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VBOK gaat
op in Siriz
▶ Gouda
De Vereniging ter Bescherming van
het Ongeboren Kind houdt bijna 49
jaar na haar oprichting op te bestaan. Vanaf 1 januari 2020 gaat de
VBOK op in hulporganisatie Siriz.

de beslissing was gevallen over de
overheidsfinanciering van de keuzehulp in 2019 en 2020. We willen onze
koers niet laten bepalen door Den
Haag of door onze achterban, onze
missie is leidend.’

minder subsidie

Ronald
Zoutendijk

Dat voorstel publiceert het bestuur
van de VBOK vandaag op haar website. Op 21 mei kunnen de leden zich
erover uitspreken en op de ledenvergadering van september zal de knoop
worden doorgehakt. Het instandhouden van twee labels is te ingewikkeld
gebleken, zegt VBOK/Siriz-bestuurder
Ronald Zoutendijk. ‘Wij willen voortaan spreken met één mond en één
profiel. En dat is het hulpverleningsprofiel van Siriz.’
Met de wijziging verandert er inhoudelijk niet veel, legt Zoutendijk uit. De
inkomsten van de VBOK vloeiden al
voor een groot deel naar Siriz. VBOKleden worden automatisch donateurs
van Siriz, tenzij ze te kennen geven
dit niet te willen. ‘De missie van Siriz
blijft ook hetzelfde. Wij bieden hulp
aan onbedoeld zwangere vrouwen
vanuit onze waarden die zijn gebaseerd op een christelijke levensovertuiging. Daarbij zien we al het menselijk leven, ook het ongeboren leven,
als waardevol. Tegelijk respecteren
we de keuzevrijheid van de vrouw.’
De hulpverlening van Siriz lag de afgelopen periode onder een vergrootglas. Diverse partijen in de Tweede
Kamer vonden dat de organisatie
geen subsidie zou moeten krijgen,
omdat ze niet neutraal is. Ook de relatie met de VBOK werd daarbij genoemd. Toch is het huidige voorstel
niet het gevolg van die kritiek, zegt
Zoutendijk. ‘Dit speelt bij ons al veel
langer en we willen deze keuze zorgvuldig maken. We hebben het voorstel daarom pas gepubliceerd nadat
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De bijdrage van de huidige VBOK-leden is voor Siriz belangrijker dan ooit.
Tot 2018 kreeg de hulporganisatie 1,5
miljoen euro subsidie van de Rijksoverheid, maar dat bedrag gaat vanaf
2019 fors omlaag. Zoutendijk gaat uit
van een bijdrage van enkele tonnen,
omdat de keuzehulpgesprekken door
de overheid op een nieuwe manier
worden bekostigd. In plaats van subsidie wordt per uur betaald. De VBOK
haalde volgens het laatste jaarverslag
(2017) ruim 1,5 miljoen op. Daarvan
ging 670.000 euro naar Siriz en werd
bijna 200.000 euro besteed aan ‘beïnvloeding van de maatschappij’. De
rest was nodig voor beheer en werving.
Met de keuze om alles onder te brengen bij Siriz, komt beïnvloeding van
het maatschappelijk debat op een lager pitje te staan. Zoutendijk wijst
erop dat organisaties als patiëntenvereniging NPV en het Lindeboom Instituut voor medische ethiek daar ook
al volop mee bezig zijn. Daarnaast
moet Siriz bezuinigen op preventie
(bijvoorbeeld voorlichting op scholen). De focus komt te liggen op keuzehulp aan vrouwen.
In 2010 gingen de hulpverlening en
voorlichting van de VBOK verder onder de naam Siriz. De VBOK bleef wel
bestaan als ledenorganisatie, maar
leidde jarenlang een min of meer slapend bestaan. Vanaf 2015 werd nog
geprobeerd deze vereniging nieuw
leven in te blazen. De VBOK wilde
zich weer actief mengen in het maatschappelijk debat, ging de eigen achterban weer actiever benaderen en
hoopte zo de terugloop van het ledenaantal te keren. ‘Achteraf is dat geen
succes geworden’, constateert Zoutendijk. ‘Nu we harde keuzes moeten
maken, willen we ons daarom helemaal richten op het werk van Siriz.’
▶▶ zie ook pagina 5
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Ongevraagd cookies bij CIP en Refoweb
▶ Utrecht
De informatiesites CIP en Refoweb
plaatsen ongevraagd cookies. Dat
meldt de Consumentenbond, die
106 ‘gevoelige’ websites onderzocht.
‘We hebben niet naar de inhoud gekeken’, zegt Peter Kulche, expert
elektronica bij de Consumentenbond.
‘We hebben gekeken welke cookies
binnenkwamen. De reclamecookies
mogen niet zomaar geplaatst worden,
maar dat gebeurde toch.’
Cookies zijn volgens de Consumentenbond niet alleen stukjes technologie die op de computer van de gebruiker worden geplaatst om de site beter
te laten werken, maar ook handels-

waar. De Consumentenbond zocht op
dertien privacygevoelige zoekvragen
(met termen zoals homoseksualiteit,
depressief, kanker, zelfmoord, islam,
regels, seks) en kwam zo op de sites.
Ruim de helft ervan plaatste geen
cookies zonder om toestemming te
vragen. Maar 48 procent van die pagina’s plaatst direct een of meer volgcookies, nog voor je toestemming
kunt geven. Tien sites plaatsten er
zelfs meer dan tien.
Het ongevraagd plaatsen van cookies
mag niet meer sinds 5 mei vorig jaar,
toen de privacywet AVG van kracht
werd. Bij de sites die ongevraagd cookies plaatsen waren twee christelijke
informatieplatforms, CIP (Christelijk

Informatie Platform) en Refoweb. Refoweb geeft bij het aanklikken wel een
mogelijkheid te kiezen voor cookies of
niet, maar bij vervolgbezoek staan ze
er toch op. Volgens Refoweb zijn de
vele banners van adverteerders nodig
om de site te kunnen betalen.

personaliseren
Refoweb gebruikt cookies om advertenties te personaliseren en gegevens
op te slaan. Het gaat onder meer om
leeftijd en geslacht, de tijd waarop het
huidige bezoek heeft plaatsgevonden,
of de bezoeker de site eerder heeft bezocht, en via welke site de bezoeker
op de webpagina is terechtgekomen.
Cookies kunnen niet worden gebruikt

voor e-mail en telemarketingacties.
Refoweb linkt naar het stappenplan
van de Consumentenbond waarin
cookies kunnen worden verwijderd
en adblockers geïnstalleerd. Ook verwijst de site naar de opt-outs voor
Google Analytics. CIP plaatst cookies
bij het aanklikken van de site. Persoonsgegevens worden bij CIP ‘met
zorg’ behandeld. Maar er wordt wel
commercieel mee gehandeld. ‘Via
software van onder andere Google,
Mautic en Drip kunnen we zien wanneer je onze website bezoekt, wat je
leest, en je op basis daarvan gericht
mailen.’ CIP volgt via een Facebookpixel en Google Analytics de gebruiker
ook op sociale media en het commer-

Ruth van der Kolk nd.nl/buitenland beeld afp / Sandy Huffaker

anp nd.nl/nederland

San Diego-verdachte lid van kerk
▶ Poway
De 19-jarige John Earnest, die ervan verdacht wordt vorige week
zaterdag een schietpartij in een synagoge in Poway (San Diego) te
hebben gepleegd, was lid van de
Orthodox Presbyteriaanse Kerk. Dat
is een kerkgenootschap dat tot
voor kort ‘kerkelijk contact’ had
met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.
De schutter opende het vuur in een
synagoge, waarbij één persoon om
het leven kwam en drie gewonden
vielen. De schietpartij vond plaats op
de laatste dag van Pesach, een van de
belangrijkste feesten van het jodendom.
Earnest, die verpleegkunde studeert,
zou voor de aanslag een zeven bladzijden tellende brief hebben geschreven, waarin hij zijn geradicaliseerde
opvattingen beschreef. Dat meldt
The Washington Post. Het Joodse volk
zou volgens hem de dood verdienen,
omdat het ‘schuldig is aan een reeks
fouten’, zoals ‘het vermoorden van
Jezus’ en ‘het beheersen van de media’. De 19-jarige schold in de brief
niet alleen tegen Joden en etnische
minderheden, maar ook tegen de
christelijke theologie die werd gepredikt in de Orthodox Presbyteriaanse Kerk (OPC), waar Earnest toe
behoorde, waar hij geregeld kerkdiensten bijwoonde en waar zijn vader ouderling was.
Earnest zou veel actief zijn geweest
op websites waar extreemrechtse opvattingen staan. Ook zou hij sympathie hebben geuit voor de aanslagen
op de moskeeën in Nieuw-Zeeland,
en op de schietpartij in de synagoge
in Pittsburgh.
Wereldwijd leveren christelijke leiders kritiek op de acties van de schutter. Ze stellen dat zulk geweld ingaat
tegen het christelijk geloof. OPC-le-

nieuwsvandaag

ciële netwerk van beide merken.
Communicatie met CIP wordt bewaard, voorzien van ‘aantekeningen’.
Rik Bokelman van CIP: ‘De Consumentenbond heeft gelijk in haar kritiek.
De wetgeving over cookies is echter
jong en zeer complex. Wij voldoen
nog niet volledig aan de nieuwe regels, maar dat geldt voor tachtig procent van het internet. De Nederlandse
Autoriteit Persoonsgegevens bepaalde
onlangs dat ook de cookiewall zoals
die gebruikt wordt door het Nederlands Dagblad niet is toegestaan. De
persoonsgegevens van onze lezers
zijn goed beveiligd. Over twee weken
zetten we een verbeterde versie van
onze privacy-opties online.’ <

Amsterdam
wil benzine
en diesel in
2030 weren
▶ Amsterdam
Amsterdam wil in 2030 geen vervuilende benzine- en dieselauto’s
meer in de stad hebben.

Troy en Katie McKinney en hun zoon Wynn bij een provisorisch gedenkteken tegenover de synagoge in Poway.
den reageren geschokt. ‘We betreuren alle vormen van antisemitisme en
racisme’, zegt de OPC in een verklaring. ‘We zijn geschokt dat iemand uit
onze gemeenschap zulke kwade dingen kan doen. Dergelijke haat hoort
niet thuis in onze overtuigingen.’
Maar de kerk kan niet zomaar afstand
doen van de acties van de schutter,

vindt Mika Edmondson, een OPC-predikant. ‘We kunnen niet doen alsof
we geen enkele verantwoordelijkheid
voor hem hoeven dragen. Hij radicaliseerde tot blank nationalist, terwijl
hij lid was van onze kerk’, zei Edmondson tegen The Washington Post.
Carl Trueman, voormalig voorganger
van een OPC-gemeente, roept in een

essay in Christianity Today kerkelijke
voorgangers op zich bewust te zijn
van wat ze zeggen en schrijven, zodat
anderen hun woorden niet misbruiken. ‘Onze gemeenten moeten zich
ervan bewust zijn dat er gestoorde
individuen in ons midden zijn. (...) We
moeten hen helpen waar nodig, om
anderen te beschermen.’ <

HELE DAG
Persvrijheid

18.00
Vrijlating

Het is Internationale Dag van de
Persvrijheid, in 1993 ingesteld
door de Verenigde Naties.

Maleisië laat de vrouw vrij die
verdacht werd van de moord op
de halfbroer van Kim Jong-un.

Ook komen er meer milieuzones in de
stad, zodat de inwoners schonere
lucht kunnen inademen. Wethouder
Sharon Dijksma (Verkeer en Luchtkwaliteit) heeft dat donderdag bekendgemaakt.
Subsidies en overgangsregelingen
moeten autobezitters helpen afstand
te doen van hun benzine- en dieselauto’s en over te stappen op elektrisch vervoer. ‘Na roken, slecht eten
en weinig bewegen is vieze lucht het
vierde grootste gezondheidsrisico
voor de Amsterdammer. Amsterdammers leven gemiddeld een jaar korter
door vieze lucht. We gaan er alles aan
doen om die situatie te verbeteren’,
aldus Dijksma.
De eerste stap is dat voor diesels van
vijftien jaar en ouder (personenauto’s) de ring binnen de A10 vanaf
2020 verboden terrein wordt. Verder
worden de bestaande milieuzones
voor vrachtwagens en bestelauto’s
groter. Bussen en touringcars krijgen
vanaf 2022 ten zuiden van Amsterdam CS te maken met beperkingen en
vanaf 2025 mogen er binnen de bebouwde kom alleen schone brom- en
snorfietsen komen. Voor benzineauto’s is er nog geen concreet jaartal
vastgesteld, maar richting 2030 worden steeds meer gebieden uitstootvrij. Het plan wordt eind mei besproken in de gemeenteraad.
De RAI Vereniging noemt het in een
reactie een ‘bizar plan’, waarmee Amsterdam ‘zich volledig buiten de realiteit plaatst’. <
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Diva op de theatermarkt
Diva’s worden niet geboren maar gemaakt. De titel
(Italiaans voor vrouwelijke godheid) wordt vanouds
toegekend aan grote stemmen in het theatrale genre:
operazangeressen. Er hoort een dramatische en veeleisende levensstijl bij, bekend als ‘divagedrag’. Maar
ook daarvan geldt: je wordt zo niet geboren, je wordt
zo gemaakt. Door je entourage, door de mensen om je
heen, degenen die jouw schild dragen en op wie jouw
glans afstraalt. Zij verdienen aan de volle zalen die jij
trekt – dus zorgen ze ervoor dat je stem soepel blijft,
en het jou in de solistenkamer aan niets ontbreekt,
voordat het toneelgordijn openzwaait.

Een man legt bloemen neer in de Herdenkingshal in het Yad Vashem Holocaust Memorial Museum, in Jeruzalem.

Israël herdenkt Holocaust
▶ Tel Aviv
Israël heeft donderdag de zes miljoen Joden herdacht die tijdens de
Holocaust door de nazi’s en hun
helpers zijn vermoord.
In de ochtend klonken in het hele
land twee minuten de sirenes. Voetgangers bleven staan en zwegen ter
nagedachtenis. Automobilisten stopten hun voertuigen en stapten uit. Bij
het
Holocaust-gedenkteken
Yad
Vashem in Jeruzalem begon aansluitend een herdenkingsceremonie.

Volgens het ministerie van Financiën
zijn nog steeds ongeveer 210.000 Holocaust-overlevenden in Israël geregistreerd die financiële steun krijgen.
Van hen komen er 58.000 uit NoordAfrikaanse landen en Irak. Ze leden
tijdens de Holocaust onder antisemitische vervolging.
Tijdens een herdenkingsplechtigheid
bij Yad Vashem woensdagavond
waarschuwde de Israëlische president Reuven Rivlin voor nieuw antisemitisme. ‘Europa wordt weer ach-

tervolgd door de spoken uit het
verleden, ideeën van superioriteit,
nationale zuiverheid, vreemdelingenhaat, openlijk antisemitisme van
links en rechts’, zei hij. ‘We staan niet
aan de vooravond van een nieuwe
Holocaust of iets dergelijks. Maar we
kunnen het nieuwe antisemitisme
niet negeren. Dat steekt opnieuw de
kop op, gevoed door massa-immigratie, economische crises en teleurstelling in politieke leiders’, voegde de
president eraan toe’ <

anp nd.nl/politiek beeld anp / Lex van Lieshout en Jeroen Jumelet

Slob blijft erbij: salarisnorm geldt
ook voor Matthijs van Nieuwkerk
▶ Den Haag
Minister Arie Slob (Media) peinst er
niet over voor presentator Matthijs
van Nieuwkerk een uitzondering te
maken, zodat die meer kan blijven
verdienen dan een minister. Het
kabinet wil juist af van allerlei uitzonderingen, laat de bewindsman
weten.

Arie Slob en Matthijs van Nieuwkerk

Slob reageert op het pleidooi van omroep BBNVARA, die vreest dat de presentator van onder meer De Wereld
Draait Door anders vertrekt. Slob benadrukt dat de regeling om normen
te stellen aan inkomens die met belastinggeld worden betaald, voor alle
sectoren geldt. Hij wil dan ook geen
uitzondering maken voor Van Nieuwkerk. ‘Daarover ben ik ook steeds
glashelder geweest.’
Ook de NPO benadrukt de presentator
geen hoger salaris te kunnen bieden

dan de norm, tenzij de politiek die
ruimte wél ziet. ‘De NPO is het met
BNNVARA eens dat Matthijs van
Nieuwkerk van zeer grote waarde is
voor de gehele publieke omroep. Wij
doen dan ook ons uiterste best om
uitzonderlijke toppresentatoren zoals
Matthijs te behouden’, aldus een
NPO-woordvoerder.
Binnen de publieke omroep mag uiteindelijk geen enkele presentator
meer verdienen dan de zogeheten
balkenendenorm (194.000 euro). De
NPO ziet ‘gezien de maatschappelijke

10.00
Masterclass

HELE DAG
Niet weggooien

Psychotherapeut en Holocaustoverlevende Edith Eva Eger
geeft in Zeist een masterclass.

In diverse musea kun je experts
voorwerpen of documenten uit
de oorlog laten beoordelen.

en politieke discussie geen ruimte om
de uitzonderingsregel waarbij sommige presentatoren boven de norm
mochten verdienen in stand te houden’.
Mediadirecteur Gert-Jan Hox van
BNNVARA wil wel uitzonderingen. Hij
vreest anders Van Nieuwkerk kwijt te
raken aan een commerciële omroep.
Hox zegt in het AD dat Van Nieuwkerk
zijn salaris van 363.000 euro dubbel
en dwars waard is. ‘Als je ziet wat
Matthijs betekent voor de schatkist,
wat hij binnenhaalt aan reclamegeld
(via de STER). Hij heeft zijn eigen salaris al na twee weken DWDD terugverdiend. Zijn beloning is dus verre van
marktconform.’
Van Nieuwkerks salaris bestaat momenteel uit de balkenendenorm, aangevuld met een bedrag dat de contributieleden van de omroep betalen. <

‘Vind ik ook wel
eens iemand
ingewikkeld?
En mag dat?’
Liesbeth Goedbloed, pagina 24

Er bestaat een mannelijke vorm voor diva: divo.
Buiten Italië is die niet bekend. Terwijl in ons land toch
vooral mannen met deze status worden bekleed.
Toen Ronald Plasterk als minister van Mediazaken
(2007-2010) beloofde dat hij de goudhaantjes van de
publieke omroep zou gaan kortwieken, klonken steevast de namen van Paul de Leeuw, Giel Beelen en
Matthijs van Nieuwkerk. Allemaal uit de (toen nog niet
gefuseerde) Vara-stal. Toen Plasterk twee kabinetten
later (2012-2017) als handhaver van de balkenendenorm hetzelfde dossier op zijn bureau terugvond, had
Van Nieuwkerk nog steeds z’n eigen norm (570.591 per
jaar destijds). Want de omroep mocht het balkenenderantsoen voorlopig nog aanvullen uit de inleg van haar
leden. Dus besteedde BNNVARA een kwart van haar
contributiepot aan drie presentatoren. Nu, weer een
paar jaar later, loopt ook dat vluchtweggetje dood.
Rond Van Nieuwkerk en andere divo’s heersen enkele
hardnekkige mythen. Dat zij uniek en onvervangbaar
zijn, bijvoorbeeld. Ook dat zijn ze niet van geboorte,
maar door creatie. Talenten moeten gescout worden,
tijd krijgen om te groeien en te oefenen. Ze moeten
vlieguren maken, door het publiek ontdekt worden,
krediet en bekendheid verwerven. Dat zijn allemaal
investeringen die ze aan anderen te danken hebben.
Zoals een F16-piloot kapitalen waard is – dankzij z’n
peperdure opleiding. Het succes van een programma
als De Wereld Draait Door staat of valt bovendien bij
een vakbekwame redactie, die de juiste gasten aan
tafel lokt en strakke teksten op de autocue zet.
Van Nieuwkerk verdient zijn salaris dubbel en dwars
door de STER-inkomsten die hij genereert, betoogt de
BNNVARA-directie. Hier spreekt een manager die zuinig
is op zijn investering, en daarom zijn divo koestert.
Maar zijn commerciële redenering voedt het verlangen
naar een reclamevrije, afgeslankte publieke omroep.
Die niet voor uitverkochte theaterzalen de markt op
gaat, maar zich concentreert op haar kerntaken.
Sjirk Kuijper

advertentie

compassion.nl/richmond
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Jeugdzorg onverwacht duur voor gemeenten
▶ Amsterdam
Tientallen gemeenten staan voor
ingrijpende bezuinigingen doordat
de zorgtaken die zij erbij hebben
gekregen veel duurder zijn dan begroot.
Er zijn onder meer plannen voor het
sluiten van bibliotheken, minder onderhoud aan wegen en gebouwen,
minder cultuur en het verhogen van
de gemeentebelastingen. Dit blijkt uit
een rondgang van de Volkskrant. Voor
meer dan twee derde van de gemeenten vormen vooral de kosten voor
jeugdzorg een probleem. Bij elkaar
hebben de gemeenten hun budget
hiervoor overschreden met ruim 600
miljoen euro. Minister Hugo de Jonge
(Volksgezondheid) erkent het probleem en gaat zoeken naar extra geld.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bevestigt dat veel gemeenten overwegen de onroerendezaakbelasting (ozb) te verhogen of
bibliotheekfilialen te sluiten. ‘Terwijl
het niet de bedoeling is dat de burger
de dupe wordt van de tekorten op de
jeugdzorg’, zegt woordvoerder Angela de Jong.
De gemeenten zijn in 2015 verantwoordelijk geworden voor de jeugdzorg. Sindsdien is het aantal jongeren
(tot 23 jaar) in de jeugdzorg gestegen
met 12 procent: van 380.000 in 2015
tot 428.000 in 2018, bleek deze week
uit cijfers van het Centraal Bureau
voor de Statistiek.
Met de overheveling van taken naar
de gemeente heeft het Rijk meteen
flink bezuinigd op de jeugdzorg. Het

merendeel van de gemeenten kampt
met grote tekorten omdat ze er van
het Rijk minder geld voor krijgen dan
ze eraan uitgeven.

Voorjaarsnota
Minister de Jonge probeert bij het kabinet extra geld voor de gemeentelijke jeugdzorg los te peuteren in de
Voorjaarsnota. Ook de VNG oefent
druk uit op het kabinet om snel met
extra geld over de brug te komen. ‘De
feiten die nu op tafel liggen over onder meer de forse toename van het
aantal jongeren in de jeugdzorg, geven ons gelijk. Er moet snel wat gebeuren.’
Een van de aannamen bij de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten was dat jongeren minder

vaak zouden worden doorverwezen
naar ‘dure’ specialistische hulp. Het
idee was dat gemeenten met hun
wijkteams de jongeren met problemen eerder zouden signaleren en dan
met lichtere hulp zouden kunnen helpen. Dat blijkt in de praktijk niet zo te
werken. De wijkteams speuren jongeren met problemen op die vroeger
onder de radar bleven.
Sommige gemeenten bezuinigen op
de jeugdzorg zelf, door de tarieven
voor de jeugdzorgaanbieders te verlagen. Hierdoor raken jeugdzorginstellingen in de problemen. Hun personeel
raakt
overbelast
en
faillissementen dreigen. Ook proberen veel gemeenten het aantal doorverwijzingen naar specialistische
zorg te beperken door ‘praktijkonder-

redactie nd nd.nl/nederland beeld anp / Koen van Weel

steuners jeugd’ bij huisartsen aan te
stellen; die moeten kijken of de jongeren ook met lichtere zorg te helpen
zijn.

burgemeesterswoning
Andere gemeenten verhogen de belastingen, zoals Midden-Groningen,
dat de ozb verhoogt met 10 procent.
Goirle overweegt afbouw van de subsidie van 3 ton aan de muziekschool.
Hellendoorn heeft een pakket aan besparingen gepresenteerd, met onder
meer een versobering van de bijzondere bijstand, minder onderhoud van
bruggen, tunnels en speelplaatsen en
een bezuiniging op het leerlingenvervoer. De gemeente Utrechtse Heuvelrug is zelfs bereid de burgemeesterswoning te verkopen. <

Bart Dirks / vk nd.nl/nederland

Rotterdam
is klaar met
confetti
▶ Rotterdam
Ze snappen bij GroenLinks en de
Partij voor de Dieren ook wel dat
het niet leuk is om allerlei dingen
te verbieden, zeker niet bij een
feestje. En toch pleiten de twee
fracties in de Rotterdamse gemeenteraad voor een ‘confettivrije stad’.
Binnenkort gaat in Rotterdam ook
al het grootschalig oplaten van
ballonnen in de ban.
Aanleiding voor de discussie over
confetti is de rommel die op Koningsdag is achtergebleven in het Zuiderpark. Daar werd tijdens het Kingsland
Festival door duizenden bezoekers
een poging gedaan om het wereldrecord confetti schieten te verbreken.
Vorig jaar gebeurde dat ook al.
‘We hadden er vooraf al bezwaar tegen gemaakt, maar de organisatie beloofde alle confetti op te ruimen’,
zegt GroenLinks-raadslid Astrid Kockelkoren. ‘Dat is verre van gelukt. Het
hielp natuurlijk ook niet dat het hard
waaide. Dat spul breekt slecht af. Dieren eten de confetti op en je blijft jaren zitten met de rotzooi van één
feestje.’

Wetenschap in de Maasstad
Onder het toeziend oog van wetenschappers voerden
donderdag in de Maassilo in Rotterdam jonge
deelnemers aan het Nationaal Wetenschapsfestival
Expeditie NEXT proeven uit. Wetenschappers en
onderzoekers uit heel Nederland zijn in de Maasstad
samengekomen om hun onderzoek met het publiek te

delen. Terwijl de kinderen druk bezig zijn met hun
proeven en met het vragen stellen aan de diverse
wetenschappers, hebben de ouders de gelegenheid om
het een en ander op te steken over onder meer de
effecten van het gebruik van smartphones en het gedrag
van kinderen en pubers. <

metallic coating

anp nd.nl/politiek

FvD wil in Zuid-Holland met VVD en CDA
▶ Den Haag
Forum voor Democratie (FvD), VVD
en CDA zijn het in Zuid-Holland
eens geworden over wat ze willen
bereiken als ze samen gaan besturen.
Dat wil nog niet zeggen dat ze ook
echt gaan besturen, want voor een
meerderheid hebben ze een vierde
partij nodig. Die partner gaan ze de
komende periode zoeken. VVD’er
Hans Wiegel gaat hen daarbij begeleiden als informateur.

Wiegel had een paar weken geleden
juist pas op de plaats gemaakt, zodat
FvD, VVD en CDA de tijd hadden om
met elkaar te overleggen. Daarbij zijn
‘geen onoverbrugbare verschillen geconstateerd’, schreven de drie partijen donderdag in een brief aan Wiegel.
Forum voor Democratie werd bij de
Statenverkiezingen op 20 maart de
grootste partij in Zuid-Holland. VVD
werd tweede, CDA zesde.
Partijleider Thierry Baudet van Forum
is blij met het bereikte akkoord op

hoofdlijnen. Er zijn nog drie zetels nodig om tot een meerderheid te komen. Hij noemt SGP of 50PLUS ‘en
misschien zelfs Partij van de Arbeid’
als kandidaten om mee te gaan praten. Wiegel ontvangt dinsdag de overige partijen om te horen wie bereid
is met FvD, VVD en CDA verder te vergaderen.

energietransitie
FvD is fel tegen de plannen om de uitstoot van CO2 te verminderen. Maar

het is in de onderhandelingen geen
struikelblok geworden. De energietransitie moet betaalbaar zijn en
steun onder de bevolking hebben, aldus de drie partijen. Ze zien ‘veel mogelijkheden in verdere innovaties zoals restwarmte (de warmterotonde),
geothermie en waterstof’.
Nieuwe windmolens op land zijn volgens de partijen niet nodig omdat de
provincie Zuid-Holland haar verplichtingen op dat gebied al is nagekomen. <

De meeste confetti is tegenwoordig
van kunststof, eventueel met een metallic coating. Veel papieren confetti
heeft een glanzende plastic coating.
Rotterdam had het festival toestemming gegeven voor de recordpoging,
op voorwaarde dat alle confetti weer
zou worden opgeruimd. Inmiddels
heeft de gemeente aangekondigd dat
de organisatie een rekening van enkele duizenden euro’s kan verwachten voor extra schoonmaakkosten
van het park en de omgeving.
Wat GroenLinks en de Partij voor de
Dieren betreft worden confettikanonnen verboden in de algemene plaatselijke verordening (apv) van Rotterdam. De stad verbiedt via de apv
binnenkort ook al het (grootschalig)
oplaten van ballonnen, omdat ook die
veelal als zwerfafval eindigen. Rotterdam volgt met dat ballonnenverbod
onder meer Den Haag, Utrecht, Groningen en Texel. Andere gemeenten
hebben een ontmoedigingsbeleid. <
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Aaldert van Soest nd.nl/nederland beeld nd

Door een doek af te rollen, opende minister Elco Brinkman van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur in 1987 het nieuwe pand van de VBOK.

1984: VBOK-poster op een station.

VBOK kampt al jaren met antiabortusimago
…De overheveling van de VBOK naar
Siriz is het sluitstuk van een lange
ontwikkeling.
…Keer op keer bleek de hulp aan
vrouwen moeilijk te combineren met
het uitdragen van een antiabortusstandpunt.

▶ Gouda
Al in 1982 formuleert ethicus Jochem
Douma op de jaarvergadering een
spanning die de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind
parten speelt. Volgens de toenmalige
VBOK-voorzitter gaan hulpverlening
en actievoeren niet goed samen.
Vrouwen die hulp nodig hebben,

moeten niet weerhouden worden
door de angst voor ‘fanatieke spandoekenlopers’, zegt hij. Douma stelt
voor die twee los te koppelen: ‘Laat
politieke actie aan een bevriende organisatie over, waarmee alleen achter de schermen wordt samengewerkt.’
Als een paar jaar later – in 1985 – de
meer activistische stichting
Schreeuw om Leven wordt opgericht,
houdt de VBOK dan ook afstand. In
1971 was de organisatie nog wel opgericht in reactie op de legalisering
van abortus. Omwonenden noemen
het kantoor in Leiden ‘de antiabortuskliniek’ en coördinator Ben Zijl
omarmt die aanduiding als een geu-

zennaam. Maar naarmate de VBOK
zich meer op hulpverlening toelegt
en daarvoor ook overheidsgeld ontvangt, gaat dit wringen. Al bij de eerste subsidie in 1981 krijgt de organisatie van CDA-minister Til Gardeniers
te horen dat ze ‘geen drang mag uitoefenen op de vrouw’.
De focus op hulpverlening neemt
niet weg dat de VBOK in de jaren negentig spectaculair groeit. De christelijke achterban is breed – van roomskatholiek tot reformatorisch. Na
2000 loopt het ledenaantal echter
snel terug. In 2010 wordt een achteraf ingrijpend besluit genomen. De
hulpverlening van de VBOK gaat verder onder een andere naam: Siriz. De

keuze komt voort uit de wens van
hulpverleners die merken dat de
naam onnodige drempels opwerpt.
De VBOK wordt niet opgeheven,
maar blijft bestaan als ledenorganisatie. De wijziging leidt tot veel onrust. Leden zijn bang dat de VBOK en
Siriz hun identiteit verloochenen. Bovendien laat de VBOK weinig meer
van zich horen.

complex
In 2015 wordt nog een poging gedaan
het label VBOK op te poetsen. De
nieuwe VBOK-directeur Arthur Alderliesten ontvouwt plannen om zich
weer te mengen in het publieke debat. Ook wil hij vanuit de VBOK weer

actief contact met leden gaan onderhouden. Hoewel het ledenverlies iets
afvlakt, zijn de pogingen onvoldoende succesvol, zegt bestuurder Ronald
Zoutendijk van VBOK/Siriz. Bovendien blijft het complex om steeds te
moeten uitleggen wat de verhouding
tussen de twee organisaties is.
Leden van de VBOK mogen zich in
mei en september daarom uitspreken over een voorstel, waarin een
duidelijke keuze wordt gemaakt: al
het werk gaat verder onder de vlag
van Siriz en hulpverlening aan vrouwen is het primaire doel. En het ‘actievoeren’ wordt – zoals Douma al in
1982 voorstelde – overgelaten aan
bevriende organisaties. <

overdwars
anp

Dekker verontrust
over moordberichten
▶ Den Haag
Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) noemt de berichten over
de moord op een 72-jarige man in
Lelystad ‘verontrustend’. Volgens De
Telegraaf zijn een voormalige en een
huidige tbs-patiënt opgepakt in verband met de moord. ‘Ik begrijp heel
goed dat dit vragen oproept. Het is
belangrijk dat nu eerst goed wordt
uitgezocht wat hier precies is gebeurd’, schrijft Dekker aan de Kamer. De bewindsman kan verder
weinig zeggen over de zaak omdat
het strafrechtelijke onderzoek in
volle gang is. Het slachtoffer werd
zondag dood aangetroffen in zijn
woning. <

Piet H. de Jong nd.nl/politiek beeld anp / Robin van Lonkhuijsen

Peilingwijzer neemt afscheid van Maurice de Hond
In het woud van peilingen wil Peilingwijzer
houvast bieden, ook zonder Maurice de Hond.
▶ Den Haag
Als er verkiezingen in zicht zijn, wemelt het van
de polls en peilingen. Om te voorkomen dat de
geïnteresseerde burger door de bomen het bos
niet meer ziet, ontwikkelde de Leidse politicoloog Tom Louwerse de Peilingwijzer. Hij geeft
met de Peilingwijzer een wetenschappelijk verantwoorde samenvatting van de uitkomsten van
de verschillende peilingen. Tussen die peilingen
– Peil.nl van Maurice de Hond, Ipsos/Een Vandaag, I&O Research en Kantar – zitten behoorlijke verschillen. Regelmatig zijn er, zegt Louwerse, ‘tegengestelde ontwikkelingen’ waar te
nemen. Wie of wat moet je dan geloven?
De Peilingwijzer wil de trends voor de hele kiesgerechtigde bevolking in de gaten houden. Veel

Maurice de Hond: Peilingwijzer is ‘misleidend’.
kranten, en ook de NOS, gebruiken de Peilingwijzer om hun lezers te bedienen.
Deze week publiceerde Louwerse zijn maandelijkse update van Peilingwijzer. Het is een bevestiging van de trend die bij verkiezingen voor de
Statenverkiezingen zichtbaar werd. De VVD is
nipt de grootste, maar wordt op de hielen geze-

ten door Forum. Louwerse laat in een toelichting
weten dat hij voor zijn updates niet langer gebruikmaakt van de gegevens van De Hond.
Beide heren stoeien al jaren over de onderzoeksmethode. De Hond zit met Peil.nl boven op het
nieuws en peilt bijna sneller dan het licht. Hij
verwijt Louwerse dat die met de Peilingwijzer
achterloopt op de electorale ontwikkelingen en
de kiezer een ‘misleidend beeld’ voorschotelt. De
Hond wil niet dat Louwerse zijn gegevens nog
langer gebruikt, tenzij hij ervoor betaalt.
Louwerse voelt daar niks voor. Hij gaat ervan uit
dat gepubliceerde gegevens vrij te gebruiken
zijn. Omdat hij geen trek heeft in een juridische
procedure, gaat de Peilingwijzer verder zonder
Peil.nl. Dat is geen probleem, stelt Louwerse,
omdat hij met de drie overgebleven peilingen
goed in staat is een betrouwbaar ‘beeld te geven
van de electorale ontwikkelingen’ in Nederland.
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mini-interview
Remco van Mulligen nd.nl/geloof beeld nd

Maurice Hoogendoorn nd.nl/cultuur beeld anp

‘In India zijn tweeduizend
onbereikte volken’
Twee miljard mensen zijn wereldwijd nog niet bereikt met
het evangelie. Daar wil CAMA
verandering in brengen. Hoe?
Dat bespreekt dit op zending
gerichte kerkgenootschap – in
Nederland aangesloten bij de
ABC-gemeenten – op de Emerald-conferentie in het Duitse
Frankfurt. Boudewijn van
Schoonhoven, directeur van
CAMA Zending Nederland, is een
van de aanwezigen.

…Twintig jaar geleden verscheen
The Matrix, de eerste film van een
trilogie die is uitgegroeid tot een fenomeen in de popcultuur.
…De meningen over hoe de film
moet worden geïnterpreteerd, lopen
nog altijd flink uiteen.
Boudewijn van Schoonhoven

▶ Frankfurt
■ Twee miljard onbereikte
mensen – waar komt dat getal
vandaan?
‘In kerkelijke kring is dat aantal
niet zo bekend, maar in de missionaire wereld wel. Het gaat om onbereikte volken, waar minder dan
2 procent christen is. In Marokko
wonen bijvoorbeeld 30 miljoen
mensen en daarvan zijn er 3000
christen. Dat is 0,01%. Een gemiddelde Marokkaan zal niet van zijn
buurman over het evangelie horen. Er is ook discussie over de
vraag of Brabant en Limburg gelden als ‘onbereikt’. Immers, hooguit 1 procent van de mensen bezoekt hier nog regelmatig de kerk.’

■ Wat doet CAMA om die mensen te bereiken?
‘We richten ons heel sterk op onbereikte gebieden, waar we het
evangelie brengen en kerken
planten. CAMA begon als zendingsorganisatie. Op een gegeven
moment waren er zo veel kerken
gesticht, dat er een kerkgenootschap kwam. Ook Congo is hier
aanwezig. Daar is het evangelie
gebracht. Vervolgens ontstaat er
een zelfstandige kerk, die partner
wordt bij de zending. Bijna iedereen die hier aan tafel zit, komt uit
een kerk die ooit door CAMA geplant is.’

■ Wat is Emerald en wat gebeurt er op de conferentie?
‘Emerald bestaat uit de CAMA-gemeenten in de regio’s Europa,
Midden-Oosten en Rusland. Er
zijn hier 140 mensen aanwezig.
Het gaat alleen maar over zending. Maar het verschilt wel per
regio hoe dat gebeurt. Arabieren

The Matrix is na twintig
jaar nóg voer voor discussie

hebben als enige agenda: moslims
bereiken met het evangelie. In
Zuid-Amerika barst het van de
kerken en dat gaat heel goed.
Daar is de vraag: hoe ga je van
daaruit het evangelie brengen in
onbereikte gebieden?’

■ Welke ideeën zijn er uitgewisseld om meer mensen te
bereiken?
‘Guinee was hier te gast. Dat land
heeft minderheidsvolken die echt
bereikt zijn en waar nu 10 procent christen is. Ze hebben een
idee om in dat land grotere volken
te bereiken. Wij gaan hen daarbij
helpen.
Een ander voorbeeld is India. Dat
is het minst bereikte land ter wereld. Er zijn 2000 volken, waarvan
driekwart onbereikt is, vooral in
het noorden. Tot nu toe hebben
we daar twee volken bereikt, dus
we hebben wel wat werk te doen.’

■ Is dat niet heel lastig?

▶ Amersfoort
Kunnen we zeker weten dat de wereld om ons heen écht bestaat? Hoe
valt te bewijzen dat ik niet droom?
Vrijwel ieder mens zal op een dag
eens met die gedachte spelen, maar
blijkbaar hing er eind twintigste
eeuw iets in de lucht. Want in 1998
verscheen The Truman Show, waarin
hoofdrolspeler Truman Burbank erachter komt dat iedereen om hem
heen zijn hele leven toneel heeft gespeeld. De film was een succes. Maar
dat succes was nog bescheiden vergeleken bij dat van een film die een
jaar later verscheen: The Matrix.
Ook The Matrix draait om een hoofdpersoon die ontdekt dat zijn wereld
niet de echte wereld is. Programmeur en hacker Thomas Anderson
krijgt te horen dat hij zich niet écht
in Sydney anno 1999 begeeft, maar
dat hij ergens in de 22e eeuw in een
vat roze vloeistof ligt, om als menselijke batterij machines van stroom te
voorzien. In de echte wereld blijken
de machines een oorlog te hebben
gewonnen tegen de mensheid. Om
de mensen rustig te houden, hebben

ze hun hersens aangesloten op de
matrix, een enorme computer, waardoor de mensen dénken dat ze nog
gewoon rustig hun leventje leiden.
Een paar mensen in de echte wereld
zijn niet gevangengenomen en zij
strijden tegen de machines. De leider
van deze rebellen, Morpheus, denkt
dat programmeur Thomas ‘the One’
is, de uitverkorene die de mensheid
zal bevrijden. Thomas krijgt ook een
nieuwe naam: Neo, een anagram van
‘One’.
The Matrix was de filmsensatie van
1999. In eerste instantie maakte de
film vooral als visueel spektakel indruk. Maar in de jaren erna groeide
de trilogie (1999-2003) uit tot een
popcultureel fenomeen. De regisseurs, de zussen Wachowski – in
1999 nog broers – lardeerden de
films met een ratjetoe aan intellectuele verwijzingen naar filosofen,
mythologie en levensbeschouwingen. Al die referenties maken de trilogie bij uitstek geschikt voor oeverloze discussies: wat zouden de
regisseurs hebben willen zeggen?

verlangen naar waarheid
Maarten Verkerk, destijds hoogleraar
Reformatorische Wijsbegeerte aan de
Technische Universiteit Eindhoven,
schreef in 2007 in deze krant dat The
Matrix ons leert dat het leven draait
om geloof en overgave, en niet aan
elkaar hangt van techniek, beheersing en rationaliteit. Vooral het per-

sonage Morpheus vindt hij een toonbeeld van geloof. Morpheus is er
zeker van dat Neo de strijd tegen de
machines zal winnen, dat de profetie
zal uitkomen, terwijl hij geen bewijs
heeft voor zijn geloof.
Hilbrand Rozema was een paar jaar
eerder beduidend minder positief.
Hij duidt de film als ‘gnostisch’, aangezien de wereld wordt voorgesteld
‘als een modderige gevangenis waarvan de ziel zich als een parel moet
bevrijden’. Voor die bevrijding moet
de mens zélf zorgen, door te werken
aan zijn mentale kracht. ‘Hij kan alles, als hij maar in zichzelf, zijn eigen
roeping gelooft.’
Het christelijke, Amerikaanse Relevant Magazine boog zich dit jaar nog
over de vraag welk geloof de films
uitdragen en concludeerde dat er in
elk geval een universeel verlangen
uit spreekt naar waarheid en zingeving. Dat de films christenen aanspreken, is ook niet vreemd, volgens
de auteur: de scheiding die wordt gemaakt tussen twee werelden, komt
christenen bekend voor.
Hoe het ook zij: The Matrix is nog
steeds een gespreksonderwerp. Dat
komt doordat de regisseurs heel goed
aanvoelden welke kant het op ging
met onze wereld, schrijft The Guardian. ‘Mensen zijn er vandaag de dag
druk mee om voor zichzelf uit te vogelen wat nep is en wat echt, en wat
vrijheid betekent in een technologische wereld.’ <

‘Daarom helpt het om met de
mensen daar samen te werken.
Een van onze mensen start dan
een bedrijf in India, want zendelingen mogen niet naar binnen.
Vandaaruit gaan we verder.’

■ En wat gaat u zelf doen?
‘Ik heb een hele lijst met mensen
met wie ik contact moet opnemen. We gaan helpen, partnerschappen beginnen met kerken
uit andere landen. En we sturen
zendelingen uit. Het is geen gebakken lucht, wat we hier doen.
God is hele mooie dingen aan het
doen.’ Even is Van Schoonhoven
stil. ‘Ik word er bijna emotioneel
van. Er is hier zo veel liefde voor
Christus.’
Acteur Keane Reeves speelt als Thomas Anderson, alias Neo, de hoofdrol in The Matrix.

René Fransen nd.nl/wetenschap beeld talori et al.

Rennen liet mogelijk vleugels van dinosaurus flapperen
▶ Peking

Het testen van flapperen bij een Caudipteryx-robot.

Evolutiebiologen discussiëren al decennia over de vraag hoe
de eerste dieren hebben leren vliegen.
Er zijn soorten bekend die – net als sommige eekhoorns nu
– vermoedelijk glijvluchten konden maken vanuit bomen. Dat
zou een voorstadium van actief vliegen (met flapperende
vleugels) kunnen zijn.
Maar sommige wetenschappers denken dat dit niet via een
glijstadium gebeurde. Chinese wetenschappers hebben met
behulp van een reconstructie van een dinosaurus bewijs gevonden voor dat laatste scenario.
Zij analyseerden de fossiele resten van de dinosaurus Caudipteryx, een dier van ongeveer vijf kilogram dat een soort primitieve vleugels met veren bezat.
Op basis van de gefossiliseerde botten kan afgeleid worden
dat het dier met een snelheid van ongeveer acht meter per seconde kon rennen. Berekeningen van de mechanische eigenschappen van het skelet laten zien dat de ‘vleugels’ bij een

snelheid tussen de 2,5 en 5,8 meter per seconde op en neer
gaan flapperen, onder invloed van trillingen.
Om die berekeningen te bevestigen bouwden onderzoekers
een robot-versie van de dinosaurus. Wanneer die ging rennen,
bewogen de vleugels inderdaad op en neer.
Een laatste experiment dat de onderzoekers uitvoerden, bestond eruit dat een jonge struisvogel werd voorzien van twee
kunstmatige dinosaurus-‘vleugels’. Ook bij dit experiment
bleek dat flapperen spontaan begint tijdens het rennen.
Volgens de onderzoekers laat dit zien dat flapperen met de
vleugels passief kan ontstaan. De dieren stegen er niet door
op, maar het lijkt volgens hen mogelijk dat het passieve flapperen is ontwikkeld tot actief vliegen.
Vervolgexperimenten moeten laten zien hoeveel ‘lift’ het flapperen oplevert.
Het onderzoek is donderdag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS Computational Biology.
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Eline Kuijper nd.nl/geloof beeld Carel Schutte

Nell Persoon komt na de rite het water uit. ‘Het gaat niet om ons hè, alles is tot eer en glorie van Jezus.’

Tot eer van Jezus het zwembad in
…Vijf vrouwen lieten zich onderdompelen in het zwembad, tijdens
het katholiek-charismatische
Celebrate Festival.
…‘Je kunt steeds meer vervuld raken
met de Heilige Geest. Als je dat eenmaal ervaart, wil je méér, méér,
méér.’

▶ Voorthuizen
Het zwembad van christelijke camping Het Beloofde Land in Voorthuizen ligt er een beetje verpieterd bij,
in de miezerregen. Het bad zal een
belangrijke rol vervullen tijdens het
Celebrate Festival dat hier gaande is,
georganiseerd door de Katholieke
Charismatische Vernieuwing (KCV).
Hier wordt vanmiddag de rite van de
onderdompeling gehouden. Let wel:
dat is geen doop, geen sacrament. De
mensen die het ondergaan, willen
hun doopbeloften opnieuw bevestigen, hun oude leven afleggen en met
Jezus hernieuwd leven.
Het Celebrate Festival is voor roomskatholieken wat de zomerconferentie
van New Wine is voor gereformeerden. Een week lang komen gelovigen
samen met het verlangen naar meer
van de Heilige Geest. Ze bidden voor
elkaar, delen ‘beelden’ en ‘indrukken’
die ze van God zeggen te ontvangen,
ervaren gemeenschap met elkaar. De
hoop is dat door deze beweging de
kerk van binnenuit wordt vernieuwd.
De afgelopen week is het festival
voor de vijftiende keer gehouden,
met zo’n vijfhonderd deelnemers en
nog zo’n honderd daggasten.

In een stacaravan vlak in de buurt
van het zwembad, overleggen Nell
Persoon (81) en Marie-Louise Weide
(72) over wat er te gebeuren staat.
‘Als jij nu bij het trappetje staat met
de handdoeken in de aanslag’, stelt
Nell voor.
Beide vrouwen gaan straks het water
in. ‘Het gaat niet om ons hè, alles is
tot eer en glorie van Jezus’, benadrukken ze. ‘Echt hoor, alles voor
Hem.’
De vrouwen zijn allebei als kind gedoopt in de kerk en al jaren betrok-

‘De beweging
van de Geest
gaat dwars
door de kerk.’
ken bij de charismatische beweging
binnen de Katholieke Kerk. ‘Op deze
conferentie ontdek je dat je steeds
meer vervuld kunt raken met de Heilige Geest. Als je dat eenmaal ervaart,
wil je méér, méér, méér.’
Zoals iedere ochtend is ook vandaag
van start gegaan met lofprijzing en
inleidingen van sprekers. Dat gaat er
uitbundig aan toe. Terwijl een band
op het podium het lied ‘Machtig God,
sterke Rots’ zingt, springt een jonge
man met zijn vuisten in de lucht enthousiast rondjes voor het podium.
Achter in de zaal zwaait een man in
habijt met een gouden vlag. Even

verderop ligt een vrouw plat op de
grond.

dwars door de kerk
De sprekers op het festival zijn afkomstig uit zeer uiteenlopende kerken. Zo was er een messiasbelijdende
joodse, een rooms-katholieke priester en vanochtend, de evangelischprotestantse spreker Wim Hoddenbagh. ‘We zijn hier vlak bij
Barneveld, protestantser kan bijna
niet!’, grapt hij.
Ondanks zijn protestantse achtergrond, voelt Hoddenbagh zich verbonden met de gelovigen hier, die in
meerderheid katholiek zijn. ‘De beweging waarvan wij deel uitmaken,
de beweging van de Geest, gaat
dwars door de kerk. Wat zou er gebeuren als de wereldkerk in beweging wordt gezet? Dat kan door een
paus, laten we hem zegenen.’
In zijn preek gaat Hoddenbagh in op
het wonder uit Handelingen 3. Een
verlamde man die al veertig jaar bij
de poort zit te bedelen, wordt door
Petrus en Johannes op zijn voeten gezet en genezen. ‘Maar die genezing is
niet het grootste wonder dat hier gebeurt’, zegt Hoddenbagh. Het echte
wonder gebeurde bij Petrus en Johannes, die de man al keer op keer
hadden zien zitten, maar die nu, nu
ze de Geest hadden ontvangen, die
verlamde man pas echt zagen.
De conferentiegangers bevestigen
zijn woorden geregeld met een luid
amén, of halleluja.
Als de dienst erop zit, stelt Hoddenbagh voor samen te zingen, als koor

rondom het podium. Zo’n beetje iedereen loopt naar voren, zingt met
opgeheven handen het lied ‘Vul dit
huis met uw glorie’. De sjofar klinkt
en de gouden vlag wappert.

Jordaan
Na de lunch dreigt de workshop
wandelen met de schaapskudde in
het water te vallen. Het deert Evelien
van Geel (65) en Evelin Mendez (33)
niet, ze gaan ondanks de regen gewoon mee. Mendez is pas drie jaar
gelovig en wil best graag onderge-

‘Als kind ben ik
gedoopt, maar
dan maak je er
niets van mee.’
dompeld worden. ‘Als kind ben ik
wel gedoopt, maar dan maak je er
niets van mee’, verklaart ze. ‘In de
parochie kan het niet, omdat ik al gedoopt ben.’ Samen verkennen ze de
opties; in een evangelische kerk, of
tijdens een reis naar Israël in het water van de Jordaan? Het lijkt Mendez
wel wat.
Dan is het tijd voor de eucharistie.
Priester Koos Smits (74), lid van het
kernteam van de KCV, leidt de viering. Hij bidt voor de hosties en de
wijn, de bel klinkt en rij voor rij gaan
de gelovigen naar voren, te communie.

Smit benadrukt dat wat er straks gebeuren gaat, geen doop mag heten.
De vrouwen die het water ingaan,
geven met de rite antwoord op het
geschenk van God dat zij al eerder
kregen: hun doop. ‘Dan denkt u misschien: waarom zijn het alleen vrouwen?’, zegt Smits. ‘Nou, dat past bij
de paastijd, de vrouwen gingen als
eersten naar het graf.’

proestend boven
Dan lopen ze in processie naar buiten, op weg naar het bad. De vrouwen staan aan de kant te rillen in
hun witte kleren. De beurt is aan Nell
Persoon. ‘Jezus, ik wijd mijn leven
aan u toe’, zegt ze vol overtuiging.
Proestend komt ze weer boven. Na
drie keer stapt ze het bad weer uit.
‘Halleluja, hosanna’, zingen de aanwezigen zachtjes. Ook Marie-Louise
Weide laat zich gretig in het water
vallen.
Als laatste stapt Adriana Bronneberg
(57) het bad in. ‘Oh, wat is dat koud’,
schrikt ze bij de eerste aanraking met
het water. Drie keer gaat ze kopje onder. Als iedereen geweest is, krijgen
ze een grote badhanddoek omgeslagen. De omstanders bidden ondertussen het Onze Vader.
Vorig jaar heeft Smits wel iemand
gedoopt in dit zwembad, vertelt hij
na afloop. ‘Dat was een jongen die als
kind nog niet was gedoopt. Sommige
mensen vonden het zo mooi, dat ze
zelf ook gedoopt wilden worden.
Maar dat kan niet. Je kunt maar één
keer de doop ontvangen, het is een
geschenk van God.’ <
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Hendro Munsterman nd.nl/geloof

Paus spreekt
zorg uit over
nationalisme
▶ Vaticaanstad
Paus Franciscus heeft zich bezorgd
geuit over de dreiging van ‘conflictueus nationalisme’ en over de toenemende nucleaire wedloop.
Volgens de paus heeft de Katholieke
Kerk altijd vaderlandsliefde aangemoedigd, maar gelijktijdig respect
voor andere volken, culturen en gebruiken. Hij waarschuwde tegen toenemende uitwassen die ‘leiden tot
conflictueel nationalisme dat muren
opwerpt en zelfs tot racisme of antisemitisme leidt’.
De paus deed zijn uitspraken tegenover de leden van de Pauselijke Academie van Sociale Wetenschappen
die in Rome zijn voor een congres
over het thema ‘Natie, Staat, Nationale Staat’. In een geglobaliseerde samenleving ‘is de nationale staat niet
meer in staat om alleen voor het welzijn van zijn burgers te zorgen’.
Franciscus toonde zich bezorgd over
de heropleving van agressieve gevoelens jegens vreemdelingen en met
name immigranten. ‘De wijze waarop
een land migranten verwelkomt,
openbaart zijn visie op menselijke
waardigheid en zijn relatie met de
mensheid’, zei de kerkleider.
Franciscus toonde zich bovendien bezorgd over de groeiende nucleaire
dreiging die ‘de vooruitgang uit het
recente verleden weer ongedaan
dreigt te maken’ en de kans op oorlog
vergroot. <

Hendro Munsterman nd.nl/geloof

Pleidooi voor
gezamenlijke
paasdatum
▶ Istanbul
De orthodoxe patriarch van Constantinopel, Bartholomeüs I, en de
Chaldeeuwse patriarch van Bagdad,
kardinaal Louis Raphael Sako, hebben de hoop uitgesproken op een
gezamenlijke paasdatum voor alle
christenen.
Het hoofd van de sinds de Middeleeuwen met Rome verbonden Chaldeeuwse Kerk, die vooral in Irak en
Iran gelovigen telt, was in Istanbul op
bezoek bij het erehoofd van de gezamenlijke orthodoxe kerken. Hij is in
Turkije wegens de installatie van een
Chaldeeuwse bisschop in de Turkse
stad Diyarbakir.
Met name in het Midden-Oosten is
het verkrijgen van een gezamenlijke
paasdatum van belang, vinden beide
kerkleiders. Niet alleen om pastorale
redenen, maar ook vanwege de geloofwaardigheid van het christendom
en om de contacten met moslims. Het
gaat om ‘de gemeenschappelijke presentie van christenen in de regio’, zei
Sako.
Volgens Bartholomeüs is echter ‘een
van de obstakels’ dat sommige orthodoxe kerken vasthouden aan de paasdatum van de juliaanse kalender. Hij
wil geen verdere scheidingen binnen
de orthodoxie teweegbrengen. Deze
staat al sterk onder druk vanwege de
erkenning van een Oekraïens-Orthodoxe Kerk door Constantinopel. <

Sanne van Grafhorst nd.nl/buitenland beeld afp

Totdat het water zakt, loopt
…Een week na cycloon Kenneth –
de zwaarste tropische storm in Mozambique ooit – is het gevaar nog
niet geweken.
…Overstromingen bedreigen het leven van duizenden mensen. Hulporganisaties hebben de grootste
moeite om afgelegen gebieden te
bereiken.

▶ Pemba
Voor het eerst in de geschiedenis van
Mozambique werd het land in één
seizoen getroffen door twee orkanen.
Nog geen zes weken nadat cycloon
Idai over het centrum van het land
was getrokken waarbij een enorme
ravage werd aangericht, kwam vorige week donderdag Kenneth aan
wal in de noordelijke provincie Cabo
Delgado. Met windsnelheden van
280 kilometer per uur verwoestte de
cycloon de steden en dorpen in een
strook van 60 kilometer langs de
kust. Ook van een aantal eilanden in
de Indische Oceaan is weinig overgebleven. Zo ligt het toeristische eiland
Ibo, woonplaats van 13.000 mensen,
compleet in puin.
Een groot deel van de scholen, gezondheidsklinieken en bruggen in
het getroffen gebied is ingestort.
Volgens cijfers van UN Ocha, het bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken van de Verenigde Naties, staat het voorlopige dodental in
Mozambique op 41, zijn 37.000 huizen geheel of gedeeltelijk verwoest
en verblijven 21.000 mensen in opvangcentra.
En het gevaar is nog niet geweken.
Want misschien nog wel verwoestender dan de orkaan zelf, is de regen
die erdoor veroorzaakt wordt – naar
verwachting valt er twee keer zoveel
neerslag als na Idai.
‘Ook op dit moment hebben we te
maken met een regenstorm’, vertelt
Paul Wagner, humanitair specialist
bij de christelijke Amerikaanse noodhulporganisatie Food for the Hungry,
vanuit Pemba.
De stad, die zich zo’n honderd kilometer zuidelijker bevindt dan de
plek waar Kenneth aan land kwam,
werd de afgelopen week sterker getroffen door wateroverlast dan door
windhozen. Wegen spoelden weg,
rivieren en beken traden buiten hun
oevers en veranderden in kolkende
stromen.

Bewoners in de stad Pemba staan naast een weg die verwoest is door stortbuien als gevolg van de cycloon Kenneth.
Nog steeds houdt de regen aan.
Volgens de weersvoorspellingen
wordt het in ieder geval de komende
tien dagen nog niet droog. Wagner:
‘Het kan nog weken duren voordat
het water zakt.’

vervuild water
Zorgwekkend is daarnaast dat een
groot deel van de ergst getroffen gebieden voor hulporganisaties nog onbereikbaar is.
Omdat de schade aan de infrastructuur groot is, kunnen hulpkonvooien

de gebieden niet over land bereiken.
En vanwege het onstuimige weer en
de kans op overstromingen kunnen
helikopters met noodvoorraden niet
landen.
Voor de inwoners van deze gebieden
dreigt acuut gevaar. Wagner: ‘Doordat de communicatiemogelijkheden
compleet plat liggen, krijgen we geen
contact met de inwoners. We weten
dat ze in nood zijn – maar niet precies wat hun noden zijn. Maar waarschijnlijk gaat het ook daar om een

gebrek aan onderdak, voedsel en
schoon water.’
Op de plekken waar wel hulpverlening mogelijk is, voorziet Food for
the Hungry, een partnerorganisatie
van Tear, inwoners van noodpakketten met voedsel, medicijnen en hygieneproducten. Ook werkt ze samen
met Unicef aan het herstel van verwoeste drinkwatersystemen en waterputten. ‘We hebben in het verleden in het land wateringenieurs
getraind, die ons hier nu mee hel-

anp nd.nl/buitenland beeld afp / Dibyangshu Sarkar

Hendro Munsterman

Mega-evacuatie India om cycloon

Duitse kerken wacht
halvering ledental

▶ New Delhi
De Indiase autoriteiten proberen
ongeveer 800.000 mensen te evacueren vanwege een naderende cycloon.

▶ Berlijn

De zware tropische storm Fani komt
vermoedelijk op vrijdag aan land in
de buurt van de plaats Puri.
De autoriteiten hebben ongeveer duizend opvangplaatsen geopend. Bussen, boten en treinen worden ingezet
om inwoners in veiligheid te brengen
van laaggelegen gebieden in de oostelijke deelstaat Odisha.
De Indiase weerdienst heeft gewaarschuwd dat Fani een ravage kan aanrichten. <

Indiase vissers brengen een boot in veiligheid voor cycloon Fani toeslaat.

Zowel de Rooms-Katholieke Kerk als
de Evangelische Kirche in Deutschland zal in 2060 nog maar de helft
van het huidige aantal leden hebben. Dat blijkt uit een studie van de
Universiteit Freiburg. Volgens deze
prognoses zal dan nog 29% van de
Duitse bevolking lid zijn van een
christelijke kerk. Nu is dat 54%. Omdat ook het inwonertal zal dalen, betekent dat een daling van 44,8 miljoen naar 22,7 miljoen kerkleden.
Het aantal protestanten daalt iets
sterker (51%) dan het aantal katholieken (48%). Dat heeft te maken met
de toestroom van katholieke immigranten. <
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Mozambique gevaar
Mozambique weer getroffen door cycloon
TANZANIA

Mtwara

Lijfwacht wordt
ineens koningin
van Thailand

WI

…Aan de vooravond van de kroning
van het Thaise staatshoofd maakt
de koning plotseling bekend dat hij
is getrouwd met zijn lijfwacht.

Cabo
Delgado

MALA

ZAMBIA

Ruth van der Kolk nd.nl/buitenland beeld afp

…Nu heeft Thailand onverwachts
een koningin.

▶ Bangkok
ZIMBABWE
MOZAMBIQUE

Kanaal van
Mozambique

Beira

MADAGASCAR

Sofala

ZUIDAFRIKA
ESWATINI
200 km

Maputo

INDISCHE OCEAAN

Bron: UN OCHA

lijke slachtoffers van Idai een stuk
hoger – in Mozambique, Zimbabwe
en Malawi kwamen in totaal duizend
mensen om het leven.

afgesneden

pen’, vertelt Wagner. ‘Daarnaast zijn
we bezig met het zuiveren van water.
Veel waterbronnen zijn vervuild,
waardoor ziektes als cholera zich gemakkelijk kunnen verspreiden.’
Een deel van het personeel en de benodigdheden van de organisatie
moet uit Beira komen, waar Food for
the Hungry hulpacties heeft opgezet
na Idai.
Omdat de omgeving rondom Beira
veel dichtbevolkter is dan de noordelijke provincies, ligt het aantal dode-

De noodhulpoperaties in het gebied
waar Idai rondtrok, zijn nog in volle
gang. Onlangs maakte de hulporganisatie Oxfam International bekend dat
ze opnieuw overlevenden had aangetroffen, die tot dan toe afgesneden
waren van hulp. De groep van tweeduizend mensen hield zichzelf in leven met dadels, vissen en vocht uit
kokosnoten.
Oxfam schat in dat er nog minstens
vierduizend mensen niet bereikt
worden.
Unicef waarschuwt daarnaast dat 1,6
miljoen kinderen dringend hulp nodig hebben, zowel op het gebied van
voedsel en gezondheid als op dat van
onderwijs. 300.000 kinderen hebben
al maanden geen klaslokaal meer
vanbinnen gezien.

© GRAPHIC NEWS

De cholera-uitbraak die na de cycloon ontstond, is volgens Paul Wagner inmiddels wel grotendeels onder
controle. ‘Dat is bemoedigend, het
vaccinatieprogramma is erg goed
verlopen.’
Hoe groot de schade van cycloon
Kenneth precies zal uitvallen, zal pas
duidelijk zijn wanneer het water
eenmaal is gezakt. Maar dat de gevolgen groot zullen zijn, is al wel duidelijk. Wagner: ‘Sommige mensen die
toch al niet veel geld of middelen
hadden, zijn alles kwijt. Zij zijn nu
compleet afhankelijk van hulporganisaties.’
Met volledig herstel van gebouwen
en infrastructuur zullen waarschijnlijk maanden, zo niet jaren, gemoeid
zijn. Uit schattingen van de overheid
blijkt bovendien dat 31.000 hectare
landbouwgrond verloren is gegaan,
en dat in een gebied dat toch al met
voedseltekorten kampt. ‘De voedselzekerheid zal hierdoor zeker in het
geding komen.’ <

Thailand keek onlangs vol verbazing
naar televisiebeelden van Suthida
Vajiralongkorn Na Ayudhya, de lijfwacht van de Thaise koning. Ze lag
op de grond, aan de voeten van
staatshoofd Maha Vajiralongkorn
(66). Het waren beelden van een onverwachte traditionele huwelijksceremonie in het Dusitpaleis in Bangkok. De koning stapte zonder
aankondiging in het huwelijksbootje
met zijn lijfwacht, die nu officieel is
uitgeroepen tot koningin. Dat doet
de koning aan de vooravond van zijn
kroning, die dit weekend zal plaatsvinden.
Vlak voor het tekenen van het huwelijksformulier werd de 40-jarige
Suthida, voormalig stewardess, geïnstalleerd als koningin. Daarbij horen
in Thailand boeddhistische rituelen.
Bij het knielen gaf Suthida de koning
een dienblad met bloemen en wierookstokjes. In ruil daarvoor kreeg ze
traditionele geschenken met ‘koninklijke krachten’. De koning, gehuld in
een wit uniform en zittend op zijn
troon, nam daarna ‘heilig water’ uit
een speciale Thaise houder in de
vorm van een schelp. Vervolgens
goot Vajiralongkorn, ook wel Rama X
genoemd, water over haar voorhoofd. Daarmee zalfde hij haar, vergelijkbaar met de zalving van de koning zelf. Na het ritueel stond de
koningin, gekleed in een traditionele
roze jurk van zijde, op en nam plaats
op een koninklijke stoel naast de koning. In aanwezigheid van de koninklijke familie en hoge functionarissen werd het huwelijksformulier
getekend.
In 2014 werd Suthida lijfwacht. Eind
2016 werd ze benoemd tot generaal
in het leger. Niet eerder werd officieel bekendgemaakt dat de twee een
relatie hadden. Het is overigens de
vierde keer dat Rama X in het huwelijk treedt. Hij heeft twee dochters en
vijf zonen, maar slechts één zoon
draagt de titel van prins.

Van 4 tot 6 mei zal de kroning van
Rama X eindelijk plaatsvinden. In oktober 2016 werd hij al koning, toen
zijn vader na zeventig jaar koningschap was overleden. Rama X stelde
de kroning uit, uit respect voor zijn
vader, die zeer geliefd was. Voor het
eerst in zeventig jaar zal er in Thailand een kroning plaatsvinden, Veel
Thai kijken daarnaar uit. Verwacht
wordt dat 200.000 mensen naar
Bangkok komen. Er hangt wel een
flink prijskaartje aan de kroning:
meer dan dertig miljoen dollar.

badritueel
Het land bereidt zich voor op een
spectaculaire ceremonie met boeddhistische rituelen. Uit alle 76 provincies is water verzameld voor het
belangrijkste onderdeel van de ceremonie: het badritueel. Op 4 mei
neemt Rama X een zuiverend bad
met heilig water, dat over zijn hoofd
wordt gegoten onder begeleiding van
traditionele muziek van trommels en
trompetten. Daarna neemt hij plaats
op een troon, waar hij een witte paraplu met negen lagen ontvangt,
symbool voor koninklijke macht.
Daarna zal Vajiralongkorn zichzelf
kronen met een ruim tweehonderd
jaar oude kroon met goud en diamanten. Op 6 mei zal het volk de koning groeten. Hij wordt dan tijdens
een parade in een draagstoel gedragen. Buitenlandse royals zijn niet uitgenodigd, maar op 6 mei is er wel
een ceremoniële hoorzitting voor
buitenlandse diplomaten. <

Chakri-dynastie
Maha Vajiralongkorn, ook wel
Rama X genoemd, is de tiende
koning in de Chakri-dynastie. De
koningen van deze dynastie regeren sinds 1782, toen de enige
Thonburi-koning voor gek werd
verklaard. Anders dan Rama X’s
vader, Bhumibol Adulyadej (19272016), de langst regerende koning
toen hij stierf, is er weinig over
Rama X bekend. Het volk spreekt
hij zelden toe. Behalve dat hij liefhebber is van straaljagers, is hij
ook erg gesteld op zijn privacy.
Vandaar dat hij vaak in het buitenland verblijft.

anp nd.nl/buitenland

Snelheidsmaniakken op Duitse wegen
▶ Rostock
Snelheidsmaniakken die kennelijk in een gecoördineerde race met 250 kilometer per uur over de A20
raasden in het noordoosten van Duitsland hebben de
politie donderdag voor problemen gesteld. Het ging om
een groep van ongeveer honderd sportwagens. Bij het
wegrestaurant Fuchsberg ten oosten van Wismar konden er veertig die daar even pauzeerden uit het verkeer
worden gehaald, zei een woordvoerster van het district
Rostock.
De politie richtte mobiele en stationaire controleposten in om de andere wagens te lokaliseren en op overtredingen te betrappen. Twee helikopters ondersteunden de opsporingsactie. De racekaravaan reed, zonder
ongelukken te veroorzaken, in oostelijke richting. Het
is onduidelijk waar de coureurs, naar verluidt aan het
stuur van onder meer Porsches, Ferrari’s en Lamborghini’s, zijn gestart.

Een getuige zei op de NDR-radio een aantal Noorse
kentekens te hebben gezien. Het zou kunnen gaan om
deelnemers aan de ‘Eurorally’ van Oslo naar Praag waar
reclame voor is gemaakt. De etappe van donderdag
ging volgens de informatie van de Duitse stad Kiel naar
Szczecin net over de grens in Polen.
Op verscheidene delen van de Duitse autobanen geldt
overigens geen snelheidslimiet. Het idee het maximum
op 120 km/u te stellen om de verkeersveiligheid te bevorderen en het klimaat te beschermen, vond geen gehoor. Minister van Verkeer Andreas Scheuer (CSU) zei
onlangs dat geen zinnig mens zo’n voorstel zal steunen.
Verbieden en beperken hebben volgens Scheuer geen
zin. Ook zijn collega van Milieu Svenja Schulze (SPD)
noemde die discussie onlangs achterhaalde symboolpolitiek.

Koning Rama X en zijn vrouw Suthida gaan het huwelijksformulier tekenen.
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Geen vervolgonderzoek
Assange wil zich niet
vuurwerkramp Enschede ‘overgeven’ aan VS

VN spreken afschuw uit
over bommen op Idlib

Tesla klopt toch aan bij
beleggers voor geld

De Onderzoeksraad voor Veiligheid
(OVV) doet geen vervolgonderzoek
naar de vuurwerkramp in Enschede
in mei 2000. Voormalig OVV-voorzitter Tjibbe Joustra heeft dat in een
brief gemeld aan Kamervoorzitter
Khadija Arib. De Tweede Kamer had
zich vorig jaar uitgesproken voor een
onderzoek door de OVV. Dit nadat
klokkenluider Paul van Buitenen na
jarenlang onderzoek tot de conclusie
was gekomen dat justitie in de zaak
‘misleidend’ te werk was gegaan. <

De Verenigde Naties hebben met afschuw gereageerd op het bombarderen van burgerdoelen in het noordwesten van Syrië, waar militante
tegenstanders van de regering-Assad
zich hebben verzameld. VN-coördinator Panos Moumtzis vertelde donderdag in Genève dat scholen, gezondheidscentra en woonwijken zijn
getroffen door vatbommen. Het is
niet bekend hoeveel slachtoffers er
zijn gevallen. <

Tesla gaat, ondanks eerdere uitspraken van topman Elon Musk, meer
geld ophalen bij beleggers. De maker
van elektrische auto’s hoopt met de
uitgifte van aandelen en obligaties
zo’n 2 miljard dollar binnen te krijgen. Musk zei het afgelopen jaar herhaaldelijk dat Tesla geen extra kapitaal nodig had, maar veranderde
vorige week van toon, toen bekend
werd dat de spaarpot bij Tesla in de
eerste drie maanden van dit jaar tot
2,2 miljard dollar was geslonken, het
laagste niveau in drie jaar. <

WikiLeaks-oprichter Julian Assange
verzet zich tegen een uitleveringsverzoek van de Verenigde Staten. Hij zei
tegen een Londense rechtbank dat hij
zich niet wil ‘overgeven aan Amerika’. Assange riskeert in de VS een gevangenisstraf van vijf jaar. De Amerikaanse autoriteiten zeggen dat hij in
2010 samenwerkte met Chelsea Manning om geheime overheidsdocumenten te bemachtigen. <

Minister Cyprus neemt
ontslag na seriemoorden Uitstel berging doden
mijn Nieuw-Zeeland
De Cypriotische minister van Justitie
Zes oorlogsslachtoffers
Loenen geïdentificeerd
Zes Nederlandse oorlogsslachtoffers
die op het Ereveld in Loenen liggen,
zijn door de Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht (BIDKL) geïdentificeerd. Dit
blijkt uit de uitzending ‘De 103 van
Loenen’ van Andere Tijden, die zaterdag wordt uitgezonden. DNA-monsters van de zes zijn onderzocht door
het Nederlands Forensisch Instituut.
Van nog tien anderen die op het Ereveld begraven liggen, heeft de BIDKL
een vermoeden wie ze zijn. <

beeld anp

Voorwaardelijke straf
voor terreurdreiging NS
Een 22-jarige man die in maart 2018
de NS dreigde met een aanslag om
bitcoins af te dwingen, heeft een
voorwaardelijke celstraf gekregen
van drie maanden. De rechtbank in
Groningen legde hem daarbij een
proeftijd op van twee jaar, waarin hij
aan een meldplicht moet voldoen en
een ambulante behandeling moet
ondergaan. <

Reclameborden A’dam
tijdelijk monumenten
beeld anp

Aanhoudingen wegens
gevecht met badmeesters
Vijf mannen zijn woensdagavond
aangehouden vanwege het mishandelen en bedreigen van verscheidene
badmeesters in het Hofbad in Den
Haag. Volgens de politie ontstond een
vechtpartij waarbij een badmeester
gewond raakte. Een andere badmeester werd met een mes bedreigd door
een van de vijf verdachten. <

Politie waarschuwt voor
nepkaarten Ajax-Spurs
De politie waarschuwt voor de verkoop van valse toegangskaarten voor
de voetbalwedstrijd Ajax-Tottenham
Hotspur. Op internet worden nepkaarten aangeboden voor de halve
finale van de Champions League,
woensdag in Amsterdam. <

Tijdens de dodenherdenking zaterdag veranderen zeventien reclameborden in hartje Amsterdam in tijdelijke oorlogsmonumenten. Van 16.00
uur tot 21.00 uur, dus ook tijdens de
twee minuten stilte, zijn er geen advertenties te zien. In plaats daarvan
tonen de digitale borden de namen
van mensen uit de oorlog, in witte
letters op een zwarte achtergrond.
Het moet voorkomen dat persoonlijke verhalen vergeten worden. <

Weer meer Nederlanders
in Syrische kampen

heeft donderdag ontslag genomen na
een jarenlang onopgemerkt gebleven
zaak rond seriemoorden. Vier vrouwen zijn de afgelopen drie weken
vermoord gevonden. Hun lichamen
waren gedumpt op drie locaties ten
westen van de hoofdstad Nicosia. Er
lopen nog onderzoeken naar drie andere verdwijningen, waaronder die
van twee meisjes van zes en acht. Een
35-jarige beroepsofficier is onlangs
in hechtenis genomen. <

Een zoekactie naar de lichamen van
de slachtoffers van een mijnramp in
Nieuw-Zeeland die zich 8,5 jaar geleden voltrok, is op het laatste moment
afgeblazen. De Pike River Mine werd
in november 2010 na vier explosies
gesloten. Daarbij vielen 29 doden. De
zoekactie zou vrijdag beginnen, maar
dat werd voor onbepaalde tijd uitgesteld omdat de risico’s te groot worden geacht. <

Sporen mosterdgas in
Belgisch deel Noordzee
Duikers hebben op twee plekken
voor de kust van het Belgische Knokke sporen van mosterdgas gevonden.
Eerder dit jaar werd al duidelijk dat
op een munitiestortplaats uit de Eerste Wereldoorlog voor de kust een
kleine hoeveelheid springstof was
vrijgekomen. <

Tod Wolters nieuwe
NAVO-commandant
De Amerikaanse luchtmachtgeneraal
Tod Wolters neemt vrijdag het stokje
over van Curtis Scaparrotti als bevelhebber van de NAVO-troepen in Europa. De overdracht vindt vrijdag
plaats in het militaire hoofdkwartier
in het Belgische Bergen. De 63-jarige
Scaparrotti vertrekt omdat hij met
pensioen gaat. Wolters (58) gaat net
als zijn voorganger ook het Amerikaanse commando in Europa leiden.
Hij nam donderdag de fakkel over tijdens een ceremonie op een kazerne
in Stuttgart. <

Het aantal Nederlandse Syriëgangers
dat onder Syrisch-Koerdisch gezag
vastzit in kampen of in detentie, is
weer flink toegenomen. Momenteel
zitten 55 volwassenen – driekwart
van hen is vrouw – en 85 kinderen
vast, meldde de inlichtingen- en veiligheidsdienst AIVD donderdag. Eind
maart ging het nog om 25 volwassenen en 40 kinderen. <

beeld anp

Turks OM onderzoekt
verkiezingen Istanbul
Het Openbaar Ministerie van Turkije
onderzoekt of er sprake is geweest
van onregelmatigheden bij de lokale
verkiezingen in Istanbul. Het wil
functionarissen aan de tand voelen
die betrokken waren bij de stembusgang, meldt staatspersbureau Anadolu. De AK-Partij van president Recep Tayyip Erdogan leed bij de lokale
verkiezingen van 31 maart een gevoelige nederlaag in de grootste stad
van Turkije. <

Eerste Maori in hoogste
hof Nieuw-Zeeland
In Nieuw-Zeeland is voor het eerst
een Maori benoemd tot rechter in het
hooggerechtshof. Joseph Victor Williams vervangt een opperrechter die
een commissie gaat leiden die onderzoek doet naar de recente aanslagen
in Christchurch. De Maori’s, circa 15
procent van de bevolking van bijna 5
miljoen Nieuw-Zeelanders, woonden
al voor de komst van de Europeanen
in Nieuw-Zeeland. <

Een docent van de Toneelacademie in
Maastricht is terecht ontslagen wegens grensoverschrijdend fysiek contact met vrouwelijke leerlingen tijdens zijn lessen bewegingsleer. Dat
oordeelt het gerechtshof in Den
Bosch in hoger beroep. Maar de betrokkene heeft wel recht op een ontslagvergoeding. Anders dan de lagere
rechter vindt het hof weliswaar dat
het gedrag van de man verwijtbaar
was, maar niet dat hij ‘ernstig verwijtbaar’ heeft gehandeld. <

Gent wil in centrum geen
Turk bezwijkt alsnog na
paardenkoetsen meer
aanslagen Christchurch
Het stadsbestuur van het Vlaamse
Gent maakt een einde aan de toeristische ritjes met een paardenkoets in
het centrum. Vanaf volgend jaar worden er geen vergunningen meer verstrekt, omdat de koetsen voor overlast zorgen en omdat er zorgen zijn
over het welzijn van de paarden. Het
stadsbestuur werkt momenteel aan
meer maatregelen om de toeristenstromen in de hand te houden. <

Ongeveer zes weken na de aanslagen
in het Nieuw-Zeelandse Christchurch
is nog een slachtoffer bezweken aan
zijn verwondingen. Het gaat om een
Turks staatsburger. Zijn dood werd
donderdag gemeld door de Turkse
minister van Buitenlandse Zaken. Het
aantal doden door de aanslagen op
twee moskeeën op 15 maart is daarmee opgelopen naar 51. <

De omzet van de Nederlandse supermarkten steeg dit jaar in de paasweek naar 866 miljoen euro. Volgens
onderzoeksbureau Nielsen gaat het
om een recordomzet voor de dagen
in aanloop naar Pasen. De totale verkopen lagen 5 procent hoger dan in
2018. Door het warme weer werd er
meer vlees, bier en ijs omgezet. Aan
de andere kant was er minder vraag
naar chocolade. <

Minder investeringen
tussen EU en Britten

beeld anp

Toch vergoeding voor
ontslagen toneeldocent

Supermarkten haalden
met Pasen recordomzet

‘Twee mensen gedood bij
protesten in Venezuela’
Bij de recente protesten tegen de Venezolaanse regering van president
Nicolás Maduro zijn volgens de zelfbenoemde interim-president Juan
Guaidó twee doden gevallen. Guaidó
baseerde zich op informatie van het
Observatorium voor Sociale Conflicten. Het zou gaan om een 24-jarige
vrouw die gedood werd in de deelstaat Aragua en een 27-jarige vrouw
die in Caracas overleed na door kogels geraakt te zijn. <

Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie hebben over en weer minder directe investeringen gedaan
sinds het brexitreferendum. Vorig
jaar trokken investeerders aan
weerszijden van het Kanaal zelfs
meer geld terug dan dat ze in elkaars
economie staken, meldt De Nederlandsche Bank. <

Beyond Meat schiet
omhoog bij beursdebuut
Beyond Meat heeft donderdag een
spetterend beursdebuut gemaakt op
Wall Street. De koers van de Amerikaanse producent van vleesvervangers op technologiebeurs Nasdaq
schoot tot liefst 160 procent omhoog.
Met de beursgang haalde Beyond
Meat 241 miljoen dollar op. Met de
huidige koers van bijna 65 dollar per
aandeel is het bedrijf meer dan 3,5
miljard dollar waard. <

Boeing wil rechtszaak
crash in Indonesië
Boeing wil dat rechtszaken die tegen
het bedrijf zijn aangespannen over de
crash met een Lion Air-toestel in Indonesië ook in dat land worden gevoerd. Volgens advocaten van nabestaanden van slachtoffers van de
crash, probeert de Amerikaanse onderneming haar verantwoordelijkheid te ontlopen. In Indonesië zouden de nabestaanden een veel lagere
schadevergoeding kunnen eisen dan
in de VS. <

beeld anp
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Verslaafde roker naar kliniek?
Rookverslaafden moeten een
klinische behandeling om
van hun verslaving af te komen vergoed krijgen. Dat
schreef Jeroen Hinneman,
manager van de Bolsterburen-kliniek in Heerenveen,
deze week aan de Tweede
Kamer.

thuis roken ze weer

laat verzekering betalen

Pauline Dekker, longarts in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijke

Raun van Ooijen, gezondheidseconoom aan de
Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair
Medisch Centrum Groningen

‘Voor de rookverslaafden die baat hebben bij een
klinische behandeling zou het mooi zijn als zij hun
behandeling vergoed krijgen. Maar er is echt maar
een kleine groep mensen die profijt heeft van zo’n
behandeling. Veel rookverslaafden kunnen prima
stoppen met roken als zij opgenomen zijn in het
ziekenhuis. Maar zodra zij hun eigen voordeur zien,
beginnen ze vaak weer. Roken heeft namelijk alles
te maken met gewoontevorming. Zodra je thuis
weer je favoriete stoel ziet waar je graag in rookt, of
zodra stress de kop op steekt, steken veel mensen
weer een sigaret op. Zelf behandel ik veel rokers
met medicijnen en cognitieve gedragstherapie. Bij
dat laatste bereid ik mensen voor op wat zij doen
als iemand ze een sigaret aanbiedt bijvoorbeeld.
Kunnen ze dan weigeren? Ik zeg altijd: Regeren is
vooruitzien.’

‘In de VS is recent onderzoek gedaan naar de baten
van het breed beschikbaar maken van de behandeling om te stoppen met roken via de zorgverzekering. Daaruit bleek dat veel rokers deelnamen aan
een behandeling en vervolgens ook stopten met roken. Daardoor verbeterde hun gezondheid en hadden zij bijvoorbeeld minder last van hart- en vaatziekten. Met dit succes in het achterhoofd lijkt het
mij nuttig onderzoek te doen naar wat het breder
toegankelijk maken van de klinische behandeling
kan opleveren. Rokers kosten de samenleving veel
geld, dus ik denk dat de kosten van deze behandeling kunnen opwegen tegen de kosten die zo worden uitgespaard. Bovendien zet de overheid vol in
op het ontmoedigen van roken, daarbij past het dat
een klinische behandeling die effectief is gebleken,
vergoed wordt.’

je kunt roker observeren
ook stoppers worden ziek

Wilco Sliedrecht, verslavingsarts bij De Hoop
GGZ

Annemarie Vermeer-Doek, ND-lezer
‘Ik vind het heel vreemd dat de klinische behandeling voor rookverslaafden nog niet vergoed wordt.
Als je ziet hoe ziek rokers kunnen worden ... Ik zie
om me heen mensen die al gestopt zijn met roken,
maar toch ernstig ziek worden. Ook ken ik mensen
die echt wel willen stoppen, maar die dit op eigen
kracht niet voor elkaar krijgen. Ik vind het belangrijk dat mensen alle hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben om van het roken af te komen. Van mij
zou de overheid sigaretten zelfs mogen verbieden.’

kliniek werkt intensiever
Peter Vossenberg, voorzitter van de Vereniging
voor Verslavingsgeneeskunde Nederland
‘Het lijkt mij zeker zinvol als de klinische behandeling voor rookverslaafden vergoed wordt. Een soortgelijke behandeling voor drank- en drugsverslaafden wordt immers ook vergoed. Op dit moment is
het niet mogelijk om rookverslaafden op te nemen,
terwijl ik denk dat er een groep is die daar baat bij
zou hebben. De grote voordelen van een klinische
behandeling zijn dat de behandeling veel intensiever kan zijn en dat de omgeving rookvrij is. Als rokers thuis worden behandeld, kunnen zij nog steeds
makkelijk naar de winkel lopen om sigaretten te
kopen. Als ze opgenomen zijn, is de drempel daarvoor een stuk hoger. Dat maakt stoppen met roken
gemakkelijker.’

‘Ik ben het absoluut eens met de oproep om de klinische behandeling voor rookverslaafden te laten
vergoeden door de zorgverzekeraar. Rokers hebben
vaak allerlei gezondheidsproblemen en dat kost de
maatschappij veel geld. Dat maakt de kosten van de
behandeling voor een deel goed. Bovendien sterven
jaarlijks 20.000 mensen aan de gevolgen van roken.
Daar weegt geen zak geld tegenop. De grote voordelen van de behandeling zijn dat je rookverslaafden
kunt observeren en direct de juiste medicijnen kunt
geven, en dat ze afgesloten zijn van de buitenwereld. Als rokers met elkaar een behandeltraject volgen, strijden ze allemaal dezelfde strijd. Daardoor
zullen zij gemotiveerder zijn om te stoppen. Net als
bij andere verslavingen zal het terugvalgevaar blijven bestaan. Een natraject is essentieel.’

kliniek maakt het erger
Wim Groot, zorgeconoom aan Maastricht
University
‘Ik denk niet dat deze behandeling een meerwaarde
heeft. Er wordt te gemakkelijk een vergelijking gemaakt met de opname van alcohol- of drugsverslaafden. Mensen uit die laatste categorieën kunnen
door hun verslaving vaak niet meer functioneren in
de samenleving. Zij hebben vaak schulden en problemen in de werksfeer en relaties. Maar rokers
hebben in de meeste gevallen een normaal dagelijks leven. Het lijkt mij eerder een probleem dan
een oplossing als je hen in een kliniek stopt. Coaching thuis werkt voor hen waarschijnlijk beter,
dan kunnen ze hun dagelijks leven gewoon voortzetten en bijvoorbeeld naar hun werk blijven gaan.’
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Roeland van Mourik • redacteur nd.nl/columns

Binyomin Jacobs • opperrabbijn nd.nl/opinie beeld anp / Michel van Bergen

psst.

Liturgie
Op sommige momenten ben ik jaloers op predikanten. Bijvoorbeeld wanneer zij de liturgie voor de eredienst mogen samenstellen. Dat lijkt me verschrikkelijk leuk werk. Neem nu het dilemma: zingen we het Wilhelmus
voor of na de zegen? Om daar een knoop over door te hakken, dat moet toch
geweldig zijn.
Zo zou ik als ik predikant was, graag een keer het kerstlied ‘Hoor de eng’len
zingen d’eer’ tijdens een paasdienst opgeven. ‘God verzoent der mensen
schuld’, zing je dan. En: ‘Al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf.’
Ik zou ook nog wel een stapje verder willen gaan (ik maakte het mee tijdens
een dienst van de Preek van de Leek in Amsterdam) door ‘We beginnen pas’
van De Dijk als slotzang op te geven.
Alles komt terecht
We zijn er nog niet
Maar we zijn onderweg
Alles komt terecht
We beginnen pas
We beginnen nu pas echt
Het Wilhelmus in de dienst, dat zou toch geen dilemma moeten zijn in deze
liturgisch verwarrende tijden ... En anders neem je als kerkganger de tip van
predikant Elsbeth Gruteke ter harte. Zij houdt bij bepaalde liederen die worden gezongen weleens haar mond.

Peter de Waard • redacteur economie Volkskrant nd.nl/opinie beeld epa

5G legt zwakte van onze
kenniseconomie bloot
…Dat Europa nu de afweging moet
maken tussen een extreem duur
5G-netwerk en de politieke risico’s
van een voordelige variant uit China, heeft het aan zichzelf te danken.
‘Als de lichten in het Westen doven,
zullen die in het Oosten schijnen. En
als het in het Noorden donker wordt,
is er nog het Zuiden.’
In februari van dit jaar gaf Ren
Zhengfei, oprichter en CEO van telecomgigant Huawei en vader van de
in Canada gearresteerde Meng
Whanzou, een interview aan de BBC.
Hij liet er geen misverstand over bestaan dat Huawei het mondiale gevecht over het 5G-netwerk zal winnen, ondanks alle angst voor
mogelijke Chinese spionage.
Geen bedrijf in de wereld kan de
knowhow van de Chinese multinational op het gebied van 5G evenaren
en het zo goedkoop aanleggen. Huawei heeft de standaard al neergezet
door contracten af te sluiten voor 5G
met dertig landen in de wereld – van
IJsland en Zwitserland tot Turkije en
Saudi-Arabië. De Chinezen hebben
een enorme voorsprong doordat ze
meer research hebben gedaan en
meer mogelijkheden hebben gehad
om het netwerk te introduceren en
te testen.

de standaard
Zoals Google de standaard heeft gezet voor de zoekmachine, Microsoft
voor het computerbesturingssysteem
van de pc en in het verre verleden
Matsushita voor de VHS-video en
Philips voor het cassettebandje, zo
doet Huawei dat voor 5G. Daarbij
leidt het bedrijf de volgende digitale
revolutie op weg naar zelfsturende
auto’s, cashloos betalen, remote
computing (op afstand op een computer werken), precisielandbouw,
droneverkeer, de slimme stad en het
internet der dingen.
Er zijn andere 5G-aanbieders, zoals
Samsung in Korea, NEC in Japan,
Ericsson en Nokia in Europa en Verizon en Qualcomm in de VS, maar die
staan op grote achterstand. Niette-

5 mei is geen d
…Ja, we zijn bevrijd, maar de vrijheid hebben we niet gekregen.
Misschien is het daarom wel goed
dat de Joodse gemeenschap dit jaar
de vlag niet hijst.
Dit jaar geen krans namens de Joodse
gemeente bij de 4 meiherdenking.
Nog even los van het ‘draagverbod’
en andere Halagische complicaties
zoals gebruik van de microfoon: het
is sjabbat en sjabbat kent geen treur.
Maar zelfs als de Joodse gemeente
ervoor heeft gezorgd dat vóór sjabbat
de bloemen namens de Joodse gemeenschap werden neergelegd, dan

Ik weet veel van
andere mensen,
maar weet het
van mijn eigen
ouders niet.
nog: we ontbreken bij de herdenkingsplechtigheid.
Mijn ouders vertelden mij ieder jaar
weer dat zij geen behoefte hadden
aan die twee minuten stilte. Het was
goed dat die twee minuten er waren
... voor de anderen. Maar zij zelf hadden dagelijks hun familieleden in gedachte die ‘niet terug waren gekomen’, zoals ze dat zo steriel wisten te
omschrijven. Het was voor hun iedere dag weer die twee minuten stilte. En dan na die doodstille twee minuten werd de vlag gehesen. Het was
feest.

weg treur
Bevrijdingsdag. Weg treur, vergeet
alle doden, vergeet de foto’s van de
gaskamers en de bergen stoffelijke
resten, de hopen met schoenen, de
beestenwagens: het is feest! Op 5
mei gingen we naar de feestelijke
kraampjes op de Dam en het Rokin.
Ook ik kreeg een rood-wit-blauw
speldje op en als ik me goed herinner
ook nog een oranje strikje.
Mijn lieve moeder was altijd vol
lof over de niet-Joden die haar het
leven hadden gered. Het waren arme,
gelovige en door en door goede mensen. Zij mocht niet klagen, want zij
was niet in het kamp geweest. Mijn
vader had zwaar geleden tijdens de

onderduik, hij en zijn ouders en de
andere onderduikers waren mishandeld, fysiek en geestelijk.
‘Maar toch hebben ze ons het leven
gered’, heeft hij mij vaak laten weten. Maar wat er nu precies gebeurd
was ...zo graag had ik het hem willen
vragen. Mijn tante Wies, die met pa
zat ondergedoken en mijn vader
heeft overleefd, heb ik
het nog kort voor haar overlijden gevraagd. Maar ze wilde er niet over
spreken, bang voor slapeloze nachten. En dus weet ik van heel veel
mensen wat de oorlog
bij hen heeft kapotgemaakt, maar
van mijn eigen ouders niet. Ik ben nu
dus de zogenaamde tweede generatie. Onze ouders hebben het meegemaakt en aan ons overgedragen.
Onze ouders hebben ons vaak ver-

Geen bedrijf in de wereld kan de knowhow van de Chinese multinational
Huawei op het gebied van 5G evenaren.
min hebben de VS en Australië om
politieke redenen besloten Huawei te
weren. Maar in Europa zijn er twij-

Google zette de
standaard voor
de zoekmachine,
Huawei doet
dat voor 5G.
fels. De Duitse telecomindustrie heeft
de overheid al laten weten dat Huawei niet mag worden uitgesloten.
In Nederland lijkt KPN te schipperen.
Vorige week zei KPN in zee te willen
gaan met Huawei voor randapparatuur (de benodigde antennes en basisstations), maar voor de kern van
het 5G-netwerk (het doorgeven van

de informatie aan de gebruiker) een
andere aanbieder te zullen zoeken,
zodat geen gegevens kunnen worden
afgetapt. KPN wacht nog op duidelijkheid; het wil niet het risico lopen
bedrijfseconomisch de beste oplossing te kiezen, maar later politiek te
worden teruggefloten. Dat Europa nu
de afweging moet maken tussen de
beste prijs (5G is extreem duur) en
de politieke risico’s, heeft het aan
zichzelf te wijten.
In 2000 besloten de EU-landen om
van hun continent in tien jaar de
meest dynamische kenniseconomie
ter wereld te maken – de zogenoemde Lissabon-strategie. Twintig jaar
later is er nog weinig van terechtgekomen. Wil het oude continent voorkomen dat hier het licht uitgaat, zoals Zhengfei verkondigt, dan moet
het concurrerende alternatieven aanbieden. Anders zal het na de Amerikaanse Big Tech aan de Chinese Big
Tech 2.0 worden uitgeleverd. <

rechtgezet

Verhaalsuggestie?

ndmeedenken.nl
advertentie

▶ Het artikel ‘DNA als drager van
erfelijkheid’ in de krant van 1 mei
is niet geschreven door Herman
Veenhof, maar door René Fransen. <
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column

dag van de vrijheid

Govert Buijs is bijzonder hoogleraar politieke
filosofie aan de faculteit wijsbegeerte van de
Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij schrijft
elke eerste vrijdag van de maand een column.

Govert Buijs nd.nl/columns

Onderwijsvrijheid
Klaas Dijkhoffs discussiestuk ‘Liberalisme dat werkt voor
mensen’ heeft een heerlijk nuchtere toon. Klaas’ pragmatische inborst verloochent zich niet. Zijn stuk kiest onomwonden voor één doelgroep, voor de VVD: de middenklasse; dus
niet de hogere inkomens en ook niet de lagere. De VVD zou
dan geen echte volkspartij meer zijn, maar een partij voor
één groep. Dat is een veilige keus: vrijwel iedereen ziet zichzelf graag als lid van de middenklasse.
Afgezien van deze electorale keuze, is het stuk voor VVDdoen behoorlijk ideologisch ingezet. Het gaat over beginselen als vrijheid, verantwoordelijkheid en wederkerigheid.
Onomwonden stelt Dijkhoff dat onze samenleving juist vanwege de liberale waarden superieur is aan elke andere samenleving. Bij de uitleg hiervan neemt hij fors afstand van
het ‘gewoon lekker jezelf zijn’-liberalisme dat ooit hoogtij
vierde. Hij komt dicht in de buurt van een sociaal-achtig liberalisme dat van mensen ook ‘omkijken naar een ander’
vraagt. Interessant is ook dat hij scherp ziet dat de vrijheid in
het liberalisme vanouds bevochten moest worden op de
staat. Nu zijn er echter heel andere bedreigingen, met name
de grote tech-bedrijven. Daarom moet de overheid nu juist
ons beschermen tegen grote marktpartijen.

geen islamitische Haga-scholen
Heel concreet wordt het stuk niet, maar er worden wel wat
concretere hints gegeven. En daar blijkt dat die nieuwe rol
van de overheid, niet langer als bedreiging voor de vrijheid
maar vooral als beschermer van de vrijheid van burgers, ver
gaat. De gedachte die de meeste aandacht getrokken heeft
is die over de onderwijsvrijheid. In het discussiestuk is Dijkhoff mild en voorzichtig. In een interview in De Telegraaf was
hij veel explicieter: Artikel 23 staat voor hem wel degelijk ter
discussie. Geen islamitische Haga-scholen meer!
Anderen kunnen je bevrijden, maar aan vrijheid moet ieder voor zichzelf keihard werken.
teld: wees niet bang. Dit gaat nooit
weer gebeuren.
Ik herinner me nog dat in Amsterdam Oud-Zuid de Leninlaan werd
omgedoopt in Vrijheidslaan. Want
nadat ik dus jarenlang had begrepen
dat niet alleen Churchill en Roosevelt
maar ook Lenin onze grote bevrijder
was, onze held, bleek plotsklaps Lenin een moordenaar te zijn. Voor mij
als kind even verwarrend. Maar juist
als kind wen je snel aan verwarring
en begreep ik dat vrijheid en Lenin
dus niet hetzelfde waren.
Inmiddels is de generatie van de
overlevenden bijna niet meer. En
voelen wij het als onze plicht om het
door te geven. Maar om ons heen
vervaagt het verleden in ras tempo.
Het lijden van onze ouders, voor en

na de oorlog, het vergassen van al
hun familieleden ‘die niet terugkwamen’ wordt zelfs zichtbaar ontkend.
Een overlevende die scholen bezoekt
om zijn verhaal te delen, wordt regelmatig geconfronteerd met leerlingen die verplicht moeten luisteren,
als onderdeel van de les over goed
burgerschap, maar wel de overlevende letterlijk de rug toekeren. En dat
wordt door de schoolleiding getolereerd, want de leerling is wel aanwezig en mag natuurlijk een afwijkende
mening hebben. Waarom, zo vroeg ik
me al jarenlang af, heet 5 mei Bevrijdingsdag en niet Dag van de Vrijheid.
Maar ik begon het pas een beetje te
begrijpen. Nederland werd op 5 mei
bevrijd van de bezetter. Maar of die
bevrijding ook geleid heeft tot echte
vrijheid, betwijfel ik meer en meer.

Als het dreigingsniveau hoog is. Als
deskundigen nagenoeg unaniem
aangeven dat de vraag niet is of er
een aanslag komt, maar uitsluitend
waar en wanneer, dan denk ik dat de
bevrijding heeft plaatsgevonden,
maar vrijheid helaas nog niet werd
verkregen.
Misschien is het juist daarom wel
goed dat we dit jaar even niet meedoen met het hijsen van de vlag die
eerst halfstok hangt en dan vol
vreugde wordt gehesen vanwege Bevrijdingsdag. Want we moeten bevrijding niet verwarren met
vrijheid. Anderen kunnen je bevrijden, maar aan vrijheid moet ieder
voor zichzelf keihard werken. Vrijheid betekent respect voor de ander,
tolerantie, ruimte geven aan de
medemens. <

ingezonden Ludo Zwaan, Hoevelaken

Militairen Venezuela zullen niet deserteren
Gaat president Nicolas Maduro uiteindelijk vertrekken uit Venezuela en
gaat oppositieleider Juan Guaidó de
macht overnemen? De grootmachten
Rusland, China en Amerika doen volop mee. In feite maken Cubaanse militairen en de geheime dienst (G2) in
Venezuela de dienst uit. Vele overheidsdiensten zijn geïnfiltreerd: het
bevolkingsregister, notariaat, gezondheidszorg. De daar werkende
Cubaanse artsen chanteren de bevolking: alleen hulp als ze Maduro steunen. Net zoals dat gebeurt met voedselpakketten.
Guaidó claimt dat het leger steeds
meer achter hem staat. Ik betwijfel
het. Want de communisten uit buurland Colombia hebben duizenden

guerrilla’s in Venezuela en zijn actief
in de goudwinning en drugssmokkel.
Verdwijning van Maduro bedreigt
hun smokkelroute. Een kilo cocaïne
brengt veel meer op dan een vaatje
olie. Reken maar dat guerrilla’s massaal worden ondersteund en geholpen in de transporten door militairen
van het Venezolaanse leger. Dat gebeurt ook bij de mijnbouwactiviteiten. Officieel moet het leger illegale
goudwinning bestrijden, maar in de
praktijk faciliteren ze het en zijn ze
medeplichtig en strijken hun deel
van de winst op. Die (duizenden) militairen – van hoog tot laag – gaan
niet deserteren.
Maar er loopt meer gespuis rond in
dit mooiste land van Zuid-Amerika.

Iran is er ook aanwezig, om uranium
te delven ten behoeve van een eigen
kernwapenarsenaal.
Verder is de door Iran gesteunde organisatie Hezbollah actief in Venezuela. De zoon van de Libanese Hezbollah-leider Al Assaimi is vicepresident
geweest. Saillant detail is dat zijn
zuster ambassadeur (voor Venezuela)
was in Nederland. Beiden zijn actief
in de drugsactiviteiten.
Als ik voorzichtig alle buitenlandse
strijders in Venezuela optel dan heeft
de interventie allang plaatsgevonden.
De ruwe schatting is dat er 20.000 tot
40.000 Cubanen zijn, naast misschien
wel tienduizend guerrilla’s uit diverse landen. <

De wijsheid van een
briesende juf Ank.
Op zichzelf is een grote moeite met artikel 23 een oud liberaal standpunt. Zodra het over onderwijs gaat, is het vrijheidsdividend bij liberalen op. Maar er speelt waarschijnlijk
meer. Dijkhoff voelt, naar ik vermoed, heel goed aan dat de
beeldvorming rond religie inmiddels diepgaand is veranderd.
Religie staat voor veel Nederlanders inmiddels gelijk aan gevaarlijke indoctrinatie. Religie gaat over onderdrukking en
geweld – het beeld van de islam en ISIS- of het zet aan tot
kindermisbruik – het beeld van de Rooms Katholieke Kerk. En
wie als protestant mocht denken de beeldvormingsdans te
ontspringen, moet vooral een aflevering bekijken van The
Handmaid’s Tale, de afschuwwekkende serie waarin christen-fundamentalisten in de VS een theocratisch-totalitair
regime organiseren waarin mannen het volledig voor het
zeggen hebben en vrouwen tot broedstoven en sloofjes gereduceerd worden.

dit helpt tegen plat succesdenken
De verdediging van bijzonder onderwijs zal daarom niet te
snel in oude reflexen en verdediging van bestaande rechten
moeten schieten, maar een breder palet van argumenten
moeten bouwen. Drie soorten argumenten zie ik zo voor me.
Het Nederlandse stelsel geeft ruimte aan een grote diversiteit van onderwijskundige benaderingen die niet met religie
van doen hebben: Vrije Scholen, Jenaplan, Montessori, Kees
Boeke, Dalton, er is zelfs één ‘sociocratische’ school.
Ten tweede: het Nederlandse stelsel is juist een heel belangrijk alternatief voor echt gesegregeerd onderwijs, dat in veel
landen bestaat omdat rijken hun eigen ‘privaat onderwijs’
betalen, van goede of zelfs uitstekende kwaliteit, waarnaast
dan vaak matig openbaar onderwijs overblijft, waar dan juist
ook kinderen uit achterstandsituaties en minderheidsgroepen heen moeten.
Ten derde is er de lijn van de onvolprezen juf Ank, die in de
laatste aflevering van De Luizenmoeder tekeerging tegen het
carrièremannetje van de onderwijskoepel en daarbij brieste
dat ze liever uitgaat van het ‘sprookje van geloof, hoop en
liefde’ dan ‘met een dikke portemonnee en een Audi A6 geloven in het sprookje dat je dan pas werkelijk wat voorstelt’.
De vrijheid van onderwijs beschermt juist ook tegen de indoctrinatie van een plat succesdenken.
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familieberichten tarief
€ 1,24 per mm, per kolom
(incl. 21% btw); via site
€ 1,13 per mm, per kolom
(incl. 21% btw); over
telefonisch opgegeven
advertenties kunt u niet
reclameren
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Prijs de Heer, want Hij is
goed! Zijn liefde duurt
eeuwig: Hij zorgt voor ons

We zijn blij en
dankbaar! God gaf ons
een zoon en broertje

Bram
Abraham Korstiaan
30 april 2019
Matthijs, Marlien en
Chris van der Welle
Duikersloot 75
2642 DT Pijnacker
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"Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal u
rust geven"
Matth. 11 : 28
Maandag 29 april heeft de Here tot zich genomen onze
broeder en vriend:
Hendrikus van der Zalm
Wij bidden Ina Gods troost en kracht toe.
De Caravanclub Zaltbommel:
Jan en Willy van den Berg
Ko Edskes
Herman en Atie Koevoet
Jan en Marijke Raes
Bram en Gerda Teunissen
Henk en Trijnjo de Vries

De Here nam tot Zich ons trouw en meelevend lid

Titia Verboom - Knol
Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen de troost
van onze Hemelse Vader toe.
Vrouwenvereniging "Bouwend op Gods Woord" te
Heemse

Overlijdensberichten
uit andere bladen:
Reformatorisch dagblad:
25 april: Gerrit Hoekert te
Doornspijk (79); Johanna Adriana
Lekkerkerker-de Leeuw te Hei-en
Boeicop (88); Jacob Bouman te
Nieuw-Beijerland (88); Christiaan
Bernardus Goud te Springford
(Canada) (75); Cornelia Melissant
te Oude-Tonge (80);
26 april: Laurus Jan Tramper
te ‘s-Gravenpolder (84);
Coenraad Tiddo Febo Perdok
te Katwijk (82); Ria van Dijkvan Hal te Veenendaal (73);
Thomas Heemskerk te Katwijk
(79); Carel Ferdinand van der
Zwan te Ridderkerk (66); Hans
Aloysius van der Plas te Gouda
(85); Gijsbertus van Egdom
te Veenendaal (61); Leendert
Adriaan den Heijer te Zoetermeer
(77);
27 april: Elizabeth Pieternella
van den Bout-van den Boogaart te
Ridderkerk (82); Gerrit Schilder
te IJsselmuiden (87); Pieter de
Jongste te Ridderkerk (90); Annie
Hulsman-de Lange te Rijssen (94);
28 april: Dieuwertje BeekhofPool te Wapenveld (79); Johanna
Helena Hendrika Zwerus-van
Reenen (72);
29 april: Martha BeekhuisMateboer te De Kwakel (74);
Teuntje Budding-van Ommeren
te Achterberg (81); Jacob
Hoogendoorn te Waarder (93);
30 apr: Pieter Mathew Walen te
Leiden (47); Bartel Midavaine
te Apeldoorn (73); Hendrika
van Wijk-van Heemskerk te
Nederhemert (89).
Trouw:
24 april: Johannes Jan Gooi Visser
te Volendam (83); Ada ValkLemckert te Oosterbeek (78);
Dina Maria de Rijcke-Groenwoudt
te Bosch en Duin (88);
25 april: Johan Wilhelm Genuit
te Papendrecht (96); Nicolaas
Hendrik Schut te Lunteren (80);
26 april: Willemien Olde-van
Haeringen te Zwolle (82);
27 april: Johanna Maria de Bondt
te Capelle aan den IJssel (90);
28 april: Albert Tempel te
Wageningen (88); Laurens
Schouwenaar te Dronten (82);
Gerrit Hengeveld te Nijmegen
(91); Annie Aleida Luijmes-ter
Maat te Utrecht (91).
Friesch Dagblad:
25 april: Eelkje Couperus te
Hurdegaryp; Vroukje de WitWuring te Akkrum (78); Berta
Brouwer-Broekers te Leeuwarden
(85); Sijke Posthumus-Fokkema
te Leeuwarden (94);
26 april: Fokke Fokkema te
Groningen (79); Dirk van der
Meer te Froubuurt (70);
27 april: Hendrik Rozema
te Wijnjewoude (85); Jansje
Hoogsteen-de Wilde te
Beekbergen (93); Anna Femke van
de Lageweg te Nij Beets (0);
28 april: Sake Anne van den Bosch
te Goutum (74); Pieter Harry de
Roos te Leeuwarden (49); Aaltje
van Stralen-Monsma te Weidum
(86);
29 apr: Corrie van de Lagewegvan der Meer te Nij Beets (35).

Lijsttrekkers van
EU-verkiezingen
vrijwel onbekend
▶ Brussel
Drie weken voor de Europese verkiezingen zijn de lijsttrekkers van
de partijen nog vrijwel onbekend.
Alleen van PvdA-‘Spitzenkandidat’
Frans Timmermans weet een meerderheid van de kiezers wie hij is.
Dat blijkt uit onderzoek van I&O
Research, dat voor Nederland een
nek-aan-nekrace tussen VVD en
Forum voor Democratie voorspelt,
over wie de meeste zetels in het Europees Parlement wint.
De Nederlandse kiezer vindt de verkiezingen voor het Europees Parlement (23 mei) veel minder belangrijk
dan die voor de Tweede Kamer, de
gemeenteraad en Provinciale Staten.
Uit het onderzoek van I&O Research
blijkt dat 29 procent van de burgers
zich betrokken voelt bij de Europese
stembusgang, fors lager dan bij de Kamer (77 procent). Ook het vertrouwen in het Europees Parlement is gering (33 procent) vergeleken met de
gemeenteraad (65 procent), de Kamer
(55 procent) en de Provinciale Staten
(47 procent).
De geringe bekendheid van de lijsttrekkers is een pijnlijke kwestie voor
sommigen die al jaren in Brussel
werkzaam zijn. Timmermans (5 jaar
Europees commissaris) geniet met 69
procent de grootste bekendheid. Op
nummer 2 staat D66-lijstrekker Sophie in ’t Veld die door 26 procent van
de ondervraagden werd herkend. In ’t
Veld zit sinds 2004 in het Europees
Parlement en was al diverse keren
lijsttrekker.
Marcel de Graaff (PVV-lijsttrekker, 5
jaar Europarlementariër) is bekend bij
10 procent van de kiezers, Esther de
Lange (CDA, 12 jaar Europarlementariër) bij 9 procent en Bas Eickhout
(GroenLinks, 10 jaar Europarlementariër) bij 7 procent. Ter vergelijking:
bij de Kamerverkiezingen genoot de
minst bekende lijsttrekker, Tunahan
Kuzu van DENK, toch nog bij 62 procent van de kiezers bekendheid.

ontevredenheid neemt af
Opvallend is dat 61 procent van de
ondervraagden niet weet wie de lijsttrekker van hun voorkeurspartij is. Zo
denkt 10 procent van de VVD-stemmers dat Timmermans hun man is,
waarmee de PvdA’er op dezelfde plek
staat als VVD-lijsttrekker Malik Azmani zelf. Ook opmerkelijk: 3 procent
van de GroenLinksstemmers meent
dat PVV’er De Graaff hun voorman is.

Nederlanders zijn nog steeds ontevreden over de EU (47 procent), al is
dat aantal wel gedaald sinds 2016 (65
procent). Ruim 30 procent van de ondervraagden zegt tamelijk of zeer tevreden te zijn over de EU (2016: 23
procent). De onvrede is het grootst bij
laagopgeleiden. Bijna de helft (46
procent) van de kiezers vindt dat de
EU te veel macht heeft en dat de Europese integratie te ver is gegaan (47
procent).
Ondanks de geringe betrokkenheid
bij en de onvrede over de EU, vindt
meer dan 60 procent van diezelfde
kiezers dat de EU het voortouw moet
nemen bij het aanpakken van wat zij
als de grote problemen van deze tijd
zien: klimaatverandering, migratie
en veiligheid.
Onderzoeker Peter Kanne van I&O Research: ‘De EU laat het daar in de ogen
van de kiezers afweten. Als de EU oplossingen aandraagt voor deze grote
vraagstukken, kan ze haar bestaansrecht bewijzen.’ Electoraal vallen er
zetels te winnen met pro-Europese
standpunten.
Ook bij kwesties als het invoeren van
een vliegtaks en het bestrijden van
belastingontduiking door multinationals, ziet ruim 40 procent van de kiezers een grote rol voor de EU weggelegd. Ruim een derde (37 procent)
vindt een Europees leger een goede
zaak, vooral PvdA- en D66-kiezers
zijn gecharmeerd van dit idee; SGP-,
ChristenUnie- en Forum-stemmers
zijn het felst tegen.

nexit
Een Nederlands vertrek uit de EU
(nexit) wordt door 72 procent van de
kiezers afgewezen (2016: 67 procent).
De opkomst bij de komende Europese
verkiezingen zal volgens I&O Research tussen de 37 en 45 procent liggen. In 2014 bracht 37,3 procent van
de Nederlandse kiezers zijn stem uit,
minder dan het EU-gemiddelde
(42,6). Vooral SGP- en PvdA-stemmers zijn van plan te gaan stemmen
(ruim 70 procent). Minder zeker is de
aanhang van PVV (48 procent zegt te
gaan stemmen), Forum voor Democratie (52 procent) en CDA (58 procent).
De Europese verkiezingen zijn – meer
dan andere – ‘opkomstverkiezingen’,
concludeert I&O-onderzoeker Kanne:
‘De partij die er het best in slaagt haar
achterban naar de stembus te krijgen
kan goede zaken doen.’ <

Eurocommissaris Frans Timmermans (r.), afgelopen maandag voor aanvang van
het Maastricht Debate. Hij is de enige lijsttrekker die veel bekendheid geniet.
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EU-VERKIEZINGEN LEVEN WEINIG

LIJSTTREKKERS
VEELAL ONBEKEND

Percentages antwoorden op de vraag:
Hoe betrokken bent u bij de Europese verkiezingen?
Zeer sterk

Sterk

Matig

Helemaal
niet

Percentage ondervraagden
dat lijsttrekker kent

Neutraal

Eigen kiezers
Alle ondervraagden

‘Meer integratie’ is
verkiezingstaboe

Tweede Kamer
35
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16

Gemeenteraad

69

17

37

33
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…Toch zijn de meesten tevreden met
de EU. Vanwaar dit verschil?

4

Provinciale staten
5

…Politici zeggen dat het mooi is geweest met het verlies aan soevereiniteit.
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▶ Den Haag

Frans Timmermans

23

45
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PvdA
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Europees Parlement
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36
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72

60

%
Ja, blijven

Sophie in ’t Veld
D66

TOCH IS EEN
MEERDERHEID VOOR
IN DE EU BLIJVEN
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Moet Nederland bij de EU blijven?
Antwoorden in procenten
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16%
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PVV
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TE VEEL OF TE WEINIG EU-BEMOEIENIS
In procenten
Te veel bemoeienis
Derk Jan Eppink

Te weinig bemoeienis

FvD
Percentage dat vindt dat
het op Europees niveau
moet worden aangepakt

Landbouw 22
27

9
18

20
Vluchtelingenproblematiek

60

11
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Esther de Lange

Pensioenen

CDA

7

10

8
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Natuurbescherming

30

7

38

Bestrijding armoede
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Malik Azmani

5
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Persvrijheid

7
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Bestrijding terrorisme

‘romantische benadering’

VVD
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20
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44
Bas Eickhout
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Nederland heeft 26 van de 751 zetels in het Europees Parlement
Zetels nu

Prognose komende verkiezingen
26

5

5
4

4

4

Peter van Dalen

4

ChristenUnie

3

3

3 3

2

5

2

2 2

15

2 2
1

VVD

GL

FvD

1
0

0
D66

PvdA

020519 © de Volkskrant - bm. - Bron: I&O-research, Peter Kanne

CDA

SP

CU-SGP

PVV

PvdD

Arnout Hoekstra
SP

Als het aan de Tweede Kamer ligt,
geeft de Europese Unie haar integratiedoelstelling zo snel mogelijk op.
Vorige week stemden 105 Kamerleden vóór een motie om het streven
naar een ‘steeds hechter verbond van
de Europese volkeren’ uit het Verdrag van Lissabon te schrappen. De
indieners, Roelof Bisschop (SGP) en
Renske Leijten (SP), schreven erbij
dat het streven naar steeds verdere
integratie in de EU ‘kan bijdragen
aan een onnodige en onwenselijke
inperking van de soevereiniteit van
lidstaten waarbij talloze EU-burgers
zich niet thuis voelen’.
De ruime Kamermeerderheid tegen
‘an ever closer union’ wilde aan de
Nederlandse kiezer waarschijnlijk
haar eurokritische gezicht tonen in
de aanloop naar Europese verkiezingen, die op een triomf voor het eurosceptische Forum voor Democratie
lijken uit te draaien. Het was een
mooie gelegenheid voor politiek profileren. Dat gold ook voor de europositievere partijen die tégen de motie
stemden: D66, PvdA, GroenLinks en
DENK.
Afgezien daarvan hoort deze motie
thuis in het hokje ‘je reinste symboolpolitiek’, vindt de Leidse hoogleraar Europese politiek Amy Verdun.
Want: ‘Nederland kan die tekstwijziging niet afdwingen. Om ‘an ever closer union’ uit het verdrag te schrappen, moeten de andere 27 lidstaten
dat goedkeuren.’ Verdun vindt dat de
Kamer het belang van de zinsnede
overdrijft. ‘Het streven naar een
hechter verbond is een fundament
van de Europese Unie, maar die tekst
verplicht niemand tot concrete stappen. Nergens staat in de verdragen
wat het einddoel is, hoever die integratie zou moeten gaan. Dat bepalen
de lidstaten zelf, in onderling overleg.’

De initiatiefnemer van de motie,
SGP-Kamerlid Bisschop, vindt die fluide interpretatie juist problematisch.
Puur semantisch bekeken impliceert
‘vastbesloten voortgaan met de totstandbrenging van een steeds hechter verbond tussen de volkeren van
Europa’ dat dit proces voortduurt tot
het natuurlijke eindpunt: een federale Europese staat. Immers, hoever
de Europese integratie ook gevorderd
is, volgens het verdrag blijft ‘steeds
hechter’ het doel. Bisschop: ‘De term
is rekbaar en schept een denkkader
waarin verdergaande eenwording de
norm is. Dat roept bij velen onbehagen op. Mensen zijn sociale wezens
die zich verbonden voelen met wat
nabij is – hun familie, hun dorp, hun
vereniging, hun directe sociale omgeving. Ik voel me eerst Nederlander
en dan pas Europeaan. Dat is de kern
van het bezwaar tegen het verlies
van nationale zeggenschap.’
De Groningse universitair docent Europese betrekkingen Anjo Harryvan
kenschetst Bisschops sentimenten
over de natiestaat als ‘de romantische benadering uit de 19e eeuw’.
‘Het federalistisch ideaal is voor soe-

vereiniteitsdenkers natuurlijk een
nachtmerrie, maar soevereiniteit is
nooit absoluut of exclusief. Zo deelt
de Nederlandse rijksoverheid haar
soevereiniteit met de provincies en
de gemeenten. Laten we niet vergeten dat de lidstaten een deel van hun
bevoegdheden vrijwillig hebben
overgedragen aan Brussel. Nederlanders weten waar ze hun boterham
verdienen, en dat is in Europa.’

realiteitszin
D66-Europarlementariër Sophie in ’t
Veld verwijt Bisschop, Leijten en hun
medestanders een gebrek aan realiteitszin. Zij kwalificeert de motie op
Twitter als onnozel. In ’t Veld vindt
dat de lidstaten juist te veel invloed
hebben op de Europese besluitvorming. ‘De lidstaten blokkeren op bijna alle terreinen elke vooruitgang.
Liever dagdromen we nostalgisch
over de grootsheid van de natiestaat
dan dat we de werkelijkheid in de
ogen kijken.’ Die werkelijkheid is –
aldus voorstanders van het steeds
hechtere verbond – dat de afzonderlijke Europese landen mondiaal gezien geen potten meer kunnen breken. Om zich politiek en economisch
te kunnen meten met wereldmachten als de VS, China en Rusland, móét
Europa zich wel verenigen, waarschuwt In ’t Veld. ‘Laten we het ge-

‘Liever
dagdromen we
nostalgisch over
de grootsheid van
de natiestaat.’
woon hardop zeggen: we streven
naar an ever closer union, naar Europese eenwording.’
In een peiling uit 2018 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderschrijft 50 procent de stelling dat
het Nederlandse EU-lidmaatschap
‘een goede zaak’ is; maar 19 procent
is het daarmee oneens. Dat wil niet
zeggen dat een meerderheid in Nederland positief over de EU denkt,
merkt het SCP op. Een deel steunt het
EU-lidmaatschap uit negatieve overwegingen (het alternatief is erger, we
hebben geen keus). Een veelgenoemd
argument vóór is dat de Nederlandse
economie te afhankelijk is van de EU
om eruit te stappen.
Volgens Anjo Harryvan zijn de meeste politici positiever over de Europese Unie dan zij publiekelijk laten
blijken. Hij spreekt van ‘bukkende
bestuurders’ die vlak voor de Europese verkiezingen eurosceptische
taal uitslaan om de laagopgeleide
kiezer te paaien. ‘Ga eens met
PVV’ers in het café over de Europese
Unie praten. Zo’n discussie heeft de
diepgang van een surfplank. Sinds
het referendum over de Europese
grondwet in 2005 zijn de middenpartijen echter beducht voor een electorale afstraffing als ze pro-Europees
zijn. Hoewel de regering best tevreden is met de huidige taakverdeling
tussen Brussel en Den Haag, wil zij
tegenover de burgers uitstralen dat
zij hun zorgen deelt. Het is getuigenispolitiek om de boze burger te behagen.’ <
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tarief € 5,78 per regel; tekst wordt achterelkaar

Einde pilotenstaking
SAS lijkt in zicht

EU wil bedrijfsbelangen in Cuba
beschermen tegen sancties VS

doorgezet; opgave via ndadvertenties.nl

▶ Stockholm
De pilotenstaking bij de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS
wordt mogelijk beëindigd. De vliegmaatschappij heeft een voorlopig
akkoord bereikt met de vakbonden,
meldt de Noorse krant VG op basis
van ingewijden. Sinds vrijdag voeren
de piloten acties voor betere arbeidsvoorwaarden. Er zijn al 4000
vluchten geschrapt, waaronder reizen van en naar Schiphol. Zo’n
380.000 passagiers zijn door de acties gedupeerd. De staking heeft SAS
al veel geld gekost. SAS-topman Rickard Gustafson sprak maandag van
‘grote financiële gevolgen’ voor het
bedrijf. Gustafson vreest onder meer
dat klanten het vertrouwen in de
vliegmaatschappij verliezen. <

▶ Brussel
De Europese Unie heeft maatregelen aangekondigd om belangen van
Europese bedrijven in Cuba te beschermen tegen mogelijke sancties
van de Verenigde Staten tegen het
eiland.
De regering van president Donald
Trump heeft een wet uit 1996 geactiveerd waardoor sinds donderdag
Amerikaanse burgers investeerders
die in Cuba voormalig Amerikaans eigendom bezitten voor de rechter
kunnen dagen.
De EU betreurt het zeer dat deze
Helms-Burtonwet weer van kracht is

geworden, schrijft EU-buitenlandchef
Federica Mogherini in een verklaring.
Zij stelt dat Washington hiermee
breekt met afspraken uit 1997 en
1998 tussen beide blokken. ‘Dit zal
onnodige frictie veroorzaken en het
vertrouwen in en de voorspelbaarheid van het trans-Atlantische partnerschap ondermijnen.’

negeren
Volgens de EU is de maatregel in strijd
met het internationaal recht. Ze legt
de kwestie voor aan de Wereldhandelsorganisatie. Ook zal het zogenoemde blocking statute worden ge-

gerechtelijke
publicaties

activeerd, waardoor de Europese
bedrijven de Amerikaanse wet moeten negeren en juridische steun genieten bij claims. Sommige Europese
bedrijven, waaronder hotelketens,
bezitten onroerend goed in Cuba dat
voor de communistische machtsovername in 1959 in Amerikaanse handen
was. De EU werkt nauw samen met
onder meer Canada, dat ook bezorgdheid heeft geuit.
Het blocking statute dateert uit 1996
en moest de gevolgen voor Europese
bedrijven van Amerikaanse sancties
tegen Cuba, Libië en Iran onschadelijk
maken. <

■ algemeen

AEX FONDSEN

MIDKAP FONDSEN

VERKOOP BIJ EXECUTIE. Op
vrijdag 03 mei 2019 om 11:30
uur zal ter hoogte van het
adres Helios 73 te
HOOGEVEEN in het openbaar
worden verkocht een
voertuig, merk CITROEN, type
CITROEN C1, met kenteken
96XHFV. De verkoop wordt
gehouden bij opbod en
tegen directe betaling. GGN
Gerechtsdeurwaarders
(mapnr. 24841849). Kijk op:
www.deurwaardersveiling.
nl.

beurs
anp nd.nl/economie

Lager slot voor beurs Amsterdam
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▶ Amsterdam
De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met
rode cijfers gesloten, terwijl elders in Europa ook overwegend minnen te zien waren. Op het Damrak ging
metalenspecialist AMG in de uitverkoop na een winstalarm. Ook kwamen zwaargewichten Shell en ING met
kwartaalberichten.
De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,9 procent lager op 566,51 punten. De MidKap daalde 0,6 procent
tot 811,80 punten. De beurs in Parijs verloor 0,9 procent en Frankfurt was vlak. Londen zakte 0,5 procent
na het rentebesluit van de Bank of England.

Bij de middelgrote bedrijven kelderde Advanced Metallurgical Group (AMG) ruim 10 procent in waarde.
Het bedrijf verlaagde zijn winstverwachting voor heel
2019. Analisten van ING haalden het aandeel van de
favorietenlijst. Staalconcern ArcelorMittal was de
grootste daler in de AEX, met een min van 3,7 procent.
Informatieleverancier RELX zakte 2,8 procent na een
adviesverlaging door Barclays. Levensmiddelenconcern Unilever (min 1,3 procent) noteerde ex dividend.
Shell (plus 0,4 procent) behoorde tot de kleine groep
stijgers bij de hoofdfondsen.

 
S&P UK
VK

DAX
DUITSLAND

RTS INDEX
RUSLAND

koers (slot 02/05)

koers (slot 02/05)

koers (slot 02/05)

566,51

% verschil

-0,89%

koers (slot 30/04)

571,60
slot

Aalberts
ABN Amro
Adyen
Aegon
Ahold Delhaize
Akzo Nobel
ArcelorMittal
ASML Hold.
ASR Nederland
DSM
Galapagos
Heineken
IMCD
ING Groep
Kon. Vopak
NN Group
Philips Elec.
Randstad
Relx
Royal Dutch Shell A
Royal KPN
Unilever
WFD Unibail-Rod.
Wolters Kluwer

vk

%

 34,53 35,00 -1,34
20,61 20,97 -1,72

 708,00 725,60 -2,43

4,707 4,656 +1,10

21,26 21,46 -0,96

74,73 75,70 -1,28

18,62 19,33 -3,66

 184,06 185,54 -0,80
 38,95 39,60 -1,64
 100,40 101,85 -1,42
 101,10 102,05 -0,93
 96,30 96,24 +0,06





71,10 72,00 -1,25
11,30 11,36 -0,49
39,35 39,75 -1,01
38,84 38,82 +0,05
37,64 37,97 -0,86
50,56 50,92 -0,71
19,88 20,46 -2,83
28,60 28,48 +0,40
2,712 2,736 -0,88
53,24 53,96 -1,33
153,80 153,25 +0,36
61,04 62,18 -1,83



   
  

   
koers (slot 02/05)

1487,02

DOW JONES
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26307,79

-0,83%

+0,01%

-0,47%

1238,05

% verschil

% verschil

% verschil

koers (slot 02/05)

12345,42

SHENZHEN
CHINA

koers (slot 30/04)

1010,50

% verschil

+0,81%

% verschil

-0,46%

CAC 40
FRANKRIJK

NASDAQ 100
VS

koers (slot 02/05)

5538,86

koers (slot 02/05)

% verschil

7724,06

-0,85%

% verschil

-0,36%

koers (slot 02/05)

1588,53

% verschil

NIKKEI 225
JAPAN

koers (slot 26/04)

-0,50%

22258,73

-0,22%

BOVESPA
BRAZILIE

BEL 20
BELGIE

95585,44
% verschil

HANG-SENG
HONGKONG

STRAITS TIMES
SINGAPORE

koers (slot 02/05)

-0,80%

koers (slot 02/05)

3718,03

% verschil

-0,68%
































slot
vk
%
10,23 10,30 -0,68
2,91
2,82 +3,19
24,30 27,02 -10,07
26,96 27,40 -1,61
16,59 16,83 -1,43
59,54 60,56 -1,68
31,30 31,60 -0,95
25,55 25,62 -0,27
24,16 24,39 -0,94
28,38 28,50 -0,42
25,76 25,84 -0,31
26,14 25,56 +2,27
7,836
8,12 -3,50
20,10 20,06 +0,20
16,65 16,91 -1,54
24,88 25,85 -3,75
2,325 2,309 +0,69
4,322 4,34 -0,41
16,19 16,52 -2,00
26,39 26,73 -1,27
79,10 76,70 +3,13
47,18 47,92 -1,54
7,89 7,688 +2,63
136,00 133,80 +1,64
23,20 22,82 +1,67

DUURZAME FONDSEN
slot
vk
%
38,31 38,39 -0,21
34,60 34,66 -0,17
33,80 33,95 -0,44
139,51 138,83 +0,49
 156,85 158,44 -1,00

15,14 15,13 +0,07

13,16 13,15 +0,08

Actiam Noord Am.
Actiam Wereld
ASN Milieu
IUF Seif
IUF Snaif
NN Eur. R. P
NN Wer. Mix






NN Dyn Mix III
NN Dyn Mix IV
NN Dyn Mix V
NN EUR DE.
NN Euro Obligatie
NN Europe Fund
NN Financials Fund
NN First Class Obl
NN Global Fund
NN Global Obl.
NN Health Care Fund
NN Hoog Div Aandelen
NN Hoog Div Obligatie
NN Information Tech.
NN Lion Fund
NN Premium Div
Optimix Em. Markets
Optimix EuroRente
Optimix Income
Optimix Mix
Optimix Wereld
Robeco QI Gl Dev En
Robeco US C.Hg Div Eq
TCM Gl Front. H Div Eq








BELEGGINGFONDSEN

TEL AVIV
ISRAEL

% verschil

koers (slot 02/05)






Air France-KLM
Altice Europe
AMG
Aperam
Arcadis
ASM International
Basic-Fit
BE Semiconductor
Boskalis Westminster
Corbion
Eurocommercial
Flow Traders
Fugro NV
GrandVision
Intertrust
OCI N.V.
PostNL
Royal BAM Group
SBM Oﬀshore
Signify NV
Takeaway
TKH Group
TomTom
WDP
Wereldhave

29948,38

koers (slot 02/05)

3393,33

% verschil

+0,80%

% verschil

-0,20%

Add Value Fund
ASN Duurz Obl.
ASN Duurz Sm&Mid.
ASN Novib
BNP As-Pac Hg I Eq
BNP Gl Hg Inc Eq
BNP OBAM NV
HH Income Fund
HH Phoenix Fund
HH Value Fund
IdB European Mid Cap
Intereﬀekt China
Intereﬀekt India
Intereﬀekt Japan
Kempen Europ Hg Div
Kempen Europ Prop.
Kempen Gl High Div
Kempen Gl Sust. Eq.
Kempen Orange
Kempen Proﬁel 3
Kempen Proﬁel 5
KGPFN
NN Dutch Fund
NN Dyn Mix II













=


=










=

slot
52,98
29,36
42,48
56,07
57,27
60,08
82,99
19,64
36,74
29,09
68,20
1,63
0,95
1,36
7,23
17,17
33,09
76,01
94,98
36,58
37,91
22,31
69,22
31,76

vk
53,75
29,37
42,62
56,30
57,05
60,47
83,50
19,62
36,81
29,62
68,28
1,63
0,96
1,36
7,25
17,31
33,39
76,68
94,95
36,59
38,01
22,20
69,13
31,76

%
-1,43
-0,03
-0,33
-0,41
+0,39
-0,64
-0,61
+0,10
-0,19
-1,79
-0,12
0,00
-1,04
0,00
-0,28
-0,81
-0,90
-0,87
+0,03
-0,03
-0,26
+0,50
+0,13
0,00




















slot
34,04
35,02
34,44
37,64
35,46
31,39
22,30
23,23
89,96
15,68
67,89
33,75
21,95
117,20
35,46
14,48
67,69
25,69
35,81
31,44
37,93
123,43
45,16
12,48

€

GOUD

-0,0026

-0,23%

$ 1,1173

OLIE

-12,85

-1,00%

$ 1270,95

STAATS
LENING

-1,58

-2,19%

$ 70,47

%

-0,0070

-3,76%

0,1790

%
-0,12
-0,17
-0,06
-1,05
+0,03
+0,45
-0,27
-1,02
-0,41
-0,19
+0,04
-0,74
-1,44
+0,53
-0,08
-1,63
-1,44
+0,16
-0,22
-0,19
-0,84
-0,37
+0,33
-0,72

Bron:

Periode: 20 dagen

EURO

vk
34,08
35,08
34,46
38,04
35,45
31,25
22,36
23,47
90,33
15,71
67,86
34,00
22,27
116,58
35,49
14,72
68,68
25,65
35,89
31,50
38,25
123,89
45,01
12,57

RENTE
Euribor 3 mnd
Euribor 6 mnd
Euribor 12 mnd
Rente 5 jaar
Rente 10 jaar

02/05 30/04
-0,309 -0,310
 -0,232 -0,231
= -0,114 -0,114
-0,411 -0,409

0,179 0,186
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Contactloos pinnen met je Apple
…ING en Apple Pay voegen zich in
de strijd om dé opvolger van de
contactloze pinpas uit te rollen.
…Naast Android-smartphones kun
je straks ook pinnen met een iPhone
of Apple Watch.

▶ Amsterdam
ING introduceert binnenkort in Nederland Apple Pay, waarmee gebruikers van iPhones (en Apple Watches
of iPads) kunnen betalen door het
ding tegen de pinautomaat te houden. Contactloos pinnen, maar dan
met je mobiel. Gebruikers van Android-smartphones kunnen daarmee
al sinds 2015 contactloos betalen. Nu
ook Apple aansluit, kan de mobiel
een serieuze concurrent van de pinpas worden.
In Nederland zijn verschillende banken, betaaldienstverleners, technologiebedrijven en zelfs supermarkten
verwikkeld in een race om de ultieme vervanger van de contactloze
pinpas uit te rollen. Die nam sinds
zijn introductie in 2014 pijlsnel het
betalingsverkeer over: in 2018 waren
er 2,25 miljard contactloze pinbetalingen, de helft meer dan in het jaar
ervoor. De pincode intoetsen wordt
steeds minder gedaan en cash is op
zijn retour; zeker in grote steden lopen veel mensen zonder enig contant
geld rond.
Banken zoeken naar manieren om
het hun klanten makkelijker te maken dan de concurrentie doet. Techbedrijven als Apple en Google hopen
door betalingen te faciliteren nóg onmisbaarder te worden in het dagelijkse leven van de consument. De
detailhandel verwelkomt alle betaaloplossingen die minder tijd, handelingen en dus geld kosten. En allemaal smullen ze van de vele
persoonlijke gegevens die door hun
handen gaan wanneer klanten accounts op naam aanmaken en transacties registeren.
Maar de contactloze pinpas is in gebruikersgemak nauwelijks te overtreffen. Wil een nieuwe betaaloplossing ook maar een schijn van kans
hebben om terrein van de betaalpas
af te snoepen, dan moet die twee
dingen doen: de consument ervan

Apple meldt zich samen met ING op de Nederlandse markt voor contactloos betalen.
overtuigen dat betalen met een ring,
mobiel of horloge even veilig is als
contactloos pinnen, en het proces
nóg eenvoudiger maken.

wearables
ABN Amro introduceerde in januari
2019 wearables: ringen en andere accessoires die ‘draagbaar’ zijn, en
voorzien van een betaalchip. Handig,
omdat je voor betalen met de draadloze pinpas doorgaans twee handen
nodig hebt: een om de portemonnee
te trekken, de ander om de pinpas
eruit te halen. Wie aan de kassa staat
met een glas bier of een huilend kind
aan de hand en is gezegend met een
wearable om pols of vinger, hoeft al-

leen even de vrije hand langs de automaat te halen.
Grote belofte voor het nieuwe betalen is de mobiele telefoon. We hebben hem altijd bij ons, vaak ook als
de portemonnee thuis ligt – tijdens
een rondje hardlopen bijvoorbeeld
– en een steeds groter deel van ons
leven speelt zich toch al op een
scherm af. Nederlandse gebruikers
van Android, het besturingssysteem
van Google waarop vrijwel alle
smartphones draaien die niet van
Apple zijn, kunnen al sinds 2015 betalen met de NFC-chip in de telefoon
(als ze bij een deelnemende bank
klant zijn). Dat is de chip die ook
contactloos betalen met de pinpas of

inchecken met de ov-chipkaart mogelijk maakt.
Volgens de Betaalvereniging Nederland gebruiken inmiddels 600.000
mensen die functie, maar doet een
gemiddelde gebruiker maar tweeënhalve transactie per maand. Die gebruiker moet toch eerst de telefoon
uit zak of tas halen en ontgrendelen
door zijn vinger of gezicht te scannen, en dat is nauwelijks sneller dan
een pinpas pakken. Het is vooral
handig voor wie zijn portemonnee
niet bij zich heeft. Net als voor de
wearable geldt: het is een handige
satelliet van de pinpas, geen vervanging voor het moederstation.
Nu ING voor zijn acht miljoen klan-

ten de handen ineenslaat met Apples
geraffineerde marketingmachine en
loyale schare fans, hoopt de bank
mobiel betalen een impuls te geven.
iPhone-gebruikers hebben bovendien een veel inniger relatie met hun
mobiel dan de gemiddelde Androidgebruiker, ook wat betalen betreft.
Vorig jaar had een op de vier Nederlanders een iPhone, maar werd de
helft van alle mobiele betalingen met
een iPhone uitgevoerd.
ING wil niet zeggen wanneer Apple
Pay bij hen beschikbaar wordt. ABN
Amro zegt in gesprek te zijn met Apple. SNS Bank en Rabobank willen er
niets over kwijt, Triodos Bank zegt
geen plannen te hebben. <

Hans-Lukas Zuurman nd.nl/economie

anp

‘Eerlijke bananen’ favoriet bij
Nederlandse consumenten

Doorstart Op=Op Voordeelshop zeer onzeker

land beschikt inmiddels een kwart
over het Fairtrade-keurmerk.
Volgens Max Havelaar is de stijging in
de verkoop van eerlijke bananen
mede te danken aan de volledige
overstap naar Fairtrade bananen door
de supermarkten DEEN, Coop, Emté,
Jan Linders en Boon’s Markt. GfK becijferde dat inmiddels bij 83 procent
van alle huishoudens – dat zijn er 6,5
miljoen – een Fairtrade product in de
kast ligt.
‘Dit is best een forse stijging’, reageert
woordvoerder Tara Scally van Stichting Max Havelaar. ‘Vijf jaar geleden
zaten we op 63 procent. Elk jaar stijgt
het aantal kopende huishoudens. Wij
zijn heel tevreden.’ <

tor. Die nieuwe eigenaar moet beslissen wat de vervolgstappen zijn.
Mogelijk verkoopt de koper, St.art
Operations, een deel van de winkels
van de budgetdrogisterijketen. <

advertentie

Vriendelijk verzoek
Om uw overcomplete spullen ter beschikking te stellen aan de goederenwinkel van ons christelijk opvangcentrum voor mensen in nood en
‘open huis’ voor alleenstaanden, eenzamen enz.
In principe is alles welkom mits gaaf en goed. Overleg voor complete inboedels bij bijv. overlijden, kleiner gaan wonen e.d. of algehele boedelruiming.
Om te kopen is de 4300m2 winkel 3 (delen van) dagen per week open.

✁

Dat blijkt uit onderzoek van GfK. Wie
producten koopt van het Fairtrade
keurmerk van stichting Max Havelaar
helpt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een beter bestaan op te
bouwen en te gaan voor duurzaam
investeren.
Een product dat onder Fairtradevoorwaarden is verkocht, levert boerenorganisaties een minimumprijs en
premie op. Die premies kunnen boe-

renorganisaties naar eigen inzicht besteden, bijvoorbeeld aan productieverbetering, medische zorg of
onderwijs.
In 2018 ontvingen boerencoöperaties
en werknemers op plantages bijna 7
miljoen euro premiegeld uit Nederland, dat boven op de verkoopprijs
van het product kwam. De opbrengst
is vooral te danken aan de verkoop
van Fairtrade-bananen; daar werd
een volumestijging zichtbaar van 65
procent. Nederlanders aten vorig jaar
38 miljoen kilo eerlijke bananen,
goed voor 1,8 miljoen euro aan premiegeld. In 2017 was het Fairtrade
bananenvolume nog 23 miljoen kilo.
Van alle verkochte bananen in Neder-

De kans op een doorstart van winkels van Op=Op Voordeelshop is uiterst onzeker. De investeerder die de
failliete keten kocht, ziet daarvoor
geen mogelijkheden, zegt de cura-

U steunt er een zaak van levensbelang mee.
Bel tijdens kantooruren voor overleg en/of informatie:
Kollumerzwaag 0511 441542/441212 www.lichtpuntinfo.nl

✁

▶ Utrecht
Het aantal huishoudens dat zogeheten eerlijke producten koopt, is
in 2018 met zes procent gestegen
ten opzichte van 2017. Vooral de
verkoop van ‘eerlijke bananen’ zat
flink in de lift.

▶ Amsterdam
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SHOWROOM
WEGE NS COLLECTIEV

TOT

E RNIEUWING

EXTR A KORTING!

5
0
%
KORTING

1699

1189
BOXSPRING INGMAR
Incl. hoofdbord + 2 pocketveer boxsprings + pocketveer matras (300 veren/m2) + HR-40 topmatras.
140/200 van 1699 voor 1189, 160/200 nú 1329, 180/200 nú 1469, 200/200 nú 1609. Elektrisch verstelbaar vanaf 1987.
Diverse bijmeubelen en lengtematen 210 en 220 verkrijgbaar.

BOXSPRING KALMAR

BOXSPRING SUNDFALL ELEKTRISCH

LEDIKANT GIRONA

Showroomset 180/210 + 2 nachtkastjes
van 2897 voor 1448

Showroomset 180/210 (excl. nachttafels)
van 4199 voor 1259

Showroomset 180/200 + 2 nachtkastjes
van 1337 voor 668

OP=OP!
Woonboulevard 26, 0546 62 11 00
Washingtonstraat 50-52, 036 549 94 42
Nijverheidsweg-N’rd 21, 033 462 08 58
Arenaboulevard 90, 020 365 51 13
Het Rietveld 26, 055 360 43 00
Venlosingel 21, 026 744 00 56
Borgstee 7a, 0592 37 16 00
Essenstraat 11, 0570 60 80 19
Doetinchemseweg 89a, 0314 36 61 86
Dr. M.L. Kingsingel 44, 0512 53 82 96

EMMEN
ENSCHEDE
GRONINGEN
HARDERWIJK
LEIDERDORP
LELYSTAD
NIJMEGEN
ROTTERDAM
UTRECHT
VEENENDAAL
ZWOLLE

Onze openingstijden vind je op totaalbed.nl

Nijbracht 84, 0591 74 51 43
Schuttersveld 36, 053 432 64 79
Hoendiep 97, 050 589 11 34
Zuiderbreedte 9, 0341 42 59 49
Elisabethhof 12, 071 303 09 25
Zuiderpoort 13, 0320 21 87 68
Wijchenseweg 166 (woonboulevard), 024 344 87 38
Watermanweg 109 (Alexandrium), 010 316 10 55
Zeelantlaan 47-49, 030 288 67 40
Groeneveldselaan 41, 0318 50 16 86
Grote Voort 84, 038 422 44 54

Zet- en drukfouten voorbehouden.

ALMELO
ALMERE
AMERSFOORT
AMSTERDAM
APELDOORN
ARNHEM
ASSEN
DEVENTER
DOETINCHEM
DRACHTEN

*Showroommodellen zijn meeneemprijzen

19
nederlands dagblad
vrijdag 3 mei 2019

EUROPA

WEER NEDERLAND
VANOCHTEND

opklaringen

4

Koud en buien

EXTREMEN

Warmst:
Koudst:
Natst:

25,5 °C
-2,3 °C
21,5 mm

in 1990
in 1967
in 1973

VORIG JAAR

Maximum
Minimum
Aantal mm

weer

L975

bewolkt

1030

buien

3

OSLO

onweer

985

1025

3

DUBLIN
1000

sneeuwregen

BERLIJN

sneeuwbuien
VANMIDDAG

990

95OSKOU
9M

regen

LONDEN

WARSCHAU

PARIJS

sneeuw

1
5

101

20

mist

1005

4
4

wind in Bft

5

ROME

LISSABON

koufront

4

H

hogedrukgebied

L

lagedrukgebied

15

10

CANARISCHE
EILANDEN

<-15°

-1000- isobar

NEDERLAND
stad

weer

°C weer

Amsterdam
Apeldoorn
Arnhem
Breda
Den Bosch
Den Haag
Den Helder
Eindhoven
Emmen
Enschede
Groningen
Leeuwarden
Lelystad
Maastricht
Middelburg
Nijmegen
Rotterdam
Terschelling
Utrecht
Venlo
Vlissingen
Winterswijk
Zierikzee
Zwolle

regenbui
bewolkt
bewolkt
regenbui
bewolkt
bewolkt
regenbui
bewolkt
bewolkt
regenbui
regenbui
regenbui
bewolkt
regenbui
bewolkt
bewolkt
regenbui
regenbui
regenbui
bewolkt
bewolkt
bewolkt
bewolkt
bewolkt

10
10
10
10
11
10
9
12
10
10
9
9
10
11
10
11
10
9
10
11
10
10
10
10

VANDAAG

VRIJDAG

6°
40%

ISTANBOEL

DUBROVNIK

MADRID

warmtefront

MORGEN

°C

onweer
onweer
onweer
onweer
onweer
onweer
regenbui
onweer
onweer
onweer
regenbui
onweer
onweer
onweer
onweer
onweer
onweer
onweer
onweer
onweer
onweer
onweer
onweer
onweer

9
10
10
10
10
9
8
11
9
10
9
9
9
10
9
10
9
8
10
10
9
10
9
9

ZATERDAG

EUROPA
stad

VANDAAG

Athene
Barcelona
Berlijn
Boedapest
Bordeaux
Brussel
Dublin
Frankfurt
Heraklion
Innsbruck
Kopenhagen
Las Palmas
Lissabon
Londen
Madrid
Milaan
Moskou
Nice
Oslo
Parijs
Rome
Sofia
Stockholm
Warschau

MORGEN

weer

°C

zonnig
bewolkt
bewolkt
bewolkt
regenbui
bewolkt
bewolkt
bewolkt
zonnig
regenbui
onweer
zonnig
zonnig
regenbui
zonnig
onweer
bewolkt
bewolkt
bewolkt
regenbui
zonnig
zonnig
bewolkt
regenbui

23
16
11
18
16
12
12
13
23
12
9
22
29
13
23
20
13
21
7
16
21
22
6
13

ZONDAG

-15°/ -10° -10°/ -5°

weer
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regenbui
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°C

22
20
11
16
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11
9
9
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13
8
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11
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11
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7
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6
13

MAANDAG

-5°/ 0°
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0°/ 5°
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bewolkt
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DINSDAG
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°C weer

°C

26
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26
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31
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37
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24
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bewolkt
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regenbui
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NW 3

3°
50%
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4°
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4°
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W 4

3°
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WOENSDAG

11°
ZW 3

7°
90%

15°/ 20°

20°/ 25°

25°/ 30°

30°/ 35°

>35°

ZON

MORGEN

weer

Antalya
Bangkok
Buenos Aires
Casablanca
Curaçao
Delhi
Johannesburg
Lima
Los Angeles
Melbourne
Mexico City
Nairobi
New Orleans
New York
Paramaribo
Peking
Seoul
Singapore
Sydney
Tel Aviv
Tokio
Toronto
Tunis
Vancouver

ATHENE

TUNIS

1005

15.6 °C
4.1 °C
0.0 mm

plaza

HELSINKI

10
10

Vrijdag start vooral in het
noordoosten aan de koude kant.
Lokaal vriest het aan de grond,
ook een ondiepe mistbank kan
voorkomen. Overdag hebben we
te maken met een afwisseling
van zon en stapelwolken. Vooral
in de noordelijke helft van het
land vallen in de loop van de dag
steeds vaker lokale buien, soms
gepaard met wat korrelhagel. Bij
een matige tot op de Wadden
vrij krachtige noordwestenwind
wordt het niet warmer dan 9
tot 11 graden. Normaal is het in
deze tijd van het jaar ongeveer 16
graden, vrijdag is het dus ronduit
koud te noemen. En ronduit koud
blijft het nog even. In de nacht
naar zaterdag kan het in het oosten en noordoosten licht vriezen.
Zaterdag overdag hebben we
opnieuw een afwisseling van zon,
stapelwolken en verspreid buien.
Zaterdag vallen de buien in het
hele land. In het zuidoosten en in
het uiterste noorden kan dan ook
een vlok natte sneeuw vallen.
De temperatuur komt opnieuw
met moeite rond 10 graden uit.
Met de matige tot vrij krachtige noordwestenwind voelt het
ook nog een stuk kouder aan.
Op Bevrijdingsdag verandert er
weinig. Vooral in de ochtend en
middag vallen er verspreid buien,
in de avond neemt de buiigheid
weer af. Tussendoor is er soms
ruimte voor de zon en opnieuw
is het koud met maxima rond 10
graden.

H
1035

zonnig

98
0

Wilfred Janssen

15°
Z 4

VANDAAG

06:05 uur
21:07 uur

MORGEN

06:03 uur
21:08 uur

MAAN
VANDAAG

06:05 uur
19:18 uur

MORGEN

06:24 uur
20:30 uur

MAANSTANDEN

Nieuwe maan
Eerste kwartier
Volle maan
Laatste kwartier

05 mei
12 mei
18 mei
26 mei

HOOGWATER

Delfzijl
Dordrecht
Harlingen
IJmuiden
Rotterdam
Stavenisse
Vlissingen
Yerseke

00:46 uur
05:28 uur
11:05 uur
04:51 uur
05:00 uur
04:36 uur
03:06 uur
04:45 uur

WATERHOOGTE (CM)

VANDAAG

Arnhem
Keulen
Konstanz
Lobith
Zwolle

789
249
316
843
28

13:20 uur
17:50 uur
23:15 uur
17:06 uur
17:15 uur
17:04 uur
15:22 uur
17:02 uur

MORGEN

10
1
-1
11
5
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KRUISWOORDPUZZEL
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OPLOSSING CRYPTOGRAM

5

Gebrande ricotta

VAN GISTEREN

6
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19

Horizontaal:
5 inperken, 6 plus,
7 nat, 8 doelpunt,
10 oesters
Verticaal:
1 hitladder, 2 spijs,
3 transport, 4 ketting, 9 erts

benodigdheden voor 2
personen
• 1 bakje ricotta van 250 gram
• 2 eetlepels olijfolie
• 1 theelepel sesamzaad
• 25 gram gemengde sla
• 2 eetlepels (mini-)basilicum
• ½ citroen
• 2 theelepels honing
• 2 theelepels sesamolie
• chilivlokken
• bakplaat

23
25

26

De ricotta schuif je even onder de ovengrill voor een stoere
gebrande look en krachtigere smaak. Deze salade doet het
ook prima op een brunchbuffet: laat iedereen een klein
puntje van de ricotta snijden en wat salade erbij scheppen.

27

© Sanders Puzzelboeken 190503

Horizontaal:
1 bureau 4 zonder levendigheid 6 ingedikt vruchtensap 9 daar
11 gemoedsaard 13 schoolartikel 15 plant 16 deel van een schip
17 stel 18 erﬀactor 20 al heel lang bestaand 23 Frans lidwoord
24 verstuivende vloeistof 26 papegaai 27 schade.

bereiding

Verticaal:
1 laag 2 secretaris-generaal 3 wig 4 muziektoon 5 verklaring 7 lesuur
8 priem 10 theaterstuk 12 boomvrucht 14 Europese vrouw 17 Spaanse
titel 19 whizzkid 21 grootouder 22 laagte 25 Jemen (op auto's).

▶▶ n.a.v. Salade, Janneke
Philippi. Uitg. Nijgh en Van Ditmar, Amsterdam 2019. 256 blz.
€ 24,99.

Verwarm de ovengrill voor. Stort de
ricotta op de bakplaat en besprenkel
met de olijfolie. Schuif de ricotta
onder de hete ovengrill en rooster de
kaas in 5-10 minuten goudbruin.
Rooster intussen in een droge koekenpan het sesamzaad goudbruin en
schud op een bord.
Neem de ricotta uit de oven en laat
afkoelen tot lauwwarm of kamer-

temperatuur. Leg de ricotta op een
schaal en verdeel de sla rondom.
Bestrooi met de (mini)blaadjes basilicum.
Boen de citroen schoon. Rasp de schil
boven de salade en knijp ook het sap
erboven uit. Besprenkel met de
honing en de sesamolie. Bestrooi de
salade met het sesamzaad en chilivlokken naar smaak. <

keer hardop herhalen, tot ze het goed
kunnen onthouden. ‘Mooi,’ zegt hij
dan, ‘en nu goed luisteren. Als jullie
daar komen, bel je aan en je vraagt
naar meneer Sanders. Goed onthouden: meneer Sanders. Als hij aan de
deur komt, zeg dan: “De groeten van
Jacobus. Hij wil graag weten of de
kippen goed leggen.”
Als het echt meneer Sanders is, weet
hij door die woorden dat jullie van
mij komen. Hij zal dan antwoorden:

“Ze komen al aardig op gang.” Jullie
mogen het pakje pas geven, als jullie
dat antwoord hebben gekregen. Zorg
ervoor dat niemand het ziet. Begrepen?’
De jongens knikken en herhalen de
boodschap. Beekman is nu tevreden.
Hij kijkt gelijk weer vrolijk. Hij geeft
zijn jonge helpers een hand en bedankt hen hartelijk. Ze gaan er meteen vandoor. Als ze op straat staan
kijken ze eerst goed om zich heen,
om te zien of alles rustig is. Ze kunnen niets bijzonders ontdekken,
maar toch hebben Daan en Sietze het
gevoel dat er iets gevaarlijks in de
lucht hangt. Ze weten wel dat ze het
zich maar verbeelden.
Het komt alleen doordat er een geheimzinnig pakje in Daans schooltas
zit.
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112. Hij doet de deur open van oma
Tjallinga’s linnenkast en haalt van
achter een stapeltje lakens een langwerpig pakje tevoorschijn. Het is niet
zo groot, maar als Sietze het aanpakt
blijkt het veel zwaarder te zijn dan
hij heeft gedacht. ‘Doe er heel voorzichtig mee en gooi er niet mee of
zo.’ Sietze knikt.
Daan heeft zijn schooltas bij zich.
Daar past het pakje precies in, onder
de schriften en de schoolboeken.
‘Heel goed: zo valt het niet op,’ zegt
Beekman waarderend. ‘En nu zal ik
jullie vertellen wat je ermee moet
doen.’ Hij noemt de straat en het
huisnummer waar het pakje bezorgd
moet worden. Daan wil een potlood
uit zijn tas halen om het op te schrijven, maar dat vindt de PTT-man niet
goed. Ze moeten het adres een paar

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

wordt vervolgd

Sonate in G rood
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265. ’Vanwege dingen die niet in jullie macht waren, die buiten jullie om
gebeurden, heeft ieder van jullie zijn
eigen pijn en angst geleden tijdens
dit hele gebeuren. Ik breng mijn verontschuldigingen over, ook aan jou,
Ben, voor wat jullie hebben ondergaan. De geschiedenis door hebben
de massa’s geleden onder de machtswellust van enkelingen. In dit geval
heeft het gedrag van enkelingen – ieder van jullie – de levens van in ieder
geval twee staatshoofden gered en
misschien wel de bevolking van een
heel land.’ Hij keek specifiek Max
aan. ‘Jouw land’, zei de president tegen hem.
Max schrok op, en Liesl wist zeker
dat hij niet de volle reikwijdte besefte van wat zijn vader in Corsica
verborgen had. Ze vroeg zich af of ze

het ooit zouden weten. ‘Mijn zorg is
vandaag dat jullie allemaal de gebeurtenissen door de juiste lens zullen zien.’ Noland wreef zijn handen
over elkaar, greep ze vast, liet ze
weer los.‘Wat mensen jullie ook willen aandoen, of mij of iemand die jullie dierbaar is – God kan het ten goede gebruiken.’ De handen bleven
rustig. ’Ik wil dat ieder van jullie het
goede vindt dat Hij voor jullie heeft.’
‘In het kielzog van deze vreselijke

tijd’, sprak Noland verder, ‘is er iets
goeds en heilzaams voor jullie, voor
ieder van jullie iets anders. Vind dat
en zoek daarin troost.’
De president ging staan en liep naar
de achterkant van zijn stoel. Hij boog
zich naar zijn luisteraars toe. ‘Als jullie soldaten waren, zou ik ieder van
jullie een medaille opspelden. Maar
die zou roesten. Je zou hem kunnen
kwijtraken. Maar je kunt nooit van
God gescheiden worden. Als je Hem
hebt, heb je geen medaille voor bewezen moed meer nodig.’ Noland
ging rechtop staan en zette een stap
achteruit.
Ben ging als eerste staan, het teken
dat deze speciale audiëntie met het
regeringshoofd voorbij was. Noland
ging bij de deur staan en schudde iedere gast de hand.
wordt vervolgd
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wegwerkzaamheden
Rijkswaterstaat heeft de volgende
wegwerkzaamheden aangekondigd in
de aankomende periode.

onge woon

kerknieuws

anp • beeld epa

■ protestantse kerk
Beroepen te Dronten:
K.M. Zwerver te Raalte.

■ raadsel vermiste koe na zes dagen opgelost
Het raadsel van de vermiste koe Jacoba in het Zeeuwse
Arnemuiden is opgelost. Medewerkers van Orionis, een
instelling voor sociale werkvoorziening, troffen het dier
donderdagochtend aan in een sloot in de buurt van
boerderij Dendoel. De 112 koeien van de boerderij
mochten vorige week vrijdag voor het eerst dit jaar
naar buiten. Jacoba verdween vervolgens spoorloos.
Nelianne Janse van de boerderij liet weten opgelucht te
zijn dat de koe nog leeft. ‘Ze heeft een drukke weg moeten oversteken ... Daarna is ze waarschijnlijk in de sloot
beland en kon er niet zelf meer uit.’ De gezondheid van
Jacoba lijkt in orde. Het is alleen de vraag wanneer ze
weer melk geeft. Mocht ze dat niet doen, dan laten de
eigenaren haar eerst opnieuw kalven.

■ organisatie in beroep om haan in mast
A16 | van vrijdag 3 mei 21.00 uur tot
maandag 6 mei 05.00 uur is de A16
vanaf knooppunt Zonzeel tot knooppunt Klaverpolder in de richting Rotterdam afgesloten voor al het verkeer.
A2 | van vijdag 10 mei 19.00 uur tot
maandag 13 mei 05.00 uur zijn vanaf
Maarssen tot Breukelen twee van de
vijf rijstroken richting Amsterdam
gesloten. Hou rekening met een langere reistijd.
A10 | knooppunt Badhoevedorp tot
knooppunt Amstel is afgesloten gedurende vijf weekenden. Het verkeer
wordt omgeleid via de A5 en de A9.
A7 | Houd rekening met extra reistijd
vanwege de vernieuwing van de Afsluitdijk. <

Het Comité Dierennoodhulp stapt naar de Raad van State om het gebruik van een haan tijdens het Kallemooifeest op Schiermonnikoog tegen te houden. De traditie
van Kallemooi staat ter discussie, omdat daarbij sprake
zou zijn van dierenmishandeling. Ook voor dit jaar verleende de gemeente Schiermonnikoog een vergunning
voor het evenement. De dierenorganisatie vocht dat besluit zonder succes aan bij de rechtbank en gaat nu in
beroep bij de hoogste bestuursrechter. De rechtbank in
Groningen oordeelde dat het geen dierenmishandeling
is om een haan drie dagen lang in een mand in een
mast te hangen. De rechter stelde onder meer dat de
haan vooraf wordt onderzocht door een dierenarts, water en voer krijgt en voldoende beschutting. Ook hangt
er tijdens het Kallemooifeest een camera in de mand
waarmee de haan in de gaten wordt gehouden.
Volgens het Comité Dierennoodhulp is wel degelijk
sprake van dierenmishandeling omdat opsluiting de
haan angst en stress kan bezorgen.

■ gereformeerde gemeenten
Bedankt voor Middelburg-Zuid:
G. van Manen te Elspeet.

anp
Australische natuurwachters hebben in de buurt van
Darwin een drieogige slang aangetroffen. Volgens de
bewakers gaat het om een jong dier met een lengte van
ongeveer veertig centimeter. Het dier heeft niet alleen
een extra oogkas, maar daarin bevindt zich ook een
extra oog, dat normaal functioneert.

■ bejaard echtpaar krijgt meth thuisbezorgd
Twee nietsvermoedende Australische ouderen hebben
een forse lading methamfetamine toegestuurd gekregen. De lading van de sterk verslavende drug had een
straatwaarde van ongeveer 10 miljoen Australische dollar (ruim 6 miljoen euro), meldde de Australische omroep ABC. De aflevering van de drugs bij de woning van
het oudere echtpaar bij Werribee, in de buurt van Melbourne, was het gevolg van een blunder bij de bezorging. De ouderen namen het pakket in ontvangst en
ontdekten dat het ging om zakken met wit poeder. Die
wogen in totaal ongeveer twintig kilo. Het echtpaar belde de politie, die besloot de zaak te onderzoeken. Dat
leidde tot een inval bij een andere woning in het gebied. Rechercheurs troffen daar nog meer drugs aan en
arresteerden een 21-jarige man.

Alfred Brendel naar
nieuw pianofestival
▶ Naarden
Pianist Alfred Brendel komt naar de
eerste editie van het Naarden International Piano Festival, dat van 10
tot en met 12 mei wordt gehouden.
De 88-jarige pianogrootheid houdt
er zaterdag 11 mei een lezing onder
de titel ‘My Musical Life’. Concerten
geven voor publiek doet de Oostenrijkse Brendel al ruim tien jaar niet
meer, maar lezingen geeft hij nog
geregeld. Tijdens de lezing in Naarden heeft hij wel een vleugel onder
handbereik en die zal hij volgens de
organisatie niet onberoerd laten. Op
de openingsavond, vrijdag 10 mei,
geven de Georgische pianiste Nino
Gvetadze en haar Nederlandse collega Hannes Minnaar samen een
concert met muziek van onder anderen Bach, Beethoven en Ravel. <

03-05-1808 opnieuw in beeld
Enne Koops • historiek.net beeld museo nacional del prado, madrid

Schilderij vormde inspiratie voor V-teken

Het schilderij De derde mei van 1808, geschilderd door Francisco Goya in 1814.

Dit schilderij is in 1814 gemaakt door Francisco Goya en
verbeeldt een indringende scène uit de Spaanse geschiedenis.
Het schilderij heet El tres de
mayo de 1808, oftewel De derde mei van 1808. Op het schilderij zien we een massaexecutie van een aantal
opstandelingen in Madrid. Enkele weken eerder, in maart
1808, waren de troepen van
Napoleon Bonaparte de Spaanse hoofdstad binnengevallen.
De Spaanse koning Karel IV
moest aftreden en werd naar
het Franse Bayonne afgevoerd.
Een van Napoleons broers, Jozef
Bonaparte, was vanaf dat moment Spaans koning. Begin mei
1808 ging het gerucht dat de
Franse generaal ook de rest van
het Spaanse koningsgezin wilde
deporteren naar Frankrijk. Dit
was het startschot voor een
volksopstand tegen de bezetter.
Franse militairen schoten met
scherp en voerden tal van
standrechtelijke executies uit,
zoals te zien op dit schilderij.
In 1958 bedacht de Britse ontwerper Gerald Holtom het Vteken. Als protest tegen de wapenwedloop tussen West en
Oost. Dit vredessymbool werd
gebruikt tijdens een protestmars van Londen naar Aldermaston, de plek waar de Britten
nucleaire atoomwapens maakten. Holtom verklaarde later
dat hij zich door dit schilderij
had laten inspireren. De man in
witte blouse en gele broek heft
zijn armen omhoog en maakt
het klassiek geworden V- of
peace-teken.
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npo 2 ▶ max, 21.10-22.00 uur

npo 3 ▶ bnnvara, 20.25-21.15 uur

In de voetsporen
van D-Day

Mijn jodenbuurt

Er wordt vaak gesuggereerd dat het
wel heel lang heeft geduurd voordat
de bevrijding van Europa kon worden ingezet. Te lang, volgens sommigen. Philip Freriks spreekt met onder
meer de Nederlandse veteraan André
Hissink en paratroeper Frank Pendergast over de luchtaanvallen in de
dagen voorafgaand aan D-day en
over de nacht waarin de Pegasus
Bridge werd veroverd.
rtl 7 ▶ 20.30-22.00 uur

A bridge too far

Het is tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog. De Duitsers hebben het
meeste van Frankrijk verloren en de geallieerde troepen besluiten om hun
de beslissende trap te geven. Ze plannen om duizenden soldaten te droppen
in Nederland en houden daar een paar sleutelplaatsen vast, tot versterking
aankomt. De belangrijkste plaats is de brug bij Arnhem.

NPO 1

tv vooraf
Auke van Eijsden nd.nl/media beeld omroep max

Het eeuwige leven
Zou u eeuwig willen leven? En
wordt het bestaan daar leuker
van? Voor Jan Mulder is dat duidelijk: ‘Ik hou zo vreselijk veel
van het leven, dat ik vastbesloten ben er tot in de eeuwigheid
mee door te gaan. Letterlijk.’ In
zes afleveringen verkent hij de
mogelijkheden.
Hij bedoelt het écht letterlijk: Jan
Mulder wil nooit sterven, maar
eeuwig leven. Hier op aarde, welteverstaan, want ‘na de dood is er
niets’. Vanavond gaat hij op onderzoek uit, maar veel levert dat
niet op.
Jan Mulder werd bekend als voetballer en maakte daarna carrière
als analist en televisiepersoonlijkheid. Hij ‘weigert gedag te zeggen
tegen al het moois’ om hem heen,
zegt hij in de uitzending. Daarover
sprak Mulder met professor Ian
Pearson, die ervan overtuigd is dat
mensen van onder de veertig niet
meer hoeven te sterven. Zij leven
zonder lichaam door in de virtuele wereld van het computergeheugen, denkt Pearson.
Daar heeft Mulder niet zoveel aan,
want hij is al 73 jaar. Daarom gaat
hij naar een deskundige om zich
te laten verjongen. Ja, dat leest u
goed. Pieter de Keizer, moleculair
bioloog, onderzoekt of het mogelijk is cellen die veroudering veroorzaken, weg te halen uit het lichaam. Dat is precies wat Mulder
nodig heeft. Altijd jong blijven,
nooit sterven.
Maar dat kan natuurlijk helemaal
niet. De beste uitslagen in soortgelijke onderzoeken verlengen
een muizenleven met maximaal

20 procent. Dat is niet lang, als je
het vergelijkt met de eeuwigheid.
‘Rekken is niet mijn doel, ik ben
gulziger’, geeft Mulder toe.
Maar waarom wil hij eigenlijk
nooit sterven? Omdat hij wil genieten van ‘de schoonheid van
kunst, muziek, brasserie, het voetbal en de vrouw’, zegt Mulder.
Wat volgt, is een bijzondere ode
aan de andere sekse. We zien
filmbeelden van een mooie vrouw
die over een boulevard paradeert,
waarna een andere dame zich bijna helemaal uitkleedt. Het lijkt
Mulder vooral om het uiterlijk te
gaan. Daarom spreekt hij met ‘de
mooiste vrouw aller tijden’, actrice Sophia Loren. Mulder (met
een grote bos rozen) mag vijf minuten met haar praten en is
enorm zenuwachtig. Het wordt
een vreemd en warrig gesprek.
Loren wil helemaal niet over de
dood praten en noemt Mulder
‘een beetje gek’. De presentator
raakt van slag en laat ongemakkelijke stiltes vallen.
Gelukkig zorgt filosoof Désanne
van Brederode voor enige diepgang in een verder oppervlakkig
en onduidelijke uitzending. Carpe
diem (pluk de dag), stelt Brederode, is alleen mogelijk met memento mori (gedenk te sterven).
‘Juist het bewustzijn dat je sterfelijk bent, geeft het leven smaak.’
Na vanavond volgen nog vier afleveringen, waarin Mulder de kans
krijgt om dit interessante onderwerp minder simplistisch te benaderen. Voorlopig blijven de meest
prangende vragen onbeantwoord.
▶▶ Het eeuwige leven van Jan Mulder, max, npo 1, 22.25-23.05 uur.

07.10 Goedemorgen Nederland. 07.30 NOS
Journaal. 07.35 Goedemorgen Nederland.
08.00 NOS Journaal. 08.10 Goedemorgen
Nederland. 08.30 NOS Journaal. 08.40 Goedemorgen Nederland. 09.00 NOS Journaal.
09.15 Nederland in beweging. 09.30 NOS
Journaal. 09.40 MAX Geheugentrainer. 10.00
NOS Journaal. 10.20 Tijd voor MAX. 11.05 M.
11.56 Politieke Partijen Europa. 12.00 NOS
Journaal. 12.20 NOS Journaal. 12.35 Bak
mee met MAX. 13.00 NOS Journaal. 13.10 NOS
Sportjournaal. 13.20 NOS Journaal. 13.30 NOS
Sportjournaal. 13.35 NOS Journaal. 13.45 NOS
Sportjournaal. 14.00 NOS Journaal. 14.15 Bak
mee met MAX. 14.30 NOS Journaal. 14.45
NOS Journaal. 15.00 NOS Journaal. 15.20 NOS
Journaal. 15.35 Pauw. 16.40 MAX Minicollege. 17.00 NOS Journaal. 17.10 Tijd voor MAX.
17.55 Zendtijd politieke partijen Europa ......

18.00
18.15
18.45
19.00
20.00
20.35
21.30
22.25

NOS Journaal.
EenVandaag.
NOS Sportjournaal.
M.
NOS Journaal.
Flikken Maastricht.
TV Show op reis.
Het eeuwige leven van Jan
Mulder.
23.05 Pauw

Filemon Wesselink woont in een
buurt met een beladen geschiedenis;
de Amsterdamse Rivierenbuurt. In
deze documentaire gaat Filemon in
zijn eigen buurt op onderzoek uit.
Hij vraagt zich af hoe het gesteld is
met de verdraagzaamheid in de wijk
waar, van oudsher, veel Joodse mensen wonen. In zijn zoektocht stuit hij
op meerdere antisemitische incidenten. Recente terreuraanslagen hebben de druk in de buurt opgevoerd.
Is de sfeer in de Rivierenbuurt veranderd? Is er een toenemende angst
waarneembaar na deze aanslagen? Is
men bang dat zoiets ook in hun eigen buurt kan plaatsvinden? Filemon Wesselink dompelt zich onder
in zijn eigen wijk om antwoord te
krijgen op deze vragen.

NPO 2
07.46 NOS Journaal. 07.50 NOS Journaal.
08.00 NOS Journaal met gebarentolk. 08.15
NOS Journaal. 08.30 NOS Journaal met gebarentolk. 08.38 NOS Journaal. 08.42 NOS
Journaal. 08.46 NOS Journaal. 08.50 NOS
Journaal. 09.00 NOS Journaal met gebarentolk. 09.15 NOS Journaal met gebarentolk.
09.30 DNA onbekend. 10.25 Broodje Gezond. 11.00 NOS Journaal. 11.15 NOS Journaal.
11.30 NOS Journaal. 11.45 De Kennis van
nu. 12.20 BinnensteBuiten. 12.55 Politieke
Partijen: PvdA. 13.00 NOS Journaal. 13.20
Ersin in wonderland. 14.05 Het Uur van de
Wolf: Joke van Leeuwen – Een wereld tussen
twee oren. 15.10 MAX maakt mogelijk. 15.25
Typisch Zeewolde. 16.00 NOS Journaal. 16.10
Sportlab Sedoc. 16.55 Rail Away. 17.25 Moeders voor de buurt ..................................

18.00
18.15
18.20
18.45
19.15
19.45
20.30
21.10
22.00
22.47
23.00

NOS Journaal.
Kijk op de Regio.
Bak mee met MAX.
BinnensteBuiten.
Meldpunt.
Vroege Vogels.
2 voor 12.
In de voetsporen van D-Day.
Nieuwsuur.
Europese politieke partijen.
Follow the Money

npo 2 ▶ bnnvara, 19.45-20.30 uur

Vroege vogels
Op de stormachtigste dagen van dit
voorjaar verblijft Vroege Vogels op
en rond de Afsluitdijk. De dijk was
een triomfantelijk staaltje waterbouwkundig vakmanschap toen hij
werd aangelegd, maar bleek al snel
een ecologische ramp. Het programma zoekt naar natuur op en rond dit
iconische bouwwerk vanaf het land,
de zee en vanuit de lucht.

NPO 3
11.10 Woezel & Pip Overal Vriendjes! Voorlezen. 11.20 Zoostraat 64. 11.30 Inui. 11.40
Noddy, de detective. 11.50 Olivia. 12.00
Maya de Bij. 12.15 Nils Holgersson. 12.35
Ringel Singel 19. 12.40 Rintje. 12.50 Calimero. 13.00 Raad eens hoeveel ik van je hou.
13.15 Kindertijd. 13.16 Het geitenhok moet
schoon. 13.18 Verjaardag. 13.23 Raz. 13.26
Post. 13.27 Indianen. 13.33 Lammetjes.
13.36 Boerenkool. 13.40 Nelli en Nora. 13.49
Rita & Krokodil. 13.55 Bing. 14.00 Sesamstraat. 14.15 Ziggy en de Zootram. 14.25 Igam
Ogam. 14.35 De Smurfen. 14.55 Kletspraat.
15.05 Beste Vrienden Quiz. 15.30 Z@ppbios:
Het nieuwe leven van Whitney Brown. 16.55
Checkpoint. 17.05 Beste Vrienden Quiz. 17.30
Willem Wever flits. 17.40 De Buitendienst ....

18.00
18.15
18.25
18.40
19.00
19.30
20.25
21.15
21.55
22.25
22.55
23.44
23.55

#forever.
SpangaS.
SpangaS.
Het Klokhuis.
NOS Jeugdjournaal.
First Dates.
Mijn Jodenbuurt.
Ik durf het bijna niet te
vragen.
Jeuk.
De vloer op.
Cold Feet.
Politieke partijen.
M

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

EEN
12.00 Lentebeelden. 12.20 Dagelijkse kost.
12.35 Blokken. 13.00 Het journaal. 13.25
Het weer. 13.30 Iedereen beroemd. 13.50
Thuis. 14.15 Dieren in nesten. 14.49 Clips.
15.10 Murdoch Mysteries. 15.55 À ciel ouvert.
16.50 Buren. 17.10 Witse .........................

18.04 Het journaal update. 18.10 Het
weer. 18.15 Dagelijkse kost. 18.30 Blokken. 19.00 Het journaal. 19.40 Iedereen
beroemd. 20.05 Het weer. 20.10 Thuis.
20.35 Mensen verzetten bergen – 30
jaar Kom op tegen Kanker. 20.40 Shetland. 22.35 Poldark. 23.35 Het journaal.
23.52 Keno. 23.53 Euromillions. 23.55
Het weer

ARD
09.55 Sturm der Liebe. 10.44 Tagesschau.
10.45 Meister des Alltags. 11.15 Wer weiß
denn sowas?12.00 Tagesschau. 12.15 ARD
Buffet. 13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00
Tagesschau. 14.10 Rote Rosen. 15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 Verrückt nach Meer. 17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant ...............................

18.00 Wer weiß denn sowas?18.50
Quizduell-Olymp. 19.45 Sportschau vor
acht. 19.50 Wetter vor acht. 19.55 Börse
vor acht. 20.00 Tagesschau. 20.15 Freitag im Ersten: Daheim in den Bergen.
21.45 Tagesthemen. 22.00 Tatort. 23.30
Mordkommission Istanbul

BBC 1
13.15 Bargain Hunt. 14.00 BBC News at One;
Weather. 14.30 BBC Regional News and
Weather. 14.45 Doctors. 15.15 Impossible.
16.00 Escape to the Country. 16.30 Election
2019. 17.30 The Repair Shop ......................

18.15 Pointless. 19.00 BBC News at Six;
Weather. 19.30 BBC Regional News and
Weather. 20.00 The One Show. 20.30
Still Open All Hours. 21.00 EastEnders.
21.30 A Question of Sport. 22.00 Have
I Got News for You. 22.30 Would I Lie
to You?23.00 BBC News at Ten. 23.25
BBC Regional News and Weather. 23.30
Weather. 23.32 National Lottery Update.
23.35 The Graham Norton Show

BBC 2
08.15 The Customer Is Always Right. 09.00
Sign Zone: Walks of Life. 10.00 BBC News at
9. 11.00 Live Snooker: The World Championship. 13.00 Election 2019. 14.00 Live Snooker: The World Championship ....................

19.00 Eggheads. 19.30 The Farmers'
Country Showdown. 20.00 Live Snooker:
The World Championship. 21.00 Great
British Menu. 21.30 Gardeners' World.
22.30 The Looming Tower. 23.20 The
Mini Mash Report. 23.30 Newsnight ....
00.00 Weather. 00.05 Snooker: World
Championship Highlights. 00.55 Operation
Avalanche. 02.25 Sign Zone: Scandal in the
Church of England – Panorama.

Rail Away Reis dwars door een
woestijngebied in de VS met veel
rotsformaties. npo 2, 16.55 uur

NGC
06.00 Storage Wars – Canada. 06.40
Highway Thru Hell. 07.25 Ice Road Rescue.
08.10 Dog Whisperer. 08.55 Cesar 911 Compilations. 09.55 Monster Fish. 11.00 Monster
Fish. 12.00 Storage Wars – Canada. 12.30
Storage Wars – Canada. 13.00 Megafactories. 14.00 Megafactories. 15.00 Science of
Stupid. 15.30 Science of Stupid. 16.00 Dog
Patrol. 16.30 Dog Patrol. 17.00 Air Crash Investigation ...........................................

18.00 The Incredible Dr. Pol. 19.00 The
Incredible Dr. Pol. 20.00 The Incredible
Dr. Pol. 21.00 The Incredible Dr. Pol.
22.00 Science of Stupid. 22.30 Science
of Stupid. 23.00 The Incredible Dr. Pol
00.00 Dog Patrol. 00.30 Dog Patrol. 01.00
Nazi Megastructures. 02.00 Face to Face.
02.45 Air Crash Investigation. 03.30 Drugs
Inc.04.15 Locked Up Abroad.
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Het beste van sociale media
npo 3 ▶ bnnvara, 21.15-21.50 uur

Ik durf het bijna niet te vragen
In deze special geven overlevenden van de oorlog antwoord op confronterende vragen van kijkers, zoals: Heb je weleens iemand verraden? Hoe vaak
is je fiets gestolen? Was je dronken op Bevrijdingsdag? Aan het woord komen een verzetsstrijder, een Engelandvaarder, overlevenden van Auschwitz
en de jappenkampen. Maar ook een zoon van een NSB’er en de zoon van
een ‘moffenmeid’, die nog dagelijks last hebben van hun verleden, doen hun
verhaal.

RTL 4
09.00 RTL Nieuws. 09.10 RTL Boulevard.
10.00 Koffietijd. 11.00 Goede Tijden, Slechte
Tijden. 11.35 The Bold and the Beautiful.
12.10 Dr. Phil. 13.15 Teleshop 4: Dit Is Mijn
Toekomst. 13.45 De bloemenstal. 14.00 Een
Nieuw Leven In De Zon. 15.00 Iedereen Had
Het Erover. 16.00 Chantal Komt Werken.
17.00 5 Uur Live .....................................

18.00 RTL Nieuws. 18.15 Editie NL. 18.30
RTL Weer. 18.35 RTL Boulevard. 19.30 RTL
Nieuws. 19.55 RTL Weer. 20.00 Goede
Tijden, Slechte Tijden. 20.30 All Together Now. 22.30 The Big Music Quiz.
23.30 RTL Nieuws. 23.45 RTL Weer. 23.50
RTL Boulevard

RTL 5
08.00 Teleshop 5: Tommy Teleshopping.
09.50 Teleshop 5: Kortingsbrigade.nl. 10.00
Teleshop 5: Dit is mijn toekomst. 10.35 Teleshop 5: Kortingsbrigade.nl. 10.45 Teleshop
5: Tommy Teleshopping. 11.00 Teleshop 5:
Mediashop. 12.30 Teleshop 5: Dit is mijn
toekomst. 13.30 Teleshop 5: Dit is mijn toekomst. 13.45 Teleshop 5: Mediashop. 14.20
Teleshop 5: Tommy Teleshopping. 16.40 Makelaars met een missie. 17.40 Dr. Phil .........

18.30 Deurwaarders UK. 19.30 24 uur
in de politiecel UK. 20.30 Dierenkliniek: Hart Van Brabant. 21.30 Team
Spoedeisende Hulp. 22.30 24 uur in de
E.R.23.30 24 uur in de politiecel UK ....

SBS 6
06.00 Loop Hart van Nederland. 08.00
Shownieuws – Late editie. 08.30 6 Inside.
09.30 Droomhuis op het Platteland. 10.30
Smaken Verschillen. 10.55 Smaken Verschillen. 11.35 Wat Eten We?12.05 Utopia. 13.00
Dieren op spreekuur. 13.35 Droomhuis op het
Platteland. 14.30 Smaken Verschillen. 15.00
Smaken Verschillen. 15.30 The World's Best.
17.30 Wat Eten We? .................................

18.00 6 Inside. 19.00 Hart van Nederland – Vroeg. 19.30 Utopia. 20.30 It
takes 2. 22.00 Komt een man bij de
dokter. 22.30 Hart van Nederland – Late
editie. 22.55 Shownieuws – Late editie.
23.30 Piets weerbericht. 23.35 6 Inside

RTL 7
12.00 B.O.Z.: The Owl. 12.01 B.O.Z.: Oggy En
De Kakkerlakken. 12.07 B.O.Z.: Oggy En De
Kakkerlakken. 12.17 B.O.Z.: The Owl. 12.19
B.O.Z.:De Daltons. 12.27 B.O.Z.:De Daltons.
12.37 B.O.Z.: The Owl. 12.39 B.O.Z.: Turbo
FAST. 12.58 B.O.Z.: The Owl. 13.00 Idioten
op de weg. 13.30 Politie Op Je Hielen Down
Under. 14.30 Stop! Politie. 15.30 Fresh Off
the Boat. 16.00 Fresh Off the Boat. 16.30
Married with Children. 17.00 Married with
Children. 17.30 Flodder ...........................

18.00 Flodder. 18.30 'Allo 'Allo!19.00
Idioten op de weg. 19.30 Politie Op Je
Hielen Down Under. 20.30 A Bridge Too
Far

Wat trekt de aandacht op sociale
media? Vandaag: de jaarlijkse verkiezing van uitblinkers op sociale
media.
‘Home is where the heart is’, schreef
de wereldberoemde rapper Kanye
West vorig jaar op Twitter.
De Nederlandse Micha dacht meteen
aan de afgesleten teksten die vaak in
winkels met huishoudelijke artikelen
worden verkocht. Hij reageerde razendsnel: ‘Wil iemand Kanye ophalen uit de Xenos?’ Zijn tweet werd
ruim 2300 keer geliket.
Micha maakt kans op ‘The Best Social
Award’ van 2018, een Nederlandse
prijs die jaarlijks wordt uitgedeeld
aan de crème de la crème van sociale
media. Zijn bericht valt in de categorie ‘Beste reactie’.
Een andere genomineerde is Izzet. Op
Facebook schreef het Algemeen Dagblad eind vorig jaar dat de crimineel
Joran van der Sloot zijn straf wil uitzitten in Nederland. Izzet reageerde:
‘Helemaal niet … Wie zoet is krijgt
lekkers, wie stout is Peru.’
Er zijn in totaal zestien categorieën,

ophef in de regio
redactie nd nd.nl/nederland beeld istock

■ groot Bartje-beeld bij A28
weggehaald wegens overlast
Het acht meter hoge beeld van
Bartje dat sinds begin april langs
de A28 bij Assen-Zuid stond, is
weg. Het is in overleg met de gemeente Midden-Drenthe weggehaald, meldt RTV Drenthe, omdat
te veel mensen een selfie met het
beeld wilden maken. Daartoe
moesten zij bij een boer over het
erf lopen. De boer ondervond
daarvan hinder. Wat er nu met
het beeld gebeurt, is nog niet duidelijk. Mogelijk komt het op een
andere plek te staan. Er zijn ook
veel mensen die het beeld willen
kopen.

■ ambtsketen burgemeester
Altena van oud bestek

Bak mee met max Vandaag maakt
kok Hans Spitbaard stroopkoeken. npo 2, 18.20 uur

Family7

Meldpunt Programma over klachten
van consumenten, met Elles de
Bruin. npo 2, max, 19.15 uur

Groot Nieuws Radio

06.55 Krummel. 07.30 Joseph Prince. 08.00
Joyce Meyer. 08.30 Homecoming. 08.57
Welterusten Pa. 09.15 Wijs. 09.45 Bijbelse
karakters. 10.15 The Prophetic Connection.
10.45 Life Focus. 11.15 Uitgelicht!11.30 Gospel Truth. 12.00 Wijs. 12.30 Welterusten Pa.
12.45 De Messias van Israël. 13.07 Bijbelse
karakters. 13.35 Cross Talk. 14.00 Jouw geld
telt. 14.30 Gospel Truth. 15.00 Joseph Prince. 15.30 The Prophetic Connection. 16.00
Welterusten Pa. 16.15 De Messias van Israël.
16.37 Bijbelse karakters. 17.05 Blalala. 17.23
Nonnie. 17.26 Nonnie. 17.32 Youth Bytes .....

06.00 De Nieuwe Morgen. 09.00 Blessings.
10.00 Mens en Missie. 12.00 Sandwich.
14.00 Backstage. 16.00 De Dag Van Vandaag ...................................................

18.00 David Maasbach. 18.30 De Boekenberg. 18.45 Bijbelcheck. 19.00 Wijs.
19.30 De profeet Jesaja. 20.00 Compassion Stories. 20.30 Uitgelicht!21.00 The
Confession. 22.30 For King And Country.
23.00 Uitgelicht!23.30 Travel the road .

18.25 Sporza: Champions League finales
basketbal. 20.00 Terzake. 20.25 De afspraak op vrijdag. 21.05 Sporza: Champions League finales basketbal. 23.10
Follow the Money ...........................

waaronder die voor beste persoonlijkheid, twitteraar, youtuber, politicus en bericht van de overheid.
In die laatstgenoemde categorie
strijdt de Rotterdamse politie mee
om de eer. In november plaatste de
afdeling een foto op Twitter waarop
te zien is hoe een agente een baby
probeert te sussen. De baby zat in
een auto die betrokken was bij een
aanrijding, en was daardoor ontroostbaar.
Zes politici zijn in de race voor de titel beste politicus, onder wie Peter
Kwint van de SP. Met soms een sarcastische ondertoon scoort hij altijd,
aldus de organisatie die hem nomineerde. ‘Als je wil weten hoe het er
achter de schermen bij de Tweede

De burgemeester van de nieuwe
Brabantse gemeente Altena krijgt
een ambtsketen van omgesmolten
oud zilver. Het zilver is afkomstig
van bestek, munten, servetringen
en sieraden die zestig inwoners
bij de gemeente hebben ingeleverd. Volgens Omroep Brabant is
het de bedoeling dat waarnemend
burgemeester Marcel Fränzel de
nieuwe keten op 2 juli voor het
eerst zal dragen, tijdens de laatste

raadsvergadering voor het zomerreces.

■ protest tegen sluiting
fietspad langs Afsluitdijk
Nog vier zondagen kunnen fietsers en wandelaars dit jaar gebruikmaken van het fietspad op
de Afsluitdijk. Behalve op die dagen blijft het pad tot 2022 gesloten, omdat de dijk vernieuwd en
versterkt moet worden. De Fietsersbond is het niet eens met de
sluiting en zal een officieel bezwaarschrift indienen, meldt
Omrop Fryslân. Wandelnet en het
Landelijk Fietsplatform zullen het
bezwaarschrift waarschijnlijk ook
ondertekenen.

■ meer dan 30.000 amfibieën
veilig Limburgse wegen over
Tijdens de paddentrek zijn in dit
voorjaar 32.323 amfibieën veilig
over drukke wegen in Limburg
gezet, meldt 1Limburg op basis
van de landschapsorganisatie IKL.
Meer dan tweehonderd vrijwilligers, verdeeld over negentien
groepen, hebben geholpen de
diertjes – kikkers, padden en salamanders – naar hun voortplantingsplaats te brengen.

anp

Film Tarantino toch
op tijd voor Cannes
▶ Cannes
De nieuwe film van Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood,
beleeft de wereldpremière half mei
op het festival van Cannes. De film,
over een tv-acteur die eind jaren 60
voet aan de grond probeert te krijgen in Hollywood, dingt ook mee
naar de Gouden Palm. De Amerikaanse regisseur won 25 jaar geleden met de iconische gangsterfilm
Pulp Fiction de Gouden Palm en
werd naar de top van Hollywood gekatapulteerd. De meeste titels van
films die meedoen aan de competitie werden twee weken geleden al
bekendgemaakt. Festivaldirecteur
Thierry Frémaux zei toen te vrezen
dat de nieuwe Tarantino niet op tijd
klaar zou zijn. <

anp

Inbrekers vernielen
decorstukken Tatort
▶ Sulzbach

19.00 Wens. 20.00 Muziekavond. 22.00
Op weg met de Bijbel. 22.30 Muziekavond ..........................................
00.00 De Nacht.

Canvas
09.00 Lentebeelden. 12.30 Rolkrant. 14.00
Ketnet Junior .........................................

00.10 Canvaslus.

Kamer aan toe gaat dan moet je bij
Peter zijn.’
De zes accounts die kans maken op
de titel ‘Beste twitteraar’ vormen een
bont gezelschap. Een ervan is het account @SayNo2Ducks, dat op Twitter
een hevige strijd voert tegen eenden.
Zijn berichten zijn ogenschijnlijk serieus, en hij spreekt iedereen tegen
die het tegendeel beweert. Aan interpunctie doet hij niet en als het over
Nederland gaat, plaatst hij steevast
de vlag van Luxemburg. Op Twitter
schrijft hij over zijn nominatie: ‘ik
wil al mijn trouwe en goedlachse
volgers oproepen om alle andere genomineerden voor @thebestsocialNL
awards niet te intimideren en te beschimpen ook al zijn ze veel te weinig begaan met het lot van nederland
wat betreft de gigantische eendenproblematiek’.
De prijs wordt ook uitgereikt aan het
beste merk. Wie speelde het beste in
op de actualiteit en wist creatief om
te gaan met boze klanten?
Iedereen kan stemmen op de genomineerden. Medio juni worden de
winnaars bekendgemaakt. <

Bij het oversteken van wegen naar plaatsen waar ze zich voortplanten,
lopen padden en andere amfibieën grote kans te worden overreden.

Makers van de Duitse crimiserie
Tatort kunnen achter echte misdadigers aan. Vijf inbrekers vernielden in
de plaats Sulzbach namelijk het decor en rekwisieten van de Saarlandse versie van de serie. De inbrekers
gooiden decorstukken om, gingen
meubelstukken met boormachines
te lijf en braken deuren. De decorstukken waren ondergebracht in
een onbewoond pand. Toen de beheerder een kijkje kwam nemen, zag
hij nog net hoe drie jonge mannen
en twee vrouwen zich uit de voeten
maakten en in een nabijgelegen bos
verdwenen. De hoogte van het schadebedrag is niet bekend. <

24
het Nederlands Dagblad vrijdag 3 mei 2019

column

Stilgezet/

limerick
Kees van Egmond, Bleiswijk

Agressie in de apotheek
‘Twaalf euro?’ Een dame uit Demen
roept woedend, tot in het extreme,
dat zij dit niet slikt.
Het meisje, verschrikt:
‘U kunt ook de zetpillen nemen …’

Limerick bijdragen? achterop@nd.nl

ik en mijn huis

Huren
De telefoon gaat. Ik pak op en
hoor: ‘U had informatie gevraagd
over het huren van ...?’ Ik ben
even stil, weet niet waar hij het
over heeft. Langzaam begint het
mij te dagen. ‘Ja klopt, maar dat is
al wel even geleden.’ ‘Ik krijg dit
doorgespeeld van een collega
maar ik zal even nakijken wat ik
kan vinden’, antwoordt de beller.
Het blijkt te gaan om een aanvraag op de website uit ... 2014.
‘Mocht u nog een keer iets willen
huren dan hebt u mijn nummer.’
Met de toezegging dit over vijf jaar
te zullen doen, waar we beiden
hartelijk om lachen, wordt het gesprek beëindigd. Welkom in het
digitale tijdperk.

Lucas 16:6

Liesbeth Goedbloed nd.nl/columns beeld pixabay

Blij verrast

Ingewikkeld
Het is vreemd hoe je om hetzelfde bemind wordt door de
een, en geschuwd of zelfs verafschuwd door de ander.
Terwijl de een je met glimlichtjes in de ogen aankijkt en
triomfantelijk uitroept: ‘Ik wist dat het met jou nooit makkelijk zou worden!’ vraagt de ander: ‘Waarom ben jij toch
zo ingewikkeld?’ en dat klinkt alsof je ook voor iets anders
had kunnen kiezen. Voor simpel. Eenvoudig. Overzichtelijk. Gewoon. Gemakkelijk. Alsof je, ergens aan het begin
van je leven, het verkeerde antwoord hebt gegeven op de
vraag: ‘Wat wil je later worden? Simpel of ingewikkeld?’
(‘Wat is ingewikkeld?’ vraagt een klein stemmetje achter in
je hoofd. ‘Ben ik dat echt? En mag dat dan niet?’)
Het is ook vreemd hoe snel zo’n mening zich als overtuiging in je nestelt en zich omzet in een verlangen naar
eenvoud en simpelheid. Alsof die woorden het recht hebben om zomaar, zonder pardon je ziel binnen te stappen
en de boel daar over te nemen. Zodat je, voor je het weet,
merkt dat je aan je liefste vrienden en vriendinnen begint
te vragen of zij je ook ingewikkeld vinden. ‘Overzichtelijke
mensen kan ik op elke straathoek krijgen’, zegt de een. En
de ander: ‘Zo ingewikkeld ben je toch niet?’ En als je dan
toch een keer onmiskenbaar ingewikkeld bent, en je
vraagt: ‘En nu? Vind je me nu ook niet ingewikkeld?’, dan
zeggen ze: ‘Volgens mij moet je gewoon ongesteld worden.’

want ik vind dat ze het recht hebben op mijn onverdeelde
aandacht, maar het lukt me simpelweg niet om hen tot
het einde van hun verhaal te volgen. En dat vind ik helemaal niet aardig van mij.
Afgelopen zondag zei onze pastoor: ‘Sommige mensen
hebben zo ontzettend veel woorden nodig om tot de kern
te komen.’ Het klonk als een verzuchting, maar ik veerde
op. Iemand anders op deze wereld denkt hetzelfde als ik,
voelt hetzelfde als ik. Is dat een opluchting? Ja. Heb ik
daar een mening over? Nee! Geen meningen meer! Meningen maken het altijd zo ingewikkeld.

meningen
Intussen stel ik mezelf vragen als: ‘Vind ik ook weleens iemand ingewikkeld? En mag dat? En wie dan? En waarom?’
Wat ik bijvoorbeeld zelf heel ingewikkeld vind, is als mensen mij een verhaal willen vertellen dat zo lang is als de
Kalverstraat, zo bochtig als de Amazone en zo saai als de
tweede week van januari. Ik wil wel naar ze luisteren,

[w]eten

‘Hoeveel bent u mijn heer
schuldig?’ ‘Honderd vaten olijfolie,’ antwoordde de schuldenaar. De rentmeester zei tegen
hem: ‘Hier is uw schuldbewijs,
ga zitten en maak er gauw
vijftig van.’
Het is een volkomen onverwachte
zet. Deze rentmeester heeft het
geld van zijn heer over de balk gegooid en nu dreigt er ontslag. Je
zou verwachten dat hij in allerijl
probeert zijn heer extra geld te bezorgen door bij alle pachters de
pacht omhoog te doen. Maar nee
hoor, bij deze eerste pachter halveert hij de pacht juist! De man
mag het zelf veranderen in het
schuldbewijs. Dan weet hij zeker
dat het waar is.
Maar hoe gaat die rentmeester dat
straks verantwoorden? In de begroting is rekening gehouden met
honderd vaten olijfolie … Dit kan
alleen maar als hij het verschil zelf
bijpast. Uit eigen zak betaalt hij
vijftig vaten. Zomaar. Zie je de verraste dankbaarheid van die pachter?
▶▶ Beluister Stilgezet op nd.nl

De rabarberflap

Estee Strooker nd.nl/koken beeld pixabay

Vandaag is het tijd
voor een lekker zoet
gerecht, een rabarberflap.

Nog misselijk van de drie oranjetompoucen van afgelopen weekend zit ik
met mijn hoofd alweer bij de volgende lekkere gebakjes. Ik ben namelijk
een echte zoetekauw. Ik ben dol op
suiker …
Het is dan ook niet voor niets dat ik
dit recept nu iets eerder schrijf dan
normaal (namelijk op Koningsdag
op Eindhoven Airport in de extra
tijd die gecreëerd is door mijn drieuur-vertraagde-vlucht). Ik ga namelijk op ‘yoga retreat’ in Portugal.
Mensen om mij heen moeten hier
hard om lachen. Ik ben namelijk in
het dagelijks leven meer een rationele rauwdouwer dan een gebalan-

ceerde yogi. Toch voelt het vooruitzicht op een even totale ontspannen
en bovendien vleesloze en hoogstwaarschijnlijk suikerloze week heel
goed!
Het is daarom ook dat ik gisteren
nog met veel trots drie oranjetompoucen, en vandaag een ordinaire
tankstationtosti naar binnen heb gewerkt … En nu met veel melancholie
hunker naar een simpele ‘flap’; zoals
mijn moeder vroeger appelflappen
bakte … Snel, makkelijk en vooral
effectief.
Ik eet in mijn hoofd nu een rabarberflap, met gember, want dat vind
ik zo’n lekkere combi. <

Ingrediënten (10 flappen):
1 pakje bladerdeeg (wel echt roomboter bladerdeeg graag)
1 vanillestokje (of vanillesuiker als je
geen stokje hebt)
2 el honing
125 g suiker
1 flink blok gember
6 dikke stengels rabarber
75 g crème fraîche (optie om ze nog
lekkerder te maken)
1 ei + wat extra kristalsuiker om de
flap mee te bestrooien
Bereiding:
Snijd de rabarber in stukjes van circa
1,5 cm. Doe de rabarberstukjes in een
steelpan. Voeg daar een klein scheutje water (1 seconde onder de kraan),
honing en suiker aan toe.
Snijd de gember in hele kleine blokjes (of rasp hem) en snijd het vanillestokje over de lengte doormidden
en schraap het merg eruit. Voeg zowel het merg als het stokje toe aan
de steelpan, samen met de gember.
Breng het steelpannetje aan de kook
en roer af en toe. Kook de compote
circa 5 tot 10 minuten. Tot de rabarber zachter is en het een grove lekkere compote is. Proef of de compote
zoet genoeg is en voeg anders eventueel nog wat extra suiker toe.

Bekleed een bakplaat met bakpapier.
Spreid ondertussen de vierkantjes
bladerdeeg uit op je aanrecht. Verwijder de papiertjes. Laat ze circa tot
de helft ontdooien, maar niet te
zacht worden. Smeer de flappen
eventueel in met een dun laagje crème fraiche in het midden van het
vierkantje.
Schep met een lepel de rabarbervulling iets meer in één willekeurige
hoek dan in het midden. Ik houd van
een goedgevulde flap, risico is wel
dat hij dan een beetje gaat lekken.
Maar liever een lekkende lekkere flap
dan een magnifieke magere flap. Bestrijk de randen van de flap met een
losgeklutst eitje. Ik doe dit altijd met
mijn vingers maar je kunt ook een
kwastje gebruiken.
Vouw dan diagonaal de ene punt
naar de andere punt. Druk de flap
goed dicht en probeer te vermijden
dat er lucht in zit. Smeer de bovenkant ook in met eiermengsel en bestrooi met wat kristalsuiker.
Bak de flappen circa 15 minuten in een
voorverwarmde oven van 200 graden.
(Bladerdeeg moet je hoog bakken!)
Het bladerdeeg moet lekker bruin en
droog zijn. Je moet op de onderkant
van de flap kunnen tikken en dan
moet hij krokant en droog aanvoelen.
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Oorlogsboeken

Kinga Bán

Middeleeuwse tuinen

Wat is het beste oorlogsboek van
de laatste tijd? Willem Bouwman
weet het antwoord op die vraag.

Op haar nieuwe cd staan typische
kleinkunst-liedjes met rustige,
sfeervolle arrangementen.

Met dit miniatuurkarretje dat bij een archeologische
opgraving in Alkmaar uit de grond kwam, vermaakten
kinderen zich in de zestiende eeuw in de tuin.

geschiedenis pagina 8

muziek pagina 12

expositie pagina 6
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beeld
anp beeld stedelijk museum amsterdam

Charley Toorop
Het Stedelijk Museum in
Amsterdam is meer te
weten gekomen over de
vrouw die staat afgebeeld
op het schilderij Arbeidersvrouw van Charley
Toorop (1891-1955). Tot nu
toe was bij het museum
niet veel bekend over haar
identiteit, behalve dat
het ging om ‘een arbeidersvrouw’ die Toorop
in brieven ‘moeder Punt’
noemde.
Links: Arbeidersvrouw, Charley Toorop, 1943, 150 x 119 cm, olieverf op doek. Rechts: Johanna ‘Jansje’ Punt, familiefoto.

Familie lost raadsel op

Door informatie van familieleden, die
contact hebben gezocht met het Stedelijk, is nu duidelijk wie er op het
doek staat. Het gaat om Johanna
‘Jansje’ Punt (1899-1983), die huishoudster was bij Charley Toorop.
Volgens het museum is het schilderij

uit 1942-1943 een van de publiekslievelingen in de permanente opstelling Stedelijk Base. De nieuwe informatie kwam naar boven toen een
journalist van het Noord-Hollands
Dagblad de afgebeelde vrouw abusievelijk hield voor een ander persoon.
Daarop reageerden familieleden die

hierover zeer ontdaan was. De familie wist van het bestaan van het
schilderij aan de hand van een foto,
die Toorop haar huishoudster had
gegeven. Volgens kleindochter Anja
Offringa-Punt was niet bekend dat
het zo’n groot doek was. ‘We waren
stomverbaasd toen we het zagen. Dat

dit werk met onze oma erop een van
de iconen is in het Stedelijk maakt
ons echt heel trots.’ De kleindochter
kan ook de zorgelijke blik van haar
oma thuisbrengen. ‘Zij maakte zich
grote zorgen om haar drie zoons, die
verplicht tewerk waren gesteld in
nazi-Duitsland.’

cultuur«nieuws

geregeld gedicht

redactie nd beeld wim van der ros

Rien van den Berg

Sikkels klinken
Sikkels blinken
ruischend valt het graan
Zie de bindster gaâren!
Zie, in lange scharen,
Garf bij garven staan!

Het punt is: aan het einde van de
negentiende eeuw maakte de
Beweging van 1880 gehakt van
dit soort poëzie. Om tal van redenen, maar ook omdat er uiteindelijk altijd een religieuze aap uit de
mouw kwam. En inderdaad:
Slaat uwe oogen
Naar den hoogen
Alles kwam van daar!

Die zwarte regels zijn minder iconisch, maar zo zie je de knappe literaire/muzikale vorm. Het is een
Oogstlied van de dichter A.C.W.
Staring (1767-1840), en het is best
mooi eigenlijk. De inspringingen
maken het liedje actief, levendig.
Het waren ongetwijfeld handige
aanwijzingen voor de componist
die er een melodie bij maakte.

En vandaag? Zowel het beeld als de
taal is verouderd. Zie de bindster
gaâren ... Tja. Als we nog kunnen
lachen om de volgende parodie,
zegt dat waarschijnlijk, helaas, iets
over onze leeftijd ...
Sikkels klinken, / Sikkels blinken, /
ruischend valt het graan. / Als je
iemand weg ziet hinken / heeft hij
’t fout gedaan.

Zelfs ‘eeuwige regels’ zijn minder
eeuwig dan je denkt. Vroeger kende iedereen bijvoorbeeld:

hun grootmoeder herkenden op het
werk. Johanna Punt stond bekend om
haar kookkunsten, waarmee ze niet
alleen Toorop, maar ook andere kunstenaars verblijdde die over de vloer
kwamen. De kunstenares schilderde
haar met het gebombardeerde Rotterdam op de achtergrond, omdat ze

80 jaar Kröller-Müller Museum

Thierry Escaich naar Klundert

SPRING 2019 in Utrecht

In het jubileumjaar 2018-2019 viert
het Kröller-Müller Museum het tachtigjarig bestaan met een zogenaamde
Tijdlijn. Op de site van het museum
worden allerlei verhalen verteld uit
de bewogen geschiedenis van het
museum. Hiervoor is gebruikgemaakt
van brieven en foto’s uit de archieven. Het rijk geïllustreerde resultaat
geeft inzicht in de visie van oprichter
Helene Kröller-Müller en haar opvolgers en motiveert hun keuzes voor de
kunstenaars en architecten met wie
ze samenwerkten. Het nieuwste verhaal op de Tijdlijn gaat over Rudi Oxenaar (1925-2005). Hij werd in 1963
directeur van ‘Kröller-Müller’ en was
toen een van de jongste museumdirecteuren van Europa.
krollermuller.nl/een-tijdlijn-volverhalen

De Franse organist Thierry Escaich
gaat een improvisatiemasterclass geven. Dat gebeurt op de tweede dag
van een improvisatiefestival in De
Stad Klundert op 17 en 18 juni. De
rest van de improvisatiecursus wordt
gegeven door ‘huisorganist’ Gerben
Mourik van deze voormalige kerk.
Voor meer informatie en opgave:

Tien dagen lang is Utrecht het podium voor radicale, hedendaagse, internationale podiumkunsten. De zevende editie van het festival SPRING
vindt plaats van 16 t/m 25 mei op
diverse locaties in de stad. Nieuwe
technologie en menselijkheid zijn de
belangrijkste thema’s op dit festival.
Het festival wordt geopend door de
Australische dansgezelschappen
Dancenorth en Lucy Geurin Inc.
In het werk Attractor komen traditionele Indonesische muziek,
heavy-metalzang, virtuoze dansers
en muziek samen. Binnen de programmalijn High Tech: Performing
Technology presenteert SPRING een
aantal voorstellingen en installaties
met robots, humanoids en machines
als performer.
springutrecht.nl

gerbenmourik81@gmail.com
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Gerrit Noort

Gerrit Noort is directeur van de Nederlandse Zendingsraad en
bijzonder hoogleraar missiologie aan de Theologische
Universiteit Kampen.

»Ontspannen
discipelschap in
de publieke ruimte«
T

oen ik in de jaren negentig als zendingspredikant in
Midden-Sulawesi (Indonesië) woonde, maakte een verkoper aan de deur me duidelijk wat een vrijmoedig geloof
is. Hij haalde het één na het ander uit zijn tassen tevoorschijn en prees het nut ervan vasthoudend aan. Maar ik zat
op die spullen niet te wachten en toen hij uiteindelijk inzag
dat ik niets zou kopen, schakelde hij in een fractie van een
seconde om en zei – zo plots dat ik meende het verkeerd
verstaan te hebben – ‘maar wilt u dan voor mij bidden om
Gods zegen?’
Ik kon deze vrijmoedigheid even niet plaatsen. Zo vanzelfsprekend als de verkoper zijn geloof integreerde met zijn
zaken, zo vervreemdend was dat voor mij, als Nederlander.
Wat overigens niet wegneemt dat we wel samen gebeden
hebben.
Hoe kunnen we als minderheid vrijmoedig woorden geven
aan wat ons drijft? Het verlangen om in de wereld vrijmoedig van ons geloof te getuigen, is eigen aan de protestantse
traditie. Het hoort bij protestanten dat zij niet kerk voor
zichzelf willen zijn, maar dat zij het evangelie op de samenleving willen betrekken.
Hervormden deden dat wat anders dan gereformeerden.
Hervormden bleven lang vasthouden aan hun diepe wens
om te blijven werken aan de voortgaande kerstening van
het volksleven in de zin der Reformatie. Gereformeerden
kozen voor soevereiniteit in eigen kring, wilden vrij zijn van
overheidsinvloed, maar organiseerden vervolgens wel hun
stem in de maatschappij. Want natuurlijk wilden ook zij
overheidsbeleid en maatschappelijk denken beïnvloeden.
Maar niet vanuit de gedachte van een voortgaande kerstening.
De wens om in de samenleving vrijmoedig te spreken over
het geloof, is een keuze. En daarvoor hebben we in onze
kerkelijke traditie met goede redenen gekozen. Maar met
evenveel recht kunnen we anders kiezen: namelijk om
ons te concentreren op het bewaren van het geheim en
het spreken in de publieke ruimte niet normatief te maken.
Die keuze maken we in de protestantse traditie in de regel
niet. Past een publiek getuigenis wel bij deze tijd, waarin
de kerk soms vooral bezig lijkt te zijn met damage control?
Want elk goed verhaal – over Gods liefde, over kerkasiel,
betrokkenheid bij de klimaatmars of diaconale zorg – staat
naast beeldbepalende berichten over seksueel misbruik en
stereotypering van homo’s in de Nashvilleverklaring.
Kiezen voor het bewaren van het geheim, op bescheiden
wijze, zonder een groot accent op vrijmoedigheid, is op zich
een legitieme keuze waarvoor we ons niet zouden hoeven
schamen. Het sluit goed aan bij de gedachte dat we verantwoording mogen afleggen van de hoop die in ons is (1 Petrus 3:15). Het gaat dan om de onbevangen bereidheid je te
laten bevragen op je motieven en, zoals de apostel Petrus

zegt, te zorgen voor een goed geweten en een goede levenswandel (vers 16). Het ‘hoe’ van een vrijmoedige verkondiging is minder aan de orde, want het accent ligt dan vooral
op onze identiteit als leerling van Jezus en op de kwaliteit
van ons christelijk leven.
Er is nog een tweede reden om onszelf in dit verband kritisch te bevragen. Want hoe onopgeefbaar is het in onze
protestantse traditie om vrijmoedig te spreken in de samenleving? Protestantse kerken in het Midden-Oosten en Azië
verbinden hun identiteit veel minder met het publiek betuigen van het heil. Zeker als deze kerk in minderheidssituaties
te maken heeft met beperkende overheidsmaatregelen en
vervolging.
Gaat er iets wezenlijk mis als de Protestantse Kerk zou kiezen voor het bewaren van het goddelijk mysterie en het vieren daarvan? Ook wij bevinden ons in een minderheidssituatie en daarmee is onze positie in de samenleving ingrijpend
veranderd. Misschien betekent dit dat we ons verlangen en
onze kerkelijke ambities daarop moeten aanpassen. Begrijp

Ik heb enige zorg om
de zoektocht naar
vrijmoedigheid.
me goed: ik zeg niet dat ik dat vind, maar het verdient wel
onze overweging.
Ik heb enige zorg om de zoektocht naar vrijmoedigheid.
Soms wordt het namelijk tot een nieuw gebod dat missionaire kramp oplevert. Want we zullen nooit aan de hoge
norm van vrijmoedigheid voldoen. Het kan altijd vrijmoediger en per saldo voelen we ons tekortschieten in
ons getuigenis. Ernstiger is het wanneer vrijmoedigheid
tot een lakmoesproef wordt: wanneer vrijmoedigheid de
noodzakelijke randvoorwaarde wordt, het ‘bewijs’, voor
een gezonde kerk met groeipotentie. Daar geloof ik niet in.
Sommige kerken op het zuidelijk halfrond geloven daar
overigens wél in. Zo klinken er verwijten dat er bij ons iets
grondig mis is. We zouden als de verloren zoon onze geestelijke erfenis verkwanselen. Onze missionaire ijver zou zijn
verdampt doordat we ons neerlegden bij de waarden van
een postchristelijke samenleving. We voelen aan dat de ana-

lyse uit het lood hangt, maar toch raakt het ook een gevoelige snaar. We beseffen maar al te goed dat we worstelen
met het verwoorden van ons geloof en dat de overdracht
van het geloof stokt.
Toch is het helemaal niet moeilijk om in ons kerkenwerk
mooie voorbeelden van vrijmoedigheid en geloofscommunicatie aan te wijzen. Het kleurrijke palet van kerkelijk
pionieren kunnen we met overtuiging een vorm van herwonnen vrijmoedigheid noemen. En wie kon om de onbevangenheid heen waarmee schrijver Jan Siebelink zich onlangs uitsprak over zijn ‘vasthouden aan het vertrouwen’
dat hij na de dood wordt opgevangen. Waarom, zei hij, denken we in een seculiere samenleving zo flink te moeten zijn
dat we zonder hoop en verlangen kunnen. Als ik om me
heen kijk, dan weet ik niet of wij nog wel zo sprakeloos over
ons geloof zijn. Volgens mij beseffen we dat het delen van
het evangelieverhaal erbij hoort. De jaarlijkse uitvoering
van The Passion is een voor de hand liggende illustratie
daarvan.
We zijn niet geroepen tot vrijmoedig spreken in de samenleving, maar tot verwachtingsvolle navolging van onze Heer.
Vrijmoedigheid is geen doel. Het is evenmin een opdracht.
Vrijmoedigheid is een uitvloeisel, een gevolg. Het vloeit
voort, zei paus Franciscus onlangs, uit de vreugde over de
ontmoeting met Christus.
Volgens mij hebben we deze perspectiefwisseling – van vrijmoedigheid naar verbinding met Christus – hard nodig. Het
accent op de verbinding met Christus werkt bevrijdend, omdat we als zijn volgelingen beseffen dat God ons in Christus,
als gesproken Woord, vooruitgaat. Het gaat dan niet langer
om ons vrijmoedig gesproken woord of om onze sprakeloosheid, maar om God die ons vrijmaakt om leerling te
worden. Het is niet alleen vrijmoedigheid die ons definieert.
Bescheidenheid, integriteit en dienstbaarheid vormen minstens zo belangrijke elementen van ons discipelschap in de
publieke ruimte. Vrijmoedigheid kan niet zonder dienstbaarheid, bescheidenheid sluit vrijmoedigheid niet uit, integriteit bepaalt hoe we vrijmoedig verantwoording van onze
hoop afleggen. De elementen kunnen we niet van elkaar
losmaken.
Er is niets mis mee als we ons ontspannen in de marge bewegen, in het besef dat het Woord van God ons vooruitgaat.
Dat nuanceert en schept ruimte. Want als de Alfa gaat Christus aan al onze vrijmoedigheid en sprakeloosheid vooraf. En
als Omega maakt het goddelijk Woord, in het perspectief van
het komende Rijk, zelfs een einde aan onze sprakeloosheid.
Die gedachte helpt om ontspannen én met overtuiging te
blijven zoeken naar wegen om vrijmoedig de vreugde over
het evangelie met anderen te delen.
>> De volledige tekst van dit essay is te vinden
via protestantsekerk.nl/geloofsgesprek
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politiek • Piet H. de Jong beeld Dick Vos

‘Opa, waar is dit
knopje voor?’

CDA-prominent Elco
Brinkman schrijft zijn
memoires. Hij waarschuwt
dat snelheid niet knabbelt
aan bedachtzaamheid.

In het ruime toilet, op de begane verdieping van zijn monumentale pand aan een
Leids plantsoen, laat Elco Brinkman zijn
collectie politieke prenten zien. Tientallen cartoons vormen een weerslag van
een bewogen leven van krap een halve
eeuw, op en nabij het Binnenhof.
Brinkman vindt die prenten ‘aardig,
omdat ze leren relativeren’. De lezer van
zijn memoires krijgt de verzameling
helaas niet te zien, want dat was auteursrechtelijk te veel gedoe.

zing naar het bijbelvers Genesis 2:15. U legt die
tekst voor uzelf uit als ‘hier op aarde moet je
het paradijs bouwen’. Is dat uw levensmotto?
‘Ik zie dat wel als een soort opdracht. Dat je
verantwoording aflegt van wat je hebt gedaan,
je bent hier niet op aarde om achter de ramen
te zitten en je hand op te houden. Zo’n levenshouding krijg je van huis uit mee, het grijpt
terug op onderliggende waarden en tradities
binnen de familie, mijn partij en ook van Nederland. Dat besef is diepgeworteld, dat verander je niet bij hamerslag.’

Op een van de cartoons is het hoofd van Elco
Brinkman letterlijk het mikpunt. Scherp gepunte pennen prikken in zijn hoofd. Ze verbeelden de woede die de minister over zich afriep, nadat hij had geweigerd Hugo Brandt
Corstius de PC Hooftprijs toe te kennen. Op zijn
beslissing is hij nog steeds ‘trots’. Waarom zou
de staat iemand moeten eren die van schelden
een hoofdzaak maakt. Het verwijt aan zijn
adres een moralist te zijn, incasseert hij blijmoedig. Soms moet je als overheid optreden
tegen de uit de hand gelopen gedoogcultuur,
vindt hij. Dat vond hij in 1985 als minister, dat
vindt hij nu als pensionado nog. Hij troost zich
met de gedachte dat hij in die opvatting meer
dan één medestander heeft. Die ene is zijn
vrouw, Janneke.
‘Kijk’, zegt hij even later, met een ironische
glimlach en twinkeling in de kenmerkende
priem-ogen, wijzend op een prent waar hij samen met Sybrand Buma is afgebeeld: ‘Twee
burgemeesterszonen’. Het is een subtiele verwijzing naar zijn jongensdroom: burgemeester
worden, net als zijn vader. Een droom die niet
uitkwam. Maar ja, als student had hij ook niet
gedacht dat hij op zijn 34e minister zou zijn.

Schuilt er ook niet een verborgen droom in die
titel? Had u niet liever minister van ruimtelijke
ordening willen zijn of architect? Dan had u de
strijd tegen de ‘verdozing’ van het land kunnen
aangaan.
‘Bouwkunst en vooral stedenbouw hebben mij
altijd geïntrigeerd. Ik heb ooit de ambitie gehad
om in Delft te studeren, maar dat was als alfa
geen optie. In mijn boek verwijs ik naar Frank
Lloyd Wright, de architect, die zegt dat een gebouw meer is dan een stapel stenen, maar ook

Bouwen en bewaren
Elco Brinkman. Uitg.
Prometheus, Amsterdam 2019.
536 blz. € 34,99

zolder
Op de dag dat zijn memoires verschijnen, afgelopen maandag, hebben medewerkers van het
Nationaal Archief acht dozen met archiefmateriaal opgehaald. Brinkman heeft zijn zolder opgeruimd en zijn leven geboekstaafd, het is nu
aan de historici om verder te speuren.
Uw boek heet Bouwen en bewaren, een verwij-

‘Je bent hier niet op aarde
om achter de ramen te zitten
en je hand op te houden.’
verbeelding moet zijn. De steden geven nu iets
weer van de vluchtige en vervlakkende tijd
waarin we leven. Steden en straten, gebouwen
moeten tonen dat ze de tand des tijds hebben
doorstaan en in hun variatie en schoonheid
meer te zeggen hebben dan een kaal, wit geverfd gebouw met wat golfplaten eroverheen.
Bouwen is niet alleen een technische kunde,
het is ook kunst.’
In uw boek haalt u uitgebreid uw eigen dagboekaantekeningen aan. Hebt u altijd een
dagboek bijgehouden?
‘Niet altijd, ik begon ermee, in de jaren zeventig, toen ik directeur-generaal op het ministerie
van Binnenlandse Zaken was. In die woelige

periode diende ik vier ministers, van vier politieke kleuren. Het was een indringende periode
omdat de verzorgingsstaat onder druk stond en
uitliep op de bezuinigingen van de jaren tachtig. Ook in de tijd van de WAO-discussies, in
het kabinet-Lubbers III (1989-1994), hield ik
mijn dagboek bij. Ik voelde aan dat het een belangrijk punt zou worden. Later ben ik er weer
mee opgehouden.’
U beschrijft ook uw ervaringen in de tijd dat
u in het ziekenhuis lag. Dat lijken soms wel
koortsdromen.
‘Ha, ja, de onmiddellijke aanleiding dit boek te
schrijven lag in het advies van mijn artsen toen
ik de tweede keer ziek werd. Het was in de tijd
van Pim Fortuyn, in 2002. Ze zeiden: je moet
jezelf bezighouden. Ik kon niet meer slapen, en
op een gegeven moment ben ik ’s nachts aantekeningen gaan maken. Ik ben een waarnemer
en ik vind het leuk met taal te spelen.’
Dat is te merken, het is echt brinkmanniaans,
het wemelt van woordgrappen en zinspelingen.
Zei de uitgever niet: even dimmen Elco?
‘Nee, de redacteur liet me de vrije hand. Het
boek is echt van mij, sui generis (enig in zijn
soort, red.). Naast terugblikken op het typisch
Haagse leven zijn er de gesprekken met een
Turkse in de stad, en in het ziekenhuis de arts
en de verpleegkundige. Natuurlijk heb ik het
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Elco Brinkman: ‘Ik ben een waarnemer en ik vind het leuk met taal te spelen.’

gestileerd, maar die mensen zijn echt. Zo wil ik
ook het verwijt een beetje weerleggen van abstractie, de idee dat Haagse politici en ambtenaren alleen maar naar hun computer staren,
terwijl mensen op straat de werkelijkheid heel
anders beleven.’
U kijkt, al met al, terug op bijna een halve eeuw
op en rond het Binnenhof. Wat is veranderd?
‘De personele wisselingen zijn almaar sneller
gegaan. Ik vertrek straks uit de Eerste Kamer,
maar er verdwijnen er in totaal 42. Dat is wel
veel.
We leven in een snelle tijd, dat snap ik, en vaak
is dat ook leuk. Ik was vorige week met een
paar kleinkinderen op pad. Ik kreeg toen op de
iPhone beelden door van hun vader, die voor
zijn werk in Indonesië was. Ik zeg wel: pas op
dat die snelheid niet knabbelt aan de bedachtzaamheid. Gun je ook de tijd voor zorgvuldigheid en goede afweging van argumenten. Symboolwetten zijn een teken van de tijd. Je kunt
wel menen het mooi opgeschreven te hebben,
maar zo werkt het niet. Als bestuurder heb je
ook een vrije marge nodig om je werk te kunnen doen, mits je natuurlijk verantwoording
aflegt.
Ik vind het een beetje jammer dat de foto’s en
de koppen in de kranten steeds groter worden.
Alleen maar foto’s en oneliners is niet voldoende. Ik moet moeite doen om er in de krant ach-

ter te komen welke argumenten de verschillende partijen in debatten hebben gebruikt. Al
die columnpjes zijn leuk en aardig, maar het is
niet genoeg. Je moet de mensen ook wat begeleiden.’
U hebt zo’n veertig jaar op de achterbank van
een dienstauto gereden. Wat doet dat met een
mens?
‘In de tijd dat ik minister was, in de periode van
1982 tot 1989, hebben mijn chauffeurs eens
uitgerekend dat ik 700.000 kilometer heb afgelegd. Eerst de gemeentehuizen en de provinciehuizen, later de schouwburgen en de bedrijventerreinen van Nederland. Zo leer je noord
en zuid van Nederland wel kennen. Voor veiligheid en service was je totaal overgeleverd aan
de chauffeur.
Als minister was je verplicht je te laten rijden,
ook in het weekend. Nu zitten mijn kleinkinderen op de achterbank en vragen ze: “Opa, waar
is dit knopje voor?” Ja, dat is even wennen.
Op de weg is het veel drukker geworden. Ik
heb al die discussies over de infrastructuur
in Nederland van nabij meegemaakt. Het is
krap in ons land; spoor en wegen vreten ruimte. In Nederland zijn we tegen stapeling van
vervoersfuncties, terwijl dat in het buitenland
wel gebeurt. Wat meer gezond verstand bij
de inrichting van de infrastructuur kan geen
kwaad.’

In 1994 was u fractievoorzitter van het CDA. Er
ging veel mis op weg naar een enorme verkiezingsnederlaag. In uw boek noemt u het besluit
van de partij de AOW’ers op de nullijn te zetten
een ‘rampzalig besluit’.
‘Er was veel interne discussie over geweest, die
bevriezing was echt een partijding. Deels is dat
een kwestie van techniek en budget. Destijds
heb ik erop gewezen dat de mensen die de oorlog hebben meegemaakt ook recht hadden op
dat pensioen. Ik vond die maatregel gewoon
niet fair. Dat was mijn mening en we hebben er
veel over gesproken. Maar ik ben een democraat en ben toen niet afgetreden en heb het
verkiezingsprogramma verdedigd. Maar je
haalt de narigheid wel naar je toe. Dat heb ik in
mijn boek willen markeren, zonder achteraf
even mijn gelijk binnen te willen halen.’
En dan natuurlijk Ruud Lubbers. Hij viel u
openlijk af tijdens de verkiezingscampagne,
terwijl u beoogd opvolger van hem was. In zijn
postuum verschenen boek Persoonlijke herinneringen schrijft Lubbers dat hij ‘zeer deloyaal’
aan u was en hij schrijft: ‘fout, fout, fout, Ruud’.
U schrijft dat u die woorden ‘zeer op prijs hebt
gesteld’. Twee partijgenoten die per boek met
elkaar communiceren. U hebt dit nooit onderling uitgepraat?
‘Eh nee, er is natuurlijk een kloof geweest. Dat
gaf een ongemakkelijk gevoel. Het was ook niet

niks wat er gebeurde. Zo is het een goede afsluiting tussen hem en mij. Je kunt zeggen: ga
naar de therapeut, maar zo zit ik niet in elkaar.
Al die jaren heb ik over deze kwestie mijn
mond gehouden en dat blijf ik doen. Mijn boek
is geen afrekening.
Nu ik dit heb opgeschreven en deze zinnen
uitspreek, realiseer ik me dat veel van mijn
geschiedenis ten grave is gedragen. De laatste
tijd zijn Koos Andriessen en Frans Andriessen,
Wim Kok en Ruud Lubbers overleden. Ik heb
veel met ze te maken gehad. Ik was de jongste
van het stel. Bij het ouder worden merk je dat
het kringetje snel kleiner wordt. Als je het allemaal wilt opschrijven, moet je het wel nu
doen.’
Toen het CDA u vroeg, in 2011, om lijsttrekker te
worden voor de Eerste Kamer, voelde dat als
eerherstel?
‘Ja, dat was het. Het toenmalige partijbestuur
heeft dat ook zo gezegd en zo heb ik het ervaren. Ik ben met het werk in de Eerste Kamer
serieus aan de slag gegaan, ik heb het senatorschap niet als een erebaantje opgevat. De verhoudingen binnen de partij zijn over en weer
goed. Ik ben geen haatdragend persoon. Ook
nu zal ik geen commentaar gaan geven op degenen die het overnemen. Het is op een gegeven moment mooi geweest. Nu zijn anderen
aan de beurt.’ ■
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expositie • Rien van den Berg beeld rijksmuseum van oudheden & hortus botanicus leiden

In middeleeuwse
tuin heerst
de orde
Altijd echoot in de tuin het
paradijs, stelt Annemarieke
Willemsen, conservator van
een expositie over middeleeuwse tuinen.

Ergens in de Middeleeuwen is iemand op
het idee gekomen om Jezus af te beelden
als tuinman. Inclusief strooien hoedje,
werkmanskiel en schep. Ze horen bij
elkaar: de tuin, het paradijs en de
hovenier.
Annemarieke Willemsen grinnikt. ‘Dit is inderdaad mijn idee.’ De conservator van het Rijksmuseum van Oudheden heeft een soort ‘handtekening’: de tentoonstelling Middeleeuwse
Tuinen. Aardse paradijzen, die vandaag opengaat, komt onmiskenbaar uit haar koker. Natuurlijk waren tuinen in de Middeleeuwen afspiegelingen van het paradijs, natuurlijk barstte de kloostertuin van de symboliek. Maar het
oog van Willemsen zal altijd vallen op dat miniatuurkarretje bijvoorbeeld, dat bij een archeologische opgraving in Alkmaar uit de
grond kwam. Speelgoed. Hier speelde in de
zestiende eeuw een kind mee, in een tuin.
Willemsen wil weten hoe dingen werkten. Een
schep bijvoorbeeld, was in de Middeleeuwen
van hout, met een uiteinde van ijzerbeslag. Ze
laat halverwege de rondgang over de tentoonstelling een paar voorbeelden zien. Bijna aan
het einde is er ineens een schilderij te zien met
Jezus op de paasmorgen, en Maria van Magdala
in de tuin, knielend voor haar Heer. Jezus legt
zijn rechterhand op het voorhoofd van Maria
(Hij raakt haar aan!) en in de linkerhand heeft
Hij een schep. Die schep is anders dan de andere: een ruitvorm, die bijna helemaal bedekt
is met ijzerbeslag. ‘Die is minder makkelijk te
vervangen als hij versleten is, lijkt me’, zeg ik
vragend. ‘Maar je zult hem tijdens het spitten
ook minder makkelijk verliezen’, zegt Willemsen onmiddellijk.
Toont de expositie een aardewerken vogelfluitje? Dan laat Willemsen een geluidsopname
maken. Beveelt Jacob van Maerlant in 1270 tien
nuttige planten aan? Dan maakt Willemsen er
een puzzel van, met een geurtest. Door kleine
gaatjes in het hardboard kun je ruiken welk
bordje op welke plek moet hangen. De eerste is
makkelijk: anijs. Goed tegen stenen in de blaas,
weet Van Maerlant, goed tegen pijn in de hersenen, goed voor de maag en het verdrijft de
wind …

De mandragora of alruin kennen we uit Harry
Potter: de plant met de schreeuwende wortels.
Dat lag in de Middeleeuwen ietsje anders. ‘Men
kan zijn wortel in wijn koken en te drinken geven aan iemand, en die zal zo diep slapen dat
hij het niet zal beseffen als men hem de ledematen afhakt.’

intieme plek
De tuin is in de Middeleeuwen altijd een binnen, vertelt Willemsen, een veilige, ommuurde
plek. Daarbuiten heerst de chaos. De zonde
ook. In de tuin heerst de orde, die ook de orde

Orde werd als paradijselijk
ervaren, in een wereld die
geregeerd werd door wanorde.
van God symboliseerde. ‘Perkjes waarin allerlei
planten door elkaar staan, zodat er altijd wel
wat in bloei staat, zul je in een middeleeuwse
tuin niet tegenkomen. Alles is keurig naar soort
geordend, en ook de tuin is in strakke perkjes
ingedeeld.’
Vergelijk het maar met het visioen uit Openbaring van het nieuwe Jeruzalem – een vierkante
stad met rechte straten. Orde werd als paradijselijk ervaren, in een wereld die geregeerd
werd door wanorde.
De tuin is ook een intieme plek. ‘Het huis was
formeler’, zegt Willemsen. ‘Als je samen de tuin
in wandelde, kon je vertrouwder met elkaar
worden.’ Overigens ook in erotische zin. Wil-

Houten schop

Portret groenteverkoopster

lemsen noemt de middeleeuwse Roman de la
Rose én De Rozentuin van de Perzische dichter
Saadi, allebei uit de dertiende eeuw. De tuin
was een metafoor voor de liefde.

Batseba
Een voor middeleeuwse begrippen nietsverhullende miniatuur toont Batseba, badend in een
fontein, in een tuin, met een muur eromheen.
Je hoort de Hooglieddichter zingen: ‘Zusje,
bruid, een besloten hof ben jij, / een gesloten

tuin, een verzegelde bron. / Aan jou ontspruit
een boomgaard vol granaatappels / met een
overvloed aan vruchten …’ Je ziet op het schilderij de strakke perkjes en de vruchtbomen.
Maar je ziet boven alles intenties met rafelrandjes. Koning David staat in het raam van
zijn paleis. Hij wendt zijn blik bepaald niet af.
En kijk eens naar het gezicht van Batseba: ze
wéét het. Ze speelt ermee.
Maar altijd echoot in de tuin het paradijs, zegt
Willemsen. ‘Immers ook een tuin, met rivieren,
en vruchtbomen die altijd vrucht dragen.’ Zelfs
in de steden van de Lage Landen waren de tuinen aanvankelijk fors: toen die steden in de
loop van de veertiende eeuw dichtgebouwd
raakten, werden de tuinen verdreven naar de
randen van de stad.
Alleen de rijke burgers en de kloosters koesterden hun grote tuin. De elite als statussymbool,
de kloosterlingen ook als tastbaar ideaal: leven als Adam en Eva, wandelend met God, in
een tuin die alles te bieden had wat ze nodig
hadden. ■
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HardeNoten
Gerard ter Horst beeld videoclip Elysium

Clip die door de ziel snijdt

Kan in vogelvorm

Bij veel mooie songs vergeet ik dat er
– ooit – een videoclip bij gemaakt is.
Zo tijdloos als de muziek kan zijn, zo
modieus en daarmee tijdgebonden is
vaak de clip. Deze column gaat over
een van de uitzonderingen: ‘Elysium’
van Bear’s Den, de band uit Londen
die vorige week uitgebreid in deze
bijlage Gulliver stond. Hun nieuwe
album So That You Might Hear Me was
de aanleiding voor een gesprek met
bassist en gitarist Kevin Jones, maar
ik sprak hem ook over die ene bijzondere videoclip.
Eerst het nummer zelf, dat qua tekst
en muziek al staat als een huis. ‘Elysium’ stond op het album Islands uit
2014 en gaat over de metafysische
kant van het leven, het mysterie, het
grootse, dat het alledaagse overstijgt.
‘Brother, do you believe in an
afterlife? Our souls ’ll both collide /
in some great Elysium.’
Dat is de ene kant – de andere kant
volgt er meteen op:
‘Every page I turn / I only find myself.
Feeling more alone / Posing questions
to a silent universe.’

Tegel met vogels en opschrift

Wie goed leest en luistert, hoort er de
jeugdigheid in van een tiener, een puber, een coming of age: op de drempel
van de volwassenheid kan het leven
meeslepend en groots zijn, en soms
zo leeg en donker dat het je aangrijpt.
Daar gaat het liedje over, Bear’s Den
geeft enkele levenslessen mee met
het oog op de duistere tijden:
‘... guard your hope with your life.’
‘don’t let bitterness become you.’
‘just hold out against the night.’
Het idee voor de videoclip paste er
naadloos bij. Een groep christelijk
opgegroeide studenten werd gevolgd
tijdens hun laatste week op de middelbare school, de Seattle Pacific University – zo’n drempelmoment in het
leven, op een leeftijd dat de jongeren
de vrijheid grijpen: ze drinken, roken,
skaten, hangen rond en zetten in dit
specifieke geval zelf tattoos bij elkaar.
De beelden zijn rauw en levensecht,
verwacht geen zoetsappigheid bij de
Amerikaanse regisseur Marcus Haney, die er de vriendengroep van zijn
broer voor volgde.

De opzet krijgt een tragische wending wanneer een van de vrienden,
de 19-jarige Paul Lee, op 5 juni 2014
tijdens een schietpartij in de bibliotheek van de universiteit wordt doodgeschoten. Hij blijkt het willekeurige,
onschuldige slachtoffer van een typisch Amerikaanse school shooting te
zijn. Ineens verandert de bravoure in
aangeslagenheid en rouw – wat in de
clip voelbaar is en daarmee door de
ziel snijdt.
Het was, vertelde Jones, niet vanzelfsprekend om door te filmen. Aanvankelijk besloten de band en de regisseur onmiddellijk met de opnamen te
stoppen. Tot de vriendengroep zelf
vroeg door te gaan en het als eerbetoon aan hun vriend Lee toch af te
ronden. Jones: ‘Wij hebben gezegd:
dit is nu jullie film, het is niet meer
onze film. Doe wat je ermee wilt
doen.’ Hetzelfde geldt voor het liedje,
vindt hij, dat ervoor geschreven lijkt.
‘Het was onze song, het werd hun
song. Dat was heel vreemd. Dat iets
wat wij gemaakt hadden zo een compleet andere betekenis kreeg.’
Ik vroeg Jones of het liedje een statement tegen vrij vuurwapenbezit is.
‘Ik denk dat de song dat moet zijn.
Maar het kan niet ons statement zijn,
wij zijn niet zelf getroffen. Het is hun
statement geworden. Daarom hebben
we gezegd: doe wat je ermee wilt
doen, het is yours.’
En, vertelde Jones, het verhaal kent
nog een bizar aspect. De broer van
de regisseur zou net als de neergeschoten Lee op het moment van de
schietpartij in de bibliotheek gaan
werken als vrijwilliger. Hij had zijn
dienst echter geruild omdat hij zijn
broer – die de clip zou gaan maken
– zelf van het vliegveld wilde halen.
‘Zonder videoclip was hij waarschijnlijk ook geraakt’, zei Jones. ‘Daar denk
je niet over na wanneer je zo’n song
schrijft.’
De dader, die worstelde met psychische problemen, is in 2017 veroordeeld tot een celstraf van 112 jaar.
Naast het doden van Lee verwondde
hij twee andere studenten ernstig. De
ouders van Lee, belijdende christenen, hebben onder Pauls naam (‘a
man of God’) een fonds opgericht
voor mensen die worstelen met
hun psychische gezondheid. Zie
de website paulleefoundation.org.

Gieter van aardewerk

de oudste hortus

Middeleeuwse tuinen. Aardse paradijzen
in oost en west, 1200-1600
Tot en met 1 september 2019
Rijksmuseum van Oudheden & Hortus Botanicus
Leiden

>> rmo.nl

Op een steenworp afstand van het Rijksmuseum van Oudheden ligt de oudste hortus
botanicus van Nederland, de wetenschappelijke tuin van de universiteit van Leiden,
gesticht in 1590. Niet meer middeleeuws,
maar toch een buitenkans: de hortus maakte
naar aanleiding van de tentoonstelling in het
RMO de tentoonstelling Beter met planten –
over de geneeskrachtige werking van kruiden
en planten. Let op: deze tentoonstelling is
pas te zien vanaf 15 mei. Een combiticket kost
€ 12,50.

De beelden uit de videoclip ‘Elysium’ zijn rauw en levensecht.
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Detail uit een oorlogsboek: miljoenen Joden werden niet in de gaskamers gedood, maar stierven in getto’s.
non-fictie • Willem Bouwman beeld istock

Oorlogsboeken die
in het oog springen
In de aanloop naar 4 en 5 mei
verschijnen er tientallen
boeken over de Tweede
Wereldoorlog, elk jaar weer.
Veel van die boeken zijn
eendagsvliegen. Sommige
boeken gaan langer mee,
omdat ze goed geschreven
zijn, nieuwe visies ontvouwen
of in een populaire reeks
verschijnen. Twaalf boeken in
zeven vragen en antwoorden.
Om met de deur in huis te vallen: wat is het
beste oorlogsboek van de laatste tijd?
Rauter. Himmlers vuist in Nederland van Theo
Gerritse is een heel goed boek, net als De
Hongerwinter van Ingrid de Zwarte en De
rechtvaardigen. Hoe een Nederlandse consul
duizenden Joden redde van Jan Brokken. Maar
die boeken zijn hier al besproken.
Een uitstekend boek is Endlösung. Het lot van
de Joden, 1933-1949 van David Cesarani. Hij
schreef eerder een biografie van Adolf Eichmann, waarin hij overtuigend aantoonde dat
Eichmann veel nauwer bij de vernietiging van
de Joden betrokken was dan hij liet voorkomen
tijdens z’n proces in Jeruzalem in 1961 – 1962.
Daar leek hij slechts een gehoorzame ambtenaar die orders van hogerhand had uitgevoerd,
de verpersoonlijking van ‘de banaliteit van het
kwaad’, zoals de filosofe Hanna Arendt zei. In
zijn Eichmann-biografie liet Cesarani zien dat
Arendt ernaast zat. Eichmann was uiterst doordacht en doortrapt te werk gegaan.
Cesarani’s nieuwe boek vertoont overeenkomsten met het Eichmann-boek, ook wat de aanpak betreft. Cesarani gaat grondig te werk, hij
besteedt uitvoerig aandacht aan wat er aan de
Holocaust voorafging. De Wannsee-conferentie

Endlösung. Het lot van de Joden
1933-1949
David Cesarani. Uitg. Atlas Contact,
Amsterdam 2018. 1056 blz. € 44

van januari 1942, waar de Jodenmoord werd
gecoördineerd, komt pas ter sprake op pagina
523. Het is een encyclopedisch boek. Een rode
draad is het antisemitisme van de nazi’s, dat
nauwelijks op verzet van de bevolking stuitte.
Maatregelen tegen de Joden waren vaak afhankelijk van militaire ontwikkelingen. Pas toen
de opmars in Rusland stokte en de Joden niet
naar het oosten konden worden gedeporteerd,
viel het besluit hen uit te roeien.
Gedetailleerd beschrijft Cesarani waar en hoe
dat gebeurde: miljoenen Joden werden niet in
de gaskamers gedood, maar stierven in getto’s
of werden gefusilleerd door speciale eenheden,
de Einsatzgruppen. Cesarani maakt veelvuldig
gebruik van ooggetuigenverslagen, zoals die
van Filip Müller, die Auschwitz overleefde.
Müller werkte in de gaskamers en vertelde dat
de lichamen gecremeerd werden, nadat het
lijkvocht het grondwater in de omgeving had
vervuild. Het boek staat vol met gruwelijke
details, duizend pagina’s lang. Wie enigszins
gevoelig is, zal dit boek alleen in stukjes en
beetjes kunnen lezen.

Welk boek leest men wel in één adem
uit?
Een goede kandidaat is het laatste boek van
oorlogshistoricus Gerard Aalders, Het Instituut.
Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumen-

Gruwelijke details
over Auschwitz,
duizend pagina’s lang.
tatie als speelbal van Den Haag en Koningshuis.
Aalders, die van 1993 tot 2010 bij het NIOD
werkte, is een productieve archiefonderzoeker
die talrijke boeken schreef, zoals de trilogie
over de roof en restitutie van Joodse tegoeden
en bezittingen.
Zijn onderzoek gebeurde in opdracht van een
commissie onder leiding van Jos van Kemenade, een PvdA-coryfee, die de regering adviseren
moest. Dat gaf grote problemen. Aalders verrichtte wetenschappelijk, dus onafhankelijk
onderzoek en wilde van geen wijken weten
toen de onderzoeksresultaten de commissieVan Kemenade niet goed uitkwamen. Het leid-

de tot grote ruzies met de directeur van het
NIOD, Hans Blom, die tevens lid van de commissie-Van Kemenade was en dus dubbele petten droeg. Bij zijn onderzoek deed Aalders een
bijvangst: hij ontdekte dat prins Bernhard lid
was geweest van de NSDAP, de partij van Adolf
Hitler. Ook daar kwam ruzie van, met Blom, en
met prins Bernhard, die naar het NIOD belde
om Aalders de waarheid te zeggen.
Het boek is nuttig, omdat het laat zien hoe volhardend archiefonderzoek in z’n werk gaat
en waartoe het kan leiden. Bovendien is het
een schoolvoorbeeld van de botsende belangen van wetenschap, bestuur en politiek. Ten
slotte biedt het een interessante casus voor
personeelswerkers: hoe om te gaan met getalenteerde, maar eigenzinnige medewerkers?

Heeft het NIOD nog meer te bieden dit
jaar?
De archieven van het NIOD zijn veelvuldig geraadpleegd door Petra van den Boomgaard, die
onlangs promoveerde op Voor de nazi’s geen
Jood. Zij onderzocht hoe ruim 2500 Joden door
ontduiking van de rassenvoorschriften aan deportatie ontkwamen. In januari 1941 moest iedere Nederlander die een of meer Joodse grootouders had, zich melden bij het plaatselijke
bevolkingsregister, de zogeheten Verordening
6/41. Wie twijfelde, kon een beargumenteerd
herzieningsverzoek indienen bij de zogeheten
‘Entscheidungsstelle’ van de Duitse advocaat
Hans Calmeyer. Sommige Joden zeiden dat ze
uit een buitenechtelijke relatie met een nietJood geboren waren, en daarom geen Jood waren. De meeste verzoeken werden door Calmeyer ingewilligd, ook als hij wist dat er met
de feiten was geknoeid. Dankzij Calmeyer ontsnapten 2659 Joden aan deportatie. Het is een
grondig onderzoek, dat nieuw licht werpt op de
Jodenvervolgers in Nederland.

En de slachtoffers zelf?
Hun lot wordt belicht in deel 5 van de mooie
reeks Joodse huizen. Verhalen over vooroorlogse
bewoners. Elk deel bevat ruim twintig verhalen
over vermoorde Joden en het huis waar ze voor
de oorlog woonden, zoals het huis aan de Otto
Eerelmanstraat 10 in Groningen en de Molstraat 22 in Dedemsvaart. Onder historici groeit
het besef dat de geschiedenis niet alleen gemaakt wordt door mensen en ideeën, maar ook
door de plek waar iets gebeurt, zoals een huis,

Het Instituut. Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
als speelbal van Den Haag en Koningshuis

Voor de nazi’s geen Jood. Hoe
ruim 2500 Joden door ontduiking
van rassenvoorschriften aan de
deportaties zijn ontkomen

Gerard Aalders. Uitg. Just Publishers, Meppel 2019. 288 blz. € 22,50

Petra van den Boomgaard. Uitg. Verbum, Hilversum 2019. 671 blz. € 29,50

een straat. In de vijf delen die tot dusver verschenen zijn, worden 127 adressen en hun bewoners beschreven. Deel 5 bevat een overzicht
van alle adressen.
Het huis aan de Rivierenlaan 120 II in Amsterdam (nu Kennedylaan 120 II) is nog niet beschreven in Joodse huizen. Het komt er wel voor
in aanmerking, want hier woonden Hanny Michaelis en haar ouders, tot augustus 1942, toen
ze moesten onderduiken. Hanny hield al jaren
een dagboek bij, en bleef dat in de oorlog doen.
Het dagboek, nu verschenen als Oorlogsdagboek, laat zien hoe de Jodenvervolging hun bestaan geleidelijk insnoerde. Het is een beklemmend boek. Hanny overleefde en trouwde na
de oorlog met de schrijver Gerard van het Reve.
Haar ouders kwamen om in Sobibor.

Wie oorlog zegt, zegt verzet.
Ja, hoewel er niet zo heel veel Nederlanders bij
het georganiseerde verzet betrokken waren:
45.000, volgens dr. L. de Jong, een half procent
van de bevolking. Over het verzet zijn wel veel
boeken verschenen, ook dit jaar ontbreken ze
niet. Het breedst van opzet is Breekbare helden.
Het verzet in Zeeland 1940-’44, van psychiater

Joodse huizen. Verhalen over
vooroorlogse bewoners
Frits Rijksbaron, Esther Shaya en
Gert Jan de Vries (red.). Uitg. Gibbon,
Amsterdam 2018. 231 blz. € 21

Oorlogsdagboek 1940-1945
Hanny Michaelis. Uitg. Van Oorschot,
Amsterdam 2019. 496 blz. € 24,99
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Er verschijnen veel boeken van inmiddels bejaarde kinderen over hun ouders in
oorlog en verzet.

en psychotherapeut Carla Rus. Een van de
hoofdpersonen in het boek is haar vader Jaap
Rus, die bij Goes en Westkapelle de Duitse
verdedigingswerken bespioneerde. Rus deed
literatuur- en archiefonderzoek en sprak met
verzetslieden, onder wie haar vader, en hun
familieleden. Ze heeft een scherp oog voor hun
karakters en motieven, en voor de psychische
gevolgen van oorlog en verzet. Ze is het niet
eens met de vrijgemaakt-gereformeerde schrijver en uitgever Rudolf van Reest, die meende
dat de geringere verzetsdeelname van de Zeeuwen het gevolg was van het lijdzame bevindelijk-gereformeerde geloof. Haar boek is een
waardevolle aanvulling op het standaardwerk
over oorlog en verzet in Zeeland van Gijs van
der Ham, Zeeland 1940-1945.

Zijn er nog trends in de
oorlogsboekenmarkt?
Er verschijnen veel boeken van inmiddels bejaarde kinderen over hun ouders in oorlog en
verzet. Mart Benders vertelt in Leraar in oorlogstijd. Reconstructie van een vader over Johan Benders, leraar Nederlands aan het Amsterdams
Lyceum. Hij werd gearresteerd omdat hij ver-

dacht werd van hulp aan Joden en een overval
op het Amsterdamse bevolkingsregister. Uit
vrees te zullen doorslaan tijdens de verhoren,
liet hij zich in de gevangenis te pletter vallen. In
Zijn naam was Piet. Het korte leven van een onbekende verzetsman beschrijft Rhijn Feith het leven van zijn vader Pieter Feith, die in mei 1940
tegen de Duitsers vocht en na de nederlaag in
het verzet ging. Een jaar later overleed hij bij
een eenzijdig fietsongeluk. Zowel Mart Benders
als Rhijn Feith heeft zijn vader niet gekend.
Bij Dolores Thijs ligt dat anders. Toen zij zwanger was van haar eerste kind, hoorde ze van
haar moeder wie haar werkelijke vader was:
niet Maarten, een communistische journalist,
maar Michal Redczuk, een Poolse soldaat die
haar in het voorjaar van 1944 had verwekt. In
De Poolse soldaat. Een verborgen geschiedenis
beschrijft Thijs de zoektocht naar haar biologische vader, die ze uiteindelijk vindt. Het boek is
tegelijk een autobiografie en een familiegeschiedenis. Ook in dit genre: Een liefde in Dresden 1945. Daarin beschrijft Michel Veering hoe
zijn ouders, dwangarbeider Jan Veering en de
half-Jodin Therese Feigl uit Oostenrijk, elkaar
in 1944 in Dresden leerden kennen en in febru-

Breekbare helden. Het verzet in
Zeeland 1940-’44

Leraar in oorlogstijd.
Reconstructie van een vader

Carla Rus. Uitg. Het Paard van Troje,
Goes 2019. 304 blz. € 22,50

Mart Benders. Uitg. Karakter,
Uithoorn 2019. 229 blz. € 19,99

ari 1945 het bombardement op Dresden overleefden. In Nevelkinderen, ten slotte, vertelt Valerie Riedesel over het lot van haar moeder,
Anna-Luise von Hofacker, en de vier andere
kinderen van een van de samenzweerders tegen Hitler op 20 juli 1944, Cäsar von Hofacker.

Een liefde in Dresden 1945
Michel Veering. Uitg. Balans,
Amsterdam 2019. 255 blz. € 21,99

Welk boek is nog niet genoemd, maar is
beslist het noemen waard?
Dat is 1944. Verstoorde verwachtingen van
Jan van Oudheusden en Erik Schumacher,
over Nederland in het oorlogsjaar 1944,
75 jaar geleden. Dat jaar kwam Nederland
na vier jaar bezetting in de frontlinie te liggen,
met de geallieerde opmars in het zuiden, de
slag bij Arnhem, de onderwaterzetting van
Walcheren. Op grond van secundaire literatuur
schrijven Van Oudheusden en Schumacher een
leesbaar verhaal over het bitterste oorlogsjaar.
Talrijke, vaak onbekende foto’s en dagboekfragmenten verrijken en verlevendigen het
boek, dat wordt afgesloten met uitgebreide
chronologie. Het boek is het vijfde deel in de
prachtige reeks Leven in bezet Nederland. De
vier eerdere delen gingen over 1940, 1941,
1942 en 1943. ■

Zijn naam was Piet.
Het korte leven van een
onbekende verzetsman
Rhijn Feith. Uit. Walburg Pers,
Zutphen 2019. 335 blz. € 29,95

De Poolse soldaat. Een verborgen
geschiedenis
Dolores Thijs. Uitg. Balans,
Amsterdam 2019. 302 blz. € 21,99

Nevelkinderen. Hoe Anna en haar
broers en zusjes Himmlers wraak
overleefden
Valerie Riedesel. Uitg. Mozaïek,
Utrecht 2019. 336 blz. € 22,99

1944. Verstoorde verwachtingen
Jan van Oudheusden en Erik
Schumacher. Uitg. Spectrum / NIOD,
Amsterdam 2019. 249 blz. € 24,99
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Stijl is ondergeschikt aan het zoeken naar waarheid, vindt Elena Ferrante.
literatuur • Reinier van Houwelingen beeld anp / Lex van Lieshout

Elena Ferrante
en de warboel
van het bestaan
Het is niet overdreven om de Napolitaanse romans van Elena
Ferrante een literaire sensatie te noemen. De personages Lenu
en Lila, jeugdvriendinnen in het roerige Napels halverwege de
vorige eeuw, vinden weerklank bij lezers over de hele wereld.

En dan is er nog het mysterie rondom de auteur; want wie is nu eigenlijk Elena Ferrante?
In Frantumaglia geeft de Italiaanse schrijver
een kijkje achter de schermen. Het boek verscheen aanvankelijk in 2003, als ‘aanhangsel’
bij de tot dan toe twee gepubliceerde romans
van Ferrante. Door de jaren heen volgde uitbreiding en de auteur zelf, die het inmiddels
beschouwt als een volwaardig boek met een
eigen coherentie, voelt zich er in toenemende
mate mee verbonden.
Nu is er voor het eerst een versie in het Nederlands, de meest actuele, die loopt tot het jaar
2016. Het gaat om een bundeling van schriftelijk gevoerde interviews, briefwisselingen, korte essays en ongepubliceerde fragmenten, die
licht werpen op Ferrantes schrijverschap.
De vraaggesprekken op papier vormen het
leeuwendeel van de ruim vierhonderd pagina’s
en hebben een terugkerend thema, namelijk
Ferrantes weigering om een publiek figuur te
worden. Verschillende interviewers komen
nauwelijks verder dan de vraag naar de identiteit van de auteur. Deze herhaling illustreert
het punt van de romancier. Fel worden in dit
boek de ‘riten van de culturele industrie’ en de
media bestreden, omdat die meer belang toekennen aan schrijvers als persoon dan aan de
door hen geschreven boeken. Volgens Ferrante

moet een auteur zich in de roman aanbieden.
De tekst fungeert dan als ‘zelfstandig organisme’ dat alle vragen en antwoorden in zich
bergt. Degene die schrijft, heeft hier vanaf de
publicatie niets wezenlijks meer aan toe te
voegen, of om het nog scherper te zeggen: ‘[…]
zelfs Tolstoj is een onbeduidende schim als hij
met Anna Karenina op stap gaat’.
Daarnaast geeft het leven in de schaduw ruimte voor ‘absolute creatieve vrijheid’, die het
verdedigen waard is. Het lijkt wel een kleine
strijd te zijn tussen Ferrante, gesteund door
een trouwe uitgever, en de rest van de literaire
wereld.

waarheid
Zelf stuurt Ferrante interviews vaak naar de inhoud. Vooral de visie op schrijven die naar voren komt in Frantumaglia is interessant. Centraal staat daarin het zoeken naar waarheid.
‘Oprecht schrijven betekent je inspannen om
woorden te vinden voor dat gedeelte van je
ervaring dat zich zwijgend schuilhoudt.’ De
titel van het boek, een woord uit het Napolitaanse dialect, verwijst naar deze ervaring. Het
laat zich het kortst vertalen als ‘warboel’. Stijl
vindt Ferrante ondergeschikt aan ‘waarheidsschrijven’. Pagina’s waaraan lang werd geschaafd verdwenen dan ook vaak in de lade.

Frantumaglia, de titel van een nieuw verschenen boek van Elena Ferrante, verwijst naar ‘warboel’.

Er staat nog veel meer moois in Frantumaglia,
bijvoorbeeld wanneer het gaat over het belang
van de feminiene blik binnen de literaire traditie, over de functie van de verhalende ik-persoon in Ferrantes boeken, of over strijdende
vrouwenfiguren. Helder wordt uitgelegd hoe
bij het schrijfproces enerzijds biografische elementen hun weerslag krijgen, maar tegelijk
voldoende afstand wordt gehouden, om zo iets
publieks te destilleren uit het persoonlijke.
Elena Ferrante komt in dit boek naar voren
als een bevlogen pleitbezorger van literaire
fictie. Na uitgebreid taalkundig en statistisch
onderzoek werd in 2017 geconcludeerd dat
Domenico Starnone de man moet zijn achter
het pseudoniem. Maar dit is niet bevestigd
door de auteur zelf. Betrokken lezers zullen
er vermoedelijk nauwelijks om geven: Elena
Ferrante is Elena Ferrante, een schrijver die
schitterend vertelt over de warboel van het
bestaan. ■

Frantumaglia. Een
geschreven leven
Elena Ferrante. Uitg. Wereldbibliotheek, Amsterdam 2019.
445 blz. € 24,99

+ boeiende visie op verhalend proza
+ inkijkje in het literair bedrijf
- vrij veel herhaling

literatuur • Monica van den Berg

Een broeierig en ongrijpbaar verhaal

Op jouw bruiloft
Carson McCullers
(vert. Molly van
Gelder). Uitg.
Athenaeum,
Amsterdam 2019.
206 blz. € 20

Na de heruitgave van Het hart is een
eenzame jager heeft Molly van Gelder
opnieuw een roman van Carson McCullers onder handen genomen, met
een schitterende vertaling als resultaat. Ditmaal The member of the wedding, dat de Nederlandse titel Op
jouw bruiloft kreeg. Wie McCullers’
werk nog niet kent, zou wellicht uit
de titel iets positiefs, iets feestelijks
kunnen afleiden, maar ook in deze
roman spelen McCullers’ geliefde
thema’s – eenzaamheid, verlangen
naar verbinding – een grote rol.
Het verhaal is heel geconcentreerd
– het duurt maar twee dagen – en
zoomt in op een meisje, Frankie
Addams. Ze is twaalf en ze is verliefd
op de bruiloft van haar broer. Het ge-

geven van die bruiloft is als het ware
dat ene vonkje dat nodig was om een
vuur in Frankie te laten ontbranden.
Ze denkt dat de bruid en bruidegom
haar mee zullen nemen en dat ze
avonturen zal beleven, dat aan haar
saaie, nietszeggende leven in een
broeierig, onbeduidend stadje ergens
in Amerika een einde zal komen. Een
nieuw begin, dat wil ze. Een ander
leven.
Dit verlangen beschrijft McCullers
intens en zintuiglijk. Je zit er zo dicht
bovenop dat het een beetje ongemakkelijk voelt. De beleving van dit
proza doet denken aan het kijken
naar een schilderij van Edward
Hopper, waarin alles stil lijkt te
staan, maar waarin toch zo veel ge-

beurt. Niet alleen de intense dialogen
maken het verhaal zo krachtig, maar
ook de atmosfeer daaromheen die
McCullers vangt in korte scènes:
‘Frankie stond te wachten op de
nacht. En juist op dat moment begon
er een trompet te spelen. Ergens
vlakbij begon een trompet een blues
te spelen. De melodie was zacht en
treurig. Het was de droevige trompet
van een zwarte jongen, maar ze wist
niet wie. (…) Iets in de melodie
bracht alles van die lente bij haar
naar boven – bloemen, de ogen van
vreemden, regen.’
Dit verhaal is geen klassieke muziek,
maar blues. Je moet je er zonder
strak omlijnde verwachtingen door
laten meevoeren, erin verdrinken.

Het ongrijpbare van dit proza en
van een personage als Frankie zorgt
voor een heel eigen, bijzondere leessensatie. Op jouw bruiloft is geen
makkelijk boek dat je geeft waar
je naar verlangt, maar weerbarstig,
confronterend proza. Een schitterend
podium voor vragen die we allemaal
maar al te goed kennen en voelen.
‘Het punt is, we zitten allemaal vast.
En we proberen allemaal daaruit los
te breken, op wat voor manier dan
ook.’
+ bijzonder intens proza
- net wat te loom en traag
voor sommige lezers
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Jogchum Zijlstra
Op deze plek bespreekt poëziekenner
Jogchum Zijlstra maandelijks een
gedicht.

Waar ijs is
Waar ijs is, is koelte voor twee.

Waar ijs is, is koelte voor twee:

spreek het mij na, spreek het langzaam,

Voor twee: dus liet ik je komen.

ik gaf jou de dubbele naam.

spreek het langzaam, stel het wat uit,

Om je heen hing een zweem als van vuur –

Eronder sloeg je je oog op –

en je oog – hou het open zo lang nog!

je kwam van de roos.

Een glans lag over de bijt.

Paul Celan

Matisklo, gedichten
Paul Celan. Uitg.
Toneelhuis/PoëzieCentrum, Antwerpen
2018, 63 blz. € 10

Hoe werd je er, vroeg ik, genoemd?

Nu sluit ik, zo zei ik, het mijne –:

En je noemde hem mij, die naam:

Neem dit woord – mijn oog zegt ’t tegen het

een schijnsel van as lag erover –

jouwe!

Van de roos kwam je af.

Neem het, spreek het mij na,

Kun je vertellen wat je hebt meegemaakt? Wat volgt is stilte, zwijgen.
Kun je onder woorden brengen wat
je hebt gevoeld? Opnieuw: zwijgen,
stilte. In een documentaire over de
genocide in Rwanda in 1994, zegt
een overlever: ‘Een mens moet kunnen praten, anders sterft er iets van
binnen.’ Praten veronderstelt dat
je beschikt over taal: beeldtaal, lichaamstaal, woordtaal, symbolen,
metaforen, kortom: taal. Maar om als
overlever op welke manier dan ook
te kunnen praten over zoiets verschrikkelijks als een genocide of de
Holocaust moet je wel taal tot je beschikking hebben. En als dat niet of
nauwelijks het geval is, wat sterft er
dan van binnen?
Tot de indrukwekkendste literaire
getuigenissen van de Holocaust behoren de geschriften van de Auschwitzoverlevers Primo Levi (19191987) en Imre Kertész (1929-2016).
Beiden zijn goed in staat geweest
om te spreken, ze schreven bijna
dwingend duidelijk. Levi huldigde
de opvatting dat ‘je niet moest schrijven alsof je alleen bent’. Duidelijk
zijn, zorgen dat je begrepen wordt
en er geen ruimte is voor verkeerde
interpretaties. Dat geldt ook het werk
van Kertész. De dichter Paul Celan,
generatiegenoot en eveneens Holocaustoverlever, dacht anders over de
functie van taal en had daar zijn redenen voor.
Paul Celan (1920-1970), van oorsprong een Roemeen, was afkomstig
uit Czernowitz, een stad die nu in
Oekraïne ligt. Vanaf 1948 woonde
hij in Parijs, waar hij zich in 1970
verdronk in de Seine. Zijn beide

Duitstalige Joodse ouders zijn in de
Tweede Wereldooorlog omgekomen
in kampen. Zijn bekendste gedicht is
wellicht Fuga van de dood (Todesfuge), met daarin de befaamde regels:
Zwarte melk der vroegte we drinken je
’s nachts
we drinken je ’s middags en ’s morgens
we drinken je ’s avonds
we drinken en drinken
een man woont in huis je goudblonde
haar Margarete
je asgrauwe haar Sulamiet hij speelt
met de slangen
Hij roept speel zoeter de dood de dood
is een meester uit Duitsland
hij roept strijk donkerder snaren dan
stijg je als rook in de lucht
dan heb je een graf in de wolken daarin ligt men niet krap
Over dit gedicht is heel veel geschreven en de interpretaties lopen soms
uiteen. Toch kan niemand om het
dwingende ritme en het pijnlijke
beeld van de vernietigingskampen
heen. In de namen komen de werelden van het Duits-christelijke (de
blonde Margarete) en het Joodse
(de donkere Sulamit, de bruid van
Salomo) bij elkaar.
Voor Celan was zijn moedertaal door
de nazi’s besmet. Hij vroeg zich zijn
naoorlogse leven lang af op welke
manier het Duits opnieuw het voertuig voor poëzie zou kunnen zijn.
Waar Levi en Kertész zich met name
bezighielden met de vraag wat de invloed van de gruwelen was op de
mens als moreel wezen, lag de aandacht van Celan bij de impact van de

Holocaust op de taal. Hij zocht naar
zuiverheid in de taal, wat er onmiskenbaar voor zorgde dat zijn poëzie
een zeer hoog abstractieniveau kent.
Hoewel hij zich altijd heeft verzet tegen het verwijt van een gebrek aan
duidelijkheid, behoort zijn werk tot
het moeilijkste van de naoorlogse
poëzie. Celan was niet gericht op het
overbrengen van een boodschap en
het met dat doel hanteren van een
duidelijke, communicerende taal. Hij
bleef wel herhalen dat zijn poëzie gericht is op gesprek, op ontmoeting.
Het hier afgedrukte gedicht uit de
bundel Van drempel naar drempel
(1955) beschrijft de voorwaarden
waaronder een ontmoeting met de
geliefde mogelijk is. Een volledige interpretatie (als dat al zou lukken)
kost veel tekst. Ik beperk me hier tot
een drietal opmerkingen om het gedicht enigszins te kunnen begrijpen.
Allereerst is een ontmoeting pas mogelijk daar waar ijs is. Daar is immers
koelte voor twee. IJs, een beeld dat
veel voorkomt bij de talige dichter
Celan, valt uit te leggen als: daar
waar stolling plaatsvindt. Anders gezegd, daar waar water (als metafoor
voor het leven, voor het verstrijken
van de tijd) in woorden gestold is. In
het gedicht zelf dus. Daar is ontmoeting mogelijk. Verder is bij Celan het
gebied van de roos te zien als het dodenrijk. Het gebied waar zich het
vermoorde Joodse volk bevindt.
‘Zweem als van vuur’ en ‘schijnsel
van as’ kunnen dan wijzen op de
verbrandingsovens. Ten slotte is
het voor de ontmoeting van groot
belang dat de ‘ik’ en de ‘jij’ elkaar in
de ogen kijken om zichzelf en de an-

der te zien. Elders schrijft Celan: ‘Je
sloeg je ogen op – ik zie mijn donker
leven.’ De ‘jij’ moet het woord van de
‘ik’ tot zich nemen, nazeggen en er de
tijd voor nemen. Ik lees het als een
dringende oproep om de tijd te nemen om te luisteren, te begrijpen, te
verwerken.
Onlangs verscheen het bundeltje
Matisklo, dat gedichten van Celan
bevat die gebruikt zijn in de gelijknamige theatervoorstelling die in
februari en maart van dit jaar in
Antwerpen en Gent is opgevoerd.
De inleiding en de vertalingen zijn
van de hand van Ton Naaijkens. De
titel is afkomstig uit het boek Het
Respijt van Primo Levi. Daarin vertelt
Levi over een herinnering aan een
kind van een jaar of drie in kamp
Auschwitz. Niemand weet iets van
hem af en het kan niet praten. Op
een gegeven moment zegt het kind
toch iets, iets onverstaanbaars, iets
als mass-klo, matisklo. Niemand begrijpt het.
Wat Levi doet door dit te vertellen is
‘getuigen voor de getuige’, een poging om de duistere en verminkte
taal van de langzaam stervende
kleuter te begrijpen. De Italiaanse
filosoof Agamben heeft erop gewezen dat hier zichtbaar wordt wat
Celan steeds probeert: in gesprek
gaan met het gestamel, met het duistere, ruimte maken voor het onbegrijpelijke, voor dat wat niet uit te
spreken of te verbeelden is, getuigen
voor de getuige. Zoeken naar taal,
anders sterft er iets van binnen. Wellicht gold voor Celan: obsessief zoeken naar nieuwe taal en toch stierf
er te veel van binnen.

12

Gulliver | muziek
nederlandsdagblad vrijdag 3 mei 2019

gospel • Harco Ploegman

Intiem, maar ook luchtig album van Kinga

U weet het toch
Kinga Bán. Ecovata

Het verhaal van Kinga Bán is bekend.
Als zangeres van Sela kreeg ze zes
jaar geleden de diagnose borstkanker. Inmiddels is ze al zo’n anderhalf
jaar gestopt als zangeres van Sela,
maar blijft ze solo actief als zangeres.
Ze maakte het album Vandaag en
tourde uitgebreid door Nederland,
ondanks een steeds verslechterende
gezondheid.
Het afgelopen half jaar gaf ze concerten rond de verhalen in de Bijbel
over de discipel Petrus. Zelf zegt ze
daarover: ‘Ik herken me in de emotionele kant van Petrus, waarin hij laat
zien dat hij ook gewoon mens is. Net
als ik, met ups en downs.’
Onder het thema ‘U weet het toch’
verzamelde Kinga een aantal nieuwe

liedjes, nummers van het album Vandaag en enkele klassiekers uit eigen
en ander repertoire, zoals Psalm 84
van Psalmen voor Nu, ‘Ik zal er zijn’,
‘Jezus alleen’ en ‘Ik kies vandaag’.
Met name die klassiekers vallen op,
zowel tijdens de concerten als op het
live-album dat van deze concertreeks
gemaakt is. Vanwege het jazzy lichtspeelse maar toch ook verstilde arrangement dat ze meegekregen hebben, waardoor ze heel ‘eigen’ klinken
ten opzichte van het origineel.
Sowieso komen al deze kenmerken
steeds terug in de muziek. Het zijn
typische kleinkunst-liedjes met rustige, sfeervolle arrangementen. Naast
gebruikelijke instrumenten als piano,
(bas)gitaar, toetsen en hier en daar

een drum, vallen vooral instrumenten als de saxofoon (die regelmatig
een glansrol vervult), whistles, melodica en percussie op.
De liedjes zijn stuk voor stuk eerlijke,
kwetsbare, maar vooral spontane en
onbevangen uitingen van vertrouwen, maar ook van liefde naar de
omgeving. Het is knap dat zowel het
verhaal van Petrus (soms wat associatief) als haar eigen verhaal doorklinkt in de muziek. Hier en daar is
wel te horen dat de ziekte ook de
stem van Kinga Bán heeft aangetast,
maar dat doet niets af aan het feit dat
dit album een mooi beeld geeft van
de artistieke en zangkwaliteiten van
Bán. Een album waarop Bán op haar
eigen, karakteristieke wijze de on-

miskenbare lading die aan de muziek
kleeft zowel letterlijk als figuurlijk
ook luchtig weet te houden.
+
+
+
-

intiem en sfeervol
muziek klinkt ‘eigen’
muziek met een lading
soms wat kabbelend

popboek • Herman Veenhof

Getty Kaspers was niet zo van Ding-a-dong

Een leven lang
geleden
Dave Boomkens.
Uitg. LuitinghSijthoff, Amsterdam
2019. 240 blz. € 19,99

cd’s •

Haar biografie heeft veel meer diepgang dan wij wisten, toen Getty Kaspers 44 jaar geleden het Eurovisie
Songfestival won. Nu staat het beschreven.
In 1975 won Nederland voor de laatste keer dat als religie beleden festijn.
Ze was toen zangeres van de groep
Teach-In. Het Engelstalige liedje dat
als beste werd gekozen in 1975, toen
het Eurovisie Songfestival in Stockholm werd gehouden, heette ‘Dinga-dong’.
Tekstueel was het een niemendalletje en Getty Kaspers heeft het ook
niet lang gekoesterd. Ze bleef wie ze
was en met de beroemdheid bleek
het mee te vallen. De band viel uiteen en na een stuk of drie platen

hield ze het in 1982 als artiest voor
gezien. Nu is ze 71 en woont ze in de
streek waar ze terechtkwam voor die
gekke hitperiode: Markelo. Na jaren
van verwarring redde vrachtwagenchauffeur Cor haar leven.
Ze praat met een tongval die je niet
vaak hoort. Het is Nederlands met
een Twents accent en Duitstalige
overblijfselen. Haar spraak is haar
biografie.
Getty Kaspers werd op 5 maart 1948
geboren in de Oostenrijkse stad
Graz. Haar moeder was zwanger
van een andere man; ze koos voor
een vlucht met haar oudste dochtertje en plaatste de baby in een kindertehuis. Later kwam Getty terecht bij
ene mevrouw Hauser en haar huis-

houdster Regina. Ze kreeg verzorging
en genegenheid, maar wel in een
land dat nog getraumatiseerd was
door de Tweede Wereldoorlog. Op
haar zestiende werd ze teruggeëist
door haar biologische moeder, die in
Nederland getrouwd was met een
Kaspers en inmiddels in Enschede
woonde.
De rest is geschiedenis, haar vrolijke
gezicht en glimlach bedekten veel
tranen. Maar uit het boek blijkt hoe
diep zo’n ontwortelde jeugd erin
hakt, met een pleegmoeder, een
moeder en een stiefvader die het niet
zijn. Oostenrijk is nog altijd een dubbel gevoel voor haar. Het is het land
waar ze ongelukkig en gelukkig was
en waar haar echte vader vandaan

kwam. Die had ze kunnen kennen,
als ze vlak na het festival was ingegaan op het telefoontje van een halfzus. Maar het kwam er niet van en
nu speurt ze nog naar haar familie.
Kaspers’ levensverhaal werd opgetekend door Dave Boomkens, die in
2017 al Liesbeth List, de dochter van
de vuurtorenwachter schreef en in
2014 Het Grote Songfestivalboek.

luister naar fragmenten van deze cd’s op nd.nl/muziek

klassiek • Roel Sikkema

Joseph HaydnPiano Sonatas
Kristian Bezuidenhout,
fortepiano. Harmonia
Mundi

Voor veel mensen staan de pianowerken van Joseph Haydn
(1732-1809) in de schaduw van
diens leerling Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Dat
gold ook voor Kristian Bezuidenhout, schrijft de pianist in
het boekje bij deze cd. Bezuidenhout werd bekend door zijn
Mozart-opnames. Maar toen
zijn platenmaatschappij voorstelde werk van Haydn op te
nemen, ging hij zich in de uitvoeringspraktijken van die
componist verdiepen. Het
kwartje viel toen Bezuidenhout
zich realiseerde dat Haydn veel
improviseerde. Dat bracht Bezuidenhout tot een vrije omgang met Haydns pianowerken.
Van de fortepiano – Bezuidenhout gebruikte hetzelfde instrument als voor zijn Mozart-

jazz • Johan Bakker
opnames – wordt vaak gezegd
dat het minder dynamiek heeft
dan een moderne piano. Dat
mag zo zijn, maar de Zuid-Afrikaanse pianist weet zijn instrument zo subtiel en daarna
weer zo fors te bespelen, dat
het resultaat overtuigend
klinkt. Mede door subtiel rubato. Het instrument, een kopie van een fortepiano uit
1805, klinkt ideaal voor muziek
uit deze tijd. Voeg daarbij dat
het instrument goed is opgenomen in een mooi klinkende
ruimte, en je hebt een welhaast volmaakte uitvoering.
+ puntgave uitvoering
+ mooi opgenomen

There Is A Place
Maisha. Brownswood

There Is A Place is het albumdebuut van Maisha. Na een opvallende goede bijdrage op het
verzamelalbum Brownswood
Recordings kreeg deze Londense jazzband de kans om zich op
eigen kracht te presenteren.
Maisha combineert spiritual
jazz in de sfeer van John
Coltrane en Pharao Sanders
met afrobeat zoals bijvoorbeeld Fela Kuti die maakte. De
stukken duren lang (tien tot
twaalf minuten) en de muzikale opbouw is gericht op het
in een trance brengen van de
luisteraar (iets wat bij concerten makkelijker gaat dan bij
het beluisteren van een album). Hoewel There Is A Place
in feite een kennismaking is,
bestaat de groep al enkele jaren. Ook daar is over nage-

dacht: Maisha wilde eerst zekerheid opbouwen door veel
muzikale kilometers te maken
en dat is te horen aan de zorgvuldigheid waarmee de vijf
stukken worden neergezet.
Mooi is bijvoorbeeld de inzet
van fluiten en strijkers die de
arrangementen op een verzorgde manier verrijken. Frontvrouw saxofonist Nubya Garcia
speelde met verschillende andere Londense bands als The
Comet Is Coming en Shabaka
Hutchings, maar dit eigen project is zonder meer de moeite
waard.
+ zorgvuldige opbouw, lange
nummers die niet vervelen
+ opzwepend en muzikaal
interessant
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Jan-Peter de Graaff schreef een nieuwe opera over belangrijke gebeurtenis uit de kerkgeschiedenis.
muziektheater • Margaretha Coornstra

beeld Conny van Wijngaard-de Vugt

Dordtse synode op toneel
Het Dordtse Muziektheater Hollands Diep
herdenkt vierhonderd jaar Synode van
Dordrecht met een gloednieuwe opera:
De Synode – Polderkoorts in de Lage
Landen. Yuri Robben schreef het libretto,
de muziek is van de jonge componist
Jan-Peter de Graaff.
Niet iedereen was blij met het Twaalfjarig Bestand, dat raadpensionaris Oldenbarnevelt in
1609 had gefikst. Sowieso had stadhouder
Maurits van Oranje, militair in hart en nieren,
het idee dat hij ging winnen en wilde dus liever doorvechten. ‘Maar bovendien hadden veel
Nederlanders juist goed verdiend aan de oorlog’, vertelt componist Jan-Peter de Graaff
(1993). ‘Want alle hout uit Noorwegen en
Duitsland, dat Spanjaarden nodig hadden voor
hun vloot, werd verscheept via de havens van
Antwerpen en Dordrecht. Vooral Dordrecht
was rijk geworden van de verkoop van hout
aan de vijand.’
Dat is alvast één parallel met het heden: zo
doen we immers nog altijd zaken met SaudiArabië, merkt hij fijntjes op. Tweede parallel:
maatschappelijk ongenoegen, escalerend in
een religieus conflict. Arminius versus Gomarus, remonstranten tegen contraremonstranten, ‘bavianen’ tegen ‘slijkgeuzen’. Bij gebrek
aan een gezamenlijke vijand – dankzij die
wapenstilstand – liepen de gemoederen in
1619 zelfs zó hoog op dat er een burgeroorlog
dreigde.
Natuurlijk speelde er meer dan die theologische kwestie van ’s mensen vrije wil (Arminius)
versus voorbeschikking (Gomarus). ‘In de 17e
eeuw had je een soort klassenstrijd,’ zegt De
Graaff. ‘Arminianen behoorden, grof geschetst,
tot de welgestelde burgerij. Maar gomaristen
waren vaak handwerkslieden en vissers die
geen cent te makken hadden. Kijk, dat stookt
zo’n vuurtje nog extra op. Vergelijk het maar
met de ‘gele hesjes’ van nu. Verder had je de
tegenstelling tussen de republikeinse staatsgezinden en prinsgezinden. Ruwweg kun je zeggen dat de meeste staatsgezinden arminiaan

Jan-Peter de Graaff schreef de muziek voor een opera over de Synode van Dordrecht.

waren en de prinsgezinden gomarist, al was
ook daar een overlap.’

bevragend
Tragische operaheld is de Dordtse houthandelaar Maarten Harpertszoon, die zijn hout niet

meer kwijt kan. Hij besluit om er zelf een
schip van te bouwen en leent hiervoor geld
van zowel een arminiaanse als een gomaristische predikant.
‘Maarten denkt: als de Synode voor de één fout
uitpakt, kan ik altijd nog bij de ander terecht,’

popboek • Herman Veenhof

Ruimte
Stef Bos & Lieke Anna.
Uitg. Lannoo, Tielt
2019. 114 blz. € 19,99

‘De ruimte is oneindig. Zolang
je maar je grens verlegt.’ Dat is
het motto van de nieuwe bundel van de Nederlands-VlaamsZuid-Afrikaanse artiest Stef
Bos. Ditmaal is het een reeks
teksten die soms gedicht zijn,
dan weer aforisme of lied in
wording. De foto’s zijn zo bewerkt dat het net zo goed tekeningen of schilderijen zouden kunnen zijn. Heel mooi is
een donkere wolk die door een
jonge vrouw in een duinachtig
landschap als een ballon aan
touwtjes wordt meegevoerd.
Als vanouds speelt Bos met
woorden, zinsflarden, tekstfragmenten. Hij formuleert
soms rake kernachtigheden,
maar liefst in een context die
niets vastlegt: ‘Hou me vast
alsof je me loslaat.’ Verderop

zegt De Graaff. ‘Maar uitgerekend daarmee
snijdt hij zichzelf in de vingers.’
Nee, zelf heeft Jan-Peter de Graaff geen religieuze twisten meegemaakt. Zijn gezin van
herkomst was synodaal-gereformeerd, een
denominatie die vreedzaam opging in de Protestantse Kerk in Nederland. ‘Wel ben ik persoonlijk erg bevragend van aard, als kind al. In
de kerk van mijn ouders preekte een dominee
over het boek Openbaring en sprak daarbij telkens over ‘een groot geheim’. Waarop ik hem
na de dienst vroeg: “Dominee, als het zo’n
groot geheim is, waarom heet dat boek dan
Openbaring?”’
Een andere jeugdherinnering komt terug in De
Synode als hij Psalm 150 verwerkt, in de berijming van Petrus Datheen: ‘Laat nu God geprezen zijn / in Zijn heiligdom zeer fijn.’ Lachend:
‘Die leidtoon in de eerste regel …! Als kind
stoorde ik me daar in de kerk al aan. Daar
klonk de gemeentezang altijd vals, want sommigen zongen wel een leidtoon en anderen
niet. Dat gebruik ik om het conflict nog eens te
onderstrepen: de gomaristen zingen mét leidtoon, de arminianen zónder.’
De Graaff baseerde zijn muziek goeddeels
op de barok, met name op liederen die toen
populair waren. In de tweede akte zullen vooral protestanten het lied ‘De Heer is mijn Herder’ herkennen. ‘Het lievelingsgezang van mijn
opa. Hier weliswaar een anachronisme, want
de melodie is 19e-eeuws; maar ik gebruik ’m
toch, omdat de zinsnede ‘De Heer is mijn Herder’ in het libretto herhaaldelijk voorkomt.
Verder speel ik met allerlei barokke stijlmiddelen, zoals versieringen.’
Daarbij zorgt een vernuftige bezetting ervoor
dat moderne instrumenten beurtelings een
barok dan wel eigentijds timbre laten horen.
Kort samengevat, aldus Jan-Peter de Graaff,
wisselt de muziek ‘van zeer consonant, bijna
koraalachtig, tot snijdend en dwingend – al
naar gelang de dramatische ontwikkelingen
in het libretto’.
>> Meer informatie over de uitvoeringen (van
10 t/m 26 mei): muziektheaterhollandsdiep.nl

pop/gospel • Herman Veenhof
schrijft Bos: ‘Iemand vroeg mij:
Hoe wil jij herinnerd worden.
Ik zei: Als iemand die op zo een
vraag geen antwoord heeft.’
Sommige teksten hebben een
geografische link; de schoonheid op hoogte van de Kilimanjaro, de stilte van het verdronken land in de regio die
worstelt en boven komt. ‘Tussen hemel en aarde vlieg ik van
een late winter naar een vroege herfst.’ Uiteraard komt het
geloof als weids begrip regelmatig aan de orde, als ode aan
de zoektocht in plaats van de
vondst: ‘Komt allen tezamen,
jubelend van onvermogen.’
+ dappere poging om tekstdichter te zijn
- vrijblijvendheid schuurt
orthodoxie

Broken Jars
The Bowery.
Thebowerymusic.com
(deluxe cd)

Wat een goed idee om het debuutalbum van het duo The
Bowery uit te brengen met een
extra cd. Daarop staan zes
nummers die je goed kunt vergelijken omdat ze ook op het
elf songs tellende album staan.
Rokus Maasland en Ramon
Scherrenberg steken hun geloof
niet onder stoelen of banken,
het album is opgedragen aan
Hem die alles maakte, en mogelijk maakt. Maasland, die
een volle, soms wat weemoedige, licht hese stem heeft,
speelt slaggitaar. Scherrenberg
leidt de dans op gitaar. Op de
live-cd worden ze ook nog begeleid door Ardie van der Knijff
op cello. Dat klinkt heel anders
dan de volle sterkte van de
band op het reguliere album.
De songs en teksten zijn stevig.

Ondanks de lichte tristesse is er
ook humor, zeker tijdens de
gesproken bruggetjes tijdens
optredens. Mooi zijn ‘Everytime
I Pray’ (een ook muzikaal sublieme parafrase van Psalm
142), ‘The elephant’, dat dier
dat levensgroot in de kamer
staat, maar waar niemand over
praat, en ‘Forbidden Fruit’, met
de eeuwige vraag waarom we
toch altijd verkeerde dingen zo
lekker vinden. Omdat we in de
ruïnes van het beloofde land
staan, we voeden het monster
omdat we er niet echt mee afrekenen. Dat is realisme uit de
Rijnmond!
+ stevige teksten, dito muziek
+ deze jongens lopen nergens
voor weg
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Een gruwelijk loflied op de moed en trouw van een bediende.
thriller • Boaz van Luijk beeld ww entertainment

Twee uur durende
nachtmerrie
26/11: een Indiaas 9/11
De film Hotel Mumbai laat iets zien van de
terreur die op 26 november 2008 in Bombay
begon. Drie dagen lang was de miljoenenstad
het toneel van aanslagen en schietpartijen.
De tien jonge Pakistanen die met een rubberbootje richting Bombay varen, waren na een
uitgebreide training geselecteerd om een ‘Indiaas 9/11’ te creëren. Naast het Taj Mahal
Palace Hotel zijn er drie andere doelwitten:
het Oberoi Trident Hotel, het treinstation
Chhatrapati Shivaji Terminus en een synagoge. Onderweg vallen de terroristen het Cama
Hospital en het Leopold Café aan. Overal zaaien zij dood en verderf. Twee van de terroristen kapen een politiebusje en openen al rijdend het vuur op willekeurige voorbijgangers.
De gijzeling van het Taj Mahal Palace duurt
het langst. Pas op zaterdag 29 november
wordt het hotel door commando’s bevrijd.
Uiteindelijk zullen in het hotel 31 van de 166
doden vallen. Daarnaast raken door de aanslagen 293 mensen gewond.
De bekentenis van de enige aanslagpleger
die overleefde, geeft inzicht in de planning,
werkwijze en ondersteuning van de aanslagplegers. Hun training vond plaats in
een Pakistaans trainingskamp van de
Lashkar-e-Taiba: een islamitische terroristische groepering met banden met
al-Qaeda. Omdat de aanslagplegers uit
Pakistan kwamen en daar ook getraind
waren, verslechtert de verhouding tussen
India en Pakistan.
Na de aanslagen wordt duidelijk dat de Indiase politie en regering veel steken heeft laten
vallen. De oprichting van een speciale terroristische eenheid, een nieuwe informatiedienst (NIA) en het vernieuwen van het wapenarsenaal van de politie moeten
toekomstige aanslagen tegengaan.

In real life een terroristische
aanslag meemaken. Wie zou
dat nu willen? Toch is dat
precies wat de bioscoopbezoeker bij Hotel Mumbai kan
verwachten.

Jammer is dat je je niet
echt in hoofdrolspelers
kunt verplaatsen.
Daartoe volgt de film een aantal hotelgasten,
hotelmedewerkers en terroristen. Vooral het
perspectief vanuit de hotelgasten maakt de
film bijzonder beangstigend. De film is gebaseerd op de golf van aanslagen op 26 november
2008 in Bombay, waarbij ook hotel Taj Mahal
Palace een doelwit was.
De hoofdrol is voor hotelmedewerker Arjun
(Dev Patel). Hij kan met moeite de eindjes aan
elkaar knopen en daarbovenop verwacht zijn
vrouw hun tweede kind. Arjun wordt tijdens
de aanslag getoond als een man die probeert zo
veel mogelijk gasten te redden. Onder deze
gasten zijn het pasgetrouwde stel David en
Zahra met hun baby en hun nanny Sally. Bij
deze groep voegen zich ook nog twee backpackers die na een eerdere aanslag vluchtten
naar het dan nog veilige hotel.
De film start echter met de aanslagplegers die
in een rubberbootje in Bombay aankomen. Het

lijkt erop dat de film hiermee vraagt om ons in
hen te verplaatsen. Dat lukt op geen enkel moment in de film. Zelfs als twee terroristen een
grapje maken over een halal pizza wordt deze
scène overschaduwd door de willekeurige
schietpartijen en het kamer voor kamer uitmoorden van het hotel. De film is daarmee
vooral een opeenvolging van moorden en angstige momenten waarin je hoopt dat de hoofdrolspelers niet gevonden zullen worden.
Jammer is dat je je ook niet echt in die hoofdrolspelers kunt verplaatsen. Aan de ene kant

drama • Jaap-Harm de Jong beeld contact film

Een plekje in de schoorsteen
Het sobere Anna’s War brengt de
verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog uitgebeend in beeld. Rauw en
aangrijpend, maar ook afstandelijk,
omdat je als kijker te weinig begrijpt
waar je naar kijkt.
Moederziel alleen loopt ze rond door het verlaten gebouw. Haar ogen priemen de kijker in de
ziel. Haar situatie grijpt je bij de keel. Ze zoekt
naar eten, maar de appel die er zo rijp uitziet,
moet ze na een paar happen uitspugen. Onder
de mooie buitenkant gaat verrotting schuil. Ze
smacht naar wat te drinken, maar vindt niks
anders dan een pot waarin kwasten staan
schoon te weken. De dorst wint het en ze slokt
het vocht naar binnen. Ze sluit vriendschap
met een poes die in hetzelfde gebouw rond-

loopt, maar wordt bijna ontdekt als een hond
van soldaten bij haar schuilplaats woest begint
te blaffen.
Anna’s War is een uiterst kale film. Niet meer
dan een paar regels tekst klinken in de 75 minuten dat de film duurt. Verder ontbreekt elke
vorm van context, behalve dan de mededeling
aan het begin dat het november 1941 is, in
door nazi’s bezet gebied. Waar we ons bevinden, hoeveel tijd er verstrijkt richting het einde
van het verhaal, hoe we de verschillende personages in het verhaal precies moeten duiden:
dat alles blijft onduidelijk. Dat zorgt voor een
enigszins taaie kijkervaring. Gruwelijk is het
zeker, maar ook afstandelijk. Een jong meisje
staat op uit een massagraf. Men dacht dat ook
zij was doodgeschoten, maar ze leeft. In een
oud schoolgebouw vindt ze een plekje in de

schoorsteen. Een randje waar ze net op kan zitten en liggen. Door kiertjes ziet ze het leven
van soldaten aan zich voorbijtrekken. Slechts
in de avondschemering en het donker van de
nacht kan ze eropuit trekken, in een poging te
overleven. Een verwoede poging om de kans
die zij, dood gewaand, kreeg met beide handen
aan te grijpen. Vindingrijk is ze en zo worden
haar eenzame dagen weken en naar het lijkt
maanden. Ze overleeft zelfs een hallucinant
aandoend nazi-bacchanaal waar ze lekkernijen
van de tafel steelt, omdat de soldaten te dronken zijn om te beseffen wat dat meisje daar
doet. Zulke scènes, gedragen door het ingetogen en overtuigende spel van de jonge hoofdrolspeelster, tillen Anna’s War naar een hoger
plan, maar het gebrek aan duiding maakt dat
de film toch niet helemaal overtuigt. ■

komt dat door het matige acteerwerk, aan de
andere kant door de stomme beslissingen die
ze maken.

erg bang
Doordat je je niet echt kunt inleven, wordt de
film één lange nachtmerrie. Dat heeft dan als
pluspunt dat je net als de gegijzelden in het hotel niet kunt wachten tot het einde van de gijzeling. En dat je meeleeft met de pure wanhoop omdat het zo verschrikkelijk lang – 68
uur –duurt voordat de commando’s arriveren.
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Een waardige confrontatie tussen twee katten
had meer vuurwerk opgeleverd.
thriller • Michiel van Hout beeld the searchers

Déjà vu met
kat en muis

Met twee ‘kattige’ topactrices in
huis verwacht je een catfight,
niet het zoveelste kat-en-muisspel waarin Greta verzandt.

Er is weinig diepgang in de film: de motivatie
van de daders is onderbelicht en de gegijzelden
zijn vooral erg bang. Dat is dan ook de belangrijkste indruk die de film achterlaat: de horror
van de terreur. De onbegrijpelijke gruwelijkheid van het in koelen bloede vermoorden van
zo veel mogelijk willekeurige mensen.
Arjun staat daarbij voor al de hotelmedewerkers die in die ellende niet zijn gevlucht, maar
gebleven zijn om anderen te redden. Deze film
is daarmee een merkwaardig eerbetoon aan
hen. ■

Hotel Mumbai
★★✩✩✩
Regie: Anthony Maras. Met Dev
Patel, Armie Hammer, Nazanin
Boniadi e.a. 123 minuten.
Kijkwijzer: vanaf 16 jaar.
In 60 bioscopen.

+ realistische angst
- weinig diepgang
- matig acteerwerk

In de sfeervolle films van Neil Jordan
gaan stijl en inhoud doorgaans hand
in hand. De gelauwerde Ierse filmmaker noemt zichzelf noch een
slechte noch een goede Ierse katholiek. Zijn moeizame relatie met het
katholicisme speelt een grote rol in
zijn werk. De omgang met geloof,
liefde, macht, familie en seksualiteit
toont hij soms dramatisch, soms satirisch. Jordans verfilming van Graham
Greenes The End of the Affair (1999)
biedt een gewaardeerd en geslaagd
inzicht in de verlossende kracht van
worsteling met geloof. Ook in Greta
bezoeken de hoofdpersonages een
kerk om een kaarsje aan te steken, al
zijn ze weinig praktiserend. Ook
staan familierelaties weer centraal.

surrogaatmoeder

Anna’s War
★★★✩✩
Regie: Aleksey Fedorchenko.
Met Marta Kozlova, Ilya Belov,
Sergey Fedorov, Konstantin
Itunin, e.a. 75 minuten.
Kijkwijzer: vanaf 12 jaar.
In 27 bioscopen.

+ diep leed
- te kaal

De net afgestudeerde Frances mist
haar moeder, die een jaar geleden is
overleden. Als ze een in de metro gevonden tas naar de rechtmatige eigenaresse terugbrengt, ontmoet ze een
eenzame, oudere dame die de rol van
surrogaatmoeder graag op zich
neemt. Al te gretig, zo blijkt. Als
Frances zich daar ongemakkelijk bij
gaat voelen, laat haar nieuwe ‘vriendin’ zich niet uit het veld slaan. Ze
ontpopt zich als een verontrustend
hardnekkige stalker. Hoewel het
geen origineel thema is, zou het een
fascinerende film kunnen opleveren.
Zeker als de hoofdrollen worden gespeeld door Isabelle Huppert en
Chloë Grace Moretz, die ondanks hun
leeftijdsverschil gemeen hebben dat
ze controversiële uitdagingen niet uit
de weg gaan.
Aanvankelijk bouwt Jordan zijn
thriller spannend op, geholpen
door het acteertalent van de dames.
Maar gaandeweg bekruipt je het

vreemde gevoel dat Jordan iets wil
zeggen, maar dat het onduidelijk
blijft wat. Wil hij een ode brengen
aan het stalker-genre? Zijn personages komen door te domme beslissingen in te ongeloofwaardige situaties
terecht om het verhaal serieus te
blijven nemen. Is het dan als een parodie bedoeld? Daarvoor ontbreekt
het aan humor. Het lijkt erop dat Jordan vooral een ode wil brengen aan
Huppert. Haar personage zit vol
verwijzingen naar haar (voornamelijk Franstalige) provocatieve oeuvre,
vooral naar haar rol als sadomasochistische pianolerares in Michael
Hanekes La pianiste (2001). Maar in
dat geval had Jordan Moretz ook
meer te doen moeten geven. De
22-jarige actrice acteert al vijftien
jaar in allerlei rollen die laten zien
dat ze haar meisje weet te staan.
Op dertienjarige leeftijd hakte ze in
Kick-Ass mannen al bloedig in de pan.
Ook als Stephen Kings titelpersonage
Carrie was ze geen katje om zonder
handschoenen aan te pakken. In
Greta komt ze niet verder dan een
willoos slachtoffer. Geen kat, maar
een muis die slechts één keer terugbijt. De girlpower moet uit onverwachte hoek komen. Een waardige
confrontatie tussen twee katten had
meer vuurwerk opgeleverd. Jordan is
deze keer beter in stijl dan in inhoud.
Wat Jordan met dit uitgaande nachtkaarsje wil zeggen blijft giswerk. ■

Greta
★★★✩✩
Regie: Neil Jordan.
Met Isabelle Huppert, Chloë
Grace Moretz, Maika Monroe,
Stephen Rea e.a. 98 minuten.
Kijkwijzer: vanaf 16 jaar.
in 43 bioscopen.

+ sfeervol en sterk geacteerd
- stilistisch is het beter dan
het inhoudelijk is
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wandeling
Willem Bouwman beeld nd

Het dorp van Jan Pen
en Fedde Schurer
De voormalige synagoge aan de
Schans 29.

Lemmer trekt veel schippers uit de
wijde omgeving.

Nederland kent vele duizenden
kilometers wandelpad, alle
stoepen en steegjes niet
meegerekend. Het Nederlands
Dagblad zoekt in de vrije
natuur, in steden en in
dorpen, naar een frisse neus
en nieuwe ervaringen.
Vandaag: Lemmer, halverwege
Amsterdam en het noorden.

In herberg De Wildeman werd koosjer voedsel geserveerd voor Joodse kooplui.

Waar lopen we vandaag?
In Lemmer, een dorp aan het IJsselmeer, in het zuiden van Friesland, op
de grens met de Noordoostpolder.
Het dorp telt ongeveer tienduizend
inwoners. Via de A6 rijdt men vanuit
Amsterdam in een uur naar Lemmer,
buiten de spits. Het verklaart waarom nogal wat Randstedelingen zich
hier hebben gevestigd. Het dorp
heeft een jachthaven, waar schippers
uit de wijde omgeving aanmeren.
Duitsers komen graag in Lemmer.
Het aanbod van de kiosk aan de Oudesluis bestaat voor een belangrijk
deel uit Duitse kranten en tijdschriften. Op een zonnige dag hoort men
meer Duits dan Fries op straat.
Woningen boven de voormalige
werkruimtes aan de Leeg.

Wat is er te zien?
Net als nu was Lemmer vroeger een
belangrijke verbinding tussen het
noorden van het land en de steden
aan de Zuiderzee, vooral Amsterdam.
Vrachtschepen voeren heen en weer
tussen Lemmer en Amsterdam. In
Lemmer woonden veel kooplui, die
fraaie koopmanshuizen lieten bouwen. De kooplui hebben plaatsgemaakt voor restauranthouders, maar
hun huizen staan er nog en geven het
dorp een historische aanblik.
Lemmer was een belangrijke doorvoerhaven voor slachtvee. Veel Joden
verdienden hun geld met de veehandel. In de achttiende eeuw werd in de
niet-Joodse herberg De Wildeman
koosjere wijn geschonken en koosjer
voedsel bereid. Er was ook een synagoge. Op het hoogtepunt, in 1875,
telde de Joodse gemeenschap 130 le-

den. Herberg De Wildeman heet nu
een grandcafé. De synagoge, aan de
Schans 29, is nu een woonhuis. Wie
er oog voor heeft, ziet in de gevel de
synagoge terug.
Het verleden is ook tastbaar aan de
Leeg, waar vroeger viswinkels en visrokerijen stonden. In de huizen op de
nummers 12 tot en met 16 was beneden in de kelder een touwslagerij en
een werkplaats voor nettenboeten gevestigd. De eigenaars en hun familie
woonden erboven. De woningen waren en zijn met een trap te bereiken.

Nog een aardig cafeetje
gevonden?
In Lemmer staan veel cafeetjes en
andere drinkgelagen. De eigenaars
doen hun best om zich van elkaar te
onderscheiden. Café ‘De Laatste Stuiver’ aan de Schans presenteert zich
als een oud schipperscafé, met historische prenten van schepen op de
ruiten. ‘De sfeer van weleer’, staat
er op de gevel.

dienst gehouden. Daarna bood het
kerkje onderdak aan een evangelische gemeente. Midden in het dorp
bevindt zich de Hervormde Kerk,
waar de PKN-gemeente samenkomt.
Het kerkgebouw ziet uit over het
Fedde Schurerplein, genoemd naar
Fedde Schurer, de hoofdpersoon in
een enorme rel in 1929. Schurer, opgegroeid in Lemmer en onderwijzer
aan de christelijke school aldaar, was
tegen het leger en voor ontwapening,
en maakte daar geen geheim van.
Schurer werd ontslagen en verhuisde
naar Amsterdam. In 1935 werd hij in
de Provinciale Staten van Noord-Holland gekozen met de leuze ‘Geen
Führer, maar Schurer’. Hij was een
vermaard dichter en pleitbezorger
van de Friese taal. Geen wonder dat
er een plein naar hem is genoemd.

Het vroegere kerkgebouw van de
Gereformeerde Gemeente aan het
Turfland.

Steen in het geboortehuis van de
grootvader van de bekende
econoom Jan Pen aan de Schans.

Is de wandeling aangegeven?
Voor één euro is er bij de plaatselijke
VVV een wandelgidsje te verkrijgen.

Wat zijn we wijzer geworden?
Is er nog iets christelijks te zien?
Aan de Turfland staat een eenvoudig
gebouwtje dat onmiskenbaar als afgescheiden kerkje moet hebben gefungeerd: alles is sober en eenvoudig.
Een bordje met informatie over kerkgenootschap en kerktijden ontbreekt.
De site reliwiki.nl brengt uitkomst:
hier kerkte de Vrije Gereformeerde
Vereniging, gesticht in 1879, die zich
in 1909 aansloot bij de Gereformeerde Gemeenten. Wegens vergrijzing
en terugloop van het ledental werd
op 8 september 2002 de laatste

Onder meer dit: in een huis aan de
Schans is een steen gemetseld met
de tekst: ‘Eerste steen gelegd door
Jan Pen. 22 aug. 1919.’ Even rees de
gedachte dat het de vermaarde econoom Jan Pen betreft, bekend van de
parade van Pen, een grafische voorstelling van de inkomensverdeling.
Enig zoekwerk leert dat hij wel in
Lemmer geboren werd, maar pas in
1921. De steen is vermoedelijk gelegd door zijn grootvader, die er een
winkel voor visserijbenodigdheden
dreef. ■
Bij de plaatselijke VVV is een gids
te verkrijgen met diverse wandelingen.

