer geeft dat ook duidelijk 
aan. Verkondiging is onmisbaar. Maar die 
verkondiging is pas overtuigend als de woorden 
van de spreker zelf eerlijk en doorleefd zijn. Ik 
ben getuige en wat ik heb met God, kan ik 
anderen doorgeven. 
Graag beveel ik dit boek bij u aan. Het is vlot 
geschreven en voor iedereen gemakkelijk 
leesbaar. En het komt gewoon heel dichtbij 
zonder je af te schrikken of bang te maken. Het 
helpt je om het evangelie uit te pakken en door te 
geven. ■

Nooit meer evangeliseren
M&"* %+ B,+". U#-'. A"* M+%#&, 
A./-+"%&. 2011. 152 012. 3 14,95

recensie !"#$$% Henk Messelink 0++1% N+%+"1&(%/ D&'01&%

Heerlijk: nooit meer evangeliseren
’Niet lang geleden kreeg ik een 

mailtje van collega Ruud met het 
volgende verhaal. Als schoolleider 

van de Grote Opdracht School (GOS) 
had ik per cursusjaar een moment 

om de groep met enquêtes de 
straat op te sturen. Daar konden ze 
punten mee halen. Er was wel een 

regel die ik ze meegaf: verboden 
te evangeliseren! Als ik dat zag 
gebeuren dan was het meteen 

einde oefening en geen punten 
voor die dag. Resultaat: mensen 
kwamen echt in contact met de 

respondenten.’

Ter illustratie noteert hij indringende feiten. 
Bijvoorbeeld dat wereldwijd jaarlijks 1duizend 
miljard dollar wordt uitgegeven aan militaire 
middelen om ‘ons’, het Westen, veilig te laten 
voelen. Terwijl eenmalig met minder dan de helft 
van dat bedrag alle millenniumdoelen gehaald 
kunnen worden. Toch is het boekje allesbehalve 
zeurderig van toon. Integendeel. Het ‘heerlijk 
eenvoudige’ leven wordt uitnodigend en inner-
lijk-overtuigend uitgetekend. 
De schrijver gebruikt voor de weg die mensen 
door het leven gaan het bekende beeld van de 
reis. In de complexe wereld die vol keuzemomen-
ten is reikt hij een aantal instrumenten en 
inzichten aan die helpen om ‘heerlijk eenvoudig’ 
te leven. 

Daarbij staat ‘eenvoudig’ voor een levensstijl die 
zo min mogelijk overtollige ballast kent maar toch 
‘genoeg’ te bieden heeft. Zeven reisgenoten geven 
daarbij heel praktische, (meestal) haalbare 
opdrachten en oefeningen. Achter deze virtuele 
karakters zit de ervaring van duizenden mensen 
die eenzelfde soort reis hebben ondernomen. Wie 
dit serieus neemt vindt de juiste richting waarin 
hij van het leven kan genieten. Het leven wordt 
‘heerlijk’, ook omdat het beantwoordt aan de 
bedoeling die de Heer ermee heeft. 
Soms heeft dat wel iets naïefs. Want zo ‘eenvou-
dig’ is deze andere manier van leven lang niet 
altijd, als je omgeving de gemakkelijke weg van 
consumentisme en individualisme verkiest en 
zich niet bekommert om de prijs daarvan. 

Geïntegreerd ánders leven op het spoor van de 
Heer geeft dus z’n eigen ballast-ervaring. 

Met weinig woorden die ook ‘eenvoudig’ leesbaar 
zijn, zegt ter Beek veel. Hij werpt in een boeiende 
vorm verrassend, integraal licht op complexe 
vragen met betrekking tot levensheiliging. Daarbij 
komen ook thema’s aan de orde waar christenen 
te weinig kritisch bij stilstaan en zich te gemak-
zuchtig als kinderen van hun tijd conformeren 
aan de keuzes van de massa. De alternatieve 
levensstijl die ter Beek bepleit is overtuigend. Hij 
zet de lezer aan het werk. Terecht, want deze is 
een verantwoordelijk mens die zich ook op een 
goede manier tot de zevende reisgenoot, de 
Rechter, moet verhouden. ■

recensie !"#$$% Jan van Langevelde

Eenvoudig en toch genoeg
Johan ter Beek schreef een boekje dat op een verrassende en ontdek-
kende manier inzicht geeft in de diepere verbanden van het dagelijkse 
leven dat wij vaak zo oppervlakkig en onnadenkend leven.

Heerlijk eenvoudig
J,4&( -+" B++*. A"* M+%#&, 

A./-+"%&. 2011. 94 012. 3 9,95
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Een bijbel uit de tweede categorie is Het begon 
met licht, een uitgave van de Katholieke Bijbel-

stichting. Kinderboekenschrijfster en theologe 

Gerrie Huiberts verstaat de kunst Bijbelverhalen 

te vertalen naar de werkelijkheid van kinderen 

zonder kinderachtig te worden of de Bijbel 

geweld aan te doen. In Het begon met licht vertelt 

zij vooral de bekende verhalen, maar een enkele 

keer neemt ze een minder bekende geschiedenis. 

Bijzonder zijn vooral de gedichtjes die Huiberts 

bij de meeste verhalen maakte. Ze vertalen de 

kern van de verhalen naar de belevingswereld van 

kinderen en laten hen – en de voorlezer – erover 

nadenken. Bij Noach dichtte ze:

Als ik God was…

Als ik een keer God was
dan zou ik wel even
alle slechte mensen
laten stoppen met leven

mensen die alleen maar
kwaad verzinnen
mensen die zomaar
een oorlog beginnen

mensen die nooit eens
delen kunnen
mensen die dieren
geen leven gunnen

maar ja, God is God
en die gaf ze het leven
en God wil nu eenmaal
zó graag vergeven.

In de gedichtjes wordt de achtergrond en 

theologische visie van de schrijfster merkbaar. Zo 

is er een (mooi) gedichtje over een Mariabeeldje 

en een over de vraag waar God is in het lijden:

dat God ziektes
geeft van boven
is iets wat ik
niet kan geloven

Achter in het boek staan ‘tien vragen over de 

bijbel voor jou en je ouders’, zoals: ‘Zijn de 

verhalen echt gebeurd?’ met als antwoord: ‘De 

bijbel is geen krant of archief. Het zijn verhalen, 

die door de eeuwen heen zijn gepolijst, zoals 

steentjes in een beek. (…)’

Anne Westerduin, die diverse prijzen won voor 

haar werk, illustreerde de verhalen in haar 

moderne stijl. Geen gezellige poppetjes in vrolijke 

kleuren, maar serieuze platen die hun eigen 

verhaal vertellen. Hopelijk wordt deze uitgave 

nog uitgebreid, want de 51 verhalen en de 

gedichtjes zijn snel uit en smaken naar veel meer.

beginnen met Abraham
Ook Ik zal er zijn is een kinderbijbel geschreven 

door een katholiek theologe. Esther Nelemans laat 

in 87 verhalen niet alleen de Bijbel spreken maar 

ook haar eigen visie en fantasie. Zij begint met 

Abraham en geeft de schepping en zondeval een 

plaats tussen Oude en Nieuwe Testament in een 

raamvertelling over de Babylonische ballingschap. 

Nelemans laat haar personages veel dingen doen 

en zeggen die niet in het oorspronkelijke verhaal 

staan. Soms levert dat mooie verhalen op, soms 

ook is het storend. Jezus staat bij haar niet 

lichamelijk op, maar leeft in de beleving van zijn 

volgelingen. Ook de hemelvaart wordt beschreven 

als verbeelding: ‘(…) Dan gaat Petrus verder: ‘We 

mogen Jezus niet vasthouden. Hij heeft hier 

genoeg gedaan. Hij mag nu in de wolken zijn, bij 

zijn vader God.’ Jakobus wordt helemaal stil. Hij 

staart naar de lucht en zegt dan: ‘Je hebt gelijk. 

We moeten hem niet vasthouden. (…) Ze kijken 

in stilte naar de prachtige blauwe lucht. Dan zegt 

Johannes: ‘Vandaag gaat Jezus terug naar de 

hemel. Hij mag voortaan voor altijd in de wolken 

zijn bij zijn Vader God.’ De anderen knikken.’

harde snoepjes voor kleuters
Dit is mijn bijbel is een boek waarvan vorm en 

inhoud niet op elkaar zijn afgestemd. De tekst is 

te ingewikkeld en gaat te snel voor peuters. Maar 

de illustraties en de dikke kartonnen bladzijden 

lijken wel voor hen bedoeld. Dit is een zak met 

harde snoepjes die grote kinderen niet lekker 

vinden en waarin de kleintjes zich verslikken.

Aansprekend zijn de illustraties van Roger 

Langton in Mijn eerste Bijbelverhalen, waarvoor 

Elly Zuiderveld de vertaling leverde. De tekst is 

knap eenvoudig gehouden, maar gaat wel erg snel 

voor kleintjes: ‘De handelaars namen Jozef mee 

naar het land Egypte. Daar beleefde hij van alles! 

Eerst werkte hij als bediende – toen werd hij in de 

gevangenis gegooid. Maar God zorgde ervoor dat 

hij de helper van de koning werd.’

Mary Batchelors Zelf lezen Bijbel is bedoeld om 

gelezen te worden door kinderen vanaf groep 4. 

De bijbel heeft ruim 120 korte verhalen, geschre-

ven in korte zinnen en grote letters. De eenvou-

dige illustraties zijn paginagroot waardoor deze 

bijbel ook wat biedt voor kinderen die minder 

met letters hebben. Kinderen die niet bekend zijn 

met de Bijbel, hebben meer aan een gewone 

kinderbijbel met langere verhalen. ■

Het begon met licht, Bijbelverhalen voor groot 
en klein
Gerrie Huiberts en Anne Westerduin. Uitg. 
Katholieke Bijbelstichting, ‘s- Hertogenbosch 
2010. 191 blz. € 29,50 (tot 1 februari € 27,50). 6+

Ik zal er zijn en andere Bijbelverhalen
Esther Nelemans met illustraties van Liselot 
Ribbens. Uitg. Valkhof Pers, Nijmegen 2010. 
299 blz. € 27,50. 6+

Mijn eerste Bijbelverhalen
Tim Dowley en Roger Langton (illustraties), 
vertaling Elly Zuiderveld. Uitg. Vuurbaak, 
Barneveld 2010. 134 blz. € 12,75. 3 – 7 jaar.

Zelf lezen Bijbel
Mary Bachelor. Uitg. Ark media, Amsterdam 
2010. 256 blz. € 14,95. AVI-niveau 4-5. 7 – 9 jaar

Dit is mijn bijbel
Christina Goodings en Jamie Smith (illustra-
ties). Uitg. Ark media, Amsterdam 2010. 40 blz. 
€ 11,95. 2+

recensie !"#$%&'"('%)* Joke Bosch beeld uit een besproken boek

Kinderbijbels: snoep of volkorenbrood

0-5 jaar

����� Bijbelverhalen
Nelleke Scherpbier (vertaling). Uitg. Benjamin, 
Heerenveen 2011. zes miniboekjes in cassette. 
€ 5,95.
Simpel geïllustreerde minikartonboekjes met 
miniverhaaltjes over zes personen uit de Bijbel.

����� Diep, diep, diep als de zee
Bijbelse kinderliedjes. Illustraties Hilde 
Vervloet. Uitg. Ark Media, Amsterdam 2011. 
€ 9,95
Hilde Vervloet tekende bij twaalf bekende christe-
lijke kinderliedjes sfeervolle, passende tekeningen. 
Helaas staan de noten niet bij de teksten. Wel 
staan de melodieën op een website.

Zakbijbeltje voor mij
Karen Williamson (illustraties Hannah Wood). 
Uitg. Ark Media, Amsterdam 2011. € 5,95
Een boekje dat in de zak van je zondagse broek 
past met veertig snelvertelde en eenvoudig 
geïllustreerde bijbelverhalen.

����� Een zoon komt thuis. Daniël in de 
leeuwenkuil
Prentenbijbelboekjes met dvd. Marijke ten Cate. 
Uitg. Jongbloed/Nederlands Bijbelgenootschap 
2011, Heerenveen/Haarlem. € 7,95 per deel
Prachtig geïllustreerde en goed vertelde verhalen 
uit de eerder gepubliceerde Prentenbijbel met extra 
illustraties en een dvd met een animatiefilmpje.

����� Mijn eerste paasverhaal.
Lois Rock en Alex Ayliffe (illustraties). Uitg. 
Callenbach, Utrecht 2011. € 4,95
Een knap geschreven, aansprekend geïllustreerd en 
mooi uitgevoerd boekje voor kleuters en peuters 
waarin het paasverhaal wordt verteld van de 
intocht in Jeruzalem tot en met Pinksteren.

Zeven dagen
Vertaling Nelleke Scherpbier. Tweede deel in de 
serie Bekende Bijbelverhalen. Uitg. Benjamin, 
Heerenveen 2011. € 5,95
Simpel boekje over de schepping voor peuters.

4-8 jaar

����� Een minibijbel voor jou.
Sally Ann Wright en Honor Ayres (illustraties). 
Uitg. Callenbach, Utrecht 2011. € 14,95
Een kleine uitgave van een eerder uitgegeven 
kinderbijbel met 57 korte, aansprekend geïllus-
treerde korte Bijbelverhalen. Om voor te lezen aan 
kleuters of zelf te lezen door kinderen vanaf 7 jaar.

����� 101 Bijbelverhalen.
Sally Ann Wright en Nelleke Scherpbier 
(vertaling). Uitg. Callenbach, Utrecht 2011. 
€ 14,95

In deze bijbel ook minder bekende geschiedenissen 
van bijvoorbeeld Jeremia, Ezra en Cornelius, al 
worden ze wel erg summier verteld. De sfeervolle 
en kleurrijke illustraties uit deze kinderbijbel 
verdienen uitgebreider en boeiender verhalen.

����� Kinderbijbel.
Renita Boyle ne Melanie Florian (illustraties). 
Uitg. Ark Media, Amsterdam 2011. € 14,50
Elk van de 68 verhalen uit deze kinderbijbel begint 
met een vraag, zoals deze: Vind jij wachten ook zo 
vervelend? Noach ook en hij moest heel lang 
wachten. De verhalen eindigen met een moraal; bij 
Noach deze: Er is een tijd van wachten en er komt 
een moment dat het wachten voorbij is. De 
verhalen zijn aansprekend geïllustreerd, maar te 
kort om goed begrepen te kunnen worden.

����� 40 verhalen over Jezus.
Marion Thomas en Frank Endersby (illustraties). 
Uitg. Ark Media, Amsterdam 2011. € 12,95
De verhalen in dit lichtvoetig geïllustreerde boek 

zijn wat uitgebreider dan die van bovenstaande 

kinderbijbels en daardoor beter te begrijpen voor 

jonge lezers. Ook minder bekende verhalen zoals 

die over de verzoeking in de woestijn, de zalving 

door Maria en de opwekking van Lazarus.

����� Bij Jezus in de buurt.
Kijk- en zoekboek. Iris Boter. Ark Media, 
Amsterdam 2011. € 14,95
Het idee is niet nieuw maar wel goed: een boek 
met enkel zoekplaten die zonder woorden toch 
een heleboel verhalen vertellen. Iris Boter tekende 
het leven van Jezus in twaalf scènes met daarin 
verweven de verhalen van personen als Johannes, 
Maria Magdalena en Zacheüs. Het jongetje dat in 
Bethlehem graag een vis wil kopen, zit tijdens de 
bruiloft in Kana naast zijn vriend Johannes een 
lekkere vis te eten, deelt in de heuvels manden 
met vis uit en maant bij het huis van Pilatus een 
haan tot stilte. De jongen in de gele mantel die 
zomaar een ander kind omver duwt, rolt zakken 
tijdens de doop van Jezus, overvalt een reiziger die 
later door een Samaritaan geholpen wordt, 
belandt in de gevangenis, maar komt vrij tijdens 
het proces tegen Jezus. En van wie zijn toch die 
benen die steeds uit een boom bungelen? 
Vervreemdend is het wel om een verschrikkelijke 
gebeurtenis als het proces tegen Jezus als 
zoekplaat getekend te zien, compleet met 
humoristische details. Kinderen van diverse 
leeftijden kunnen met dit boek urenlang zoet zijn, 
met of zonder ‘voorlezer’. Wie er zeker van wil zijn 
niets gemist te hebben, kan via de site van de 
uitgever een beschrijving downloaden. 

7-12 jaar

����� Bizar boeiende bijbelfeiten
Irene Howat. Uitg. Ark Media, Amsterdam 2011. 
€ 9,95
Dit boekje is een lookalike van deeltjes uit de serie 
‘Waanzinnig om te weten’. De auteur doet erg haar 
best om de Bijbel te presenteren als waar, 
betrouwbaar en echt gebeurd: Onthoud dat Gods 
beloften feiten zijn – want wat God belooft, zal 
gebeuren! In 93 ‘feiten’ gaat zij de Bijbel door, 
waarbij de feiten soms stukjes uit de bijbelse 
geschiedenissen zijn en dan weer profetieën of 
achtergrondinformatie. Verder staan er geregeld 
quizvragen, cartoons en opdrachten in het boekje.

����� Paulus en de apostelen vertellen 
het goede nieuws
Joy Melissa Jensen. Deel 2 in de serie Eigentijdse 
Bijbelverhalen. Uitg. Gideon, Hoornaar 2011. 
€ 9,95
Dit leesboek voor kinderen uit groep 4 en hoger is 
een vervolg op Jezus, de Zoon van God. Het is 
aantrekkelijk geïllustreerd in animatiestijl en 
vertelt de verhalen van de apostelen zoals die 
beschreven zijn in het bijbelboek Handelingen.

Het is met kinderbijbels als met voedsel. Je kunt je laten verleiden 
door een zak vrolijk gekleurde zoetigheid, maar je kunt ook door-
lopen naar een volkorenbrood dat je thuis belegt met kaas.

bijbelse kinderboekjes
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Mulo
Mijn leraar Nederlands heet het boekje 
dat ik uit de koopjesbak van antiquari-
aat ‘Het Ezelsoor’ heb gevist. Zeventien 
schrijvers over de man of vrouw voor 
de klas die hun voor het eerst uit Het 
uur U voorlas of de naam van Kafka 
noemde, of die onder een opstel ‘lui 
geleuter’ en een 4 noteerde, waarna de 
schrijver zich ontwikkelde tot een 
algemeen geprezen stilist. Kester 
Freriks denkt met merkbaar genoegen 
terug aan zijn leraar in wie ‘een groot 
vuur van onvrede brandde’ en die eens 
zei: ‘Grammatica is als het eten van 
asfalt.’ Er staat een bewonderend-kri-
tisch verhaal in van Tom Lanoye die de 
naam van zijn Vlaamse leraar Neder-
lands niet eens noemt, zo bekend is hij 
in Vlaanderen: de priester-dichter 
Anton van Wilderode. Hij zweeg over 
Reve en Boon, maar las voor uit De 
verwondering van Hugo Claus. ‘Je snapte 
er geen bal van, maar het sloeg je 
ondersteboven.’

Er bestaat een mythe dat leraren 
Nederlands je de liefde voor poëzie en 
verhaal bijbrengen. En leraren fysica 
voor de kookpuntverlaging van water 
door de proef van Franklin. Maar ik 
snap van de proef van Franklin geen 
moer meer, omdat ik geen gen voor 
fysica in mij heb. Men kan genen 
ontwikkelen, maar men moet er wel 
van tevoren een trosje van bezitten. Ik 
denk dus dat niet de leraar je warm 
maakt voor zijn vak, maar dat de vonk 
al in je zit en dat de leraar daar hooguit 
de blaasbalg op kan zetten. Dat hoeft 
niet eens te liggen aan zijn persoonlijk-
heid, het kan gewoon door het 
aanbieden van de stof. Mijn eerste 

leraar Nederlands was tenminste alleen 
een intermediair tussen de literatuur 
en mij. Begeestering heb ik bij hem niet 
ervaren. Hij volgde het programma, en 
dat was voor mij voldoende.  

Ik kom hierop omdat ik mijn Mulo-
schriftje heb teruggevonden met de 
gedichten en de boekenlijst voor mijn 
mondeling Mulo-examen 1954. Mijn 
leraar Nederlands was een brede, wat 
norse zestiger met stekeltjeshaar en 
verpakt in donkergrijs kostuum met 
schoudervullingen. Ik herinner me 
alleen ver en vaag iets van zijn lessen. 
Maar mijn schriftje toont aan dat hij 
‘De scheper’ van Jacques Perk met ons 
heeft besproken: ‘De waakse wolf, die 
zich geen wolf betoont, / Likt speels de 
staf en handen van de herder.’ Ik moest 

dat op het examen uitleggen. Dat weet 
ik omdat er een kruisje voor die regels 
staat. Na het examen heb ik alles 
aangekruist waarover me iets gevraagd 
is. Nu ik de regels van Perk overtik 
komt er weer iets terug van bijna zestig 
jaar geleden, van die eerste ontroerin-
gen om de vloeiende adem van poëzie. 
Ik voel weer wat er in me ritselde, maar 
dat had ik niet van de man met 
stekeltjes, dat zat in mijzelf.
Ik blader verder. ‘Veroordeeld als een 
Seneka’, ook dat moest ik uitleggen aan 
het examentafeltje in Het Tehuis in 
Groningen. Er stonden meer Vondelge-
dichten op mijn lijst. ‘Bedrukte Rachel, 
schort dit waren: / Uw kinders sterven 
martelaren.’ ‘Wat treurt gij, hoogge-
leerde Vos, / En fronst uw voorhoofd 
van verdriet…’ 

Het lijstje stopte ver vóór de oorlog, bij 
Orpheus in de Dessa van Augusta de Wit 
en Bartje van Anne de Vries. Buiten 
beeld bleven Pastorale 43 van Vestdijk, 
Het behouden huis van Hermans en de 
gedichten van Willem Barnard, die toch 
voor of in mijn Mulotijd verschenen. 
Literatuur was identiek aan oud en 
romantisch. Het geheel andere beeld 
dat Hermans en Vestdijk van de wereld 
schetsten, kenden wij niet, en evenmin 
de taalomwenteling waaraan Barnard 
deel had. Dat lag niet aan de moeilijk-
heidsgraad. Wie Vondel leest, kan een 
makkelijke Vestdijk ook snappen. Waar 
lag het dan aan? Aan de traagheid van 
de leraren ongetwijfeld, die hun tijd 
niet bijhielden. Maar hand in hand 
daarmee ging hun afkeer van maat-
schappijkritiek in literatuur. De school 
beschermde, niet alleen tegen het 
‘andere’, ook tegen de kennismaking 
daarmee. 
Maar daar stond iets tegenover. Eens 
liep ik een oud-Mulogenoot  tegen het 
lijf in Giethoorn, op een vakantiedag. Al 
gauw kwamen oude regels in hem 
boven die ook in mijn schriftje staan: 
‘Krachen und Heulen und berstende 
Nacht, / Dunkel und Flammen in 
rasender Jagd…’ Van Otto Ernst. Ook de 
slotregel kenden we nog: ‘Sagt Mutter, 
’s ist Uwe!’ Magnifieke romantiek. De 
rest was weggezakt in het troebele van 
het brein. Zoals bij mij de kookpuntver-
laging van water door de proef van 
Franklin verdwenen was. Over één ding 
waren we het daar in Giethoorn eens: 
onze dorps-Mulo was meer waard 
geweest dan de hele h avo of hoe het 
tegenwoordig allemaal heette. En we 
hadden gelijk. Maar we leken op dat 
moment ook twee mopperende 
zestigers. Zonder stekeltjeshaar, dat 
wel. !
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Mulo-examenschrift 1954

Het is een recensentenreflex: bij de pretentie dat 
je hier ‘de canon’ van de poëzie in handen hebt, 
kun je de neiging niet onderdrukken in vlam-
mend verzet te gaan. Instinctief. De canon? Ha, 
dat zullen we dan nog wel eens zien!
Maar kijk dan aan. Wigman en Schouten leggen 
een bundel op tafel waar welbeschouwd weinig 
op af te dingen valt. Inderdaad, de grote gedichten 
staan erin. Natuurlijk mis je dingen. Deïsme 
bijvoorbeeld, met de fameuze openingsregel ‘De 
mens is voor een tijd een plaats van God’, het 
gedicht waarin Gerrit Achterberg afrekent met de 
gedachte dat God een onpersoonlijke, onverschil-
lige instantie zou zijn. Met de klassieke slotregels, 
waarin de mens als afval langs het pad lag,

Wanneer niet Christus, koopman in oudroest
ons juist in zo’n conditie vinden moest
alsof hij met de Vader had gesmoesd.

Dat Henk van der Waal niet vertegenwoordigd is, 
bijvoorbeeld met een van de gedichten uit de 
reeks ‘bewaar me niettemin mijn kind’, doet even 
pijn, maar daarna komt de vrede: Van der Waal 
schrijft geen gedichten die hun duizenden 
verslaan. Daarom zijn ze me dierbaar. Van C.O. 
Jellema namen Wigman en Schouten per ongeluk 
het gedicht ‘Tijdopname’ op, en niet ‘Kerkje van 
Fransum’: ‘Bestaat nog god, kleine sarcofaag / van 
het geloof, [...] als ik naar hem vraag?’ De 
bloemlezers houden per abuis Ilja Leonard Pfeiffer 
voor een dichter en ze verzuimen van Herman de 
Coninck het complete verzameld werk op te 
nemen, of althans op zijn minst daaruit het met 
een pen vol pijn en liefde geschreven ‘Poëzie’. 
Maar wat blikkie! Hier ligt me toch een mooie 
bundel zeg. Ongetwijfeld betwistbare, maar zeer 
rake en ongetwijfeld persoonlijke keuzes 
schuwen de bloemlezers niet. Zoals het gedicht 

‘Sneeuwboekhouding’ van Peter Ghyssaert, dat 
zowel een liefdevol portret van zijn ouders is, als 
een gedicht over het poëtische proces, als een 
gebed. 

Mijn ouders zitten voor het donkerblauwe raam
van weer een onbestemde winter, en 
ik denk, laat ze daar zitten; sneeuw,
dat wemelen genezend als tinctuur
tot aan het koude glas gebracht, zij schrikken
daarvan niet, het tellen is een vrede,
alles wat vertraagd valt neemt hun zacht
en een voor een gedachten af.
Zó doen zij boekhouding in smalle
witte velden voor hun ogen.
Als het straks gaat dooien heb ik dit gedicht
met daarin al de vlokken die zij moeten tellen,
nagemaakt; hun ogen zullen
zonder onderscheid de woorden zien
die telkens worden opgeschud, een reis
die hier beneden zeker maar toch altijd anders
afloopt. Zo beweeg ik nu voor u
dit Lourdes onder een stolp; mijn schrijven
is bewegen is gebed; mijn sneeuw kan
telkens door vijandig water zinken
en bruusk van de grond opstijgen. Straks
wanneer mijn ouders zich ontgoocheld van 
het raam wegdraaien mogen zij 
in deze kleine chaos binnen, eeuwig 
in beweging haperend, maar nu
is dit gedicht voor u - van alle kanten
sneeuwt het, wens ik, op u in;
aan vederlichte last ontkomt u niet.
Tenzij iemand van bovenaf begint.

En tussen neus en lippen door wordt zelfs het ‘In 
memoriam voor een vriend’ van Nel Benschop 
gecanoniseerd (‘Rust nu maar uit - je hebt je strijd 
gestreden’). Dat is consequent, want ook elders 
honoreren de samenstellers de bekendheid van het 

gedicht, en niet de literaire kwaliteit. De canon 
van Wigman en Schouten is een prachtige, 
betwistbare, enthousiaste, creatieve canon.

zelfgemaakt verdrietje
Bovendien: voor wie het minder aanvechtbaar 
wil, en klassieker (en dus ook minder spannend 
en minder prikkelend), ligt de Lyriek der Lage 
Landen klaar, de tachtig gedichten die Paul Claes 
in 2008 uitriep tot ‘canon van de Nederlandse 
poëzie’. Een onvolprezen boek, omdat het behalve 
een bloemlezing ook een commentaar op de 
gedichten is.
Claes vervolgt nu met een boek dat ook al van een 
creatieve insteek getuigt. De titel dekt de lading: 
Onvergetelijke verzen. Maar van wie ook weer? 
Claes sluit in dit boekje aan bij een ervaring die 
velen hebben: je citeert een prachtige regel uit 
het hoofd, maar vraagt je gesprekspartner wie dit 
ooit schreef, dan moet je het antwoord schuldig 
blijven. Claes zorgt er met dit boek voor dat je de 
regel kunt terugvinden, het gedicht en de dichter 
die erbij horen, en ook het boek waarin het 
gedicht het leven zag.
En jawel, ook dit boekje krijgt, hoe langer je erin 
bladert hoe meer, trekken van een canon. En bij 
Claes ontbreekt het gedicht ‘Poëzie’ van Herman 
de Coninck niet, zodat deze recensie toch nog met 
een canoniek gedicht mag eindigen:

Zoals je tegen een ziek dochtertje zegt:
mijn miniatuurmensje, mijn zelfgemaakt
verdrietje, en het helpt niet;
zoals je een hand op haar hete voorhoofdje
legt, zo dun als sneeuw gaat liggen,
en het helpt niet:

zo helpt poëzie. !
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‘In deze bloemlezing willen wij 
de canon van de Nederlandse 

poëzie aanbieden, van de oudste 
teksten uit de Middeleeuwen tot 
gedichten van de jongste gene-
ratie dichters die hun sporen al 

hebben nagelaten.’ Zo onbekom-
merd planten Menno Wigman en 

Rob Schouten hun bloemlezing 
in de hand van hun lezers. En 
verdraaid... ze maken het nog 

waar ook.

Alleen in mijn gedichten kan ik wonen. De 
bekendste gedichten uit de Nederlandse 

literatuur
M*((+ W#',&( *( R+- S./+)0*(. U#0'. P"+-

,*0/*)1, A,10*"%&, 2011. 312 -23. 4 15,-

Onvergetelijke verzen. Maar van wie ook 
weer?

P&)2 C2&*1. U#0'. D* B*3#'* B#$, A,10*"%&, 
2011. 304 -23. 4 19,90
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De uitgever noemt Het lot valt altijd op Jona de 
meest persoonlijke roman van Mark Boog tot nu 
toe. Zelf opent die zijn boek met het zinnetje ‘Elke 
gelijkenis is toevallig’. Hoe dan ook is het Boog 
gelukt de beklemming van de situatie weer te 
geven. Daan en Sandra kijken machteloos neer op 
hun doodzieke kind. 
Het perspectief in deze roman ligt grotendeels bij 
Sandra. In het begin praat ze zichzelf nog moed 
in: ‘Ze vinden uit wat er aan de hand is, behande-
len hem, en dan gaan we weer naar huis. Zo 
simpel.’ Maar zo simpel is het niet. Hoe de artsen 
ook zoeken, ze kunnen niet ontdekken wat Jonas 
mankeert. Ze behandelen hem, dat wel, maar het 
is meer uitproberen.
Zo wordt dit verhaal een slepende en slopende 
opeenvolging van epileptische aanvallen, 
toesnellend verplegend personeel en behandelin-
gen. Dit alles zo nu en dan kort onderbroken door 
wc-bezoek en het halen van slechte maaltijden bij 
het restaurant. 
Boog beschrijft elke dag van de in totaal drie 
weken die de roman bestrijkt. Uiterst traag, 
gedetailleerd registrerend is het boek daardoor 
met name in het begin. Dat heeft Boog knap voor 
elkaar, want als lezer raak je daardoor betrokken 
in de medische mallemolen waarin Daan en 
Sandra met hun zoon beland zijn. Jammer dat hij 
deze sterke kant afzwakt door te vaak te benoe-
men wat toch al bleek, met zinnen als ‘Elke 
minuut duurt een eeuwigheid.’ 
Hoe verder het verhaal vordert, hoe meer 
tijdsprongetjes Boog maakt, en ook dit past weer 
bij de tijdsbeleving van Sandra. Is in het begin 
elke verandering nog nieuw, op den duur zijn 
aanvallen geen verrassing meer, is er een sleur 
ontstaan die haast vertrouwd is.

ingewanden
Het meest opvallend in deze roman is het 
intertekstuele spel dat Boog speelt. Jonas heet niet 
voor niets Jonas, en vanaf het moment dat zijn 
ouders met hem het ziekenhuis binnenwandelen 
– ook het moment waarop je als lezer de roman 
binnenwandelt – ziet Sandra het ziekenhuis als 
iets levends, iets dierlijks. De organische structuur 
van het gebouw geeft het ziekenhuis iets 
onberekenbaars. Je weet nooit precies waar je 
bent. Al direct denkt Sandra over het ziekenhuis 
in termen van de muil en de ingewanden van een 
beest dat hen heeft opgeslokt. Ze hoopt dat ze op 
een keer kunnen ontsnappen, als het beest 
ademhaalt bijvoorbeeld. 
Dat haar zoon Jonas heet, dat Sandra het zieken-
huis al direct ziet als een levend, verslindend dier, 
is niet realistisch. Hier is auteur Boog aan het 
construeren. Hij houdt het Bijbelbeeld gedurende 
heel de roman vol en geeft alle vier de delen van 
zijn roman een passend citaat uit het boek Jona 
mee. 
Zo begint hij bijvoorbeeld met ‘Maar Jona was 
nedergegaan aan de zijden van het schip, en lag 
neder, en was met een diepen slaap bevangen’. 
Ook Jonas slaapt. Om hem heen stormt het in zijn 
ouders en in de doktoren en verpleegsters, maar 
het grootste deel van de tijd slaapt Jonas verwoed, 
zoals Boog het treffend verwoordt.

geen kaartjes?
De grote Jonametafoor maakt deze roman tot een 
eenheid en stoort daardoor niet ook al maakt ze 
deze verder realistische roman een beetje 
onrealistisch. Een andere keuze van Boog levert 
wel bedenkingen op. Hij geeft zijn personages een 
heel kleine wereld. Niet alleen Jonas, maar ook 
Sandra komt drie weken lang niet buiten het 
ziekenhuis. De buitenwereld dringt nauwelijks tot 
haar door. Die keuze is functioneel want versterkt 

de beklemming, maar roept toch vragen op als: is 
er geen familie die wil komen, of die tenminste 
toch op de hoogte wil blijven van Jonas’ toestand? 
Komen er geen kaartjes voor Jonas? En wie waren 
deze drie mensen eigenlijk voordat ze de 
draaideuren van het ziekenhuis binnenliepen? 
Soms, heel soms dringt er iets van de buitenwe-
reld door. Wanneer Sandra uit het raam kijkt 
bijvoorbeeld en ziet dat het weer levenslustig 
lenteachtig is. Of op de momenten dat Daan 
terugkomt na overnachting thuis, dan realiseer je 
je dat ook buiten de deuren van het ziekenhuis 
geleefd wordt. Ja, Daan gaat na een aantal dagen 
naar huis om te slapen. Sandra blijft. Het loopt 
niet lekker tussen die twee. Sandra claimt Jonas 
voor zichzelf en ergert zich voortdurend aan 
Daan. Hij neemt de verkeerde kleren mee van 
huis en maakt de verkeerde opmerkingen. Toch 
schemert de liefde tussen de ergernissen door. 
Dan ziet Sandra bijvoorbeeld ineens weer dat ze 
zijn opgetrokken schouders soms weliswaar 
irritant vindt, maar toch ook liefheeft.
Hoe Daan vanbinnen op Sandra reageert, kom je 
als lezer niet te weten, want je zit gevangen in 
Sandra’s hoofd. Daardoor blijf je je ook afvragen 
wie Sandra en Daan zijn. Juist in de relatiestrub-
belingen mis je context. Je weet alleen hoe Daan 
en Sandra zijn als vader en moeder van een zieke 
Jonas. Wie waren ze voor die tijd, als persoon, als 
partner, als ouders van een gezond kind?
Flashbacks zijn er nauwelijks. Slechts nu en dan 
heeft Sandra een piepkleine herinnering aan 
vroeger. Maar er is voor Sandra hoe langer hoe 
minder vroeger. Alles draait om nu, zelfs toe-
komst krijgt iets onwerkelijks. ‘En hij spuwde 
Jona uit op het droge’, zo staat boven het laatste 
deel van dit Jonaboek. Dat lijkt hoopgevend, maar 
tegen die tijd weet Sandra niet meer wat erger is: 
opgeslokt of uitgespuwd worden.

natuurlijk, maar toch
Sandra kan steeds minder helder nadenken, zo 
moe is ze. Dat merkt ze als ze over grote vragen 
nadenkt. Die worden aangewakkerd door een 
gesprekje met een andere moeder die ze ontmoet 
in de ‘huiskamer’ van de afdeling. Die moeder 
maakt deel uit van een groepje in het zwart 
geklede vrouwen van wie de ontspannende lach 
verstomt zodra hun echtgenoten binnenkomen. 
Tot welke religieuze stroming ze behoren, mag je 
als lezer zelf bepalen, maar God is belangrijk voor 
hen, dat blijkt uit de woorden van de moeder die 
haar zoon aan het verliezen is: ‘Het is in Gods 
handen, natuurlijk, maar toch. Het lot valt altijd 
op Jona. De bedoeling is soms moeilijk te vinden.’
Toch zoekt Sandra die bedoeling. Ze vraagt zich af 
wie dit lijden op zijn geweten heeft. Ze denkt 
erover na in termen van beproeving, beloning, 
schuld, boete, uitverkoren zijn. Heeft Jonas iets 
fout gedaan? Heeft zij zelf iets fout gedaan en 
wordt haar zoon daarvoor gestraft? Sandra weet 
alleen dat het onrechtvaardig is en dat ze boos is. 
God? Het lot? Sandra gelooft niet dat ze kunnen 
bestaan als ze om zich heen kijkt, en toch: ‘Ergens 
moest er iets waar zijn, dat kon toch niet anders, 
maar voorlopig was ze te moe om helder te 
kunnen denken.’ 
Een Sandra die niet moe is, maakt de lezer in dit 
boek niet meer mee. Ze komt er dus niet uit. Ze 
krijgt geen antwoord, en de lezer evenmin. Maar 
toch, ergens, moet er iets waar zijn, zoveel is 
zeker. ■

recensie !"#$%&#''% Elizabeth Kooman *++,% '-% / D&!#% !&( D&., *+/+"0#(' N+%+",&(%1 D&'*,&%

Ergens moest 
er iets waar zijn

Van de ene op de andere dag wordt de zevenjarige Jonas 
doodziek. Wat begint met hoofdpijn en buikpijn mondt 

uit in epileptische aanvallen en een groeiende plek in zijn 
gezicht. Drie weken lang is er niets dan twee ouders bij 

een jongetje in een bed in een kinderziekenhuis.

Het lot valt altijd op Jona (roman)
M&"0 B22'. U#3'+!+"#$ C211++, A.13+"%&. 2011. 
282 *,4. 5 18,90
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Toekomst bouwen
Als je je afvraagt wat een leuke game is 

voor een jongen tussen 12 en 15 jaar 

die je niet richting de schietspellen wilt 

jagen, dan is Anno 2070 het antwoord.

Waar voorganger Anno 1440 in de 

Middeleeuwen was geplaatst, bouw je 

in deze nieuwe strategiegame een stad 

in de toekomst. Doordat de mens niet 

goed omging met het milieu, zijn er 

alleen eilanden over. Op een daarvan 

begin je met een paar werknemers, een 

stadscentrum en een haven. Je kiest 

tussen een Eco- of Tycoon-dorpje en 

daarmee geef je aan of je let op milieu 

of geld bij het bouwen van een stad. De 

gebouwen en mogelijkheden zijn 

navenant. Eco’s houden van groene 

steden met windenergie en lekkere 

thee. De tycoons gaan voor industrie, 

maar houden ook niet van verontrei-

nigde vis. De stad is op allerlei manie-

ren uit te bouwen. Je moet zorgen dat 

je eiland genoeg verbouwt en maakt 

om te verkopen en dat er genoeg 

spullen binnenkomen om je medewer-

kers tevreden te houden. Via transport-

routes laat je dat automatisch lopen en 

ondertussen bouw je zelf verder. Als je 

een poosje op weg bent, komt het 

derde volk, de Techs, om de hoek 

kijken. Zij helpen je onder water te 

bouwen. Vervolgens kun je samen met 

de techs de technieken verder ontwik-

kelen. 

Daarnaast kun je vrienden en vijanden 

maken op een vrij intelligente manier 

via diplomatieke verdragen, door 

handel en door te kiezen van wie je 

opdrachten aanneemt. De vijanden kun 

je bevechten door je vloot te laten 

aanvallen. Dat is een zijlijn in het spel.

Je hebt keuze te over en dat maakt het 

soms een moeilijk spel. Gelukkig is er 

hulp via internet, waar je medespelers 

om tips kunt vragen. Het strategiespel 

vraagt veel planning en keuzes. Een 

beginneling kan het een en ander leren 

door te kijken hoe de tegenstander de 

stad opgezet heeft. Ook in de manier 

waarop je speelt, kkn je veel kiezen. 

Naast de campagne-modus waarbij je 

het spel leert, is er elke dag een los level 

te spelen. Die spelwijzen kun je dan ook 

spelen tegen anderen via internet. Dat 

maakt het spelen van dit spel eindeloos. 

Het spel ziet er mooi en gedetailleerd 

uit. De steden zijn echt levendig. De 

game werkt prettig; je hoeft niet 

eindeloos hetzelfde te doen. Het gaat 

snel genoeg. De muziek is rustig op de 

achtergrond, alhoewel een enkele keer 

aanvalsgeluiden klinken, terwijl dat in 

het spel niet het geval is. Al met al een 

topgame, waar je uren bezig bent met 

de uitdaging een mooie, slimme stad te 

bouwen. ■

games
Marieke Westerterp *++,% )*#-./0

Anno 2070
U*#-./0, PC, 7 $&&" +( .)%+", 49,95 +)".
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anno-game.ubi.com/anno-2070/
en-GB

Ze doet dat op een prettige, niet-

opdringerige manier. ‘Kopje thee?’, 

vraagt ze eerst. Het cliché! De Engelse 

deken over ieder probleem. Toch lijkt 

de man echt geholpen door haar 

aandacht en haar gebed. 

Mooi als er van die plekken zijn: een 

open kerk, een pand waarvan de buurt 

onbewust weet: daar kun je terecht, 

daar vind je even rust of een luisterend 

oor, als je wilt. 

Maar een of twee dagen later komt de 

man terug en scheldt haar met 

opeengeklemde kaken de huid vol. 

‘Thee zetten, taartjes bakken, zieltjes 

redden – wat weet jij nou van het 

leven?!’

Zij zegt niets; haar lippen trillen en 

haar ogen vullen zich met tranen.

Hannah, de gelovige weldoenster, en 

Joseph, de dronken vechtersbaas, 

hebben meer gemeen dan ze eerst 

denken. Hannah heeft helemaal niet 

zo’n gladjes verlopen christelijk leven; 

ze zit privé net zo erg in de ellende als 

Joe. Hij heeft drank en geweld als 

uitlaatklep, zij heeft haar geloof en haar 

werk. Maar voor allebei is het op den 

duur niet vol te houden.

Tyrannosaur vertelt hoe deze twee 

‘uitersten’ elkaar leren kennen en iets 

voor elkaar gaan betekenen. De film 

borduurt voort op het debuut van regis-

seur Paddy Considine, de korte film Dog 
Altogether. Dat was bedoeld als een 

verhaaltje ‘over een man die zijn hond 

doodschopt, maar voor wie je als kijker 

toch iets gaat voelen’ (producent 

Diarmid Scrimshaw). De film hield op 

na Joe’s eerste bezoek aan Hannah’s 

winkel. Daar gaat Tyrannosaur verder.

Acteur Peter Mullan, ongeschoren, 

raspende stem, heeft eerder in van die 

grauwe, Engelse, sociaal-realistische 

films gespeeld, met name Trainspotting 

(1996). Olivia Colman heeft vooral erva-

ring met comedy, maar speelt nu een 

prachtige dramatische rol: een kwets-

bare, getergde vrouw, die toch goed wil 

doen en niemand tot last wil zijn.

Hoe Joe aan zoveel onbeheersbare 

woede komt, wordt in de film niet 

uitgediept. Hoe dan ook is zijn leven 

ontspoord. Sommige mensen hebben 

dat: ze zijn niet toegerust door ‘het 

leven’ om met narigheid om te gaan. 

Erop losslaan is dan makkelijker dan 

conflicthantering. Conflicthan-tering, 

zegt de christelijke conferencier 

Timzingt. Een excuus is dat niet. Er zijn 

altijd momenten om anders te kiezen.

Iets dergelijks geldt voor Hannah; 

waarom is zij ooit met die man van 

haar getrouwd? Ook niet te veel bagage 

meegekregen, misschien; te veel op de 

ander gericht, niet geleerd om van 

zichzelf te houden.

woede
Voor sommige mensen is woede hun 

laatste restje zelfrespect. De hele 

wereld, ‘het leven’ zelf is tegen hen; als 

ze iets of iemand kapotmaken die 

helemaal onder aan de pikorde staat, 

dan zijn ze tenminste nog iets. 

Zodat ze ook wat ze dan nog liefheb-

ben, vernielen – zo blijkt uit het 

verhaal dat Joe over zijn verleden 

vertelt, en waar de filmtitel vandaan 

komt (er komt geen dinosaurus in 

voor). 

Joe is ook niet alleen maar slecht; hij 

neemt het op voor z’n buurjongetje, 

dat thuis wordt mishandeld. En op de 

momenten dat hij het kan opbrengen, 

trekt hij zich Hannah’s lot echt aan. Hij 

vindt moed om andere keuzes te 

maken, en zij om uit de narigheid te 

stappen waar ze anders, psychisch én 

lichamelijk, aan kapot dreigt te gaan – 

of eigenlijk is ze dat al.

Aan het eind van de film zijn de rollen 

omgedraaid vergeleken met het begin: 

Hannah zit nog wat dieper in de sores 

en nu is er voor Joe een rol als barmhar-

tige Samaritaan. 

Maar de film heeft geen mooi afgerond 

einde. Joe heeft z’n leven niet ineens op 

de rails. Maar Hannah heeft, denk ik, 

haar geloof nog. In elk geval laten ze 

elkaar niet los. Mij ook niet; Tyranno-
saur is een indrukwekkende film. 

Het is gewoon een liefdesverhaal, 

zegt regisseur Paddy Considine. 

Ik denk dat het méér is: een verhaal 

van vriendschap en van een sprankje 

verlossing, omdat hier twee mensen 

zijn die iets weten van een ander te 

eten en te drinken geven en in de 

gevangenis opzoeken. ■

fi lm
Wim Houtman *++,% 1#,%*)(23

Kopje thee en een gebed

Hannah werkt in een twee-
dehands winkel voor een 
goed doel, zoals je die in 
Engeland veel hebt. Op 
een ochtend komt er een 
dronken, gewelddadige man 
binnen. Hannah weet hem 
te kalmeren en bidt met 
hem.

drama �����
Tyrannosaur
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Radio Berlijn
B-./. EMI M)0#1

Na het nogal hoekige rockalbum Alles 
Blijft Anders van begin 2011 komt de 
Zeeuwse popgroep Bløf nog voor het 
eind van hetzelfde jaar met een subtiele 
nabrander in de vorm van een ep: Radio 
Berlijn. De ep is duidelijk geënt op het 
album. De vormgeving tekent dezelfde 
silhouetten, en opnieuw is daar Berlijn. 
In de Duitse hoofdstad werd ook Alles 
Blijft Anders opgenomen, maar dat vond 
je op het album niet terug. De ep Radio 
Berlijn maakt dat meteen goed, want in 
het openings- en titelnummer wordt 
Berlijn fraai-existentieel bezongen. 
Verder twee duetten en ter afsluiting een 
remix. ‘We Doen Wat We Kunnen’, nu als 
akoestisch duet van Paskal Jakobsen met 
zangeres Krystl, mag wederom een 
hoogtepunt heten. De lucht en leegte uit 
Prediker krijgen er een berustende 
tegenstem op niveau. (GtH)

"*/,-/,-2 �����
Yours Truly
S#34**( H,"0*+,5*". G-#44*"6,)0* / 
M)(#16

Zes jaar nadat de Amerikaanse folkband 
Sixteen Horsepower uiteen viel, 
verschijnt er als uit het niets een 
dubbelaar met de beste twaalf nummers, 
gecombineerd met een cd vol rariteiten. 
Om kort te gaan, het is een pijnlijk 
weerzien. Want met het verdwijnen van 
de Amerikaanse paardekrachten is een 
unieke band met diepchristelijke roots 
verloren gegaan. David Eugene Edwards 
en z’n mannen mengen stijlen als folk, 
bluegrass en gospel in een ritmische 
vuurpot waar de dampen van afslaan en 
voortdurend gloeiende vonken uit 
springen. Wat een ritmes, wat een 
energie. Die staan in schril contrast met 
Edwards sombere visie op mens en 
cultuur. Met een song als ‘Black Soul 
Choir’ is alles in een titel samengevat. 
Voor wie onbekend is met dit unieke 
fenomeen, biedt deze dubbelaar kans op 
een mooie inhaalslag. (GtH)

$&77 �����
Tribe
E("#1, R&!& – ECM

Enrico Rava is inmiddels 72 jaar, maar 
speelt bij voorkeur met jonge muzikan-
ten. Hij is altijd op zoek naar frisse 
ideeën en probeert muzikaal niet vast te 
roesten. Opmerkelijk is dat sommige 
stukken op zijn nieuwe album Tribe al 
decennia oud zijn. Dat is het mooie van 
improvisaties; je kunt je eigen composi-
ties eindeloos tegen het licht houden en 
herinterpreteren. Rava verzamelde deze 
keer om zich heen onbekende, maar 
veelbelovende muzikanten. Met name de 
gitaarpartijen van Giacomo Ancillotto 
geven de muziek een tijdloze spanning. 
De hoofdmoot van de stukken bestaat 
uit traag meanderende melodieuze 
ballads. De stevige aanslag van pianist 
Giovanni Guidi voorkomt eventuele 
gezapigheid. Ook het samenspel tussen 
Rava’s eigen trompet en de trombone 
van Gianluca Petrella creëert een 
interessante muzikale spanning. Tribe 
bewijst dat er zoiets bestaat als een 
eigen Europese jazztraditie. (JB)

2&8*"8)7#*2 �����
If Grief Could Wait
G#,!&((& P*00# & S)0&((& W&--)8".% 
- ECM
 
Giovanna Pessi is een Zwitserse barok-
harpiste, Susanna Wallumrød een Noorse 
popzangeres. Giovanna Pessi was 
meteen onder de indruk van de 
natuurlijk klinkende stem van de 
zangeres. Toen ze de kans kreeg voor het 
ECM-label een album te maken vroeg ze 
de medewerking van Susanne Wallum-
rød. De liederen op deze cd vormen een 
interessante vermenging van klassiek en 
populair materiaal. Zeventiende-eeuwse 
liederen van Henry Purcell worden 
afgewisseld met werk van Leonard Cohen 
en Nick Drake. De twee worden verder 
begeleid door Marco Ambrosini op de 
nyckelharpa (letterlijk: sleutelharp), een 
Zweedse viool met klavier, en Jan 
Achtman op viola da gamba. Het 
resultaat is goed voorgedragen, 
laagdrempelige muziek. Het doet een 
beetje denken aan de manier waarop 
Sting de muziek van John Dowland 
interpreteerde. (JB)

cd’s  
Gerard ter Horst en Johan Bakker  • luister naar fragmenten van deze cd’s op nd.nl/muziek

In het Natuurmuseum 
 Fryslân in Leeuwarden is 
vanaf 6 januari een ten-
toonstelling te zien met 
onder meer kleurrijke 
schilderijen van varkens, 
gemaakt door Hendrik 
Elings

&'*(%&4#+
9**-% N&4))"8)0*)8 F":0-;(

Aankondigingen van concerten, 
tentoonstellingen en evenemen-
ten zijn te vinden op nd.nl/cultuur
Opgaven voor deze agenda
muziek@nd.nl

Een sobere plaat, met maar één gitaar 
of banjo, over het einde der tijden – dat 
was het plan van Johannes Sigmond 
alias Blaudzun bij het maken van zijn 
derde album. ‘Maar het kwam er 
gewoon niet uit’, vertelt hij aan een 
tafeltje in café Dudok, hartje Hilversum. 
‘Ik werk heel intuïtief.’
Toch betekent dat geen diskwalificatie 
van het nieuwe album, Heavy Flowers, 
dat Blaudzun vanavond in het 
Utrechtse Tivoli presenteert. Laat het 
dan geen sober-eenvoudige plaat zijn 
geworden, intens is-ie wel – een 
intensiteit die als vanzelf meekomt in 
Blaudzuns geladen gitaar- en banjospel, 
en meer nog in zijn unieke stemgeluid.
Ook zijn grote verschijning is intens: 
zwart haar boven een volle zwarte 
baard, en eigenlijk is deze dag bijna 
alles aan hem zwart: het montuur van 
zijn bril, de alternatieve muts op zijn 
hoofd, zijn jas.
Heavy Flowers gaat over de tijd dat de 
bloemen zwaar worden en gaan 
hangen. Over de herfst dus, en daarmee 
over de eindigheid van het leven. Dat is 
een centraal thema voor Blaudzun. ‘Dat 
houdt me mijn hele leven al bezig. De 
herfst, die dit jaar in Nederland 
fantastisch was, is daar een metafoor 
voor. Ik zing er graag over. Nou ja, graag 
– het is haast geen keuze.’
Blaudzuns werk is op muziek gezette 
melancholie. ‘Absoluut. Al moet je dat 
niet verwarren met ongeluk of 
depressiviteit, hoewel ik met dat laatste 
niet helemaal onbekend ben. Heavy 

Flowers gaat over eindigheid. In relaties. 
Van het leven. Vaak is dat ook weer het 
begin van iets nieuws. Staat dat niet in 
de Bijbel? Over bloemen die vandaag 
doodgaan, maar er de volgende dag 
weer staan?’
Zijn gevoelens over eindigheid 
wortelen bij dit album in concrete 
aanleidingen, waarover de zanger niet 
wil uitweiden. ‘Ik heb het afgelopen 
jaar wel iets te veel meegemaakt. Je 
verliest soms goede vrienden.’

stervende bladeren
Blaudzun begon in 2006 en brak vier 
jaar later door met Seadrift Soundma-
chine. Z’n opkomst loopt bijna syno-
niem met verschillende optredens in 
De Wereld Draait Door afgelopen jaren. 
Nog in december overhandigde híj 
presentator Matthijs van Nieuwkerk 
een platinaplaat voor het succes van de 
DWDD Recordings. 
Op die plaat laat Blaudzun zelf een 
introverte versie van de Tears for 
Fearshit ‘Shout’ horen.
Evenzeer wordt Blaudzun geassocieerd 
met wielrennen. Dat zit al in zijn 
artiestennaam, die is afgeleid van een 
Deense wielrenner uit de jaren 
zeventig. 
Dit najaar verscheen Sigmonds eerste 
documentaire, Il Lombardia, over 
Nederlands succes in de Ronde van 
Lombardije. Dat is de laatste wedstrijd 
van het seizoen, die ook wel ‘koers van 
de stervende bladeren’ wordt genoemd 

– en weer is daar die melancholie.
Sigmond groeide op in een Arnhems 
pinkstermilieu. ‘Ik ben opgegroeid in 
een blije, evangelische kerk. Daar is 
voor mij de liefde voor muziek 
ontstaan. Je struikelde er op het 
podium over de mandolines en 
ukuleles. Ik heb niets meer met die 
gemeente, maar ik heb ook geen 
behoefte ertegenaan te trappen.’
Zijn geloof heeft Sigmond ingeruild 
voor niet-weten. ‘Ik ben geneigd te 
zeggen dat ik niet geloof. Noem me 
“evangelisch agnost”, al is dat ook maar 
een term. Ik heb voor mezelf besloten 
dat ik er niets van vind.’ Hoe definitief 
is zijn afscheid van het geloof? ‘In een 
romantische bui kan ik nog weleens 

gelovig zijn. Maar ik durf geen uit-
spraak te doen hoe het precies zit. Dat 
kan ik niet.’
In een verder verleden speelde 
Sigmond in verschillende bandjes, deels 
in het christelijke popcircuit. Hij 
spreekt met liefde over gospelvetera-
nen als Larry Norman, Randy Stonehill 
en Keith Green. Hij is ermee opge-
groeid, ze hebben hem geïnspireerd, hij 
luistert er nog af en toe naar. Ook 
Johnny Cash en Emmylou Harris noemt 
hij als inspiraties.

schuld van God
Het heeft Blaudzun alias Sigmond jaren 
gekost zijn eigen geluid te ontwikkelen, 

vertelt hij. Na de rock en de grunge was 
het zoeken geblazen, vanuit de 
motivatie ‘ik wil dit niet meer, ik wil 
iets totaal anders. Zo kwam ik uiteinde-
lijk toch weer uit bij dat wat ik als kind 
al mooi vond.’
Zijn stem speelt daarin een centrale rol. 
‘Dat is de schuld van God’, zegt hij met 
een knipoog. ‘Zingen heb ik in de kerk 
geleerd. Ik heb bijvoorbeeld nooit les 
gehad, maar zong wel in het kerkkoor, 
en dat elke week.’
Ieder nieuw liedje begint bij hem met 
zang en akoestische gitaar. ‘Het gevaar 
is dat ik te veel op mijn stem leun. Een 
liedje moet ook goed zijn wanneer een 
ander het zingt. Dat heb ik bij dit album 
geprobeerd voor ogen te houden.’ ■

muziek 
Gerard ter Horst 9**-% '+%

Blaudzun, melancholie als handelsmerk
De Nederlandse singer-songwriter Blaudzun, pseudoniem 
voor Johannes Sigmond, brak in 2010 door met Seadrift 
Soundmachine. Komende week verschijnt zijn derde 
album. Sigmond groeide op in een pinkstergemeente, maar 
noemt zich nu ‘evangelisch agnost’.
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Hij spendeerde naar schatting honderdduizend 

uur aan het verleden van de Veluwe, de Edese 

amateurarcheoloog Eduard Zuurdeeg. In de jaren 

vijftig, toen zijn hobby al aardig uit de hand begon 

te lopen, was er aanvankelijk nog geen monu-

mentenwet – en toen die er kwam, was het de 

eerste tijd een papieren letter. Wie graven wilde, 

groef.

Maar Zuurdeeg was van een ander slag dan de 

meeste schatgravers. Hij begon al vroeg nauwkeu-

rig bij te houden wat hij vond, met de coördinaten 

erbij, en de omstandigheden op de plek van de 

vondst. Het is vooral daardoor dat zijn collectie 

zo’n grote waarde heeft gekregen. Luc Amkreutz, 

conservator archeologie van het Rijksmuseum 

van Oudheden, benadrukt het in het begeleidende 

filmpje. En ook de tekst voor een van de vitrines 

op de bovenste verdieping van het Leidse 

museum beklemtoont hoe belangrijk het is dat 

een amateur zijn vondsten niet lukraak uitgraaft 

en uitstalt. Het gaat om een proces van zoeken, 

ordenen en registreren. Van die honderdduizend 

uur bracht Zuurdeeg het grootste deel binnen 

door, ongeveer zoals een ondernemer voor een 

belangrijk deel van zijn tijd zijn administratie op 

orde moet houden. ‘Een goede beschrijving en 

registratie is van essentieel belang. Het bepaalt in 

grote mate de wetenschappelijke waarde van de 

collectie: zonder context blijft er weinig verhaal 

over.’

Toch zijn amateurs onmisbaar. Zij zijn voor de 

vakarcheologen de ‘oren en ogen’ in de regio. 

Vanaf het begin werken de professionals en de 

amateurs in de archeologie met elkaar samen – 

hoewel door de nieuwe Europese wetgeving de 

ruimte voor de amateurs wel heel erg ingeperkt 

wordt.

tussen urnen crossen
Een beetje wrang is dat wel, want sommige 

dingen waren misschien onherstelbaar bescha-

digd als Zuurdeeg er zijn tijd niet in gestoken had. 

Zo groef hij prachtig pottenbakkerswerk op uit 

een urnenveld op de Ginkelse Heide, een terrein 

dat door Defensie als militair oefenterrein 

gebruikt werd, en door de plaatselijke jeugd als 

illegaal motorcross-circuit.

Wie de collectie in Leiden bekijkt, zal onder de 

indruk raken van de vakkennis die amateur 

Zuurdeeg zich in de loop van de jaren verwierf. Je 

moet maar net zien dat die hazelnootdopjes 

duizenden jaren oud zijn, en dat ze dus hoorden 

bij het kamp, waarin jager-verzamelaars tijdens 

een pauze wat nootjes knabbelden!

Er is nog een vaardigheid waarover je als 

amateurarcheoloog moet beschikken, zo blijkt: 

het vermogen je niets aan te trekken van vreemde 

blikken. Er waren vaak wandelaars die wat raar 

naar dat gravende mannetje keken. ‘Zoekt u iets, 

meneer?’ Hoe leg je vervolgens uit dat je, gezien 

de gesteldheid van het terrein, verwacht archeo-

logische vondsten te doen uit een bepaalde 

periode – maar voor hetzelfde geld ook het risico 

liep helemaal niets te vinden? Dan kijken ze je 

nog raarder aan. 

Zuurdeeg besloot dan vaak zelf die rare blik maar 

te veroorzaken. ‘Ja’, zei hij op de vraag of hij iets 

zocht. ‘Ik ben hier vorige week een kwartje 

verloren.’ Waarop de mensen hem peinzend 

aanstaarden, in hun ogen de vraag of hij niet beter 

iets kon gaan doen met zijn leven. ■

100,000 uur archeologie. Verzamelen op de 
Veluwe (tentoonstelling)
T* +#*( ,-, 18 (-!*./*" 2012 #( 0*, R#$12.)2*). 
!&( O)%0*%*(, R&3*(/)"', L*#%*(. O3*(: %#-!" 
10-17 ), +&, +-, 4**2,%. 12-17 ). rmo.nl

Onder de vondsten van Zuurdeeg zijn 
fraaie urnen (boven) die hij vaak ei-

genhandig uit de talloze brokstukken 
weer in elkaar paste. De vuurstenen, 
pijlpunten en andere vondsten ma-
ken het grootste deel van de verza-

meling uit. Linksonder een buisje met 
hazelnootdoppen.

Rien van den Berg /**5% R#$12.)2*). !&( O)%0*%*(

Doe dit niet zelf!
Amateur-schat-
graver Eduard 
Zuurdeeg leverde 
een belang-
rijke bijdrage aan 
de archeologi-
sche kennis van 
de Veluwe. Het 
Rijksmuseum van 
Oudheden kreeg 
zijn verzame-
ling en zet hem in 
de schijnwerpers. 
Maar de boodschap 
is ondertussen ook: 
doe dit niet zelf!
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