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Het aantal burn-outs is in twee jaar 
tijd behoorlijk gestegen. 15 procent 
van de Nederlandse vrouwen zegt 
een burn-out te hebben of te heb-
ben gehad. Twee jaar geleden was 
dit nog 9,4 procent. Het aantal op-
gebrande of overspannen mannen 
steeg in diezelfde periode van 6 
naar 9 procent.

Dit blijkt uit het Nationaal Salaris On-
derzoek, waarvoor universiteit Nyen-
rode en het digitale tijdschrift Inter-
mediair afgelopen voorjaar 72.000 
werknemers een enquête lieten invul-
len, meldt de Volkskrant. Bijzonder aan 
de enquête is dat de werknemers niet 
alleen rapporteerden of ze in eigen 
ogen met een burn-out kamp(t)en, 
maar ook of de burn-out was vastge-
steld door de bedrijfs- of huisarts. Dat 
bleek bij 92 procent van de burn-out-
slachtoffers het geval te zijn. Het CBS 
en TNO doen al langer onderzoek op 
dit terrein, maar zij richten zich op 
burn-outklachten, niet specifiek op 
door artsen gediagnosticeerde burn-
outs. Ook uit de CBS- en TNO-cijfers 
blijkt een groeiend probleem: het aan-
tal Nederlanders met burn-outklach-
ten steeg van 12,4 procent in 2013 
naar 14,6 procent vorig jaar.
Als verklaring voor de toename van 
burn-outs noemt Nyenrode-onder-
zoeker Jaap van Muijen de wildgroei 

van tijdelijke contracten. ‘Uit ons on-
derzoek blijkt ook dat mensen met 
een vast dienstverband minder risico 
lopen op een burn-out. Hetzelfde 
geldt voor tweeverdieners, die kun-
nen terugvallen op het inkomen van 
hun partner, en voor hoogopgeleiden. 
Hoe groter de inkomensonzekerheid, 
des te groter het burn-outrisico.’
Een verband bewijzen is evenwel las-
tig, zegt Toon Taris, hoogleraar ar-
beids- en organisatiepsychologie aan 
de universiteit Utrecht. ‘Het kan ook 
de andere kant op werken: mensen 
met een vast contract kunnen zich 
makkelijker ziek melden, bijvoor-
beeld met een burn-out. Ze lopen im-
mers minder kans op ontslag dan ie-
mand met een tijdelijk contract.’

werkdruk
Taris noemt de aantrekkende ar-
beidsmarkt als verklaring. ‘De groei 
van het aantal burn-outs in de laatste 
paar jaar loopt synchroon met de eco-
nomische groei. Mogelijk hebben 
mensen simpelweg meer werk, met 
stijgende werkdruk als gevolg.’
Een andere hypothese is dat de hui-
dige generatie twintigers en dertigers 
– de leeftijdscategorie met het groot-
ste burn-outrisico – meer ‘gepam-
perd’ is dan eerdere generaties, op-
pert zijn Utrechtse collega Wilmar 
Schaufeli. ‘De twintigers en dertigers 

van nu zijn met hoge verwachtingen 
aan hun carrière begonnen, om dan 
dikwijls tot de conclusie te komen dat 
de wereld wat harder is dan ze zich 
hadden voorgesteld.’
Vrouwen krijgen veel vaker een burn-
out dan mannen. Van Muijen ver-
moedt dat vrouwen naast hun werk 
op veel meer borden tegelijk moeten 
spelen dan mannen. ‘Denk aan op-
voeding en mantelzorg.’ 
Het verschil tussen mannen en vrou-
wen kan ook te maken hebben met 
beroepskeuze, denkt Taris. ‘Vrouwen 
kiezen vaker een emotioneel belas-
tend beroep, zoals onderwijs en zorg.’ 
Qua burn-outgevaar scoren onder-
wijs en zorg inderdaad hoog in het 
Nationaal Salaris Onderzoek, hoewel 
uit de enquête blijkt dat werknemers 
in de horeca en detailhandel het 
grootste gevaar lopen om opgebrand 
te raken, gevolgd door journalisten en 
ontwerpers.
Psychiater en stressexpert Christiaan 
Vinkers van het Hersencentrum in 
het UMC Utrecht noemt het hoge 
aantal burn-outs een ‘reëel pro-
bleem’, maar vindt nuancering op zijn 
plaats. ‘Vooral ernstige burn-outs zijn 
moeilijk te onderscheiden van de-
pressies. Maar op depressies rust nog 
steeds een enorm taboe — in ander-
mans ogen gelden ze vaak als teken 
van zwakte.’ <
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Veel universiteiten kunnen de snel-
le groei van het aantal studenten 
niet aan. Snelgroeiende universi-
teiten daalden in de beoordeling 
van de Keuzegids Universiteiten 
2018.

‘Ongeremde groei van studentenaan-
tallen leidt altijd tot een verslechte-
ring van het onderwijs’, licht Frank 
Steenkamp toe. Hij is hoofdredacteur 
van de Keuzegids Universiteiten die 
vandaag verschijnt. Bij de drie univer-
siteiten die het sterkst daalden (Eind-
hoven, Rotterdam en Leiden) steeg 
het aantal eerstejaars de afgelopen 
zes jaar met meer dan 30 procent. ‘De 
groei moet beheersbaar blijven’, al-

dus Steenkamp. ‘Als je studenten in-
tensief begeleidt en met kleine groe-
pen blijft werken, hoeft groei geen 
probleem te zijn. Wel moeten univer-
siteiten zich afvragen of er genoeg 
werk is voor tweemaal zoveel studen-
ten van een bepaalde studie.’ 
Behalve studentengroei kan ook on-
derwijsvernieuwing zorgen voor een 
lagere beoordeling. De eerste jaren 
bevatten de lesprogramma’s vaak 
kinderziektes die leiden tot ontevre-
denheid of studievertraging. ‘De Uni-
versiteit Twente heeft vier jaar gele-
den haar onderwijs ingrijpend 
vernieuwd. Toen daalde ze in de be-
oordeling. Maar nu zijn die kinder-
ziektes eruit en stijgt ze weer fors’, 

zegt Steenkamp. Bij de Erasmus Uni-
versiteit Rotterdam leidde een groei-
spurt en onderwijsvernieuwing tot 
een lagere beoordeling: de universi-
teit verloor de meeste punten en be-
landde onderaan de ranglijst. Volgens 
de Keuzegids laat het tekort aan stu-
dieplekken zien dat de groei in Rot-
terdam niet goed is opgevangen.

studenten en experts
Het oordeel van de Keuzegids is geba-
seerd op studentenbeoordelingen, 
het oordeel van experts van de Ne-
derlands Vlaamse Accreditatie Orga-
nisatie en het studiesucces. Dat is het 
percentage studenten dat na het eer-
ste jaar overblijft. Experts beoordelen 

onder meer het studieprogramma, de 
begeleiding, faciliteiten en toetsing. 
Bij zowel experts als studenten scoort 
Wageningen Universiteit het hoogste. 
Volgens de Keuzegids blijft ondanks 
de groei de onderwijskwaliteit in Wa-
geningen onovertroffen. Steenkamp 
legt uit dat Wageningen haar succes 
te danken heeft aan het groeien vol-
gens een menselijke maat. ‘De om-
gang is altijd overzichtelijk gebleven, 
ook al is het aantal eerstejaars stu-
denten de afgelopen tien jaar verdub-
beld. Ze werken nog steeds met kleine 
groepen.’ Ook heeft Wageningen de 
meeste topopleidingen: dat zijn stu-
dies die op een schaal van 20 tot 100 
meer dan 75 punten halen. <

 …Kunst en cultuur zijn goed voor 
het werkplezier en de productiviteit 
van de werknemer.

 …Werkgevers kunnen daarop in-
springen, zo blijkt op de eerste Dag 
van Kunst en Cultuur: ‘Laat bijvoor-
beeld een kunstenaar aanschuiven 
om mee te praten over dat vastge-
roeste beleidsprobleem.’

 ▶ Amsterdam
‘Noem eens een vis met de g.’ Rob 
Urgert, bekend van televisieshow De 
Kwis, kijkt zijn publiek vragend aan. 
Zeventig personeelsmedewerkers, 
wetenschappers en start-uponderne-
mers staren terug. Veel verder dan 
‘gup’, ‘goudvis’ en ‘geep’ komt de zaal 
niet. Tot iemand ‘rog’ oppert. ‘Ja!’, 
reageert Urgert. ‘Dat is al creatiever 
denkwerk: de g hoeft niet aan het 
begin van het woord te zitten.’ De 
presentator zijn eigen suggesties: 
kibbeling en ... Gerrit Zalm. De toe-
schouwers lachen. 
Ze zijn op deze ochtend in het EYE 
Filmmuseum voor meer kennis over 
toepasbaarheid van kunst en cultuur 
in het bedrijfsleven. Want het belang 
daarvan zien de aanwezigen, midden 
in de Week van de Werkstress, wel 
in. Kunst en cultuur dragen op een 
positieve manier bij aan het dage-
lijkse werkplezier en de productivi-
teit van werknemer. Bovendien, zo 
vertelt CultuurWerkt!-directeur 
 Esther Jousma, voorspelt het World 
Economic Forum dat creativiteit in 
2020 in de top drie van de meest be-
langrijke vaardigheden staat. 
 Jousma: ‘Ik hoop dan ook dat deze 
eerste editie van de Dag van Kunst en 
Cultuur het begin is van een traditie.’

beste omweg
‘Als kind zie je van alles in legoblok-
jes’, blikt Rob Urgert terug. ‘Eenmaal 
volwassen geworden, denk je alleen 

nog maar: ruim die troep eens op!’ 
Om jeugdige creativiteit terug te 
winnen, raadt Urgert drie dingen 
aan: volg je hart, onderscheid je en 
bouw piramides. Met dat laatste be-
doelt hij het bedenken van een berg 
ideeën, waarvan uiteindelijk alleen 
de top — het beste deel — gebruikt 
wordt. ‘Voor elke aflevering van De 
Kwis verzinnen we zo’n zes- tot ze-
venhonderd grappen; daarvan halen 
er maar honderd het programma.’
Na de plenaire lezing verdeelt de 
groep zich over twee volgende 
 kennissessies. Organisatiepsycholoog 

Aukje Nauta wijst in de ene lezing op 
het belang van autonomie en verbin-
ding. Bij Google besteden werkne-
mers volgens haar 20 procent van 
hun werktijd aan leren en experi-
menteren. In de andere sessie komt 
Tabo Goudswaard aan het woord. Hij 
noemt zichzelf social designer: een 
kunstenaar die nieuwe manieren 
ontwerpt om te kijken naar maat-
schappelijke vraagstukken. ‘Nu ver-
kopen kunstenaars uitsluitend hun 
werk. Terwijl hun werkwijze ook in-
teressant kan zijn voor bedrijven.’ 
Goudswaard zelf schoof bijvoorbeeld 

aan bij Rijkswaterstaat en de ge-
meente Almere, toen die worstelden 
met klachten over een omleidings-
route voor fietsers. Dat werd vooral 
als een infrastructureel probleem ge-
zien, terwijl Goudswaard ontdekte 
dat het de fietsers vooral om sociale 
veiligheid ging. En dus kwam er be-
tere verlichting, werd struikgewas 
teruggesnoeid en bedachten scholie-
ren humoristische verkeersborden. 

orkest op kantoor
Wat in de kennissessies was bespro-
ken, werd dinsdag al in de praktijk 

gebracht op diverse bedrijfslocaties. 
Zo traden leden van het Residentie 
Orkest op voor medewerkers van de 
Hartstichting, terwijl bij uitvaartor-
ganisatie Yarden een dansworkshop 
plaatsvond. Ton Broekhuis, perso-
neelsmanager bij Yarden: ‘Mijn 
vrouw zal wel verbaasd zijn, maar ik 
heb ook meegedanst.’ Hij denkt dat 
kunst en cultuur ‘absoluut’ kunnen 
helpen om stressbestendig te blijven. 
‘Mentaal gezien is het werk bij een 
uitvaartorganisatie regelmatig zwaar. 
Minimaal één keer per week je zin-
nen verzetten, is essentieel.’ < 

Leden van het Residentie Orkest traden dinsdag op voor medewerkers van de Hartstichting.

nieuwsvandaag 09.00
Paradise Papers
Het Europees Parlement praat 
in Brussel over de gevolgen van 
uitgelekte belastinggegevens.

10.15
Gaswinning
Uitspraak Raad van State over 
gaswinning: hoeveel gas mag 
de NAM per jaar oppompen?

20.00
Bezwaarden
Avond voor vrijgemaakten die 
verontrust zijn over besluiten 
voor vrouw in het ambt.

Reinier Zoutendijk nd.nl/nederland 

Snelgroeiende universiteiten scoren slechter
 ▶ Leiden

Eymeke Verhoeven nd.nl/economie beeld Hartstichting 

Stressbestendig blijven door kunst en cultuur

Van de Nederlandse theologie op-
leidingen scoort de Theologische 
Universiteit Apeldoorn (TUA) het 
beste. De TUA scoort in de Keuze-
gids 94 punten. De Theologische 
Universiteit Kampen en de Protes-
tantse Theologische Universiteit 
scoren respectievelijk 62 en 58 
punten. De Keuzegids behandelt 
ook baankansen, en die zijn voor 
theologen momenteel slecht. De 
komende jaren gaan veel theolo-
gen met emeritaat, wat de kansen 
op een baan de komende jaren ten 
goede komt.

theologie
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Omtzigt mag verder

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, bekend als de terriër 
van het Binnenhof, is door het stof gegaan. Omtzigt, 
een echte volksvertegenwoordiger, is zeer benader-
baar en heeft een neus voor zaken en akkefietjes die 
kunnen uitgroeien tot affaires. Het Kamerlid bijt zich 
erin vast en gebruikt alle instrumenten die hem ter 
beschikking staan om de regering op de huid te zitten. 
Zo ontfermde Omtzigt zich ook over het gevoelige 
 dossier-MH17, de ramp waarbij een vliegtuig met drie-
honderd burgers uit de lucht werd  geschoten door een 
Buk-raket van Russische makelij. Omtzigt sprak in mei 
een nep-getuige en hielp hem zijn verhaal te doen. Hij 
heeft zijn misstap ruiterlijk erkend. 
 
Wat voor Omtzigt pleit is dat hij zaterdag, nadat NRC 
Handelsblad de beschuldigingen aan zijn adres had 
gepubliceerd, eerst contact zocht met de nabestaan-
den van de vliegramp. Hij zegt te hebben gehandeld 
met de beste intenties: het boven water krijgen van 
alle feiten, zodat de schuldigen kunnen worden be-
recht. Maar hij beseft ook dat zijn handelen ‘in dit ge-
val alleen maar vervelende gevolgen heeft gehad’. 
Die opstelling geeft blijk van zelfinzicht en wijsheid. 
Zijn werk als Kamerlid-speurneus heeft Omtzigt op dit 
dossier kwetsbaar gemaakt voor de agitatie en propa-
ganda waarop het Kremlin patent heeft. Hij had ook 
helemaal geen belang bij het getuigenis waardoor hij 
in de problemen is gekomen. Maar ons land was van-
wege de aanslag op MH17, met de meeste Nederlandse 
terrorisme-slachtoffers ooit, én vanwege het referen-
dum over het EU-associatieverdrag met Oekraïne, een 
belangrijk doelwit van die propaganda.

De propaganda is erop gericht Rusland uit de wind te 
houden, in plaats van dat land in het verdachtenbank-
je te plaatsen. In het internettijdperk is die strijd ver-
hevigd en heeft nieuwe vormen aangenomen. Onver-
anderd is, in vergelijking met de tijd van de Koude 
Oorlog, dat er nog altijd ‘fellow travellers’ (hulpjes) en 
‘nuttige idioten’ beschikbaar zijn om de Russen een 
handje te helpen met hun onfrisse praktijken. 
Bij de zoektocht naar schuldigen van de aanslag op 
MH17 is dat niet anders. Rusland probeert in Neder-
land, soms geholpen door marginale rechtse internet-
sites, verwarring te stichten over die aanslag. Feiten 
worden verdraaid tot nepnieuws waarop weer com-
plottheorieën worden gebouwd.
Terecht waarschuwt de regering bij monde van de mi-
nisters Halbe Zijlstra (Buitenlandse Zaken) en Kajsa Ol-
longren (Binnenlandse Zaken) voor de Russische beïn-
vloeding en manipulatie. De Kamer doet er goed aan, 
die waarschuwing ter harte te nemen en elke naïviteit 
te laten varen. Dat geldt ook voor Pieter Omtzigt. 

Piet H. de Jong

Regeringspartijen CDA en D66 willen 
met drie maatregelen de versprei-
ding van desinformatie via sociale 
media tegengaan. Zo hopen de 
partijen ongewenste inmenging 
door buitenlandse partijen – bij-
voorbeeld tijdens de verkiezingen 
– te voorkomen. 

Kamerleden Harry van der Molen 
(CDA) en Kees Verhoeven (D66) die-
nen vandaag voorstellen in bij de be-
grotingsbehandeling van Binnen-
landse Zaken, zo meldt de Volkskrant. 
De drie maatregelen zijn: openheid 
over algoritmes die bepalen wat men-
sen op Twitter en Facebook te zien 
krijgen, een overheidscampagne en 
meer informatie over de geldschie-
ters achter politieke advertenties. 
Minister Kajsa Ollongren (Binnen-
landse Zaken) liet dinsdag weten dat 
ze in gesprek wil met technologiebe-
drijven om de dreiging van nep-
nieuws tegen te gaan. Ze stelt, zoals 
eerder ook de AIVD deed, dat Neder-
land in het vizier is van Russische in-
lichtingendiensten. Ook verwijst ze 
naar de veel aangehaalde Russische 
pogingen om de Amerikaanse verkie-
zingen te beïnvloeden. De afgelopen 
weken moest topbestuurders van 
Google, Facebook en Twitter zich in 
het  Congres verantwoorden voor het 
misbruik van hun netwerken. Vooraf-
gaand aan de verkiezingen zijn tach-
tigduizend berichten vanuit Rusland 
op Facebook geplaatst met als doel de 
Amerikaanse presidentsverkiezingen 
te beïnvloeden. 

Verhoeven onderstreept dat het ge-
vaar niet alleen uit Rusland komt. ‘We 
moeten niet kleurenblind zijn: elke 
vorm van inmenging moeten we we-
ren, ongeacht waar die vandaan 
komt.’ Hij wil Facebook en Twitter 
uitnodigen en aanspreken op hun 
verantwoordelijkheid. ‘Ze hebben 
zich altijd verdedigd door te zeggen 

dat ze enkel een platform bieden. 
Maar het zijn nieuwskanalen van je-
welste.’ Daarop ingrijpen door een 
overheid lijkt hem niet nuttig. ‘Dan 
dreigt het gevaar van censuur, zoals 
in Duitsland.’ Daar werd een wet aan-
genomen die sociale media verplicht 
aanstootgevende berichten binnen 
24 uur te verwijderen op straffe van 
een boete tot 50 miljoen euro.

register
De vrees is dat de Amerikaanse be-
drijven uit angst voor boetes twijfel-
achtige uitingen zullen weren en zo 
aan censuur gaan doen. Daarom wil-
len Van den Molen en Verhoeven het 
anders aanpakken. ‘Maak duidelijk 
aan gebruikers dat de chronologie 
van een tijdlijn wordt bepaald door 
een algoritme.’ Verhoeven denkt ver-
der aan een register waarin staat wie 
welke politieke advertenties betaalt. 
In de VS is een wet in de maak die in-
ternetplatforms verplicht openheid 
te geven over advertenties waarvoor 
meer dan 500 dollar is betaald. Socia-
le media moeten dan registreren wie 
ervoor heeft betaald en met welk 
doel. Ook bij de advertentie zelf komt 
informatie te staan wie betaalde, net 
als bij politieke reclames op televisie.
CDA en D66 hopen daarnaast dat voor 
de gemeenteraadsverkiezingen van 
maart 2018 een overheidscampagne 
kan beginnen, die waarschuwt voor 
nepnieuws. Ze denken aan iets wat te 
vergelijken is met campagne tegen 
 phishingmails. ‘Hang op! Klik weg! 
Bel uw bank!’ <

Scholen die het niet lukt om zorg-
leerlingen van passend onderwijs 
te voorzien, moeten die problemen 
gewoon op tafel leggen. Het is niet 
de bedoeling dat zulke leerlingen 
naar privéscholen worden ge-
stuurd.

Dat zei minister Arie Slob (Basis- en 
Voortgezet Onderwijs) dinsdagmid-
dag in de Tweede Kamer. Hij reageer-
de daarmee op berichten van het AD 
en tv-programma De Monitor, dat 
middelbare scholen soms via illegale 
constructies zorgleerlingen op privé-
scholen en -instituten plaatsen. De 
middelbare scholen betalen die pri-
véscholen ook, maar zouden daar niet 
voor uit durven komen, uit angst voor 
de Onderwijsinspectie. Sinds de in-
voering van de Wet passend onder-

wijs in 2014 krijgen scholen geld om 
leerlingen die extra aandacht en be-
geleiding nodig hebben, zélf van pas-
send onderwijs te voorzien. 
Slob zei in de Kamer dat scholen niet 
meteen bang moeten zijn voor maat-
regelen. ‘Op het moment dat je een 
probleem op tafel legt, word je daar 
echt niet direct op afgerekend.’ Inte-
gendeel, zegt Slob, juist dan kan er 
worden gewerkt aan het onderwijs-
aanbod ‘waartoe men gewoon wette-
lijk verplicht is’. Zijn oproep geldt ook 
voor samenwerkingsverbanden van 
scholen, en ouders.
Bij de inspectie zijn volgens Slob de 
situaties zoals in de media beschre-
ven, niet bekend. Ook in de jaarver-
slagen van scholen wordt volgens de 
minister geen melding gemaakt van 
het extern plaatsen van zorgleerlin-

gen. In het regeerakkoord is over pas-
send onderwijs afgesproken dat het 
toezicht wordt aangescherpt, zodat 
het bedrag dat de overheid voor pas-
send onderwijs betaalt, ook echt in de 
klas terechtkomt.

tussenoplossing
Wel wordt er gewerkt aan een tus-
senoplossing voor scholen die het 
(nog) niet lukt om leerlingen van pas-
send onderwijs te voorzien. Slob heeft 
een wetswijziging in voorbereiding, 
waarmee zorgleerlingen maximaal 
één jaar bij een particuliere school 
geplaatst mogen worden. ‘In dat jaar 
moeten het samenwerkingsverband 
en de school hard aan het werk om de 
tekortkomingen weg te werken, en te 
zorgen dat er wel een passend aanbod 
komt’, aldus de minister. <

Kees Verhoeven.
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Documentaires
Start dertigste editie IDFA, het 
International Documentary 
Festival Amsterdam. 

‘Ik hang ’s avonds 
veel vaker op de 

bank dan mij lief is.’
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CDA en D66: actie tegen 
verspreiding nepnieuws

 ▶ Amsterdam

Gerard Beverdam nd.nl/politiek 

Slob bepleit openheid scholen 
over plek voor zorgleerling

 ▶ Den Haag
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De politiek moet de groei van de 
luchtvaart beperken en die in rijke 
landen zelfs omkeren naar krimp, 
om de klimaatdoelen van Parijs te 
halen. 

Dat zegt Paul Peeters die vandaag op 
dit onderwerp promoveert aan de TU 
Delft. Hij is lector ‘duurzaam toerisme 
en transport’ aan NHTV Breda Univer-
sity of Applied Sciences. De luchtvaart 
bestaat voor 90 procent uit toerisme. 
‘Onder toerisme valt iedereen die een 
nachtje of langer elders overnacht, 
dus ook de zakenreiziger’, legt Peeters 
uit.
Er komt volgens hem een enorme 
groei aan van het gebruik van het 
vliegtuig voor vakantie, familiebe-
zoek en zakenreizen. ‘Er zijn nu 
23.000 passagiersvliegtuigen in de 
wereld en er zijn nog zo’n tiendui-
zend passagiersvliegtuigen in bestel-
ling die de komende zes, zeven jaar 
op de markt komen’, vertelt Peeters 
in toelichting op zijn proefschrift.
Als de luchtvaartsector op deze ma-
nier blijft groeien, vliegt de wereldbe-
volking in 2100 negen keer zoveel ki-
lometers als in 2015, becijfert hij. Het 
aandeel van de luchtvaart in de uit-
stoot van het broeikasgas CO2 door 
toerisme neemt dan toe van 50 pro-
cent nu naar ruim 75 procent in 2100. 
Nieuwe technologieën gaan het duur-
zaamheidsprobleem van de lucht-
vaart volgens hem niet oplossen. 
‘Vliegtuigen vliegen steeds zuiniger. 
Dat helpt, maar het is niet genoeg. 
Elektrisch vliegen is ook nog ver weg. 
Het is op z’n vroegst aan het einde van 
deze eeuw mogelijk om een elek-
trisch vliegtuig te bouwen dat een 
lange afstand kan afleggen met hon-
derden passagiers – áls het dan al kan. 
Biobrandstoffen kunnen ook maar 

beperkt gebruikt worden. Het ver-
bouwen van de gewassen neemt veel 
ruimte in beslag.’
De internationale luchtvaartorgani-
satie ICAO is verantwoordelijk voor 
het verminderen van de uitstoot door 
de internationale luchtvaart. Deze or-
ganisatie zal de groei onvoldoende 
terugdringen, zegt Peeters. ‘Dit is een 
VN-organisatie die gericht is op het 
bevorderen van de luchtvaart. Dat 
staat in het oprichtingsdocument.’
Zelfs draconische maatregelen, zoals 
een 200 procent tickettaks, koolstof-
belasting, het zwaar subsidiëren van 
duurzame biobrandstoffen en enor-
me investeringen in hogesnelheids-
spoorlijnen, bieden volgens de pro-
movendus geen soelaas.

grenzen
De groei kan volgens hem alleen wor-
den gestopt met internationale af-
spraken over het beperken van het 
aantal vluchten op luchthavens. ‘In 
Europa is de visserijvloot gebonden 
aan grenzen. Zoiets zou je met de 
luchtvaart ook kunnen doen. Geef elk 
land een CO2-budget waarover ver-
antwoording moet worden afgelegd 
op klimaattops. Dan kiezen ze er eer-
der voor, de luchtvaart in eigen land 
te beperken’, zegt Peeters.
Het is de vraag of het voor de lucht-
vaartsector een financiële ramp is, als 
de politiek grenzen stelt aan het aan-
tal vluchten, zegt hij. ‘De tickets wor-
den duurder, want wat schaars is, 
wordt duurder. Daardoor gaat de 
winstmarge ook omhoog.’
Voor de meeste mensen zou er ook 
niet zoveel veranderen, zegt de pro-
movendus. ‘Slechts 1 procent van de 
mensen vliegt vaak de wereld over en 
is verantwoordelijk voor een groot 
deel van de uitstoot.’ <

De fractie van regeringspartij CDA in 
de Tweede Kamer accepteert de 
uitleg van fractiegenoot Pieter 
Omtzigt over diens misstap rond de 
MH17-ramp.

De fractie is het unaniem eens met 
het besluit van Omtzigt om voorlopig 
niet meer op te treden als MH17-spe-
cialist van zijn partij. Chris van Dam 
neemt waar op het MH17-dossier, 
maakte CDA-fractieleider Sybrand 
Buma bekend.
Omtzigt raakte in opspraak omdat hij 
een vermeende getuige woorden in 

de mond legde tijdens een bijeen-
komst over MH17. Het leidde tot heel 
wat commotie en de CDA-fractie ver-
wachtte dinsdag tekst en uitleg van 
haar fractiegenoot.
Volgens Buma is er bij de fractie 
‘groot respect voor de manier waarop 
Pieter sinds zaterdag met deze zaak is 
omgegaan’. Omtzigt kan met volle in-
zet verdergaan met zijn andere taken, 
aldus de CDA-leider. ‘De fractie heeft 
hem op het hart gedrukt om dat voor-
al te blijven doen.’
Omtzigt zegt veel steun te hebben er-
varen uit het land en in de fractie. <

anp 

Weer twee jaar cel 
geëist tegen Van Rey

 ▶ Den Haag
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft 
dinsdag opnieuw twee jaar celstraf 
geëist tegen Jos van Rey. Volgens het 
OM heeft de voormalig VVD-politi-
cus zich schuldig gemaakt aan cor-
ruptie, stembusfraude, lekken van 
vertrouwelijke informatie en wit-
wassen. Hij staat in hoger beroep te-
recht voor het gerechtshof in Den 
Haag. Vorig jaar eiste het OM ook 
twee jaar cel tegen de 72-jarige Van 
Rey. De rechtbank legde hem toen 
240 uur werkstraf op. Het OM teken-
de beroep aan tegen het vonnis, 
evenals Van Rey zelf. Het OM eiste 
dinsdag eveneens twee jaar cel te-
gen medeverdachte Piet van Pol. <

 …Koning Willem-Alexander is van-
daag te gast in Lelystad. De polder-
stad op voormalige zeebodem be-
staat dit jaar een halve eeuw. 

 …Inwoners van het eerste uur Henk 
en Tineke van Bedem denken nog 
weleens verlangend terug naar de 
tijd dat saamhorigheid er zo van-
zelfsprekend was.

 ▶ Lelystad
Een nette rijtjeswoning in Amers-
foort. Dat is waar Henk (74) en Tin-
eke (73) van Bedem tegenwoordig 
wonen. Maar hun bakermat Lelystad, 
waar ze op 28 september 1967 als 
jong stel als eerste bewoners van de 
nieuwe stad neerstreken, zijn ze vijf-
tig jaar later nog niet vergeten. ‘Ik 
werd destijds door Albert Heijn ge-
vraagd om in Lelystad bedrijfsleider 
te worden. Ik was 24 jaar en gefocust 
op promotie, dus dat wilde ik wel. 
Zuidelijk Flevoland was nog water in 
die tijd.’ De nieuwe supermarkt 
stond zeven kilometer van Lelystad 
Haven, het werkeiland dat midden in 
het IJsselmeer lag en destijds het be-
ginpunt vormde voor de aanleg van 
dijken voor de nieuwe polder. ‘Ik zie 
het geraamte van het winkelcentrum 
nog staan.’ 
Henk had destijds al een relatie met 
Tineke, maar om bedrijfsleider te 
mogen worden, moest hij wel eerst 
met haar trouwen, alvorens in Lely-
stad aan de slag te kunnen. ‘Dat 
hoorde zo in die tijd. Eind september 
trouwden we daarom snel en de dag 
na de receptie ging de winkel open’, 
vertelt Van Bedem. ‘De Bermuda’s 
waren niet aan ons besteed als hu-
welijksreis, het werd Lelystad.’
Alles was ‘leeg en kaal’ herinnert het 
echtpaar zich van de eerste aanblik 
vanaf hun nieuwe woning aan de 
Middelgronden 12. ‘We hadden Lely-
stad één weekend voor ons alleen’, 
zegt Tineke van Bedem. Haar echtge-
noot vult aan: ‘Het was er rommelig, 
de bestrating ontbrak nog. ’s Mor-
gens kwamen de bouwvakkers en 
’s avonds was het weer stil.’ Tot het 
weekend erop. ‘Toen kwamen men-
sen nieuwsgierig als aapjes kijken bij 
ons huis en drukten hun neus tegen 
de ruiten. Wij zijn toen maar even 
gaan wandelen’, aldus Tineke. ‘En we 
zijn later tussen die mensen gaan 
staan’, grijnst Henk. 
Gaandeweg kreeg het stel steeds 

meer contact met werklieden die la-
ter ook bleven wonen in Lelystad. ‘Zo 
ontdekten we de waarde van saam-
horigheid.’ Mede via de winkel – die 
de eerste dag een omzet van 1200 
gulden haalde – kregen ze steeds 
meer contacten. ‘Alles was heel laag-
drempelig. De huisarts belde je als 
een bouwvakker zich verwond had 
en buiten de winkeltijden soda nodig 
had uit de winkel. Dat kon gewoon. 
Ik zat op een gegeven moment in de 
kerkenraad, winkeliers- en sportver-

eniging en was consul van de KNVB’, 
somt hij op. ‘Hoe heb ik het allemaal 
gekund, vraag ik mij weleens af.’ Zijn 
vrouw: ‘Vergeet niet dat je jong was.’ 
Elke dag ging er wel een nieuwe win-
kel open. ‘Je ziet het allemaal ont-
staan: de politieagent die eerst van-
uit zijn woning de stad onder 
controle hield, verhuisde later naar 
een politiebureau.’ In 1980 kreeg Le-
lystad de officiële status van ge-
meente. Tot die tijd werd er door in-
woners rechtstreeks zaken gedaan 

Scholieren fietsen door het centrum van Lelystad. 

Petra Noordhuis nd.nl/nederland 

Groei luchtvaart 
rijmt niet met 
klimaatdoelen

 ▶ Delft

Hans-Lukas Zuurman nd.nl/nederland beeld Hans-Lukas Zuurman

‘We hadden Lelystad 

anp nd.nl/politiek 

CDA accepteert uitleg over 
MH17-misstap Omtzigt

 ▶ Den Haag

Sjoerd Mouissie nd.nl/politiek beeld anp / Bart Maat

Daar staat-ie dan: de vlag
Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib en SGP-leider Kees van der Staaij kijken 
naar de nieuwe Nederlandse vlag in de Tweede Kamer. Begin deze maand had 
de Kamer bijna unaniem ingestemd met een SGP-voorstel over de vlag. 
Dinsdag, vlak voor het vragenuurtje, presenteerde Arib die. ‘Een mooi 
moment’, vond Van der Staaij. Uiteraard klonk er ook direct kritiek. Volgens 
Thierry Baudet (Forum voor Democratie) is de vlag ‘Madurodam-gedoe’. Hij had 
liever een enorme vlag gezien, zoals in het Amerikaanse Congres. Op sociale 
media circuleren al bewerkte foto’s over deze uiting van vaderlandsliefde – op 
die foto’s steekt de vlaggenstok uit een stuk kaas of een bitterbal. <
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Zorginstelling Careyn 
langer onder curatele

 ▶ Utrecht
Ondanks herhaalde waarschuwin-
gen van de Inspectie voor de Ge-
zondheidszorg krijgt Careyn, een 
van de grootste zorginstellingen van 
het land, nog een jaar extra om een 
einde te maken aan het wanbeleid. 
Dat wordt vandaag bekendgemaakt, 
blijkt uit interne stukken die het AD 
in handen heeft. Vandaag wordt het 
personeel ingelicht over het besluit. 
De 29 verpleeghuizen in Utrecht en 
Zuid-Holland blijven open, maar 
moeten de zorg van zo’n tweedui-
zend ouderen verbeteren. Totdat het 
rapport is gepubliceerd, wil de in-
spectie niet toelichten waarom 
Careyn opnieuw uitstel krijgt. <

met de rijksoverheidsdiensten. ‘Het 
was een leuke tijd. Absoluut. Mensen 
kwamen overal vandaan, het maakte 
niet uit wat je status was. Samen 
vormde je een gemeenschap. Als ie-
mand in Harderwijk op de bus naar 
Lelystad stond te wachten, dan nam 
je diegene gewoon mee in de auto. 
Dat gebeurt nu bijna niet meer.’ On-
derweg in de polder was het opletten 
geblazen: ‘Er waren veel fazanten en 
verschrikkelijk veel konijnen. Je reed 
er altijd wel een paar dood.’

Tineke had dolgraag willen blijven 
wonen in Lelystad, maar dat ging 
niet, toen haar man in 1975 werd 
overgeplaatst naar de Albert Heijn in 
Nunspeet. ‘“Zullen we teruggaan’”, 
heb ik vaak gezegd. “Kind, je vindt er 
niet meer wat je had”, zei Henk dan.’ 

stadswandeling
Bij winkelcentrum ’t Lelycentre, het 
oudste winkelcentrum van de tegen-
woordig 77.000 inwoners tellende 
stad, staat een gure wind. Het cen-

trum ademt vergane glorie. De vloer-
tegels zijn verzakt door het inklinken 
van de Zuiderzeebodem. ‘Dit is de 
‘‘historische Altstadt’’, zegt historicus 
Mari Smits op deftige toon. Het jubi-
leumjaar was voor hem reden om 
drie historische stadswandelingen 
uit te zetten, waarvan er een hier 
door de Zuiderzeewijk loopt, de oud-
ste wijk van Lelystad. ‘Al die bruggen 
over de weg die je ziet’, wijst hij, ‘zijn 
bedoeld om autoverkeer te scheiden 
van fietsers en wandelaars, zo was 

het ooit bedacht. Vanuit de wijk kun 
je zo veilig in het winkelcentrum ko-
men. Lange tijd kon je hier ook niet 
afrijden voor je rijexamen, het was er 
te veilig, er waren geen gekke situa-
ties mogelijk.’ 
De huizen in de wijk hebben vooral 
platte daken. ‘Men wilde er een 
grootstedelijke uitstraling mee berei-
ken, maar na drie jaar is men in an-
dere wijken weer overgestapt op 
huizen met schuine daken en pan-
nen.’ Wat opvalt, is de ruime opzet 
en hoeveelheid groen tussen de niet 
al te best onderhouden huizen. ‘Licht, 
lucht en ruimte, daar draait het om 
in Lelystad.’ 
Verpaupering sloeg hier volgens hem 
in de jaren tachtig toe, toen Lelystad 
een opvangplek werd voor de rand-
stad, onder meer voor gezinnen die 
vanuit de Amsterdamse Bijlmer 
goedkope onderkomens zochten. ‘De 
stad moest groeien, dus er werd niet 
gekeken wie er allemaal binnenkwa-
men.’ 
De historicus weet dat het  imago van 
Lelystad in de rest van Nederland 
niet best is. ‘Mijn schoonzus zei ooit 
dat ze hier niet dood gevonden zou 
willen worden.’ Om daar geruststel-
lend aan toe te voegen: ‘Maar het is 
een heel gewone stad hoor. We zijn 
allemaal van elders gekomen, de 

 autochtone Lelystedeling bestaat nog 
niet. Iedereen heeft wortels elders. 
De pioniersmentaliteit is wat ons 
bindt. Langzamerhand worden we 
als stad steeds volwassener. Je vindt 
hier alle voordelen, maar ook alle na-
delen van een grote stad. Het zou 
mooi zijn als het opleidingsniveau, 
dat hier lager is dan gemiddeld, wat 
meer in balans zou komen.’

pioniersgeest
Burgemeester Ina Adema van Lely-
stad weet wel waarom ze trots is op 
haar stad. ‘Dat van tevoren zo over de 
invulling van een vlakte is nagedacht, 
maakt het zo bijzonder. De pioniers-
geest zit in ons DNA. Je ziet het ook 
aan de bereidheid van inwoners om 
met enorm veel activiteiten mee te 
doen bij de viering van ons jubileum. 
Daar zet men graag de schouders on-
der.’ Ook de burgemeester weet dat 
er ‘bovengemiddeld’ veel inwoners 
zijn ‘die het niet makkelijk hebben’. 
Door te denken in kansen moet er 
meer werkgelegenheid komen, zegt 
ze. ‘We liggen centraal en hebben 
ruimte. Volgend jaar wordt water-
sportevenement Hiswa hier gehou-
den, we werken aan de ontwikkeling 
van Lelystad Airport en aan een over-
slagterminal. Dat moet de kansen op 
banen vergroten.’ <

‘Ik vind dit een vreselijke stad’, zegt 
Piet Bakker (62). Hij woont sinds 
1982 in Lelystad. ‘Ik woon hier om-
dat ik het huis kan betalen, maar 
het is geen echte stad. Er is geen 
warmte, ik heb er geen binding 
mee. Ik zou niet weten wat ik zou 
willen veranderen, het interesseert 
me niet.’ Ook Bas (69) en Ria (65) Bijl 
wonen vanwege de gunstige hui-
zenprijs in Lelystad. ‘Wij zijn van 
oorsprong Amsterdammers’, vertelt 
Bas Bijl. Lachend: ‘Ik weet nog dat 
ik, toen wij daar woonden, tegen 
familie hier zei: “In Lelystad wil je 
toch niet wonen?”’ 
Ria Bijl: ‘Maar al met al zijn we te-
vreden, je kunt hier mooi fietsen en 
we wonen hier nog steeds vanwege 
onze kinderen.’ Bas Bijl: ‘Ze wonen 
alle drie in een straal van tien mi-
nuten om ons heen.’ Ze houden ook 
van het bezoeken van oudere bin-
nensteden als die van Kampen, Har-

derwijk of Zwolle. ‘Dat je denkt: 
‘‘Hé, een steegje en daar zit ook nog 
een restaurantje’’, dat heb je hier 
niet.’ De 77-jarige Ina Flokstra vindt 
Lelystad ‘geen superstad’, omdat ze 
winkelaanbod mist. ‘Bijvoorbeeld 
voor mode voor mijn leeftijd. Maar 
verder woon ik hier met plezier. 
Voor contacten heb ik het meest aan 
mijn kerkelijke gemeente.’

‘Lelystad heeft geen warmte’

De extreemrechtse organisatie Pe-
gida wordt in Nederland kleiner, 
maar ook steeds radicaler. Dat blijkt 
uit een nieuw ‘dreigingsbeeld’ 
waarmee de nationaal coördinator 
terrorismebestrijding en veiligheid 
(NCTV) binnenkort naar buiten komt.

Pegida plaatste zondag in Enschede 
een kruis op een terrein waar een 
moskee wordt gebouwd. Ook be-
smeurden actievoerders de plek met 
varkensbloed. Minister Sander 
 Dekker (Rechtsbescherming) noemde 
dit in het wekelijkse vragenuurtje 
‘walgelijk, misselijkmakend en kwet-

send’. Het Openbaar Ministerie (OM) 
doet onderzoek naar de actie, en naar 
de beelden die Pegida op sociale me-
dia plaatste.
Volgens Dekker worden vanwege de 
‘nationale veiligheid’ niet alleen jiha-
distische groepen, maar ook extreem-
rechtse groepen in de gaten gehou-
den. In het nieuwste rapport over de 
terroristische dreigingen in Neder-
land, dat in de komende weken ver-
schijnt, staat daarom ook informatie 
over Pegida, aldus Dekker. ‘Daarnaast 
geven wij ook ondersteuning aan het 
lokaal bestuur en aan bijvoorbeeld 
moskeebesturen bij wat ze kunnen 

doen om hun moskeeën goed te be-
veiligen.’ Zo hebben moskeebesturen 
een ‘leidraad’ met veiligheidsmaatre-
gelen ontvangen.

alertheid
Want religieuze organisaties zijn zelf 
verantwoordelijk voor ‘een basisni-
veau van veiligheid’, stelt de minister. 
‘In mijn ogen kan er veel gebeuren. 
Denk bijvoorbeeld aan cameratoe-
zicht en aan sleutelbeleid. Denk bij-
voorbeeld aan de alertheid die je rond 
dit soort gebouwen en instanties kunt 
organiseren. Die kunnen enorm hel-
pen.’

Nu het OM het incident in Enschede 
onderzoekt, is het volgens Dekker 
‘onverstandig’ er meer over te zeggen. 
Hij weerspreekt echter wel het ver-
wijt van sommige Kamerleden dat de 
aanpak van het kabinet te slap is. 
‘Dit is niet het eerste incident in En-
schede. Vorig jaar was er een nog ern-
stiger incident, toen een bestaande 
moskee te maken kreeg met een aan-
tal lui die molotovcocktails naar bin-
nen gooiden en brand stichtten. Daar-
tegen zijn politie en OM opgetreden. 
Dat heeft geleid tot de veroordeling 
van een vijftal mensen, met behoor-
lijk hoge straffen.’ <

een weekend voor ons alleen’

Sjoerd Mouissie nd.nl/nederland 

Dekker: Pegida kleiner, maar feller
 ▶ Den Haag

Bas en Ria Bijl
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‘Christenen vormen de grootste 
groep mensen die vervolgd worden 
omwille van het geloof. Maar op de 
een of andere manier werden zij in 
de afgelopen vier jaar vaak niet ge-
noemd in debatten.’

Dat stelde CDA-Tweede Kamerlid 
Martijn van Helvert dinsdag tijdens 
het debat over de begroting van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken. In 
het regeerakkoord worden christe-
nen specifiek genoemd als kwetsbare 
groep die Nederland zal helpen. ‘Hier 
verwacht het CDA heel veel van.’
Oud-minister Lilianne Ploumen, nu 
PvdA-Kamerlid, wierp de CDA’er te-
gen dat zij ook christen is, en geleerd 
heeft de naaste lief te hebben. ‘Kijk 
bijvoorbeeld naar de Rohingya-mos-
lims die in Myanmar op de vlucht 
zijn.’ ‘Hen moeten we zeker helpen’, 
reageert Van Helvert. ‘Maar daar wor-
den ook 3,5 miljoen christenen op de-
zelfde manier onderdrukt. We moe-
ten alle minderheden helpen.’
Op initiatief van ChristenUnie-Ka-
merlid Joël Voordewind dienen coali-
tiepartijen VVD, CDA, D66 en Chris-
tenUnie vandaag een motie in om van 
godsdienstvrijheid een ‘speerpunt’ 
van het buitenlands beleid te maken. 
Ook komt er meer geld voor het men-
senrechtenfonds. <

 …ABN Amro, ING en Rabobank gaan 
hun geldautomaten samenbrengen 
onder één nieuw label. 

 …Een kwart van de automaten ver-
dwijnt uit het straatbeeld. 

 ▶ Weesp
In sommige plaatsen zijn binnen een 
straal van honderd meter drie ver-
schillende geldautomaten te vinden. 
Elders moet je kilometers reizen om 
geld uit de muur te trekken. Dat net-
werk gaat de komende jaren op de 
schop. De drie grote eigenaars van de 
automaten — ABN Amro, ING en Ra-
bobank — zijn om de tafel gaan zitten 
met Geldservice Nederland (GSN) en 
hebben een overeenkomst getekend. 
Het totale aantal automaten zal met 
een kwart afnemen, zegt Gerbert 
van Genderen Stort, woordvoerder 
namens de deelnemende partijen. 
Steeds minder mensen halen con-
tant geld uit een automaat. ‘Het 
gebruik gaat al jaren met 6 tot 10 
procent omlaag en we verwachten 
dat die trend zal doorzetten’, legt 
Van Genderen Stort uit. ‘We gaan de 
automaten daarom centreren in één 
organisatie.’
De huidige logo’s gaan van de auto-
maten af en er komt een onafhan-
kelijk label. Functies die je nu alleen 
kunt gebruiken bij een automaat van 
je eigen bank — zoals je saldo op-
vragen of je pincode wijzigen — zijn 
straks in elke automaat mogelijk. 

Ondanks de afname van het totale 
aantal, blijft de ‘dekkingsgraad’ ge-
lijk, verzekert Van Genderen Stort. 
Die is nu 99,8 procent. Dat betekent 
dat vrijwel elke Nederlander bin-
nen een straal van vijf kilometer een 
geldautomaat kan vinden. ‘Er zijn 
nog een paar witte vlekken op de 
kaart. We zullen kijken of we daar 
automaten bij kunnen plaatsen.’ 
Machines weghalen kan vooral op 
plekken waar ze nu op een kluitje 

zitten. ‘Neem een winkelgebied als 
Hoog-Catharijne. Daar zitten er mis-
schien wel twintig binnen een straal 
van 500 meter.’ 

plofkraken
In de nieuwe situatie wordt ook 
gekeken naar de veiligheid, zegt de 
woordvoerder. ‘We leven helaas in 
een tijd met veel plofkraken. Die vin-
den bijna altijd plaats op afgelegen 
plekken en nooit in het centrum van 

Amsterdam. Daar gaan we oplossin-
gen voor verzinnen bij de plaatsing 
van nieuwe automaten.’ 
Andere banken kunnen zich bij het 
initiatief aansluiten. Een woordvoer-
der van de Volksbank, het financiële 
concern achter SNS en RegioBank, 
zegt ‘er alle vertrouwen in te hebben’ 
dat zijn bedrijf ook gaat meedoen. De 
herinrichting van het netwerk van 
geldautomaten gaat in 2018 van start 
en moet in 2020 zijn afgerond. <

Aaldert van Soest nd.nl/economie beeld anp / Robin Utrecht

Kwart van geldautomaten verdwijnt
Sjoerd Mouissie nd.nl/politiek 

‘Christenen 
te weinig 
genoemd’

 ▶ Den Haag

ING, ABN Amro en Rabobank gaan hun naam van de geldautomaten af halen. In plaats daarvan komen ze gezamenlijk 
met een nieuw label en gaan ze de automaten slimmer spreiden over Nederland. 

75 JAAR! 

vier het mee op 

17 & 18 november 

Wijnproeverij 
Mediterraanse hapjes (kok) 

Kookdemonstraties 
Nieuwe collectie 

Vernieuwde winkel 
Wie jarig is trakteert

 

advertentie
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Calvijns Institutie is voor het eerst 
in het Arabisch vertaald. 

Het werk van de reformator werd het 
afgelopen weekend gepresenteerd. 
Dat gebeurde bij de viering van het 
85-jarig bestaan van de Near East 
School of Theology in de Libanese 
hoofdstad Beiroet. George Sabra, sys-
tematisch theoloog en directeur van 
die universiteit, leidde het vertaal-
proces. Hij werkte samen met een 
team van theologen en taalkundigen. 
De Institutie is het tweede werk van 
Calvijn waarvan een Arabische verta-
ling bestaat. Bij de presentatie vertel-
de Sabra hoe dat komt. ‘Dat heeft te 
maken met het feit dat het protestan-
tisme in het Midden-Oosten ontstond 
uit werk van piëtistische Amerikaan-
se zendelingen. Zij richtten zich voor-
al op de geloofsbeleving, niet zozeer 
op leerstellingen.’ De Arabische ver-
taling is gesponsord door onder meer 
de Gereformeerde Zendingsbond. <

Eline Kuijper nd.nl/geloof beeld Carel Schutte

In Taizé gaat alles over God
 …In het kloosterleven van Taizé 

heeft alles met geloof te maken.

 …‘Broeder zijn in Taizé is makkelijk. 
Christen zijn in Nederland, dát is 
moeilijk.’

 ▶ Apeldoorn
‘Laatst zei iemand tegen me: “Wat 
spreekt u goed Nederlands!”’ Broeder 
Jasper lacht. Hij is geboren in Apel-
doorn. Het goedbedoelde compli-
ment bewees het tegenovergestelde. 
De 33-jarige Jasper Keus spreekt in-
derdaad met een licht accent. Het re-
sultaat van tien jaar wonen in de in-
ternationale kloostergemeenschap 
Taizé. Daar komen christenen van 
verschillende achtergronden uit heel 
de wereld bij elkaar. Samen met zijn 
collega-broeder Sebastiaan is hij op 
werkbezoek in Nederland. Ze gaan op 
bezoek bij scholen, kerken en jonge-
renwerkers. Vrijdag verzorgen ze de 
dagopening bij de synode van de Pro-
testantse Kerk in Nederland. ‘We 
houden dit soort bezoeken omdat we 
niet de indruk willen wekken dat ge-
loven betekent dat je je terugtrekt uit 
de maatschappij. We willen weten 
wat er in de wereld speelt, ook om 
ons beter te kunnen inleven in de 
jongeren met wie we gesprekken 
voeren in Taizé.’

schoonmaken
In de zomer komen daar vooral veel 
jongeren. Soms blijven ze een week, 
soms een paar maanden. Alle gasten 
krijgen een taak: in de keuken, bij 
het schoonmaken of bij het verwel-
komen van nieuwe gasten. Drie keer 
per dag is er een dienst, waar gebed, 
meditatie en het zingen van de be-
kende Taizéliederen centraal staan. 
De broeders die in de gemeenschap 
wonen, zijn beschikbaar voor ge-
sprekken met de gasten. Broeder 
Jasper is er voor mensen uit Neder-
land, België en Luxemburg. ‘Aan het 
einde van hun verblijf zeggen veel 
jongeren dat ze het mooi vonden om 
de toiletten schoon te maken, terwijl 
ze dat thuis vreselijk vinden’, zegt hij. 
‘Of het valt hun op dat ze hier zo-
maar onbekenden aanspreken, ter-
wijl ze normaal gesproken in de trein 
niks zeggen tegen degene die naast 
hen zit.’ Dat komt volgens de broeder 
door de onderlinge verbondenheid 
die er heerst in de Taizégemeen-
schap. ‘De kerk is daar geen gebouw, 
maar bestaat in de verbondenheid 
met Christus door de Heilige Geest. Je 
ervaart er dat het geloof alle aspecten 
van het leven doordrenkt. Geloof 
gaat niet alleen over het zingen in de 
kerk, maar over heel het dagelijks le-
ven.’ Ook het schoonmaken van de 
toiletten dus. ‘Niet dat je opeens God 
in de toiletpot ziet – sorry, dat klinkt 
misschien godslasterlijk. Maar het 
gaat er wel om dat geloof bij alle as-
pecten van het leven hoort.’ 
Die manier van geloven is wat hem 
zelf naar Taizé trok. De eerste keer 
ging hij mee met een groep Apel-
doornse jeugd. Later kwam hij terug, 
voor een paar weken in de zomer. 
Toen hij tien jaar geleden zijn studie 
filosofie onderbrak om een half jaar 
naar Taizé te gaan, bleef hij. Na tien 
maanden werd hij broeder. Een keu-
ze waar ook het celibaat bij hoort. De 
vraag waarom hij desondanks die 
stap zette, beantwoordt hij aarze-
lend. ‘Christen-zijn is sowieso je le-
ven aan God geven, ook als je in Ne-
derland leeft. Het is een misverstand 
dat je al het kwade en het nare ach-

ter je laat wanneer je christen wordt. 
Jezus sprak in een gelijkenis over een 
man die alles opgeeft om een akker 
te kopen waar een schat verborgen 
ligt. Hij liet alles achter zich, ook goe-
de dingen.’ 

eenvoud
In zijn studietijd was hij gelukkig, 
maar ook ontevreden, vertelt broeder 
Jasper. Vragen over de maatschappij 
dreven hem naar Taizé. Een plek 
waar broeders als eenvoudige men-
sen bij elkaar woonden, in gemeen-
schap met elkaar en in vertrouwen 
op God. Een vlucht was het niet, zegt 
hij. ‘Dat kan ook niet, want je neemt 

altijd jezelf mee.’ Hij wil ook niet 
doen alsof die keuze nu zo dapper 
was. Want, zegt hij, ‘Broeder zijn in 
Taizé is vrij makkelijk. Je hebt alle 
gelegenheid om je geloof te beleven. 
Christen-zijn in Nederland, dat is 
echt moeilijk. Ik heb veel respect 
voor christenen die in een gesecula-
riseerde maatschappij leven.’ 
Hij wil tijdens zijn bezoek aan Neder-
land christenen en kerken aanmoedi-
gen. Nu christenen in de minderheid 
zijn, lopen ze het risico een soort 
maatschappelijk werkers te worden. 
‘Je zou zomaar Jezus achterwege 
kunnen laten. Zo van: dan vinden ze 
ons wel aardig. Dat is begrijpelijk. En 

in Taizé slaan we ook niet iedereen 
met bijbelteksten om de oren. Maar 
Christus zelf wist heel goed wie hij 
was. Hij was door de Vader gezonden 
en wist dat hij tot de Vader zou te-
rugkeren. Daardoor was hij niet af-
hankelijk van begrip uit de maat-
schappij.’ 
De broeder ziet in Nederland tekenen 
van hoop. Kerken die elkaar weer op-
zoeken en scheuren herstellen, jon-
geren die vanuit verschillende ker-
ken open staan voor elkaar. ‘Vroeger 
kwamen er voornamelijk jongeren 
naar Taizé uit de progressieve kerken 
die nu bij de Protestantse Kerk ho-
ren. Nu is dat een stuk breder.’ <

Een Poolse vrouw is afgelopen za-
terdag hardhandig uit een rooms-
katholieke kerk verwijderd nadat zij 
een spandoek met de tekst ‘racisme 
is zonde’ omhoog hield.

Het incident vond plaats tijdens een 
mis voorafgaand aan de ‘Poolse onaf-
hankelijkheidsmars’ waarin 60.000 
deelnemers meeliepen. De Poolse 
priester Roman Kneblewski, bekend 
om zijn uitgesproken nationalistische 
standpunten, was een van de voor-
gangers tijdens de eucharistieviering 
in de St. Barbarakerk.
Gabriela Lazarek vertelde tegen de 
Poolse nieuwssite OKO.press dat zij 
niet de intentie had gehad het span-
doek tijdens de mis al omhoog te ste-
ken, maar dat zij deze spontane inge-
ving kreeg. ‘Tijdens de preek zei de 
priester dat we ons niet voor ons ge-
loof moeten schamen en ons de leer 
van Johannes Paulus II moesten her-
inneren. Toen kon ik het niet meer 
laten’, aldus de vrouw. De tekst op 
haar spandoek, ‘racisme is zonde en 
een belediging van God’, is een citaat 
uit een catechesetoespraak uit 2001 
van deze Poolse paus.
Naar eigen zeggen werd Lazarek 
daarop door medegelovigen luid toe-
geschreeuwd en ‘als een zak aardap-
pelen de kerk uit gesleurd’.
Volgens de online krant droegen veel 
deelnemers aan de mis politieke in-
signes en spandoeken met religieus-
nationalistische leuzen.
De traditionele mars ter gelegenheid 
van de viering van het eind van de 
Eerste Wereldoorlog waarbij Polen 
zijn onafhankelijkheid terugkreeg, 
had dit jaar een sterke nationalisti-
sche inslag, met leuzen en spandoe-
ken die opriepen tot een ‘puur en wit 
Polen’. <

Broeder Jasper leeft in de internationale kloostergemeenschap Taizé. ‘Het is een misverstand dat je al het kwade en 
het nare achter je laat wanneer je christen wordt.’

redactie nd nd.nl/geloof 

‘Institutie’ 
van Calvijn 
nu Arabisch

 ▶ Beiroet

Hendro Munsterman nd.nl/geloof 

Poolse vrouw 
uit kerk gezet 
om spandoek 
tegen racisme 

 ▶ Warschau



8
nederlands dagblad
woensdag 15 november 2017

anp-dpa 

Republikeinen voeren 
druk op Moore op

 ▶ Washington
Paul Ryan, de Republikeinse voorzit-
ter van het Amerikaanse Huis van 
Afgevaardigden, heeft zich aangeslo-
ten in de rij van prominente partij-
genoten die het terugtreden eisen 
van de omstreden kandidaat-sena-
tor Roy Moore. Moore wordt door 
verschillende vrouwen beschuldigd 
van seksueel wangedrag. Ryan 
noemde die beschuldigingen ‘ge-
loofwaardig’. Dinsdag kwam er een 
nieuwe beschuldiging. Dit keer van 
een 56-jarige vrouw die, toen ze 16 
jaar oud was, zou zijn aangerand 
door Moore. Ze is de vijfde vrouw 
die naar buiten treedt over het ge-
drag van Moore. <

 ■ Marokkaanse ouderen zijn vergeten
Sinds het Turkse weekblad Zaman Vandaag door 
het leven gaat als de Kanttekening, verschijnen er 
weinig artikelen meer over Turkije. Of dat te 
maken heeft met de harde Turkse lijn tegenover 
kritische media, laat zich raden. In ieder geval 
ontbreken ook deze week bijdragen over de 
 situatie in Turkije. 
Oog is er dit keer voor de Marokkaanse ouderen 
die het gevoel hebben in Nederland niet echt 
welkom te zijn. Niet alleen omdat ze allochtoon 
zijn, maar ook omdat ze tussen bevolkingsgroe-
pen terechtkomen bij wie ze zich niet echt thuis 
voelen. Zo klagen Marokkaanse bejaarden in 
Apeldoorn over de onverwachte verhuur van 
leegstaande appartementen aan ouderen van 
Turkse komaf. ‘Als hier straks alleen maar Turks 
om me heen gesproken wordt, voel ik me niet 
meer thuis’, zegt een van hen. Ze vrezen dat hun 
flat verandert in een klein Turkije.
De Marokkaanse Ouderenbond maakt zich zor-
gen over het groeiende sociale isolement van 

deze senioren. ‘Ze zijn in een vergeethoek ge-
duwd’, zegt voorzitter Bouchaib Saadane. ‘Nie-
mand communiceert meer met deze mensen, 
niemand heeft aandacht voor hen. Oud en mi-
grant zijn is niet iets wat je nu zou willen in Ne-
derland, het is een slechte combinatie.’ 

 ■ China neemt leiderschap VS over
‘China heeft gewonnen’, luidt de veelzeggende 
kop op de omslag van Time. Over vijftien jaar is 
het gedaan met de economische hegemonie van 
de Amerikanen. ‘China, niet de Verenigde Staten, 

is de enige machtigste wereldeconomie’, voor-
spelt Ian Bremmer in het weekblad. De signalen 
zijn duidelijk: ‘De pilaren van de Amerikaanse 
macht – militaire bondgenootschappen, econo-
misch leiderschap en de wil om westers-politie-
ke waarden te promoten – kalven af.’ Tegelijk 
kiezen landen als Rusland, India en ook Turkije 
ervoor, het Chinese leiderschap te volgen. Vooral 
als het gaat om staatscontrole op binnenlandse 
politiek, economische competitie en controle 
van informatie. Volgens Bremmer is de opmars 
van China vooral te danken aan de macht van de 
Communistische Partij over arbeidsmarkt en be-
drijfsleven. Daarnaast gebruikt Peking technolo-
gie om het land met 1,4 miljard inwoners in het 
gareel te houden – voor westerlingen een schok-
kend misbruik van staatsmacht en aantasting 
van de privacy. 
Eens keert de wal het schip, meent Bremmer. 
‘Politieke onderdrukking en het ontbreken van 
een rechtsstaat creëert onrecht op elk niveau. 
Op de lange termijn groeit sociale onrust.’

blogs en bladen
Gerhard Wilts nd.nl/buitenland

Overlevenden van de zware aard-
beving in het grensgebied van Irak 
en Iran worstelen in de nasleep van 
de ramp met de elementen. Ook 
klagen mensen over de trage hulp-
verlening na de aardbeving, waarbij 
volgens functionarissen 30.000 
huizen schade opliepen.

‘We hebben honger. We lijden kou. 
We zijn dakloos en alleen op deze we-
reld’, zei een huilende vrouw telefo-
nisch tegen Reuters. Ze zei dat tien 
familieleden waren omgekomen in 
de zwaar getroffen Iraanse plaats Sar-
pol-e Zahab ‘Mijn huis is nu een sta-
pel modder en gebroken tegels. Ik heb 
afgelopen nacht in het park geslapen. 
Het is koud en ik ben bang.’
Het aantal aardbevingsdoden in Iran 
is opgelopen tot 530. Ten minste 7460 
mensen raakten gewond door de 
krachtige beving die het grensgebied 
van Iran en Irak trof, berichtte staats-
persbureau IRNA dinsdag.
De beving met een kracht van 7,3 
deed zich zondagavond laat voor, op 
een tijdstip waarop mensen naar bed 
gingen. De plaats Sarpol-e Zahab, in 

de Iraanse provincie Kermanshah, 
lijkt het zwaarst te zijn getroffen. Alle 
dodelijke Iraanse slachtoffers vielen 
voor zover bekend in Kermanshah, 
een overwegend Koerdische provin-
cie in het Zagrosgebergte. De aardbe-
ving deed 14 van de 31 provincies in 
het land schudden.

verjaardag
Een man vertelde vanuit Sarpol-e Za-
hab dat 34 familieleden de ramp niet 
hebben overleefd. Zij waren samen-
gekomen vanwege een verjaardag 
toen de beving het gebied trof. ‘Alle 
familieleden waren aanwezig, onge-
veer vijftig mensen. Maar nu zijn ze 
bijna allemaal dood’, zei hij. ‘We heb-
ben twee nachten in de kou doorge-
bracht. Waar is de hulp?’
De Iraanse staatstelevisie toonde 
beelden van tientallen tenten. Groe-
pen mensen verzamelden zich rond 
kampvuren om warm te blijven. ‘Het 
is koud. Mijn kinderen bevriezen. We 
hebben water en eten maar geen tent. 
De aardbeving heeft ons niet gedood, 
maar het koude weer doet dat wel’, 
zei een vrouw. <

ap-anp nd.nl/buitenland 

Bewoners van rampgebied 
Iran worstelen met de kou

 ▶ Teheran

Duizenden Chinese christenen moe-
ten afbeeldingen van Jezus, cruci-
fixen of bijbelse wandteksten in 
hun huiskamer vervangen door een 
foto van president Xi Jinping.

Dat melden het dagblad South China 
Morning Post en de onafhankelijke 
zender Radio Free Asia.
In Yugan, een arm gebied in het zuid-
oosten van China, hebben duizenden 
christenen afbeeldingen van Jezus in 
de woonkamer moeten vervangen. In 
plaats daarvan moet een foto van pre-
sident Xi Jinping worden opgehan-
gen, anders komen zij niet in aanmer-
king voor een ondersteuning van de 
overheid. 
Volgens de autoriteiten hebben ruim 
zeshonderd inwoners van Huangjin-
bu ‘vrijwillig’ meegewerkt aan de ruil. 
Het portret van Xi hoeft alleen in de 
woonkamer te worden opgehangen. 
‘We hebben hen alleen gevraagd de 
religieuze uitingen uit het centrale 
deel van het huis te halen. In andere 
kamers mogen de afbeeldingen blij-
ven hangen’, zei een woordvoerder 
van de partij tegen de Hongkongse 
krant. Er zijn meer dan duizend por-
tretten van Xi uitgedeeld. Toch zegt 
een aantal inwoners dat de ruil niet 

vrijwillig is. ‘Er was geen andere keu-
ze’, zei Liu (een pseudoniem) tegen 
het dagblad. ‘Veel christenen houden 
vast aan hun geloof en wilden de af-
beeldingen niet weghalen. Maar als 
ze het niet deden, kregen ze hun deel 
niet van het armoedefonds. Hij voeg-
de eraan toe dat in de afgelopen 
maanden veel christenen zijn ge-
maand hun religieuze uitingen bui-
tenshuis te verwijderen. Ook mogen 
kinderen niet langer kerkdiensten 
bezoeken, meldde Amnesty Internati-
onal in augustus.

oplichting
De lokale predikant Huang zei tegen 
Radio Free Asia dat de armoedebe-
strijding neerkomt op ‘oplichterij’. 
‘De mensen wordt verteld niet in Je-
zus te geloven, maar Xi als rolmodel 
over te nemen. De president wil meer 
Chinese waarden in het christendom, 
wat niets anders is dan een nieuwe 
culturele revolutie.’ Zijn collega Liu Yi 
voegde eraan toe dat de Communisti-
sche Partij het christendom een ‘be-
dreigende westerse religie’ noemt.
President Xi wil dat armoede in 2020 
tot het verleden behoort in China. 
Met die campagne wil hij ook meer 
greep krijgen op de lagere sociale 

klasse, die tijdens de decennia van 
economische groei veelal is gene-
geerd. Het christendom wint terrein 
in China. Volgens sommige schattin-
gen zijn er meer christenen in het 
land dan de 90 miljoen leden van de 
Communistische Partij. In Yugan is 
circa 10 procent van de één miljoen 
inwoners christen, volgens de krant 
Fuyin Times.
De partijwoordvoerder in Yugan zei 
dat het initiatief niet in strijd is met 
de vrijheid van godsdienst. ‘In hun 
gedachten moeten zij ook leren onze 
partij te vertrouwen. Veel platteland-
bewoners zijn onwetend. Zij denken 
dat God hun verlosser is. Onze partij-
kaders maken hen van hun fout be-
wust, zodat ze ervan overtuigd raken 
dat ze niet langer op Jezus moeten 
vertrouwen voor hulp, maar op de 
partij.’
Verder wees hij erop dat veel armoe-
de een gevolg is van ziekte in de fami-
lie. ‘Sommigen zijn in Jezus gaan gelo-
ven om te genezen. Wij proberen hun 
te vertellen dat ziekte iets lichame-
lijks is en dat de mensen die hen echt 
kunnen helpen de Communistische 
Partij en secretaris-generaal Xi zijn’, 
zo citeerde de South China Morning 
Post hem. <

Gerhard Wilts nd.nl/buitenland beeld ap / Andy Wong

Het is mogelijk om in 2050 de verwachte wereldbevolking van 9 miljard 
mensen te voeden met organische landbouw. Maar daarvoor moet ofwel 
het areaal aan landbouwgrond flink groter worden, of we moeten de 
voedselverspilling halveren. Dat blijkt uit simulaties van een Zwitsers on-
derzoeksinstituut voor organische landbouw, die dinsdag zijn gepubli-
ceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications.
In de simulaties is onderzocht hoeveel landbouwgrond nodig is om 9 mil-
jard mensen te voeden met organische landbouw. Dat gebeurde bij ver-
schillende scenario’s voor klimaatverandering. De scenario’s lieten zien 
dat er dan 16 tot 33 procent meer landbouwgrond nodig is.
De berekeningen toonden verder dat het ook mogelijk is om zonder extra 
landbouwgrond alle 9 miljard mensen te voeden via organische land-
bouw. Dan moeten we wel de helft minder voedsel verspillen in de hele 
productieketen en stoppen met het verbouwen van veevoer op plaatsen 
waar ook voedsel verbouwd kan worden. Daardoor gaat de hoeveelheid 
dierlijke eiwitten in het menu omlaag van 38 naar 11 procent. Het is dus 
mogelijk de totale (groeiende) wereldbevolking op een duurzame manier 
te voeden, concluderen de onderzoekers.

René Fransen nd.nl/wetenschap

Organische landbouw 
kan de wereld voeden

 ▶ Frick

Christenen China moeten 
Jezus ruilen voor Xi Jinping

 ▶ Hongkong

In de straten van de Chinese hoofdstad Peking hangen grote posters met afbeeldingen van de Chinese president Xi 
Jinping. De Communistische Partij wil dat Xi het rolmodel wordt voor christenen, in plaats van Jezus.
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Een rechtbank in het Duitse Hamm 
heeft in hoger beroep de zaak van 
een Peruaanse boer en berggids te-
gen de Duitse energiereus RWE ont-
vankelijk verklaard. De Peruaan wil 
dat RWE bijdraagt aan de bescher-
ming van zijn woonplaats, die be-
dreigd wordt door overstromingen.

Hoewel nog niet zeker is of RWE moet 
gaan betalen, juichen klimaatactivis-
ten het besluit van de rechtbank toe.
Boer Saul Luciano Lliuya woont in 
Huaraz, gelegen in de Andes op een 
hoogte van ruim 3000 meter. Nog 
circa 1500 meter hoger bevindt zich 
de Palcacochagletsjer, met aan de 
voet het Palcacochabergmeer. Het ijs 

van de gletsjer smelt zo snel – volgens 
klimaatwetenschappers mede door 
de stijgende concentraties van broei-
kasgassen in de atmosfeer – dat het 
meer dreigt te overstromen. Als dat 
gebeurt zou Huaraz (55.000 inwo-
ners) weggespoeld kunnen worden.
Om overstroming te voorkomen zijn 
beschermende maatregelen nodig en 
Luciano wil dat RWE daaraan meebe-
taalt. Hij eist dat de grootste stroom-
producent van Duitsland omgere-
kend 17.000 euro bijdraagt aan de 
kosten van waterkeringen. Verder 
eist hij nog bijna 6400 euro als ver-
goeding voor kosten die hij zelf al 
heeft gemaakt om zijn woning te be-
schermen.

Luciano, die gesteund wordt door de 
milieugroep Germanwatch, baseert 
zijn claim op een klimaatstudie uit 
2013, die RWE noemt als een belang-
rijke uitstoter van broeikasgassen. 
Het bedrijf is dus medeverantwoor-
delijk voor de klimaatverandering, zo 
redeneert de Peruaan, en moet dan 
ook meebetalen aan de bescher-
mingsmaatregelen.
RWE op zijn beurt stelt dat het niet 
eerlijk is om één bedrijf aansprakelijk 
te stellen voor de gevolgen van een 
wereldwijd verschijnsel. Bovendien 
wijst het bedrijf erop dat het niet al-
leen zijn kolengestookte centrales 
heeft gemoderniseerd om de uitstoot 
van CO2-te verlagen, maar bovendien 

miljarden heeft geïnvesteerd in duur-
zame energie.
Wees een lagere rechtbank in Essen 
in 2016 de claim van Luciano nog van 
de hand, het hof van beroep in Hamm 
oordeelde dat er voldoende reden is 
om de zaak nader te bekijken. Beide 
partijen hebben tot 30 november de 
tijd gekregen om met nieuwe argu-
menten te komen. Daarna wordt be-
sloten of de zaak wordt voortgezet. 
Volgens de rechtbank is dat waar-
schijnlijk het geval. 

klimaatrecht
Klimaatactivisten zijn verheugd over 
het besluit van de beroepsrechtbank. 
Ze zien het als een kans om bedrijven 

die het milieu vervuilen te laten mee-
betalen aan de bescherming van 
mensen die de kans lopen slachtoffer 
te worden van die vervuiling. Volgens 
de advocaat van Luciano, Roda Ver-
heyen, maakt haar cliënt een redelij-
ke kans om de zaak te winnen. ‘Dat 
kan een precedent scheppen voor 
toekomstige ‘klimaatrechtszaken’, 
verklaarde zij tegenover AFP. 
RWE maakte dinsdag bekend dat zijn 
winst in de eerste negen maanden 
van dit jaar fors is gestegen. Die winst 
bedroeg 2,2 miljard euro, In diezelfde 
periode vorig jaar was dat nog 11 mil-
joen euro. De winststijging is mede te 
danken aan hogere energieprijzen en 
lagere kosten voor onderhoud. <

 …De Europese Unie en Nederland 
willen nieuwe maatregelen treffen 
tegen nepnieuws, dat met name uit 
Rusland komt. 

 …Maar ook pro-Russische Oekraï-
ners en Russen zelf zijn doelwit van 
deze propaganda die angst moet 
zaaien voor alles wat met westerse 
democratie te maken heeft.

 ▶ Donetsk
De nieuwe Russische Bevrijdingsbe-
weging (ROD) heeft de aanval op de 
regering van Putin in Moskou ge-
opend. Dat is althans de strekking 
van een reeks video’s die sinds de 
grote brand in de Russische stad Ros-
tov op 21 augustus naar buiten zijn 
gekomen. De brand was ‘de eerste 
succesvolle poging tot een aanslag op 
Russisch grondgebied’, stelt de ‘be-
weging’ in een van de video’s. In een 
andere boodschap stelt de ROD dat 
ze nu ‘de blik verlegt richting het Va-
derland’. Eerder zou de ROD namelijk 
de Oekraïense troepen hebben gehol-
pen in de strijd tegen de pro-Russi-
sche rebellen in Oost-Oekraïne, zo 
wil het verhaal.
Maar de Russischtalige afdeling van 
de BBC heeft samen met de Russische 
klokkenluider Andrei Soshnikov en 
Anastatsia Golubeva van BBC Russia 
de video’s beeld voor beeld ontleed 
en ontmaskerd, zo meldt BBC Tren-
ding. Op de video zijn zogenaamde 
extremisten te zien met gemaskerde 
gezichten en vervormde stemmen, 
met op de achtergrond soms haken-
kruizen. Maar in de video’s zijn di-
verse details te zien die ook 
 voorkwamen in eerdere propaganda-
video’s. Via geolocatie, waarbij de 
omgeving, de gebouwen en de in-
richting worden vergeleken met an-
dere bronnen, kwamen Soshnikov en 
Golubeva volgens de nieuwsdienst 
Euromaidan Press uit bij de voorma-
lige kunsthal Izoliatsjia in Donetsk. 
Deze ‘hoofdstad’ van de zelfverklaar-
de Volksrepubliek Donetsk (DPR) in 
Oost-Oekraïne is in handen van pro-
Russische rebellen.
In diezelfde hal werden eerder vi-
deo’s opgenomen van zogenaamde 
ISIS-strijders die aan de kant van 
neonazistische pro-Oekraïense mili-
ties tegen de pro-Russische rebellen 
zouden strijden. Ook die claim werd 

door Soshnikov via nauwgezette geo-
locatie ontrafeld als vals, meldde het 
Digitale Forensische Onderzoeksla-
boratorium van de denktank Atlantic 
Council eerder. Maar nog in april be-
weerde woordvoerder Eduard Basu-
rin van het ministerie van Defensie 
van de DPR dat in de Oekraïense ha-
venstad Marieopol een ‘islamitische 
brigade’ van vijfhonderd man was 

gestationeerd. Via deze haven zou-
den illegaal chemische wapens naar 
ISIS worden gesmokkeld, terwijl 
 Oekraïne er olie uit ISIS-gecontro-
leerde gebieden zou binnenhalen.

nieuws als wapen
Bij de video’s is volgens de BBC, Euro-
maidan Press en andere bronnen, zo-
als het journalistieke onderzoekscol-

lectief Bellingcat, de bekende 
‘trollenfabriek’ in Sint Petersburg be-
trokken. Deze dienst, die werkt onder 
de naam Internet Research Agency, is 
een van de belangrijkste bronnen 
van de stroom aan fakeverhalen 
waarmee Rusland de westerse lan-
den via een uitgebreid netwerk van 
sociale media bestookt, zo hebben de 
Europese Commissie en het Europees 

Parlement in verscheidene verklarin-
gen en resoluties vastgesteld. 
Maar in het geval van de Oekraïense 
video’s is het doel niet om westerse 
burgers aan het twijfelen te brengen, 
maar om pro-Russische burgers in 
Oekraïne en ook Rusland zelf sterker 
aan Moskou te binden, stelt Sebas-
tien Roblin, schrijver bij het maga-
zine The National Interest. ‘Bij het uit-
breken van de gevechten in Oekraïne 
werd nepnieuws voor het eerst als 
wapen gebruikt. Wat daar toen werd 
uitgeprobeerd, was een voorloper 
van de vloedgolf die Europa en de VS 
in 2016 zou treffen.’
Door verhalen over nazistische pro-
Oekraïense rebellen, al dan niet ge-
steund door islamistische extremis-
ten, willen de pro-Russische rebellen 
en Moskou twijfel en angst zaaien 
onder de bevolking, zodat die haar 
heil zoekt onder de bescherming van 
het Kremlin. 

nazi’s
Er wordt voortdurend een band ge-
legd met oude nazistische groeperin-
gen. Ook de naam Russische Bevrij-
dingsbeweging (ROD in het Russisch) 
roept dergelijke herinneringen op. In 
de Tweede Wereldoorlog was de ROD 
een beweging die met Duitse hulp 
het Sovjetbewind van Jozef Stalin 
wilde omverwerpen. De militaire tak 
werd geleid door een voormalige ge-
neraal van het Rode Leger, Andrei 
Vlasov. 
Door het oproepen van dergelijke as-
sociaties wordt de dreiging van deze 
vermeende radicale groeperingen 
sterk uitvergroot. Bij de productie 
van dergelijke video’s en ook van be-
richten op sociale media als het Rus-
sischtalige Vkontakte en Telegram 
werken het ‘ministerie van staatsvei-
ligheid’ van de Volksrepubliek Do-
netsk, de propagandagroep Cyber-
Berkut en het zogenaamde Internet 
Researchagentschap in Sint Peters-
burg samen. Het doel is niet om zo 
geloofwaardig mogelijk over te ko-
men, aldus Roblin, maar om ‘het ge-
voel te creëren van een subjectieve 
werkelijkheid’, zodat ten slotte de 
burgers die versie omarmen ‘die het 
meest aansluit bij hun eigen oordeel 
en waarbij ze zich het beste voelen’ 
– de zekerheid die een sterke leider 
in het Kremlin kan bieden. <

Tilly Dodds nd.nl/buitenland

Peruaanse boer eist geld van energiereus RWE
 ▶ Hamm

Jan van Benthem nd.nl/buitenland beeld ap en cyberberkutvkontakte1 

Angst als pro-Russisch wapen 

Via sociale media worden fakebeelden en fakeberichten verspreid, bijvoorbeeld over zogenaamde ISIS-strijders die aan 
de kant van neonazistische pro-Oekraïense militairen tegen pro-Russische rebellen zouden strijden.

Een brandweerman bij het nablussen van de grote brand van 21 augustus in de Russische stad Rostov.
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‘Haast geboden met 
aanpak belastingpiraten’
Landen als Nederland, Luxemburg en 
Ierland rollen nog steeds de rode lo-
per uit voor iedereen die zo min mo-
gelijk belasting wil betalen. ‘Daarom 
is een Europese aanpak heel hard no-
dig’, stelt PvdA-Europarlementariër 
Paul Tang naar aanleiding van de Pa-
radise Papers. Deze landen halen als 
piraten geld uit de schatkist van an-
dere lidstaten, aldus Tang over de 
nieuwe onthullingen over belasting-
ontwijking via belastingparadijzen. <

Scheringa wil Wellink 
en Bos onder ede horen
Dirk Scheringa wil dat voormalig pre-
sident Nout Wellink van De Neder-
landsche Bank en oud-minister van 
Financiën Wouter Bos onder ede ge-
hoord worden over hun optreden 
rond de ondergang van DSB Bank. 
Daartoe is een verzoek ingediend bij 
de rechtbank in Den Haag. <

beeld anp

Vakantieganger reist 
weer vaker naar Turkije
Turkije wint stevig aan populariteit 
als vakantieland. Volgens cijfers van 
het Europese toerismebureau ETC 
groeide het aantal toeristen naar het 
land in de eerst acht maanden van 
het jaar met ruim een kwart ten op-
zicht van een jaar eerder. Vorig jaar 
lieten toeristen Turkije nog links lig-
gen door onder meer aanslagen en de 
mislukte staatsgreep. Dat zorgde bij 
elkaar voor circa een kwart minder 
toeristen. Naast Turkije ziet ook IJs-
land het aantal toeristen groeien. <

Personeel Unox wil 
stakingen uitbreiden
De werknemers van de Unox-worst-
fabriek in Oss hebben dinsdag tijdens 
een protestmanifestatie uitbreiding 
van hun stakingen aangekondigd. ‘Er 
moet een tandje bij. We gaan het rit-
me opvoeren om Unilever nog meer 
last te bezorgen. Desnoods gaan we 
tot de kerst door’, zei FNV-bestuurder 
Niels Suijker tegen de stakers. Het 
personeel van de fabriek in Oss legde 
maandagavond voor de vijfde dag in 
anderhalve week het werk neer. <

Aantal vaste banen 
neemt in rap tempo toe
Het aantal vaste banen in Nederland 
is afgelopen kwartaal sterk gegroeid, 
meldt het Centraal Bureau voor de 
Statistiek op basis van zijn jongste 
cijfers over de arbeidsmarkt. Ook het 
aantal mensen met uitzicht op vast 
werk nam duidelijk toe. Het aantal 
werkenden is ten opzichte van het 
derde kwartaal van 2016 met 177.000 
toegenomen. Het leeuwendeel betrof 
nog altijd flexbanen, maar ook het 
aantal vaste banen nam met 57.000 
toe. <

Studentensteden: pak 
huisjesmelkers aan
Wethouders van twaalf studenten-
steden roepen in een brandbrief mi-
nister van Binnenlandse Zaken Kajsa 
Ollongren op om maatregelen te ne-
men tegen huisjesmelkers. Die ma-
ken misbruik van het gebrek aan 
woonruimte door studenten veel te 
hoge huren in rekening te brengen. 
Ook zouden huisjesmelkers hun 
huurders intimideren. <

‘Aldi verkocht plofkip 
als verantwoord vlees’
Supermarktketen Aldi heeft volgens 
voedselwaakhond foodwatch kip-
schnitzels van plofkip verkocht als 
‘verantwoord’ vlees met één Beter 
Leven-ster. Aldi spreekt in een reactie 
van een administratieve fout. <

Pakje sigaretten 49 
cent duurder in 2021
Een standaard pakje van twintig siga-
retten is over vier jaar zeker 49 cent 
duurder. De accijnzen stijgen met 41 
cent, en daar komt nog eens 8 cent 
btw bij. Dat melde staatssecretaris 
Menno Snel (Financiën) dinsdag op 
vragen uit de Tweede Kamer. Volgens 
hem is het een stijging van 8 procent 
in vergelijking met de gemiddelde 
prijs dit jaar. Per sigaret wordt er nu 
minimaal 18 cent belasting betaald. <

beeld anp 

‘Privacybewaking bij 
UWV moet beter’
Uitkeringsinstantie UWV heeft ste-
ken laten vallen bij de registratie van 
ziekmeldingen. De instantie liet pri-
végegevens verwerken door mede-
werkers die daartoe niet bevoegd 
zijn, heeft de Autoriteit Persoonsge-
gevens bepaald. Als er niet snel ver-
beteringen worden doorgevoerd, 
neemt zij maatregelen. Rond de ver-
werking van gegevens over iemands 
gezondheid en ziekteverzuim gelden 
strenge regels. Het mag alleen gebeu-
ren onder verantwoordelijkheid van 
een arts, bijvoorbeeld een verzeke-
ringsarts. <

Strafrechtelijk onderzoek 
naar ongeluk Apache
De Koninklijke Marechaussee is on-
der leiding van het Openbaar Minis-
terie in Arnhem een strafrechtelijk 
onderzoek begonnen naar het onge-
luk met een Apache-helikopter bij 
Culemborg. De helikopter, die maan-
dagavond tegen bliksemdraden van 
een hoogspanningslijn aanvloog, is 
dinsdag over de weg terug naar vlieg-
basis Gilze-Rijen gebracht. Ook de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid be-
gint een officieel onderzoek naar het 
ongeluk. De Koninklijke Luchtmacht 
blijft avondvluchten uitvoeren in het 
laagvlieggebied boven de provincie 
Utrecht en een deel van Gelderland. 
De omgeving van Zoelmond wordt 
gemeden zolang de toedracht van het 
incident niet precies bekend is. <

beeld anp 

Gevonden botresten zijn 
van slachtoffers MH17
Botresten die zijn gevonden in de 
omgeving van de rampplek waar de 
MH-17 is neergestort, bevatten DNA-
materiaal van zeven reeds geïdentifi-
ceerde slachtoffers. Hun nabestaan-
den zijn volgens het ministerie van 
Justitie en Veiligheid op de hoogte 
gebracht. Begin oktober zijn 23 mo-
gelijke botresten door de autoriteiten 
in Oost-Oekraïne overgedragen aan 
Nederland. <

Brandpunt-journalist 
weer vrijgelaten
De Nederlandse journalist Sakir Kha-
der die maandag is opgepakt bij 
Grieks-Turkse grens, is dinsdagmid-
dag vrijgelaten. Volgens de KRO-
NCRV is de verslaggever van het pro-
gramma Brandpunt op weg naar 
Thessaloniki. ‘Er is kort contact ge-
weest tussen Sakir en de redactie. 
Het gaat naar omstandigheden goed 
met hem’, zegt de omroep. <

‘Opleiding chirurgie 
flink verkort met VR’
Chirurgen en medisch specialisten 
kunnen volgend jaar in Amsterdam 
met behulp van virtual reality en 
kunstmatige intelligentie operaties 
oefenen. Jan Hol, directeur commu-
nicatie van het VUmc, verwacht hier-
door op termijn de zesjarige speciali-
satie voor chirurgen, die na de studie 
geneeskunde komt, flink te verkor-
ten. <

ProRail doet aangifte 
tegen makers Hunted
ProRail doet aangifte tegen de ma-
kers van het AVROTROS-programma 
Hunted. In de aflevering van maan-
dagavond was te zien dat een van de 
deelnemers zich dicht langs het 
spoor bevond, op verboden terrein. 
Spoorlopen is volgens ProRail levens-
gevaarlijk. <

Jihadist is Deens 
staatsburgerschap kwijt
De hoogste Deense rechter heeft een 
25-jarige Syriëganger zijn Deense 
staatsburgerschap afgenomen. De in 
Denemarken geboren en getogen 
man had naast de Deense ook de 
Turkse nationaliteit. De man kreeg 
zes jaar gevangenisstraf en moet het 
land uit als hij die heeft uitgezeten, 
zei een woordvoerder van de recht-
bank. <

Slowaakse politie vindt 
78 mensen in trucks
De Slowaakse politie heeft 78 man-
nen, vrouwen en kinderen bevrijd die 
in twee vrachtwagens waren gepropt. 
De trucks waren afgesloten en met 
lood verzegeld. De uit Syrië, Iran en 
Irak afkomstige migranten waren in 
Roemenië in twee groepen van 44 en 
34 personen ingestapt. Twee Turkse 
chauffeurs waren vervolgens via 
Hongarije richting Duitsland gereden. 
In Zilina, in het noorden van Slowa-
kije, hield de politie het transport 
aan. <

Man verdacht van 
oproep tot voetbalrellen
De politie in Brussel heeft een man 
opgepakt die via Facebook zou heb-
ben opgeroepen tot de rellen zater-
dagnacht in het centrum van de stad. 
Daarbij raakten 22 agenten gewond, 
werden enkele auto’s in brand gesto-
ken en winkels geplunderd. Circa 
driehonderd relschoppers gingen de 
straat op nadat Marokko zich in een 
wedstrijd tegen Ivoorkust had ge-
plaatst voor het wereldkampioen-
schap voetbal in Rusland. <

beeld ap 

Adviseur EU-hof: geen 
massaclaim Facebook
De 25.000 mensen die een schade-
vergoeding willen van Facebook we-
gens schending van hun privacy van-
gen waarschijnlijk bot. De 
Oostenrijkse activist Maximilian 
Schrems mag het Ierse hoofdkantoor 
van Facebook wel als consument 
voor de Oostenrijkse rechter dagen, 
maar een massaclaim namens ande-
ren is niet toegestaan. <

Doden door schietpartij 
bij school VS
Bij een schietpartij bij een basis-
school in het noorden van de Ameri-
kaanse staat Californië zijn zeker vijf 
doden gevallen. Ook raakten drie kin-
deren en een volwassene gewond, 
meldde het hoofd van de politie in de 
plaats Rancho Tehama aan nieuws-
zender NBC. Een van de doden is de 
enige schutter, bevestigde de sheriff. 
De omgeving van de school is door 
zeker honderd agenten afgezet. <

Donald Trump jr. had 
contact met WikiLeaks
De oudste zoon van de Amerikaanse 
president Donald Trump heeft tijdens 
de campagne voor het president-
schap contact gehad met klokkenlui-
derssite WikiLeaks. Na berichtgeving 
in diverse Amerikaanse media zette 
Donald Trump jr. dinsdagochtend 
zelf een aantal screenshots op zijn 
Twitter-account. Vanaf september 
2016 zocht de klokkenluiderssite 
contact met de zoon van de toenma-
lige presidentskandidaat. <

beeld ap 

Hariri ‘binnen twee 
dagen’ terug in Libanon
De Libanese premier Saad Hariri 
keert naar eigen zeggen in de ko-
mende twee dagen terug naar Liba-
non. Hij riep zijn landgenoten via 
Twitter op kalm te blijven en zei dat 
het goed met hem gaat. Zijn gezin 
blijft wel in Saudi-Arabië, twitterde 
Hariri. De premier kondigde eerder 
deze maand vanuit Saudi-Arabië aan 
ontslag te nemen. Die ongebruike-
lijke stap leidde tot veel speculatie, 
bijvoorbeeld over de vraag of de pre-
mier dat land wel mocht verlaten. <

‘VN moeten geweld in 
Myanmar onderzoeken’
Mensenrechtenorganisaties hebben 
schamper gereageerd op een rapport 
van het leger van Myanmar, waarin 
iedere betrokkenheid van militairen 
bij wreedheden tegen de Rohingya-
bevolking wordt ontkend. Het maakt 
volgens Amnesty International en 
Human Rights Watch duidelijk dat 
onpartijdig onderzoek door de Ver-
enigde Naties geboden is. <

Pizza Hut denkt aan 100 
filialen in Nederland
Pizza Hut ziet ruimte om in Neder-
land de komende jaren uit te groeien 
tot een keten van zo’n honderd vesti-
gingen. De aanbieder van pizzapun-
ten werkt sinds vorig jaar aan een 
soort comeback in dit land. Dat pro-
ces is nu zover, dat de keten ook 
zoekt naar lokale franchisenemers 
die verspreid over het land filialen 
willen openen. <

Vakbond kondigt 
acties aan bij PostNL
FNV gaat volgende week acties op 
touw zetten bij PostNL. De vakbond is 
boos omdat het postbedrijf geen ge-
hoor heeft gegeven aan een ultima-
tum voor een beter cao-bod. ‘PostNL 
krijgt wat het vraagt, namelijk onte-
vreden werknemers’, aldus FNV-on-
derhandelaar Ger Deleij. Hij wil on-
der meer graag afspraken maken 
over het terugdringen van de werk-
druk bij de afdeling pakketten. <
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 …Ook tientallen jaren geleden was 
er seksueel misbruik. Maar als een 
oudere, demente vrouw daar nu 
iets over zegt, is er geen begrip.

Het was een naargeestige ochtend, 
februari 2003. Mijn moeder, die een 
paar jaar daarvoor de diagnose de-
mentie kreeg, zat naast me voor een 
autoritje. Dat deden we wel vaker. Ze 
genoot ervan. Tijdens het sturen keek 
ik haar een paar keer aan. Haar ogen 
tuurden in het oneindige, zo leek het. 
Alsof ze niet in deze wereld verbleef.
Dat mijn moeder dementie had, was 
al zwaar genoeg om te accepteren. 
Maar die ochtend zat ik als haar 
jongste zoon met een andere, nog 
meer bezorgde gemoedstoestand 
naast haar. Een paar dagen daarvoor 
was na het douchen mijn vrouw met 
een verbijsterende vraag naar me 
toegekomen, die mij als een moker-
slag trof. Juist op het moment dat 
mijn vrouw haar onder de douche 
zette, verstarde haar lijf, ‘spraken’ 
haar ogen angst en pijn en riep ze 
met verstikte stem: ‘Dit is niet goed, 
dit is niet goed.’

‘Zou het kunnen dat je moeder vroe-
ger seksueel is misbruikt?’ 
Mijn eerste reactie was ontzetting en 
ontkenning. Dat kon toch niet waar 
zijn. Mijn moeder slachtoffer van 
seksueel misbruik? Maar de gedachte 
liet me niet meer los.

traumatisch verleden
Die ochtend gaf mijn moeder zelf het 
antwoord. Na een uurtje rijden zette 
ik de auto op een parkeerplaats. Ze 
kreeg de autogordel niet los en werd 
boos. Ze stapte de auto uit en liep 
woedend weg, zwaaiend met haar 
handtas. Het schuim stond op haar 
lippen en tranen biggelden over haar 
gezicht. Ik probeerde haar te benade-
ren en te troosten. Maar daar was ze 
niet van gediend. ‘Ga jij ook maar 
weg’, beet ze me toe. Vertwijfeld en 
wanhopig keek ik naar haar, niet be-
grijpend wat er gebeurde. 
Tot die ene zin aan alle onzekerheid 
over haar traumatische verleden een 
abrupt einde maakte: ‘Haal die lullen 
uit mijn kut.’
Nu staan de media bol van #metoo-
verhalen. Maar het lijkt, als ik het 

wat oneerbiedig zeg, het ‘feestje’ van 
de elites te zijn. Ruim baan voor hun 
verhalen, overladen met oneindig 
begrip. Maar voor het verhaal van 
mijn moeder – en dat van duizenden 
andere vrouwen van haar generatie, 
die opgeborgen zaten en zitten in 
verpleeghuizen – was indertijd, en is 

nu nog, geen enkele belangstelling.
Toen wij als gezin haar traumatische 
verleden serieus namen en zoekende 
waren hoe haar daarin te begeleiden, 
kwamen we bij de professionele 
zorgverleners van een koude kermis 
thuis. Wij kregen aanwijzingen dat er 
in de jaren na de oorlog iets met mijn 
moeder was voorgevallen in de fami-
liekring. Maar de geriaters, medische 

wetenschappers, psychologen en 
verpleegkundigen hadden er geen 
boodschap aan. Deze toch vooral 
‘mannenwereld’ wist het zoveel be-
ter. Het was helemaal geen seksueel 
misbruik. Moeder hallucineert, zo 
kregen we te horen. Ze verzon het. 
Geen enkele reden om het serieus te 
nemen. Hun ‘therapie’? Er lag een re-
pertoire aan hersenmedicaties klaar 
om dit onaangepast gedrag te bestrij-
den. Dementie is tenslotte een her-
senziekte, zo werd ons elke keer 
weer verteld en ja, dan gebeuren er 
‘gekke’ dingen in iemands hoofd. 
Maar traumaverwerking? Dat is echt 
onzin.

ook niet geloofd
Ik schreef er in 2007 een boek over, 
Stemmen van de ziel, De vergeten 
waarheid van dementie. Ik gaf vele 
lezingen en zag vrouwen in de zaal 
en bij de boekentafel met tranen in 
hun ogen. #Shetoo en #shetoo en 
#shetoo. Ik hoorde de verhalen van 
zonen en dochters die hetzelfde mee-
maakten en ook niet werden geloofd. 
Die zagen dat hun moeders met hal-

dol en andere medicaties tot zwijgen 
werden gebracht.
Ik probeerde de media te interesse-
ren. Aandacht te vragen voor zo veel 
vrouwen van haar generatie die 
slachtoffer zijn van seksueel mis-
bruik en hun dementie benutten om 
zich alsnog uit te spreken. Maar geen 
krant of tv-rubriek had interesse. Het 
was niet wetenschappelijk, was het 
standaardargument. En ach, het wa-
ren en zijn maar anonieme vrouwen. 
Zonder status van (moeder van) be-
kende Nederlander.

anonieme groep 
We zijn nu tien jaar verder. En nog 
steeds worden de seksuele trauma’s 
van die generatie niet serieus geno-
men. Het is goed dat de #metoo-dis-
cussie zichtbaar maakt hoe seksueel 
misbruik een mensenleven bescha-
digt. Maar laat de media-aandacht 
zich ook eens richten op deze ano-
nieme groep, van wie een deel in ver-
pleeghuizen verblijft en van wie de 
emoties over hun seksueel misbruik 
als hallucinaties en betekenisloos 
worden afgedaan. <

De professionals 
weten het beter: 
mijn moeder 
hallucineert.

Hans Siepel • communicatiedeskundige en schrijver nd.nl/opinie 

De vergeten #metoo’s van vroeger
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Ruud Hoekstra van de Tehuisge-
meente in Groningen omschreef de 
binding aan de belijdenis als een ‘be-
tonblok aan het been’ en als neiging 
om van de kerk ‘een geloofsbunker’ 
te maken, op de gezamenlijke verga-
dering van de vrijgemaakt- en Ne-
derlands-gereformeerden in Kampen 
(ND 13 november). De vrijgemaakte 
dominee Harmannij (GKv) deed een 
poging de uitspraak van Hoekstra te 
ontzenuwen. Als er iets ongelukkig is 
geformuleerd in de belijdenisge-
schriften, is dat bespreekbaar volgens 
hem. Ik denk dat deze controverse 
steeds weer zichtbaar zal worden in 
de verenigde ‘NGKv’. Binnen de Gere-
formeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) 
was weinig ruimte voor discussie 
over de belijdenis. Mijn echtgenote 
diende ongeveer twintig jaar geleden 

een bezwaarschrift in tegen onderde-
len van de belijdenisgeschriften. Ker-
kenraad en landelijke synode weiger-
den categorisch het gesprek. De 
gehele behandeling vond plaats ach-
ter gesloten deuren. 
Ik hoop dat de GKv inmiddels afstand 
hebben gedaan van deze kerkelijke 
praktijken. Het zou toe te juichen 
zijn als de GKv in den brede dit ook 
openlijk zouden verwoorden. Ik er-
vaar dat er binnen de nieuwe NGKv 
over onderdelen van de belijdenisge-
schriften meer uiteenlopend wordt 
gedacht. Dat hoeft geen probleem te 
zijn, als een sfeer van openheid en 
zoeken naar waarheid het kenmer-
kende klimaat wordt. Er ligt een gro-
te en mooie taak voor de nieuwe fu-
siekerk om hieraan op een goede 
wijze inhoud te geven. <

 …Misschien is vissen met stroom-
stootjes een duurzame innovatie. 
Maar zoek dat eerst eens goed uit.

Komende week stemt het Europees 
Parlement over innovatie in de vis-
serij. De controversiële pulsvisserij, 
waarover al maanden een pittige dis-
cussie woedt in Brussel, is voor Ne-
derland het belangrijkste onderwerp.
De Europese Raad van Ministers wil 
deze nieuwe manier van vissen, die 
gebruikmaakt van elektriciteit, voor 
een groot deel aan banden leggen. 
Dit tot ongenoegen van de Neder-

landse overheid, die deze techniek de 
afgelopen jaren juist heeft gestimu-
leerd. Het voorkómen van een EU-
verbod is zelfs opgenomen in het 
nieuwe regeerakkoord.
Nederland loopt voorop. Officieel 
mag 5 procent van de vloot tijdelijk 
van pulsvisserij gebruikmaken. Maar 
de techniek is hier ontwikkeld en  
84 kotters – bijna een op de drie – 
hebben een tijdelijke ontheffing. Of-
ficieel is die verleend om de techniek 
te onderzoeken. 
De Europese Raad wil nu dat deze 
ontheffingen worden teruggedraaid. 
Dit wordt gezien als een tik op de 
vingers van Nederland, dat onzorg-
vuldig met de bestaande regels is 
omgesprongen. 
De vissers zetten alles op alles om de 
ontheffingen te behouden.

innovatie
Het Nederlandse enthousiasme voor 
de pulsvisserij vinden wij voorbarig. 
Maar de visserijsector zou niet moe-
ten worden gestraft voor innovaties.
Verduurzaming van de visserijsector 
is een even noodzakelijke als com-
plexe opgave. Innovatie en onder-
zoek zijn de komende jaren noodza-
kelijk om technieken te ontwikkelen 

die het ecosysteem in zee zo min 
mogelijk beschadigen en en tegelijk 
rendabel zijn voor vissers.
Pulsvisserij is een techniek waarbij 
stroomdraden over de zeebodem sle-
pen en elektrische schokjes afgeven. 
Vissen springen daardoor op van de 
bodem en kunnen zo worden opge-
vist met een sleepnet.
Een voordeel is dat de bodem veel 
minder wordt omgewoeld dan bij 
andere vormen van bodemvisserij. 
Ook is het vistuig lichter, waardoor 
het brandstofverbruik afneemt: goed 
voor de vissers én het klimaat.
Bovendien zijn er aanwijzingen dat 
pulsvisserij selectiever is: de enorme 
hoeveelheid ongewenste bijvangst 
die kenmerkend is voor de Neder-
landse sleepnetvisserij op tong, ver-
mindert er mogelijk door.

Laat innovaties 
pas toe als ze 
aantoonbaar 
minder schade 
opleveren. 

Mark Rutte haalde de afgelopen 
week de Belgische krantenkoppen 
met een opmerkelijke uitspraak: 
‘België heeft nog één internationaal 
werkend bedrijf over, InBev. Al de 
rest is weg. En ze hadden er heel 
veel. Dat heeft een enorm effect op 
de werkgelegenheid.’ Deze woor-
den klonken tijdens zijn wekelijkse 
persconferentie. 
Door België af te schilderen als een 
economische woestijn, probeerde 
Rutte het publiek te sensibiliseren 
voor de afschaffing van de divi-
dendbelasting.
Belgische toestanden – voor Mark 
Rutte is het een doembeeld. Hij 
vreesde er al voor toen er maar 
geen kabinet van de grond wilde 
komen. België stelde het immers 
maar liefst 541 dagen zonder rege-
ring. Ook Nederlandse architecten 
vrezen voor Belgische toestanden 
als de verkavelingswoede oprukt. 
En dan hebben we het nog niet ge-
had over Molenbeek, door interna-
tionale media gretig aangegrepen 
om België te portretteren als een 
failed state.

Nee, dan Nederland. Als we de Ne-
derlandse media mogen geloven, is 
het kikkerlandje zo ongeveer overal 
koploper in. Nederlanders zijn we-
reldwijd het best in Engels als 
tweede taal, ze zijn sterren in het 
gebruik van sociale media, hebben 
de beste fietspaden ter wereld en 
uiteraard Heineken-bier.
 
Het contrast tussen de buurlanden 
kon haast niet groter zijn. De Ne-
derlander, die zich doorlopend pro-
fileert als het beste jongetje van de 
klas, en de Belg, die als zielig pro-
bleemgeval altijd achterop hinkt. 
Maar wie beide landen op zo’n ma-
nier tegen elkaar wil uitspelen, 
moet toch beter zijn huiswerk 
doen.
Heeft België dan meer dan één 
multinational? Jazeker. Een kleine 
greep uit het aanbod: Solvay, KBC, 
Umicore, Bekaert, UCB. Ook niet 
onbelangrijk: de hoogste wolken-
krabber ter wereld, de Burj Khalifa 
in Dubai, werd gebouwd door het 
Belgische bedrijf Besix. En dan heb-
ben we het nog niet gehad over de 

Vlaamse havens, de diamantindus-
trie en de biotechbedrijven. 
Misschien bedoelt Rutte dat weinig 
van die bedrijven in Belgische han-
den gebleven zijn. Dat is waar. In 
tegenstelling tot Nederland kent 
België niet zoiets als een gifpil om 
multinationals in eigen handen te 
houden. Maar zijn internationale 
bedrijven daarom met de noorder-
zon vertrokken? De tienduizenden 
werknemers van BNP Paribas, ING, 
Axia, Total en Engie zullen dat al-
lerminst beamen. 
 
Het bashen van België is vooral een 
goedkope manier om te scoren. Een 
klassiek staaltje populisme, zoals 
Rutte dat al eerder al toonde met 
zijn befaamde ‘pleur op’-uitspraak. 
Maar meneer Rutte, zo gaan buren 
niet met elkaar om. Kent u het ge-
zegde nog: een goede buur is beter 
dan een verre vriend? Kom eens 
langs. We hebben hier de beste bie-
ren en chocolade ter wereld. 
Aan de goede dingen des levens 
ontbreekt het hier niet. Aan chauvi-
nisme wel.

Kelly Keasberry • theoloog en masterstudent journalistiek in Antwerpen nd.nl/opinie 

Belgische toestanden

p
ss

t. De stem van de telefonische tijdmelding is overleden. Dat dit bericht me 
ontroerde, zou te sterk uitgedrukt zijn, maar er gaat toch even een tijdperk 
voorbij. Als je 002 belde, hoorde je een stem op een bandje, die bijvoorbeeld 
zei: ‘Bij de volgende toon is het vijftien uur, twintig minuten en veertig se-
conden … precies.’ Die stem behoorde dus toe aan Willy Brill, geboren 1926 
in Rotterdam, actrice, hoorspelregisseur en beschermer van het Jiddisch. 
Ik moet haar vaak aan de telefoon hebben gehad. Bellen met 002 was gratis 
en mijn ochtendritueel was tot op de minuut ingeregeld. Om de trein naar 
school te halen moest ik om twaalf voor zeven opstaan en om negen voor 
half acht de deur uit.
Er was een leraar bij wie dat ook zo werkte. ‘Als mijn vrouw m’n overhemd 
niet klaar heeft gelegd, kom ik te laat’, vertelde hij in de klas. Wij hadden na-
tuurlijk kunnen zeggen dat hij dat ook zelf kon doen, maar het waren andere 
tijden. Jaren later interviewde ik een theoloog, die na een gesprek van ruim 
twee uur zich verontschuldigde dat ik geen tweede kopje koffie had gekre-
gen. ‘Mijn vrouw is namelijk weg …’
De telefonische tijdmelding bestaat nog steeds. Wie belt die tegenwoordig 
nog? Die leraar, of die theoloog misschien?

Wim Houtman • redacteur nd.nl/columns

002

ingezonden Peter Veen, Nunspeet

Openheid over de belijdenis

Floris van Hest, Tom Grijssen, Irene Kingma en Christen Absil • namens Stichting 
beeld Marjan Boersen

Pulsvisserij w

Reageren?

Brieven: maximaal 
200 woorden. Artikelen: 
maximaal 700 woorden. 
Mail uw reactie met naam, 
adres en telefoonnummer 
naar opinie@nd.nl of 
Nederlands Dagblad, 
Postbus 2085,
3800 CB Amersfoort.
Meer informatie:
nd.nl/contact

ndmeedenken.nl

Suggestie voor een 
verhaal?

‘Novente denkt mee, 
heeft frisse ideeën 
en zorgt voor een 

aansprekend resultaat.’

  |   (0341) 25 00 18

Mooie creaties met één doel: 
meer resultaat. 

Yge Paans
Ver. Christelijk Onderwijs
Hoeksche Waard

advertentie
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Elektrisch vissen is in principe verbo-
den. Het idee van de combinatie 
elektriciteit en water klinkt gevaar-
lijk. En sterke elektrische schokken 
kunnen grote schade toebrengen aan 
het ecosysteem. Pulsvissen gebeurt 
echter met een laag voltage. Het is 
dus niet een soort elektroshockthera-
pie onder water.
Toch zijn er nog tal van vragen over 
de risico’s. Langdurige blootstelling 
aan lichte elektriciteit zou bijvoor-
beeld de chemische samenstelling 
van de zeebodem kunnen verande-
ren en het bodemleven aantasten. 
Veel vissoorten zijn gevoelig voor 
elektriciteit: haaien en roggen ge-
bruiken het bij het jagen op voedsel. 
Hoe zij op pulsvisserij reageren, is 
nog te weinig onderzocht.
Een ander risico is dat – door het 

lichtere vistuig – gebieden kunnen 
worden bevist die voorheen met rust 
werden gelaten.
Voordat deze vragen beantwoord 
zijn, kan de pulstechniek volgens ons 
dan ook niet als duurzaam bestem-
peld worden. Er is inmiddels een uit-
gebreid onderzoeksprogramma ge-
start; de resultaten hiervan worden 
echter niet vóór 2019 verwacht.

onafhankelijk onderzoek
Het is mogelijk dat pulsvisserij een 
waardevolle rol zal spelen in de over-
gang naar duurzame visserij op de 
Noordzee. Voor natuur en milieu is 
het echter belangrijk dat de komende 
jaren voor eens en altijd duidelijk 
wordt, wat de daadwerkelijke gevol-
gen van pulsvissen voor het leven in 
zee zijn. Innovaties in de visserij zo-

als puls zouden alleen mogen wor-
den toegestaan, als door onafhanke-
lijk wetenschappelijk onderzoek is 
vastgesteld dat ze minder ecologi-
sche impact hebben dan bestaande 
technieken. Alleen onder die voor-
waarde mogen de 84 Nederlandse 
ontheffingen omgezet worden in 
vergunningen. Als het tegendeel 
blijkt, moeten de ontheffingen alsnog 
worden ingetrokken.
Het is belangrijk nu echt werk te ma-
ken van het onderzoek en daarmee 
eindelijk duidelijkheid te krijgen 
over de vragen die er nog zijn over de 
pulsvisserij. Daarom roepen wij de 
Nederlandse overheid op om erop 
toe te zien dat het lopende onder-
zoek die vragen beantwoordt, in 
plaats van zich onvoorwaardelijk 
achter de pulstechniek te scharen. <

Pulsvisserij werkt met stroomdraden die over de zeebodem slepen en elektrische schokjes afgeven. Vissen springen 
daardoor op van de bodem en kunnen zo worden opgevist met een sleepnet.

De Noordzee, Greenpeace, Nederlandse Elasmobranchen Vereniging resp. Good Fish Foundation nd.nl/opinie 

ordt te snel omarmd

 …Er is sympathie voor CDA-Kamer-
lid Pieter Omtzigt, behalve bij de 
NRC, die zelf met de onthullingen 
over de MH17-hoorzitting kwam.

Het neerschieten van de MH17 boven 
Oekraïne in de zomer van 2014 (...)
heeft zwaar ingegrepen in het leven 
van de nabestaanden. Daarnaast zijn 
er nog de grote geopolitieke gevolgen 
(...). Dit alles vergt van volksvertegen-
woordigers (...) een zowel scherpe als 
prudente benadering. Scherp waar 
het gaat om het bevragen van de re-
gering. Prudent als het kwesties be-
treft die de nabestaanden recht-
streeks raken. Op dit laatste punt 
heeft Omtzigt gefaald. Hij heeft zich 
niet alleen laten meeslepen door de-
genen die complottheorieën rond de 
werkelijke aanslagplegers koesteren, 

hij heeft er ook voeding aan gegeven. 
Omtzigts positie kan niet los worden 
gezien van de minimale meerderheid 
waarover de (...) coalitie van VVD, 
CDA, D66 en ChristenUnie beschikt. 
(...) Zo bezien is het Kamerlidmaat-
schap van Omtzigt haast onaantast-
baar. Maar dat neemt niet weg dat 
een volksvertegenwoordiger die (...) 
aantoonbaar desinformatie ver-
spreidt, nauwelijks te handhaven is. 

Het CDA-Tweede Kamerlid Omtzigt is 
weleens vergeleken met een boeren-
fox die zich op een molshoop stort 
(...) zijn werkkracht en zijn vasthou-
dendheid zijn fenomenaal. (...) Zon-
der nieuwe belastende feiten liggen 
twee conclusies het meest voor de 
hand. De eerste is dat hier sprake 
was van een bedrijfsongeval, waar-
voor Omtzigt terecht het boetekleed 

aantrok (...). De tweede is dat hij 
mede gezien de sterke reputatie die 
hij inmiddels heeft verworven verder 
kan als Kamerlid van het CDA. 

Pieter Omtzigt geldt als een van de 
betere Tweede Kamerleden, die al 
meerdere misstanden boven water 
heeft gekregen door zijn vasthou-
dendheid. Volgens Omtzigt heeft hij 
alleen willen helpen met het kort en 
bondig samenvatten van zijn verhaal 
(van de Oekraïense ‘getuige’, red.) 
om de avond in goede banen te lei-
den. (...) Maar wanneer overduidelijk 
is dat iemand een onzinverhaal ver-
telt, hoeft zo iemand geen podium te 
worden geboden. Terecht dat Omt-
zigt zijn excuses heeft aangeboden 
en (...) het woord niet meer voert 
over dit gevoelige dossier. <

uit de kranten

column
Frans Tijssen is redacteur bij het Nederlands 
Dagblad. Hij schrijft elke derde woensdag van 
de maand een column.

 Frans Tijssen nd.nl/columns

Niet voor niets ziek
Hoeveel bedenkingen kun je verzinnen voor een oplossing 
die wordt aangedragen? Dat lot treft de loondoorbetaling 
van zieke werknemers gedurende twee jaar. In de aanloop 
naar de verkiezingen van maart van dit jaar is van werkge-
verszijde keer op keer geroepen dat daaraan iets zou moeten 
worden gedaan. Het zou een belangrijke reden zijn voor on-
dernemers om geen nieuwe medewerkers in vaste dienst te 
nemen.
Mooi dat de nieuwe regeringscoalitie van VVD, D66, CDA en 
ChristenUnie aan die roep gehoor heeft gegeven, zou je den-
ken. De loondoorbetalingsperiode wordt voor kleine werkge-
vers – tot 25 werknemers – verkort van twee naar één jaar. 
‘Dit betekent een verlichting van de verplichting voor een 
groot deel van de Nederlandse bedrijven’, zegt het regeerak-
koord. 

over de heg kieperen
Je valt dan ook bijna van je stoel van verbazing als je leest 
wat een rondje van het FD langs betrokken partijen oplevert 
over de oplossing waarvoor de coalitie heeft gekozen. ‘Een 
bureaucratische en dure variant die het verzuim zal opdrij-
ven’, voorspelt directeur Harold Herbert van het Verbond van 
Verzekeraars. De bezwaren van werkgevers, vakbonden, ver-
zekeraars, politieke partijen en deskundigen hebben te ma-
ken met de manier waarop het tweede jaar van ziekte voor 
kleine werkgevers is geregeld. In plaats van een individuele 
verzekering komt er een collectieve. Daaraan moeten dus 
ook werkgevers meebetalen die zelf geen zieken hebben. 
Bovendien verschuiven de re-integratietaken van de werk-
gever naar het UWV. Van veel kanten wordt erop gewezen dat 
de bestaande regeling er juist voor gezorgd heeft dat het 
ziekteverzuim op zo’n laag niveau is beland: vorig jaar 3,8 
procent. De vrees is dat als de verzuimbegeleiding bij het 
UWV belandt, het verzuim langer zal gaan duren. 

Dat is inderdaad een risico. Maar dat is meteen wel het ne-
gatieve scenario, dat ervan uitgaat dat werkgever en UWV er 
met de pet naar gooien. Hoe dan ook: dit bezwaar was inge-
calculeerd en toch was de aandrang om aan de doorbeta-
lingsplicht iets te doen, zo sterk dat die in het nieuwe re-
geerakkoord is terechtgekomen. Wat daarbij zeker mag 
meewegen, is dat een werkgever op veel ziektegevallen – 
naar schatting twee derde van het totaal – weinig tot geen 
invloed heeft. Dit geldt niet alleen voor de uitval wegens het 
spreekwoordelijke ski-ongeluk, het kunnen ook de gevolgen 
van een whiplash zijn, een ernstige ziekte als kanker, een 
aangeboren fysieke beperking die van tijd tot tijd om een in-
greep vraagt, een psychische aandoening die sterk met de 
persoon van de werknemer te maken heeft of burn-out-
klachten die voortvloeien uit de manier waarop iemand zijn 
leven buiten werktijd invult.

bakker om de hoek
Niet werkgerelateerd verzuim is vooral een probleem voor 
kleine ondernemers. Voor hen wegen de financiële lasten en 
de intensiteit van de begeleiding van zieke medewerkers het 
zwaarst. De bakker om de hoek en het installatiebedrijf met 
een paar monteurs. ‘Grote bedrijven als Shell en Philips kun-
nen het eigen verzuim prima managen en verzekeren tegen 
acceptabele kosten’, zegt een verzekeraar in het FD. Dat zal 
wel ja, maar voor hen is de nieuwe bepaling dan ook niet 
bedoeld. 
Hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp wijst erop dat voor de 
re-integratie van zieke werknemers een heel nieuw apparaat 
wordt opgetuigd (via het UWV), terwijl slechts 15.000 van de 
werknemers in kleinere bedrijven langer dan een jaar ziek 
zijn. Ook denkt hij dat de arbitraire bovengrens van 25 me-
dewerkers voor het ‘versoepelde’ regime hoofdpijn mee kan 
brengen: wat doe je met berekenende werkgevers die meer-
dere bv’s gaan oprichten om daar onder die grens te kunnen 
blijven. Dat moge zo zijn, maar ondertussen is wel meer dan 
10 procent van de werknemers tussen de 20 en 210 dagen 
ziek. Dat is een last voor de medewerker zelf, voor zijn col-
lega’s en voor hun baas. Alle reden voor het nieuwe kabinet, 
werkgevers en vakbonden dat probleem serieus te nemen. 
Een kortere loondoorbetalingsplicht hoort daar absoluut bij.

Aan veel ziektegevallen 
kan het bedrijf niks doen.
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Derk Jan & Harriët, Aron
Klaas Berend & Wilma, Iselin en Ysolde

Meinko

Zevenbruggetjesweg 5, 9781 XV in Bedum

Henk Poel& Betty Poel-Kremer

45 jaar getrouwd. Wij zijn blij en dankbaar en
wensen hen nog heel veel mooie jaren met elkaar,

samen met ons!

Hoera! Vandaag, 15 november, zijn onze ouders en
opa & oma

“Want voor mij is leven Christus en sterven winst.”
Filippenzen 1:21

De HERE riep tot Zich Zijn kind, onze lieve broer, 
zwager en oom

Jan Kruidhof
Zijn betrokkenheid en liefde naar ons en anderen 
zullen in onze herinnering blijven.
Wij bidden om Gods nabijheid voor Diny en de 
kinderen.

Grietje en Jan Lassche-Kruidhof

Henk en Hillie Kruidhof-Kruidhof

en kinderen

Rouveen, 10 november 2017

Thuisgekomen bij zijn Heer en Heiland, onze geliefde zwager
en oom

Jan Kruidhof

echtgenoot van onze (schoon)zus en tante
Diny Kruidhof-van Lenthe

Wij zijn verdrietig om zijn sterven en zullen Jan's
betrokkenheid en belangstelling missen.
We bidden om troost en kracht voor Diny, hun kinderen en
kleinkinderen, opdat ze mogen ervaren:

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou !
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. (Sela)

Ommen:

Rouveen:

Zwolle/Assen:

Zwolle:

Dalfsen:

Wezep:

Klaas Schaap en Joaline Breteler

Jan en Alie van Lenthe-Troost

Tineke van Lenthe en Ton Satters

Janneke en Evert Goldsteen-van Lenthe

Henk en Catie van Lenthe-Trenning

Gerrit en Alice van Lenthe-Trenning

Neven en nichten

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:

geen dood en geen leven, geen moeite of pijn,
ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

(naar Romeinen 8 : 38 en 39)

De herinnering aan een rechtvaardige strekt tot zegen.
Spr. 10:7

Wij dragen rouw om het verlies van onze zeer 
betrokken collega, geliefde broeder en vriend 
in Christus, 

Jan Kruidhof vdm
Hij deelde met ons zijn grote liefde voor de Here en 
voor Zijn dienst.
Aan Hem dragen wij Diny en de (klein)kinderen op.

Alko Driest, Gerard Geerds, Aalzen de Jager, 
Jouk Kruidhof, Peter Lameris, Piet Meijer, 
Jan vd Wetering

Aan dit Bijbelvers denken wij nu onze emeritus predikant
Ds. Jan Kruidhof

Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij
sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of

sterven, we zijn altijd van de Heer (Rom.14:8 NBV)

van zijn aardse taak is ontheven en door de Heer is thuisgehaald.
Dankbaar denken wij terug aan de 29 jaar dat hij de kerken in
Drachten heeft gediend, eerst in de ongedeelde kerk van Zuid/Oost
en later in de kerk van Zuid/West. Waar hij zo vaak over heeft
gepreekt is voor hem nu in vervulling gegaan. Onze gebed is dat
onze Heer zijn vrouw Dinie en de (klein)kinderen Zijn troost wil
geven.

Namens kerkenraad en gemeente van Drachten-Zuid/West,
Preses, Gerrit Mulder Scriba: Jacob Halma

“Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft 
opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het 

fundament gelegd, en anderen bouwen daarop voort.”
 (1 Korintiërs 3:10)

We ontvingen het droevige bericht dat onze oud-
predikant:

Ds. Jan Kruidhof
in de afgelopen week is overleden. Ds. Kruidhof was 
van 1979 tot 1987 predikant van de toen nog 
ongedeelde gemeente te Hardenberg.
Wij herinneren ons hem als een zachtmoedig en 
bewogen pastor, die in woord en daad de liefde van 
en tot zijn Heer uitstraalde.

Wij bidden voor zijn vrouw Diny, kinderen, klein-
kinderen en allen om hen heen, dat zij troost mogen 
vinden in het Evangelie van de Opgestane Heer.

Kerkenraden en gemeenteleden van de 
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te:
Hardenberg-Centrum;
Hardenberg-Baalder;
Hardenberg-Baalderveld Oost;
Hardenberg-Baalderveld Zuid.

"de HEERE is goed" ps. 100

15.11.1967 15.11.2017

Van harte gefeliciteerd,
50 jaar getrouwd !!

Jaap Bos
&

Hennie Bos-Nijland

Liefs kinderen en
kleinkinderen

Linde 2, 7742 RT Coevorden

Overlijdens berichten uit 
andere bladen: 

Reformatorisch Dagblad:
8 nov: Herman Dammers te Veen (76); Wolfert 
Jumelet te Alblasserdam (79); Jantje Melissen te 
Kootwijkerbroek (82); Gelein Klaassen te Terneuzen 
(90); 
Adrianus Duijster te Wijk en Aalburg (86);
9 nov: Jantje van de Streek-van ‘t Hul te Elburg (89); 
Albertha van Ark-van de Werfhorst te  Elspeet (93); 
Cornelia Adriana Kalisvaart-van Voorthuijsen te 
Heteren (76).

Trouw:
2 nov: Willie Ouwerkerk-de Haan te Spijkenisse (86); 
8 nov: Akke Appelhof-Friso te Putten (84); 
9 nov: Jan Hengelaar te Ommen (76); Jacoba Pietje 
Treur-Peters te Leimuiden (90).

Friesch Dagblad:
7 nov: Wybren-van der Goot te Sneek (80); 
9 nov: Doetie Tjitske van der Molen te Leeuwarden 
(92); Elizabeth Anna Zuidema-Boer te Sneek (76); 
Pieterke Keizer-Noordhuis te Leeuwarden (92);Minne 
Prins te Amersfoort (87).
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De Here heeft op Zijn tijd thuisgehaald, mijn lieve oom
Berend, onze vriend

Berend Compaan
Wij bidden Thea, de kinderen en kleinkinderen Gods
troost en nabijheid toe.

In dankbaarheid denken we terug aan de mooie
momenten die Trudie in het gezin Compaan mocht
meemaken.

Schildwolde, 13 november 2017

"Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw"

Bedum: Trudie Doornbosch

Schildwolde: Eisse en Tineke Doornbosch-Swierenga

Na een lange , moeitevolle periode van ziek zijn, heeft de
Here onze geliefde broer,zwager en oom

Berend Arend Jan Compaan

bij Zich geroepen om nu zonder pijn bij Hem te
wonen.We bidden Thea en de kinderen Zijn nabijheid toe

Stadskanaal Jan Scholtens
Voorthuizen Onny Mulderij-Compaan
Schildwolde Janna en Klaas Grit-Compaan

neven en nichten

Geloven is aanschouwen geworden voor onze
meelevende zuster en vriendin

Greetje Oldenburger- Zijlstra
Wij bidden voor Johan, kinderen, kleinkinderen en

achterkleinkind om Gods kracht en nabijheid.

Arie en Gerda Blok
Henk en Co Bondt
Greet Brinks
Gerben en Janny Elzinga
Stoffer en Jetti Kleefsman
Riemer en Trienke Lap
Hero en Trientsje Meerveld
Saakje Suurmond
Bram en Gerda Teunissen

Deventer, 13 november 2017

"Bij God te zijn is mijn enig verlangen,
mijn toevlucht vind ik bij God, de Heer."

Psalm 73 : 28a

Alle familieberichten uit het  
Nederlands Dagblad vindt u op het 

familieportaal.nl
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De Nederlandse banken krijgen de 
komende maanden een bijzondere 
bankrover over de vloer: De Neder-
landsche Bank. 

De toezichthouder gaat proberen in 
te breken op de computersystemen 
van de banken. Zij doen dat om te 
zien of die voldoende zijn beveiligd 
tegen cybercriminelen en politiek ge-
motiveerde hackers. DNB huurt daar-
voor samen met de banken externe 
hackers in. Die ingehuurde inbrekers 
zullen ook de beveiliging van De Ne-
derlandsche Bank zelf op de proef 
stellen.
Banken zijn al langer verplicht hun 
computersystemen en netwerken te 

testen op kwetsbaarheden. De Neder-
landsche Bank heeft voorwaarden op-
gesteld waaraan zulke ‘indringerstes-
ten’ moeten voldoen. Via een project 
dat DNB vorig jaar heeft opgezet, Ti-
ber, worden nu al die afzonderlijke 
preventietesten van de banken op 
één plek gecoördineerd.
Dat gebeurt niet omdat DNB geen 
vertrouwen heeft in de onderzoeken 
die banken zelf uitvoeren, aldus een 
DNB-woordvoerder. ‘Maar het zit niet 
in de aard van het beestje de toezicht-
houder te vertellen dat er een achter-
deur niet op slot zat, of dat er een kel-
derraam open stond. Een gezamenlijk 
project maakt het gemakkelijker de 
uitkomsten van deze tests veilig te 

delen. Daarin spelen wij als onafhan-
kelijke toezichthouder een rol.’
Dat DNB ook zichzelf aan deze geor-
kestreerde inbraakpogingen bloot-
stelt, is volgens de zegsman logisch: 
‘Wij maken deel uit van de financiële 
keten.’

zwakke plekken
Dat een keten zo sterk is als de zwak-
ste schakel bleek vorig jaar, toen cy-
bercriminelen er bijna in slaagden de 
centrale bank van Bangladesh een 
miljard dollar afhandig te maken. 
Daarvoor gebruikten ze insiders bij de 
bank, die zwakke plekken exploiteer-
den in de software van Swift. Dat is 
het computernetwerk waarmee 

11.000 banken wereldwijd onderling 
transacties afwikkelen. De hackers 
liepen vroegtijdig tegen de lamp om-
dat ze een spelfout maakten in een 
bankoverschrijving, maar konden 
toch 81 miljoen dollar wegsluizen 
voordat ze werden ontdekt.
Hackers maken niet alleen gebruik 
van mankementen in software om 
binnen te dringen bij bedrijven, zegt 
Floris van den Broek van Redsocks, 
een Haagse specialist die de beveili-
ging van banken test. ‘Als de op-
drachtgever daarom vraagt, kunnen 
ingehuurde inbrekers ook proberen 
informatie los te peuteren van werk-
nemers, via de telefoon of per e-mail.’ 
Hackers kunnen ook binnendringen 

door bijvoorbeeld een USB-geheu-
genstick met een kwaadaardig pro-
gramma op het parkeerterrein van 
een bank neer te leggen, in de hoop 
dat een werknemer die in zijn pc 
steekt om te zien wat erop staat.

momentopname
Een beveiligingstest is een moment-
opname, erkent Van den Broek. ‘De 
dag nadat het onderzoek is afgerond, 
kan er al een nieuwe bug in omloop 
komen, die een computersysteem 
kwetsbaar maakt.’ Bijkomend pro-
bleem is dat het gereedschap voor 
computerinbrekers eenvoudig op in-
ternet te vinden is en volop wordt ge-
deeld. <

beurs

De beurs in Amsterdam is dinsdag met verlies geslo-
ten. Telecom- en kabelconcern Altice ging opnieuw 
hard omlaag op het Damrak na de klappen van de af-
gelopen tijd, waardoor inmiddels al meer dan 40 pro-
cent van de beurswaarde in rook is opgegaan. Na te-
genvallende cijfers en zorgen over de hoge schuld is 
Altice in een duikvlucht belandt en bungelde het dins-
dag onderaan de AEX met een min van ruim 13 pro-
cent. Staalconcern ArcelorMittal had ook een slechte 
dag met een verlies van 5 procent. KPN ging aan kop 
bij de hoofdfondsen met een plus van 1,5 procent. De 

AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,7 procent lager 
op 541,73 punten. De MidKap ging licht omlaag tot 
815,93 punten. Londen was vrijwel vlak, Parijs en 
Frankfurt daalden tot 0,5 procent.
In de MidKap sloot Flow Traders de rij met een verlies 
van 8,4 procent. Beleggers vrezen dat de beursinterme-
diair mogelijk meer kapitaal moet gaan aanhouden na 
de aankondiging van De Nederlandsche Bank (DNB) 
dat er strengere regels gaan gelden voor handelshui-
zen. Daarnaast wordt de maximale bonus voor hande-
laren ook op 20 procent van het vaste salaris gesteld. 

anp nd.nl/economie

Altice blijft maar kelderen op Damrak
 ▶ Amsterdam

Peter van Ammelrooy / vk nd.nl/economie 

DNB laat hackers los op banksystemen
 ▶ Amsterdam
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 …Verplichte koopzondagen op 
straffe van boetes leiden tot twee-
spalt in het Groningse winkelcen-
trum Paddepoel. 

 …Fietsenzaakeigenaars die weige-
ren 60.000 euro te betalen, wacht 
volgende week een rechtszaak. 

 ▶ Groningen
De kerstverlichting hangt al in win-
kelcentrum Paddepoel, het grootste 
van Groningen. Maar een feeststem-
ming is ver te zoeken. Martin 
 Haijkens en Peter Oest van Paddepoel 
Fietsen willen er best over vertellen. 
Maar dan wel in de werkplaats, vol 
e-bikes en barrels, want het werk 
gaat door. Alleen niet op zondag – al 
staat er 500 euro boete op van de 
Vereniging van Eigenaren (VVE).
‘Wij werken 53 uur per week, 49 we-
ken per jaar. Dat vinden we meer dan 
genoeg’, zegt Haijkens. Eerder be-
woog de fietsenzaak al mee door op 
maandagmiddag en donderdagavond 
tot 20.00 uur open te gaan. Maar dat 
is de grens. ‘De balans tussen werk 
en privé, daar gaat het ons om.’ 
De zondagse uren zouden bovendien 
onrendabel zijn voor de tweemans-
zaak. Als personeel al te vinden is. 
‘Wij zijn vakmensen’, zegt Oest, ter-
wijl hij de lekke achterband van een 
blauwe opoefiets in een bak water 
dompelt. ‘Daar trek je niet zomaar 
een blik van open.’
Volgende week moeten de fietsen-
makers voor de rechter verschijnen. 
De boetelast is inmiddels opgelopen 
tot 40.000 euro, plus 20.000 euro 
niet-betaalde lidmaatschapsgelden 
aan de VVE, waarvan ze na hun eer-
ste boete hun lidmaatschap opzeg-
den. ‘Wij weigeren mee te betalen 
aan een rechtszaak die tegen ons ge-
voerd wordt.’
Het geschil speelt sinds een inmid-
dels beruchte VVE-vergadering, eind 
2014. Veel ondernemers voelden wel 
voor een koopzondag, elke laatste 
van de maand. Oest: ‘Maar toen werd 
het plotseling een verplichting in het 
Huishoudelijk Reglement – op straffe 
van boetes.’
Inmiddels is de plaatselijke winkel-
centrumvete een nationale kwestie. 
Een gelegenheidsbondgenootschap 
in de Tweede Kamer van PvdA en 
SGP diende deze maand een ‘Padde-
poel-motie’ in. De regering wordt op-
geroepen met wetgeving te komen 
‘om te waarborgen dat winkeliers, 
ongeacht hun motief, hun winkel op 
zondag gesloten kunnen houden 
zonder dreiging van dwangsommen’.
De Groningse wethouder Joost van 
Keulen (VVD) stuurde eerder al een 
bemiddelaar naar Paddepoel. Maar 
die keerde onverrichter zake terug 
op het stadhuis. Het voorstel was on-

duidelijk en ging kleine winkeliers 
niet ver genoeg, zegt Oest. Hij is het 
‘spuugzat’ . ‘Je neemt het toch mee 
naar huis.’
Er zou een nieuw voorstel op tafel 
liggen, meldde RTV Noord dinsdag, 
met extra ruimte voor vrijstellingen. 
Bemiddelaar Koos Nauta – zelf niet 
bereikbaar voor tekst en uitleg aan 
de Volkskrant – zei ‘heel opgetogen’ 
te zijn. ‘Maar wij weten nog van 
niets’, zegt Haijkens. Voor hem en 
zijn compagnon is het een principiële 
kwestie. ‘Dit is onze zaak. Wij willen 
geen ontheffing. Wij willen zelf be-
palen wanneer wij open zijn. ’
De willekeur ergert hem. Banken 
mogen op zondag wel gesloten zijn. 
Net als de christelijke eigenaar van 
dierenspeciaalzaak Dierenriem. SGP-
voorman Van der Staaij kwam hem 
er persoonlijk mee feliciteren. ‘Ik gun 
het hem van harte’, zegt Haijkens. 
‘Maar het is toch discriminatie dat ik 
niet dicht mag omdat ik ongelovig 
ben?’
Ook slagerij Oosterhof weigert op 
zondag open te gaan. Het kostte de 
zaak het zitje voor de deur, al stond 
dat er volgens VVE-bestuurslid Paul 
Beeres  illegaal.
Beeres, zelf opererend vanuit Voor-
schoten maar eigenaar van panden in 
het winkelcentrum, sleepte vorig jaar 
de huurder van de sigarenzaak al 
voor de rechter. Volgend jaar wacht 
hoger beroep. ‘Die winkel zit bij de 
entree’, verdedigt Beeres het beleid. 
‘Als de zaak open is, staan er rekken 
met vrolijke kaarten voor de deur. 
Als die weg zijn, denkt iedereen dat 
het winkelcentrum dicht is.’
Beeres bevestigt dat er met de be-
middelaar een nieuw compromis is. 
Maar, zegt hij: ‘Tachtig winkeliers te-
vreden stellen, dat is niet reëel.’

dagvaarding
En de rechtszaak tegen de fietsenma-
kers gaat door. Al stelt Beeres dat de 
zondagsboetes uit de dagvaarding 
gelaten zijn. ‘Het gaat om koopavon-
den en van vijf tot zes uur op zater-
dagmiddag. Maar twee keer per week 
500 euro, dat loopt op.’
Alles volgens het Huishoudelijk Re-
glement, benadrukt hij. ‘Als er tegen-
over jouw zaak een vies rolluik is 
neergelaten, heb je daar als winkelier 
last van. Keuzevrijheid? In een flat 
kun je ook niet zelf de kleur van je 
kozijnen kiezen.’
Toch is dat waar zo’n tien winkeliers 
voor strijden. Voor een modezaak 
tellen de boetes op tot boven de 
twintigduizend euro. Maar buigen 
wil de eigenaar niet. ‘Met alle begrip 
voor de grote ketens als de Hema, 
maar die kunnen op zondag studen-
ten inzetten. Voor een speciaalzaak 
als de onze gaat dat niet.’

Martin Haijkens (l.) en Peter Oest: ‘Wij willen zelf bepalen wanneer we open zijn.’

Jurre van den Berg / vk nd.nl/economie beeld Harry Cock

In Paddepoel zijn 
de spelregels 
opeens veranderd

Koopzondagen zijn in Nederland pas 
sinds de verruiming van de Winkel-
tijdenwet in 1996 wettelijk toege-
staan. In 2013 zijn de mogelijkheden 
vergroot. In de Tweede Kamer dien-
de een gelegenheidsbondgenoot-
schap van PvdA en SGP begin deze 
maand een ‘Paddepoel-motie’ in. 
De regering wordt opgeroepen snel 
te komen met wetgeving ‘om te 

waarborgen dat winkeliers, onge-
acht hun motief, hun winkel op 
zondag gesloten kunnen houden 
zonder dreiging van dwangsom-
men’. Dat werd eerder geprobeerd 
in 2014. Een Tilburgse kaasboer be-
taalde toen 250 euro per gesloten 
koopzondag. Maar toenmalig 
 minister Kamp (Economische Zaken) 
wilde destijds geen nieuwe wet.

Paddepoel-motie

De koopzondag leidt tot tweespalt in 
het winkelcentrum, zegt hij. ‘Waar-
om zit je dan hier’, krijg ik na 27 jaar 
te horen. ‘Maar de spelregels zijn tij-
dens het spel veranderd.’ 
Nog maar weinig winkeliers durven 
zich uit te spreken. Zelf wil de huur-
der ook niet met zijn naam in de 
krant.

Bloemist René Bolhuis heeft een 
hoofdredactioneel commentaar van 
Dagblad van het Noorden pontificaal 
voor zijn zaak gehangen (‘Er zit niets 
anders op dan de weigeraars tege-
moet komen en die belachelijke boe-
tes intrekken’). ‘Zo is het’, zegt hij ter-
wijl hij paarse lisianthussen op lengte 
knipt. Pas nadat hij de gemeenteraad 

aan zijn zijde heeft gevonden, kreeg 
hij een ontheffing. ‘Ze hebben me 
eerst maanden laten bungelen. 
Langskomen? Ho maar. Ik krijg enkel 
briefjes met juridische blabla.’ Een 
voorwaarde voor de vrijstelling was 
dat hij zich niet meer negatief zou 
uitlaten in de media. ‘Maar we leven 
toch in een democratisch land?’ <

Gun uzelf het beste!

s l a a p c o m f o r t

De Vries Slaapcomfort   
Sluisweg 3  
3751BP  Bunschoten  
T. 033 - 21 00 104
www.devries-bedden.nl

De Vries Slaapcomfort  
Arnhemsestraat 4  
3811LH  Amersfoort  
T. 033 - 46 33 863
www.devries-bedden.nl

De vernieuwde matrassen van Auping passen perfect 
bij zowel jouw lichaam als je persoonlijke voorkeur. 
Kom proe  iggen bij De Vries en ontdek het zelf.

20%
voordeel

op alle Auping
matrassen*

Jij bent
uniek 
jouw Auping
matras ook

*Kijk voor de actievoorwaarden op auping.nl

advertentie
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 …De behandeling van klompvoeten 
kan nog beter, vinden artsen en 
wetenschappers in Eindhoven. 

 …Daartoe worden kinderen met én 
zonder klompvoetjes onderzocht in 
een looplab.

 ▶ Eindhoven
Eén, twee, drie, vier, vijf, telt Morris 
(6) hardop en hij loopt naar de pylon 
aan de overkant. Op zijn linkerbeen 
zitten sensoren en kastjes vastge-
plakt en om zijn heupen draagt hij 
een soort riem. In de donkere kamer, 
waar zachtjes kindermuziek opstaat, 
loopt hij meerdere keren heen en 
weer tussen de pylonen. 
Morris is geboren met twee klomp-
voetjes. Een klompvoet is een aange-
boren afwijking van de stand van de 
voet. De voet is naar beneden en naar 
binnen gekanteld. De voet lijkt op 
een golfclub en heet in het Engels 
daarom clubfoot. 
Morris is een van de zestig kinderen 
die de komende tijd in het looplab op 
de Fontys Paramedische Hogeschool 
Eindhoven zullen lopen. Dit lab was 
al op de hogeschool aanwezig en is 
ingericht voor de analyse van klomp-
voeten. 
De kinderen lopen over een kracht-
plaat, die de landing en afzet van de 
voet meet. Dit geeft samen met het 

registreren van de loopbewegingen 
met infraroodlicht informatie over 
hoe de gewrichten bewegen en be-
last worden en hoeveel kracht de 
spieren geven. De onderzoekers, on-
der leiding van bewegingsweten-
schappers Marieke van der Steen en 
Benedicte Vanwanseele, willen deze 
data gebruiken om te ontdekken 
welke factoren voorspellen of een 
klompvoet terug zal vallen in de 
klompvoetpositie. Als dat lukt, kan 
de behandeling tijdig worden bijge-
steld. 20 procent van de gevallen 
kent een terugval. 

klompvoet
Een klompvoet goed behandelen is 
cruciaal, volgens Arnold Besselaar, 
kinderorthopedisch chirurg in het 
Máxima Medisch Centrum (MMC) en 
initiatiefnemer van het onderzoek. 
‘Als je een klompvoet goed behan-
delt, heeft de patiënt er de rest van 
zijn leven geen last van. Als je een 
klompvoet niet goed behandelt, 
krijgt de patiënt veel pijn en ernstige 
misvormingen. Je bent dan voor je 
leven getekend.’
Of en hoe het looplab onderdeel 
wordt van de behandeling moet de 
komende tijd duidelijk worden. Bes-
selaar: ‘Als blijkt dat de nieuwe ana-
lyse in het looplab deze patiënten 
helpt, gaan mogelijk alle klompvoet-

kinderen in het looplab lopen.’ Het 
onderzoek loopt tot begin 2019. De 
metingen startten afgelopen zomer 
en tot nu toe bezochten twaalf kin-
deren het looplab. Dit zijn patiëntjes 
met klompvoeten zonder terugval, 
met terugval en kinderen zonder 
klompvoeten. Die laatste groep doet 
mee als controlegroep.
Jaarlijks worden er zo’n 200 kinderen 

met klompvoeten geboren in Neder-
land. De helft van de patiëntjes heeft 
de afwijking aan beide voeten. Op de 
20 wekenecho is al te zien of een 
kindje een klompvoet heeft. De oor-
zaken zijn divers: een liggingafwij-
king in de baarmoeder, een neurolo-
gische aandoening, een verstoring 
van de zenuwvoorziening van de 
voet of een erfelijke factor. 

De behandeling begint meestal 48 
uur na de bevalling. De arts masseert 
het voetje en maakt het soepel. De 
arts zet het voetje geleidelijk in de 
goede stand met gips. Elke week 
krijgt de baby nieuw gips. Na onge-
veer zes weken snijdt de arts de 
achillespees door. Een te korte achil-
lespees houdt namelijk de behande-
ling tegen. De arts gipst het beentje 
weer in en de achillespees kan aan-
groeien op de gewenste lengte. Na 
het gipstraject krijgt het kind 
schoentjes die vastzitten op een beu-
gel, die het tot het vierde levensjaar 
draagt.

terugval
De behandeling geeft goede resulta-
ten. Besselaar: ‘Elk voetje dat je recht 
krijgt, blijft indrukwekkend. Maar de 
behandeling kan altijd beter, met 
name voor kinderen met een terug-
val.’ 
Na meerdere keren heen en weer te 
hebben gelopen, wordt Morris onge-
duldig en gaat steeds sneller tot vijf 
tellen en lopen. Gelukkig voor hem 
raakt er een sensor los en is de loop-
test klaar. Dan is zijn zusje aan de 
beurt, dat geen klompvoetjes heeft, 
maar meedoet voor de controle-
groep. Morris is een goed voorbeeld 
van een geslaagde behandeling: hij 
voetbalt, zwemt en zit op scouting. <

Marieke Mudde / vk nd.nl/wetenschap beeld Marcel van den Bergh

Elk klompvoetje recht proberen te krijgen

In het looplab van de Paramedische Hogeschool Eindhoven krijgt een kind 
sensoren op zijn been.

naar school gaan  
in het kamp  
is haar kans  
op een  
betere  
toekomst.

AISHA MOEST 
VLUCHTEN,

Geef voor goed onderwijs aan 
vluchtelingenkinderen op edukans.nl

advertentie
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telefonisch, schriftelijk als per e-mail. Daarbij 
willen wij graag weten wat de reden van 
opzegging is. De opzegging moet een maand 
voor de nieuwe betaalperiode binnen zijn bij 
de afdeling abonneeservice. Het moment van 
opzeggen is de dag waarop de opzegging bij 
de afdeling abonneeservice binnen is. Tijdige 
opzegging van een abonnement voorkomt een 
stilzwijgende voortzetting.
Van abonnees legt Nedag Uitgevers B.V. 
gegevens vast voor de uitvoering van de 
abonnementsovereenkomst. Deze gegevens 
kunnen gebruikt worden om abonnees te 
informeren over de andere diensten en 
producten van titels en werkmaatschappijen 

van Nedag. Als u die informatie niet wenst, 
kunt u dat schriftelijk melden of een formulier 
aanvragen bij onze afdeling abonneeservice.

advertenties
Tel. 088 1 999 999, ma. t/m vr. 8.30-17.00 uur;
site: nd.nl/adverteren.
familieberichten via site: 
www.ndadvertenties.nl € 1,09 per mm, per 
kolom; via e-mail: familiebericht@nd.nl. 
€ 1,21 per mm, per kolom.
tips via site: www.ndadvertenties.nl.
zakelijke advertenties via site: 
www.nd.nl/adverteren; via e-mail: 
advertentie@nd.nl 
sluitingstermijn geboorte- en 
overlijdensberichten vóór 16.00 uur, overige 
familieberichten vóór 13.00 uur; tips één dag 
voor plaatsing vóór 12.00 uur; zakelijke 
advertenties reserveren vóór 09.00 uur, 
aanleveren vóór 11.00 uur.
sluitingstermijn maandageditie 
familieberichten via site en e-mail zaterdags 
tot 17.00 uur; tips vrijdags tot 12.00 uur; 
zakelijke advertenties vrijdags tot 12.00 uur.

auteursrechten
Alle auteursrechten en databankrechten ten 
aanzien van de inhoud van deze uitgave 
worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze 
rechten berusten bij Nederlands Dagblad B.V., 
c.q. de desbetreffende auteur.

bank
IBAN NL21INGB0659441144 
BIC-code INGBNL2A
Identificatienummer: NL44ZZZ090569430000

bezorging
Informatie over bezorging tijdens kantooruren: 
088 1 999 999. Op zaterdag van 8.30 tot 
10.30 uur. Mailen kan ook: service@nd.nl of ga 
naar onze site nd.nl/bezorging. Of SMS 222 naar 
1008 (55 cent per bericht) wanneer u vandaag 
geen krant hebt ontvangen. 
Wanneer u voor het eerst gebruik maakt van 
deze service, vermeld dan uw e-mailadres, 
postcode en huisnummer. 

nd in aangepaste leesvorm
Het ND is in aangepaste leesvorm verkrijgbaar 
bij Stichting Aangepast Lezen, Den Haag, 
tel. 070 3381500. klanten@aangepastlezen.nl
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Ruurd Ubels, Herman Veenhof, 
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politiek & economie Gerard Beverdam, 
Piet de Jong, Sjoerd Mouissie, Eduard Sloot
kerk & religie Gerald Bruins, 
Gerard ter Horst, Wim Houtman, 
Eline Kuijper, Remco van Mulligen, 
Dick Schinkelshoek, 
Harmke Zonnebeld-van Berkum
binnenland & samenleving 
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weer plaza

Amsterdam bewolkt 12 neerslag 12 Athene onweer 21 onweer 20 Antalya bewolkt 22 zonnig 24
Apeldoorn neerslag 11 bewolkt 11 Barcelona zonnig 15 zonnig 16 Bangkok onweer 34 onweer 31
Arnhem neerslag 11 bewolkt 11 Berlijn bewolkt 8 bewolkt 8 Buenos Aires regenbui 30 zonnig 25
Breda neerslag 12 neerslag 11 Boedapest zonnig 9 bewolkt 9 Casablanca zonnig 22 zonnig 23
Den Bosch bewolkt 12 bewolkt 11 Bordeaux bewolkt 13 zonnig 15 Curaçao onweer 34 onweer 32
Den Haag bewolkt 13 neerslag 12 Brussel bewolkt 11 bewolkt 11 Delhi zonnig 29 zonnig 29
Den Helder neerslag 12 neerslag 12 Dublin bewolkt 13 bewolkt 10 Johannesburg onweer 28 zonnig 19
Eindhoven neerslag 11 bewolkt 11 Frankfurt bewolkt 9 bewolkt 9 Lima bewolkt 21 bewolkt 21
Emmen bewolkt 11 neerslag 11 Heraklion zonnig 25 zonnig 24 Los Angeles zonnig 25 regenbui 23
Enschede neerslag 10 neerslag 10 Innsbruck zonnig 6 zonnig 7 Melbourne onweer 30 onweer 22
Groningen neerslag 11 neerslag 11 Kopenhagen zonnig 9 neerslag 9 Mexico City zonnig 22 zonnig 22
Leeuwarden neerslag 12 neerslag 12 Las Palmas bewolkt 22 zonnig 23 Nairobi bewolkt 25 bewolkt 26
Lelystad bewolkt 12 neerslag 11 Lissabon zonnig 20 zonnig 20 New Orleans zonnig 23 zonnig 23
Maastricht neerslag 10 bewolkt 11 Londen bewolkt 11 bewolkt 13 New York zonnig 10 bewolkt 13
Middelburg bewolkt 12 bewolkt 11 Madrid zonnig 14 zonnig 16 Paramaribo onweer 33 bewolkt 34
Nijmegen neerslag 11 bewolkt 11 Milaan zonnig 11 zonnig 12 Peking zonnig 9 zonnig 8
Rotterdam neerslag 12 bewolkt 11 Moskou bewolkt 1 bewolkt 3 Seoul bewolkt 7 zonnig 6
Terschelling bewolkt 12 neerslag 12 Nice zonnig 19 zonnig 17 Singapore bewolkt 31 onweer 35
Utrecht neerslag 12 neerslag 11 Oslo zonnig 4 regenbui 6 Sydney zonnig 25 bewolkt 25
Venlo neerslag 10 bewolkt 10 Parijs bewolkt 11 bewolkt 11 Tel Aviv zonnig 25 zonnig 27
Vlissingen bewolkt 12 bewolkt 11 Rome regenbui 15 bewolkt 19 Tokio bewolkt 17 zonnig 15
Winterswijk neerslag 10 bewolkt 10 Sofia neerslag 12 regenbui 11 Toronto regenbui 8 bewolkt 6
Zierikzee neerslag 12 neerslag 11 Stockholm zonnig 6 regenbui 5 Tunis onweer 15 regenbui 18
Zwolle neerslag 11 neerslag 11 Warschau bewolkt 6 bewolkt 7 Vancouver onweer 9 regenbui 8
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Grijs weer
De eerste dagen hebben we te 
maken met veel wolken en af 
en toe valt er regen of motre-
gen. Vanaf vrijdag tapt het weer 
uit een ander vaatje, wat niet 
wil zeggen dat het droog blijft. 
Vandaag overheerst bewolking 
en op sommige plaatsen kan het 
nog een poos nevelig zijn. Hier 
en daar valt misschien wat mot-
regen. De temperatuur komt op 
de meeste plaatsen boven de 10 
graden uit, op een enkele plek is 
zelfs 13 graden mogelijk. De wind 
waait zwak tot matig en komt uit 
het zuidwesten. Komende nacht 
verandert er weinig. Het blijft 
bewolkt en het is op de meeste 
plaatsen droog. Mocht er een 
opklaring zijn, dan loopt die snel 
dicht met nevel of mist. Met al 
die wolken is het verre van koud; 
6 tot 10 graden zijn de minima. 
Morgen houden we het grijze 
weer. Veel neerslag valt er niet, 
maar wat licht gespetter blijft 
mogelijk. Opnieuw komt het 
kwik (net) boven de 10 graden 
uit. De nacht naar vrijdag wordt 
spannender. Er trekt eerst een 
storing over, die aan het eind van 
de nacht wegtrekt. Dan klaart 

afkoelen. Maar timing bepaalt 
alles. Overdag is er af en toe zon 
en er valt slechts een enkele bui. 
In het weekeinde is het een stuk 
buiiger, met ook wel zon tussen-
door. Het is iets minder zacht en 
het waait harder. 

Marco Verhoef

Warmst: 15,7 °C in 2006 
Koudst: -8,0 °C in 1965 
Natst: 15,5 mm in 1980 

Maximum 12.9 °C
Minimum 6.9 °C
Aantal mm 3.5 mm

Delfzijl 09:25 uur 22:15 uur
Dordrecht 02:00 uur 14:30 uur
Harlingen 06:55 uur 19:34 uur
IJmuiden 01:16 uur 13:35 uur
Rotterdam 01:15 uur 13:50 uur
Stavenisse 01:06 uur 13:31 uur
Vlissingen ---- uur 11:55 uur
Yerseke 01:06 uur 13:32 uur
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Arnhem 793 16
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SUDOKU
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ZWEEDSE PUZZEL

OPLOSSING SUDOKU

MEDIUM VAN GISTEREN

OPLOSSING WOORDZOEKER

VAN GISTEREN

OPLOSSING SUDOKU

HEAVY VAN GISTEREN

© Sanders Puzzelboeken 171115

Schrijf alle cijfers 1 t/m 9 in alle verticale
kolommen, alle horizontale rijen én in alle
vierkantjes van 3 x 3 vakjes.
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Schuilplaats
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Bak de kipfilets in de voorverwarmde 
oven in 20 minuten goudbruin en 
gaar. 
Besprenkel uit de oven met een 
straaltje olijfolie extra vierge en be-
strooi met wat extra parmezaan en 
de basilicumblaadjes. Bereiden: 10 
minuten. Oven: 20 minuten . <

bereiding
Verwarm de oven voor tot 220 ºC. 
Pureer met de staafmixer de inhoud 
van het blik kerstomaatjes met de 
knoflook. Schenk de tomatensaus in 
de ovenschaal. Leg de kipfilets erin. 
Snijd de mozzarella in plakjes en leg 
ze op de kip. Bestrooi met de Parme-
zaanse kaas. 

recept
redactie nd nd.nl/koken beeld ap 

Parmezaanse kip met basilicum
Dit gerecht zou zomaar een nieuwe gezinsfavoriet kunnen 
zijn. Met stevig brood en een salade erbij zit u bovendien 
snel aan tafel.

en
en

14. Die was nog gaaf. Als ik nou in 
mijn rechterschoen ook zo’n kras 
maakte, dan leek het net of het zo 
hoorde. Ik duwde met mijn nagel, 
maar er kwam alleen een deukje, 
geen kras. Ik moest iets scherps 
 hebben. 
Zoekend keek ik in het rond. Ik zag 
mama die naar voren en naar achte-
ren wiegde, alsof ze tegen een zware 
storm in fietste, haar ogen twee inkt-
zwarte gaten. Rechts van haar stond 
papa, zijn gezicht zo bleek en strak 
alsof het uit ijs gehouwen was. Ik 
dwong mijn ogen de andere kant op, 
want naast papa was iets wat ik niet 
wilde zien. De kras! Als ik nog harder 
duwde, zou het dan niet lukken met 
mijn nagel? 
Ik ben ervan overtuigd dat de kras 
ervoor gezorgd heeft dat ik die zater-

dagmiddag mijn hoofd boven water 
kon houden. 
De la van mijn vaders bureau gaat 
knarsend open, alsof hij erte gen pro-
testeert dat hij na al die tijd gestoord 
wordt in zijn rust. Ik zie een chaos 
van pennen, elastiekjes, paperclips, 
kladblaad jes, potloden en gumme-
tjes, boven op stapels enveloppen 
en twee grote grijze ordners. Op de 
momenten dat mijn vader zich aan 
de administratie wijdde, was het in 

ons huis nog stiller dan anders. Een 
diepe frons stond altijd in zijn voor-
hoofd gekerfd als hij tussen hetadmi-
nistreren door even naar beneden-
kwam voor een kop koffie. ‘Schiet je 
al een beetje op?’ vroeg mijn moeder 
dan met een stem die van alle inte-
resse gespeend was. 
‘Het is niet mijn hobby,’ mompelde 
mijn vader steevast. 
Volgens mijn moeder is het de hoog-
ste tijd dat iemand zich ontfermt 
over deze la, waarin de administratie 
zich chaotisch opstapelt sinds het 
herseninfarct. Mijn vader kan het 
niet meer, mijn moeder heeft het 
nooit geleerd. Het zal Frank en mij 
een aantal avonden kosten, maar dan 
krijgen we het vast weer op de rit. 
Ik blader snel door een van de grijze 
ordners.

191. Dat wordt mooi zwart kruit en 
daarmee schieten we kogels en gra-
naten. Zoveel, dat Luxembourg, Con-
dé en De Rochefort om hun moeder 
gaan roepen!’
Opnieuw in die bekende streek en 
nog wel beginnen bij hun eigen boer-
derij. Hij zou dolgraag naar het dorp 
gaan en moeder opzoeken, maar het 
werk gaat nu voor.
‘Dus hier ben jij opgegroeid’, zegt 
 David langzaam. ‘In de zomer zal 
het wel mooi zijn.’
David is gelukkig weer helemaal op-
geknapt. De derde week van januari 
kwam hij voor het eerst buiten en 
vanaf die tijd is het snel vooruitge-
gaan. Toen David weer voor het eerst 
de ziekenbarak verliet, vloog het 
nieuws door het leger van de Prins: 
kolonel Paynwin is onthoofd.

David schraapt met een soort haak 
de salpeter van de muur. In de grond 
zit het ook en dat graaft Michael op. 
Veel is het niet, want het dak van de 
stal is half verdwenen en door regen 
en sneeuw spoelt salpeter weg. De 
mand verstoppen ze onder brand-
hout of struiken. Later zal de mand in 
het donker opgehaald worden door 
mannen uit het leger.
Wel vier weken doen ze dit werk on-
der een natte, druilerige hemel. De 

verlaten boerderijen zijn vaak zwaar 
beschadigd of verbrand. En altijd zijn 
er plunderaars op zoek naar gereed-
schap en de laatste restjes voedsel. 
Het enige wat die lui laten liggen zijn 
houten bekers en borden, het vaat-
werk van de allerarmste boeren. 
Sommige boerderijen worden nog 
bewoond en daar trekken ze met een 
wijde boog omheen. Hun werk moet 
geheim blijven.
Nu is het tijd om te eten. Ze hebben 
een simpel maal van roggebrood en 
brij meegenomen. 
De brij zit in een pan die is afgesloten 
met een doek. Die doek is nauwelijks 
nodig, want de brij is zo dik dat je de 
pan zonder gevaar ondersteboven 
kunt houden.
Michael probeert de koude, taaie brij 
al wat om te roeren.

waterval

verraad

wordt vervolgd

wordt vervolgd

feuilletons

benodigdheden
(voor 4 personen)
• 1 blik pomodorini (400 gram) 
• 1 teen knoflook 
• 4 scharrelkipfilets 
• 1 bol mozzarella (125 gram) 
• 25 gram geraspte Parmezaanse 

kaas 
• olijfolie extra vierge 
• handvol basilicumblaadjes 

• staafmixer, lage ovenschaal 

▶ ▶ n.a.v. Heerlijk simpel. Ruim 
100 makkelijke recepten voor 
ieder moment. Janneke Philippi. 
Fontaine Uitgevers, Hilversum 
2017. 256 blz. € 24,95
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 ■ hoog bezoek voor het Gilde 
in Gorinchem
Het Gilde Vakcollege Techniek in 
Gorinchem kreeg een week geleden 
bezoek van de twee ministers van 
Onderwijs, Arie Slob en Ingrid van 
Engelshoven. De twee ministers 
brachten een oriënterend werkbe-
zoek om te ontdekken hoe de 
grootste vmbo-school van Neder-
land (als het gaat om techniek) de 
aansluiting maakt naar het middel-
baar beroepsonderwijs. ‘De minis-

ters spraken met leerlingen en vak-
leerkrachten om te zien waar het 
techniekonderwijs behoefte aan 
heeft tijdens de komende regeerpe-
riode’, aldus directeur Henri van 
Breugel van het Gilde. Van Breugel 
hoopt dat de boodschap van de 
school duidelijk is overgekomen bij 
de ministers. ‘Deze school zet zich 
voor 100 procent in om goede vak-
mensen af te leveren. Daar is geld 
voor nodig.’

▶ ▶ tips? Mail naar enverder@nd.nl

en verder 
redactie nd • beeld nd 

Ingrid van Engelshoven en Arie Slob, de ministers van Onderwijs, krijgen 
uitleg van twee leerlingen.

kerknieuws

 ■ protestantse kerk
overleden
Goes | 11 november | Lubertus 
Antonie de Graaf (geboren 26 
december 1945). Hervormd predi-
kant Oudelande en Ellewoutsdijk 
(1973), Biezelinge (1979), doven-
pastor (predikant in algemene 
dienst, 1989). Emeritaat: 2008.
Haarlem | 10 november | Robert 
Hengstmangers (geboren 20 
september 1930). Hervormd pre-
dikant Zoeterwoude (1962), 
Heemstede (1966), Bloemendaal-
Overveen-Aerdenhout (1980). 
Emeritaat:1995.

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

foto die de krant niet haalde
beeld ap / Michael Sohn

De kunstenaar Manaf Halbouni, afkomstig uit Syrië, heeft bij de Brandenburger Tor in Berlijn bussen op hun 
achterkant gezet. Halbouni doet dit om aandacht te trekken voor het lijden van burgers in Aleppo. Bussen dienen in 
de Syrische stad geregeld als barricade tegen schutters. Het kunstwerk, dat ook in Dresden stond, is vastgemaakt 
aan een zwaar platform zodat de bussen niet kunnen omvallen. 

Ex-verdachten van een misdrijf die 
korte tijd waren opgesloten, krijgen 
steeds vaker een schadevergoeding. 
In 2016 ging het om 4819 vergoe-
dingen, in 2005 waren dat er nog 
780. Dat is dus ruim zes keer zo veel 
in elf jaar tijd. Er zitten ook steeds 
meer mensen in voorarrest.

In 2016 werd een op de vier verdach-
ten enkele dagen in een politiecel 
vastgehouden om daarna op vrije 
voeten te komen. In 2012 was dit een 
op de zes. Een steeds groter deel van 
de verdachten komt na die korte op-
sluiting weer vrij, meldt de Algemene 
Rekenkamer. 
Deze waakhond controleert de uitga-
ven van de rijksoverheid. Mensen die 
na drie dagen worden vrijgelaten en 
vervolgens een schadevergoeding 
vragen, krijgen gemiddeld 324 euro, 
dus 108 euro per dag. Rechters gaan 
de laatste jaren akkoord met zo’n 95 
procent van de verzoeken voor scha-
devergoeding. Het kostte de staat 8,7 
miljoen euro in 2016, tegen 5,4 mil-
joen in 2005.
De Algemene Rekenkamer benadrukt 
dat Nederland niet, zoals vaak wordt 
verondersteld, veel meer verdachten 
voorlopig opsluit in verhouding tot 

andere Europese landen. De ‘koplo-
perspositie’ is geen feit, aldus de 
waakhond. Het Openbaar Ministerie 
(OM) vindt dat een belangrijke con-
clusie en benadrukt dat ‘in ieder indi-
vidueel geval een bewuste en zorg-
vuldige afweging’ wordt gemaakt.
De Algemene Rekenkamer wijst op de 
twee fases van het voorarrest, dat be-
gint wanneer een verdachte is ver-
hoord en er een redelijk vermoeden 
van schuld is ontstaan. Eerst volgt de 
zogenoemde inverzekeringstelling 
(in principe niet langer dan drie da-
gen politiecel, maar maximaal zes), 
dan de voorlopige hechtenis. Deze 
tweede fase van het voorarrest in een 
huis van bewaring duurt in principe 
maximaal 104 dagen. <

anp nd.nl/nederland beeld anp / Lex van Lieshout

Ex-verdachten krijgen 
steeds vaker vergoeding

 ▶ Den Haag

Een verdachte in een politiecel.

Stobbeweg 19-21 – Ter Aar (ZH)
Einsteinstraat 29 – Dordrecht  

KEUKEN
BEURS
2018
+ deze week beursacties mede mogelijk 

gemaakt door onze leveranciers.

www.keukenbeurs2018.nl

advertentie



22
media
woensdag 15 november 2017 nederlands dagblad

npo 1 ▶ kro-ncrv, 20.35-21.25 uur Van A naar B

Katja Schuurman en Daan Nieber doorkruisen ieder in hun eigen taxi zeven 
landen. Door de veelal wonderlijke ontmoetingen die dit oplevert, leren Kat-
ja en Daan het land veel beter kennen. In deze eerste aflevering die start in 
Athene, ontmoet Katja onder andere ‘The Poet Sandal Maker’ en wordt Daan 
toegelaten tot een exclusieve ‘men’s club’. Een zoektocht naar het Griekse 
boze oog leidt op de magische plek Meteora tot een verassende conclusie.

npo 3 ▶ bnnvara, 23.10-00.00 uur

3Doc: Die avond in 
Bataclan
Twee jaar na de terreuraanslag in de 
Parijse concertzaal Bataclan spreekt 
documentairemaker Jessica Villerius 
in Die avond in Bataclan hoofdperso-
nen en nabestaanden van het bloed-
bad. Die avond van 13 november 
2015 drongen drie ISIS-terroristen 
tijdens een concert van de Ameri-
kaanse rockband Eagles of Death 
Metal de concertzaal binnen waarbij 
ze 89 muziekliefhebbers doodden. 
De documentaire toont wat de ge-
volgen kunnen zijn als iemand met 
radicale denkwijzen de stap maakt 
naar extremisme. Hoe kan zoiets ge-
beuren? En wat maakt dat iemand 
tot zo’n daad in staat is?

npo 1 ▶ kro-ncrv, 21.25-22.20 uur

Liefs uit...
In zijn reeks over Nederlanders met 
een buitenlandse geliefde portret-
teert Joris Linssen Lucien en zijn 23 
jaar jongere vriend Victor. Lucien en 
Victor trouwen in het Vondelpark, 
maar kort daarna moet Victor terug 
naar het homofobe Venezuela.

Angst kan zowel het beste als 
het slechtste in mensen naar 
boven brengen, blijkt uit de do-
cumentaire Death in the termi-
nal. De film reconstrueert een 
schietpartij in een Israëlisch 
busstation. In de achttien mi-
nuten die daarop volgen, domi-
neren paniek, doortastendheid, 
woede en twijfel.

Op 18 oktober 2015 opent een 
man het vuur in een busstation in 
de Israëlische stad Beersheva. De 
eerste impuls van de meeste aan-
wezigen is om zich uit de voeten 
te maken. Mensen rennen in pa-
niek naar buiten of verstoppen 
zich in voorraadkasten en achter 
de toonbanken van winkeltjes. 
Sommigen, zoals verkoper Lihi 
Levi, handelen uit een andere im-
puls. Na het salvo twijfelt ze geen 
seconde, maar rent met gevaar 
voor eigen leven naar de slachtof-
fers om eerste hulp te verlenen. 
‘Ik voelde helemaal geen stress’, 
vertelt ze in de documentaire. ‘Nu 
ik dit vertel, voel ik wel stress. 
Maar toen handelde ik op de au-
tomatische piloot.’
Regisseurs Tali Shemesh en Asaf 
Sudrl filmden voor de reconstruc-
tie diverse ooggetuigen. Ze vroe-
gen hun om de aanslag uit eigen 
perspectief te vertellen. Ook 
maakten ze gebruik van de beel-
den van beveiligingscamera’s die 
op verschillende plekken op het 
station hangen.
Ondanks de korrelige opnames 
zijn de paniek en woede op het 
gezicht van de mensen en de 
kleur van bloed op de grond goed 
te zien.

De documentaire is sowieso wei-
nig verhullend. Als kijker is het 
moeilijk om je hoofd niet van het 
scherm af te wenden wanneer 
omstanders hun boosheid botvie-
ren op de man van wie ze denken 
dat hij de schoten heeft afge-
vuurd.
Moshe Kovachi, een vrijwilliger in 
een kibboets, probeert hen ervan 
te weerhouden de man te mis-
handelen. Ik moest hen redden 
van zichzelf, vertelt hij. ‘Op zo’n 
moment doen mensen verderfe-
lijke dingen. Ik schreeuwde naar 
ze: “Wilden, jullie zijn wilden!”’
Ook falafelverkoper Hoshi Kom-
baz, die filmpjes van de boze me-
nigte maakte, zet vraagtekens bij 
de vermoedelijke dader. ‘Hij droeg 
slippers. Welke terrorist draagt er 
nou slippers?’, legt hij zijn twijfel 
uit. Maar de moed om zijn ge-
dachten in het openbaar uit te 
spreken heeft hij niet, want 
‘straks pakken ze mij’. En wat als 
hij het mis heeft?
Death in the terminal laat indrin-
gend zien hoe verschillend men-
sen reageren op terreur en angst. 
Ook maakt de film duidelijk hoe 
dun de scheidslijn is tussen goed 
en kwaad. Wanneer je geweld 
met geweld beantwoordt, ben je 
dan een held of een wilde? Met de 
documentaire willen Shemesh en 
Sudrl hun publiek een spiegel 
voorhouden: vanuit welk per-
spectief zouden wij handelen in 
een crisissituatie? En hoe snel 
vertroebelen onze vooroordelen 
en angst voor ‘de ander’ het zicht 
op de waarheid?

▶ ▶ Death in the terminal, vpro, 
npo 2, 23.00-00.00 uur.

tv vooraf
Sanne van Grafhorst nd.nl/media beeld idfa

Een terrorist op slippers

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

   07.30  NOS Journaal met gebarentolk.    07.34  
NOS Journaal.    07.38  NOS Journaal.    07.42  
NOS Journaal.    08.00  NOS Journaal met ge-
barentolk.    08.15  NOS Journaal.    08.30  NOS 
Journaal.    08.34  NOS Journaal.    08.45  NOS 
Jeugdjournaal met gebarentolk.    09.00  NOS 
Journaal met gebarentolk.    09.15  De och-
tendkus.    09.30  Brandpunt.    10.35  De Wereld 
Draait Door.    11.35  BinnensteBuiten.    12.05  
Opsporing verzocht.    12.57  Politieke Partijen: 
PvdD.    13.00  NOS Journaal.    13.10  NOS Sport-
journaal.    13.20  Blauw Bloed.    13.55  Kassa. 
   14.50  Kruispunt.    15.20  Geloof en een Hoop 
Liefde.    16.00  NOS Journaal.    16.10  De Tiende 
van Tijl.    16.50  Natuur op 2: Wild Arabia. 
   17.50  Geloof en een Hoop Liefde  ...............
  
  18.30  Hallo Nederland.   
  18.50  BinnensteBuiten.   
  19.20  Omdat ik het zeg!   
  19.55  Met het mes op tafel.   
  20.25  Recht van Spreken.   
  21.10  Zembla.   
  22.00  Nieuwsuur.   
  22.45  Inside IDFA.   
  23.00  2Doc: Death in the Termi-

nal  

   00.00  De Boeddhistische Blik: Prison Pio-
neers.    01.00  Nachtzoen.    01.10  Nieuwsuur.  

     10.00  Teletubbies.    10.15  Nijntjes avonturen, 
groot en klein.    10.20  Bing.    10.30  Zappelin 
Go.    10.35  Timmy tijd.    10.45  Ziggy en de 
Zootram.    11.00  Noddy, de detective.    11.15  
Sesamstraat 10 voor...    11.25  George & Paul. 
   11.30  Mijn vriendjes Teigetje en Poeh.    11.40  
Barbapapa rond de wereld.    11.50  Angelina 
Ballerina.    12.05  Apennoten.    12.20  Buur-
man en buurman.    12.24  Rintje.    12.30  Het 
Sinterklaasjournaal.    12.40  Puppy Patrol. 
   13.10  Kosmoo.    13.40  Studio Snugger.    14.00  
Het Sinterklaasjournaal.    14.10  Schoolmagic. 
   14.25  Checkpoint.    14.35  BZTshow.    15.30  Z@
ppbios: Oswald en de pinguïns.    17.00  Check-
point.    17.20  Hip voor Nop.    17.45  Freeks wilde 
wereld  .................................................
  
  18.00  Het Sinterklaasjournaal.   
  18.15  Checkpoint.   
  18.20  SpangaS.   
  18.40  Het Klokhuis.   
  19.00  NOS Jeugdjournaal.   
  19.25  Je Zal Het Maar Hebben.   
  19.50  3 Op Reis Midweek.   
  20.25  De Spuiten en Slikken Sekstest.   
  22.00  Louis Theroux: Twilight of the 

Porn Stars.   
  23.00  PowNews Flits.   
  23.10  3DOC: Die avond in Bata-

clan  

   00.05  De Wereld Draait Door.  

   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 Coun-
try.    16.45  Royal Recipes.    17.30  Flog It! .........
   18.15  Pointless.    19.00  BBC News at Six; 
Weather.    19.30  BBC Regional News and 
Weather.    20.00  The One Show.    20.57  
BBC News and Regional News.    21.00  
DIY SOS: The Million Pound Build for 
Children in Need.    22.00  The Apprentice. 
   23.00  BBC News at Ten.    23.30  BBC Regi-
onal News and Weather.    23.42  National 
Lottery Update.    23.45  A Question of 
Sport  ...........................................
   00.15  Junior Doctors: Blood, Sweat and Tears.  

   06.00  Science of Stupid.    06.20  The Incre-
dible Dr. Pol.    07.05  Dog Whisperer.    07.50  
Cesar Millan's Leader of the Pack.    08.10  
Air Crash Investigation.    09.00  Locked Up 
Abroad.    09.50  Blood Antiquities.    10.45  The 
Incredible Dr. Pol.    11.40  Mine Kings.    13.00  
Wicked Tuna: North Vs. South.    14.00  Wicked 
Tuna.    15.00  Nazi Weird War Two.    16.00  Car 
S.O.S.   17.00  Air Crash Investigation  ..............
   18.00  Continent 7 Compilations.    19.00  
Continent 7 Compilations.    20.00  The 
Incredible Dr. Pol.    21.00  America's 
National Parks.    22.00  Explorer XI Com-
pilations.    23.00  X: The Generation that 
Changed the World  .........................
   00.00  Star Talk.    01.00  The Story of God with 
Morgan Freeman.    02.00  Drugs Inc.   02.50  
Wicked Tuna: North Vs. South.    03.40  Air 
Crash Investigation.  

     12.00  BBC Newsroom Live.    12.30  Daily Poli-
tics.    14.00  Permission Impossible: Britain's 
Planners.    15.00  Live Tennis: ATP World Tour 
Finals.    17.45  Frankie Howerd: Talking Co-
medy ...................................................
   18.15  Street Auction.    19.00  Eggheads. 
   19.30  Strictly Come Dancing – It Takes 
Two.    20.00  Celebrity Antiques Road Trip. 
   21.00  MasterChef: The Professionals. 
   22.00  Peaky Blinders.    23.00  The Ap-
prentice: You're Fired.    23.30  Newsnight  
   00.10  Weather.    00.15  Ireland with Simon 
Reeve.    01.15  Sign Zone: Harry Potter: A His-
tory of Magic.    02.15  Sign Zone: Eat Well for 
Less?   03.15  This Is BBC Two.   

     07.30  NOS Journaal.    07.35  Goedemorgen 
Nederland.    08.00  NOS Journaal.    08.10  Goe-
demorgen 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 Geheu-
gentrainer.    10.00  NOS Journaal.    10.15  Kook 
mee met MAX.    10.30  Hallo Nederland.    11.00  
NOS Journaal.    11.15  Tijd voor MAX.    12.00  NOS 
Journaal.    12.20  NOS Journaal.    12.35  NOS 
Journaal.    13.00  NOS Journaal.    13.20  NOS 
Journaal.    13.35  NOS Journaal.    14.00  NOS 
Journaal.    14.15  Kook mee met MAX.    14.30  
NOS Journaal.    14.40  NOS Journaal.    15.00  
NOS Journaal.    15.20  NOS Journaal.    15.40  NOS 
Journaal.    16.00  Pauw.    17.00  NOS Journaal. 
   17.10  Tijd voor MAX.    17.55  Politieke partijen: 
FVD  .....................................................
  
  18.00  NOS Journaal.   
  18.15  EenVandaag.   
  18.45  NOS Sportjournaal.   
  19.00  De Wereld Draait Door.   
  20.00  NOS Journaal.   
  20.35  Van A naar B.   
  21.25  Liefs Uit...   
  22.20  Jonge Valken.   
  23.00  Pauw  

   00.05  NOS Journaal.    00.25  Pauw.  

     12.20  Dagelijkse kost.    12.35  Blokken.    13.00  
Het Journaal.    13.25  Het weer.    13.30  Iedereen 
beroemd.    13.55  Thuis.    14.20  The Zoo Kee-
pers.    14.45  Villa Politica.    16.14  Clips.    16.30  
The Last Ship.    17.10  Michela's Tuscan Kitchen. 
   17.35  Buren  ..........................................
   18.00  Het Journaal.    18.10  Het weer. 
   18.15  Dagelijkse kost.    18.30  Blokken. 
   19.00  Het Journaal.    19.40  Iedereen 
beroemd.    20.00  Joker+ en Lotto.    20.05  
Het weer.    20.10  Thuis.    20.40  Het gezin. 
   21.30  Pano.    22.15  Van Gils & gasten. 
   23.05  Het Journaal.    23.20  The Last Ship  
   00.01  Winst Joker+ / Lotto.    00.02  Keno. 
   00.03  Euromillions winstverdeling.  

     11.15  Wer weiß denn sowas?   12.00  Tages-
schau.    12.15  ARD Buffet.    13.00  ARD-Mit-
tagsmagazin.    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  
Hubert und Staller.    19.45  Wissen vor 
acht – Werkstatt.    19.50  Wetter vor acht. 
   19.55  Börse vor acht.    20.00  Tagesschau. 
   20.15  FilmMittwoch im Ersten: Götter in 
Weiß.    21.45  Plusminus.    22.15  Tagesthe-
men.    22.45  Maischberger  .................
   00.00  Nachtmagazin.    00.20  FilmMittwoch 
im Ersten: Götter in Weiß.  

NPO 1

ARD BBC 2

NGC

NPO 2 NPO 3

Trauma centrum Spoedeisende 
hulp- en ambulancemedewerkers 
worden gevolgd. sbs 6, 20.00 uur

EEN BBC 1

npo 1 ▶ max, 22.20-23.00 uur

Jonge Valken
Met meer dan honderd hotels in bin-
nen- en buitenland geldt Van der 
Valk als een van de grootste familie-
bedrijven van Nederland. In zes afle-
veringen van Jonge Valken worden 
zes achterkleinkinderen van Marinus 
van der Valk gevolgd die binnen het 
bedrijf werkzaam zijn.
In het vierde deel van de serie ligt de 
nadruk op Bill van der Valk in zijn 
Hotel Schiphol. Tijdens de kerstda-
gen houdt hij de touwtjes strak in 
handen. Dat moet ook wel, want op 
beide kerstdagen ontvangt hij ruim 
3500 gasten.
De uitzending besteedt ook aandacht 
aan achterkleinkinderen Marije van 
der Valk in Nijmegen-Lent en Ab de 
Bruijn in Sassenheim.
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rtl 5 ▶ 18.30-19.30 uur

Ramsay’s Kitchen 
Nightmares
Broer en zus Dino en Tina Fratangeli 
runnen een Italiaans restaurant in 
Beaver, een plaats in de Amerikaanse 
staat Pennsylvania. Dino kocht het 
met spaargeld van hun vader. Omdat 
het runnen van een eigen zaak hem 
zwaar viel, besloot Tina haar broer te 
gaan helpen. De opening van een 
nieuw restaurant in dezelfde straat 
heeft hun omzet geen goed gedaan. 
Maar als Dino en Tina hulp krijgen 
van de Britse chef-kok Gordon 
Ramsay, merkt hij al snel dat de 
 concurrentie niet hun grootste 
 probleem is.

npo radio 5 ▶ kro-ncrv,
20.00-22.00 uur

Volgspot
Programma over theater, media en 
met vooral veel muziek van eigen 
bodem. Elke uitzending sluit af 
met een miniconcertje uit de ar-
chieven van de publieke omroepen 
KRO en NCRV. De presentatie is in 
handen van Hijlco Span.

Wat trekt de aandacht op sociale 
media? Vandaag: Nederlands weer.

Het YouTube-kanaal Survival Guide to 
the Dutch heeft weer een hit te pak-
ken. Na video’s over onder andere 
Koningsdag, Sinterklaas en Nederlan-
ders op fietsen, legt de nieuwste vi-
deo uit hoe men het Nederlandse kli-
maat overleeft. Want dat valt 
blijkbaar nog niet mee. In de Engelse 
video, die in een paar dagen tijd al 
ruim honderdduizend keer is beke-
ken, leggen de makers eerst uit hoe 
fijn het leven in Nederland is. Ons 
land scoort hoog qua blije kinderen, 
gezondheidszorg en pensioenen en 
Nederlanders hebben daardoor wei-
nig te klagen. Behalve over één ding: 
het weer. De beelden van zonovergo-
ten molens worden plots vervangen 
door korte, dramatische shots van 
mensen die door regen en wind een 
paraplu hoog proberen te houden.
‘Het is niet verrassend dat de Neder-
landers meer woorden hebben voor 
slecht weer, dan Eskimo’s woorden 
hebben. Punt.’ Met een stortvloed 
aan voorbeelden laten de videoma-

kers zien hoeveel benamingen we 
eigenlijk hebben voor neerslag. Denk 
aan motregen, een buitje, spatjes, 
wolkbreuk, stortbui en noodweer. 
Het kan druilerig, wisselvallig, mie-
zerig, gietend, hozend en plenzend 
zijn, maar ook pijpenstelen regenen, 
enzovoort.
Net als de voice-over ophoudt, komt 
er een Nederlander in beeld die dui-
delijk wil maken dat er nog zoveel 
meer woorden zijn zoals, bagger-
weer, hondenweer, klereweer, klote-
weer, flutweer, rotweer enzovoort. 
We hebben ook wel zo veel woorden 
nodig, want Nederlanders raken niet 
uitgepraat over het weer. 
Daarom raden de videomakers aan 
om op elke gelegenheid in Nederland 

te klagen over de weersomstandig-
heden. Bijvoorbeeld door enkel ‘wat 
een weer’ te zeggen. Ook is het han-
dig om een app als Buienradar te in-
stalleren of om een ‘super sexy’ 
stormparaplu te kopen. Maar vooral? 
Maak er het beste van met elkaar. En 
als de zon dan eindelijk eens schijnt, 
zijn Nederlanders heel goed in het 
genieten door naar buiten te rennen 
en op een terras te zitten met een 
biertje. Totdat ze gaan klagen dat het 
te warm is natuurlijk.
In de reacties onder de video zijn 
mensen vol bewondering. Iemand 
schrijft bijvoorbeeld: ‘Het meest in-
teressante is dat als je helemaal 
voorbereid in Nederland aankomt 
met rubberen laarzen en een regen-
jas, je rondkijkt en erachter komt dat 
Nederlanders zich er niets van 
 aantrekken. Ze dragen sneakers en 
T-shirts als het regent en ze worden 
er niet eens verkouden door.’ Een Ne-
derlander reageert: ‘Oh, we worden 
wel verkouden. Dat is gewoon iets 
waar we mee leven. Sommige men-
sen zijn permanent verkouden.’

▶ ▶ bekijk de video op nd.nl/weer

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

Overleef het Hollandse weer

ophef in de regio

 ■ de ruimtereis van Rowin 
uit Helmond gaat niet door
Hij had er in 2012 maar liefst 
73.333 euro voor neergeteld: een 
ticket voor een ruimtereis. Maar 
dat geld is Rowin Hellings nu 
kwijt. Het ruimtereisbedrijf dat de 
vliegreis zou regelen, Xcor Aero-
space, is failliet. ‘Jammer’, zegt de 
Helmonder tegen Omroep Bra-
bant. Maar hij is nuchter. ‘Ik kan 
wel gaan zitten huilen maar daar 
heb ik alleen mezelf mee. Dus dat 
doe ik niet.’ Bij het ticket dat hij 
op 18-jarige leeftijd kocht, zaten 
ook leuke reisjes op de aarde in-
begrepen. Zo is de Helmonder al 
in Zwitserland en Amerika ge-
weest. Rowin sluit ook niet uit dat 
hij in de toekomst alsnog vertrekt 
van deze planeet. ‘De ruimte is er 
nog steeds. Ik ben niet bang dat ik 
mijn droom kwijt ben’, zegt hij.

 ■ mijnenjagers vertrokken 
naar de Oostzee
De vijf mijnenjagers die de afgelo-
pen dagen in de haven van Delfzijl 
voor anker lagen, zijn vertrokken 
naar de Oostzee. Daar gaan de 
schepen namens de NAVO oude 
mijnen en bommen uit de Tweede 
Wereldoorlog opsporen en on-

schadelijk maken. Op die manier 
vormen de explosieven geen ge-
vaar meer voor de scheepsvaart. 
Patrick Rutgers, een van de vier 
Groningers aan boord van mij-
nenjager Zr. Ms. Makkum, vertelt 
tegen RTV Noord over opmerke-
lijke bijvangsten. ‘Vorige week 
vonden we voor de Normandische 
kust bij toeval het wrak van een 
Duitse onderzeeër uit de Eerste 
Wereldoorlog.’

 ■ sinterklaasviering in kerk 
Raamsdonksveer gaat door
Op 3 december gaat de Sinter-
klaasviering in de Elisabethparo-
chie in Raamsdonksveer gewoon 
door. Eerder was dat niet duide-
lijk, omdat er commotie was ont-
staan. De rol van de Sint zou na-
melijk niet kerkelijk genoeg zijn. 
Na een gesprek tussen het Sint Ni-
colaas Comité en de parochie is 
dat probleem opgelost.

 ■ arrestaties in Brunssum 
na vondst hennepkwekerij
In Brunssum is dinsdagochtend 
een hennepkwekerij ontdekt. Dat 
schrijft wijkagent F. Kramer op 
Twitter. De politie heeft twee aan-
houdingen verricht.

redactie nd nd.nl/nederland beeld twitter

Wijkagent Kramer plaatste deze foto van de hennepplantage op Twitter.

   09.00  Herfstbeelden.    12.30  Rolkrant  .........
   18.55  The Story of China.    20.00  Terzake. 
   20.30  De afspraak.    21.15  Thomas speelt 
het hard.    22.05  Culture Club.    23.05  
Winteruur.    23.15  Suspects  .................
   00.10  Canvaslus.   

   08.00  Homecoming.    08.30  Joyce Meyer. 
   09.00  Wijs HH.    09.30  I24News.    09.36  
Uitgelicht!   10.00  Op zoek naar een wonder. 
   11.00  Drievoudig snoer of zijden draadje. 
   11.30  IsraelCNN.    12.00  Wijs HH.    12.30  Ano-
ther Life.    13.00  Black Beauty.    13.30  Drievou-
dig snoer of zijden draadje.    14.00  In Touch. 
   14.30  IsraelCNN.    15.00  Wijs HH.    15.30  Op 
zoek naar een wonder.    16.30  Drievoudig 
snoer of zijden draadje.    17.00  Blalala.    17.11  
Blalala.    17.22  Nonnie.    17.30  The Drive TV  .....
   18.00  I24News.    18.05  David Maasbach. 
   18.35  Another Life.    19.00  Wijs HH.    19.30  
Transparant.    20.00  Black Beauty.    20.30  
Uitgelicht!   21.00  Puur! tv.    22.00  Joyce 
Meyer.    22.30  700 club Canada – Israël. 
   23.00  Uitgelicht!   23.30  Stevies trek  ......
   00.00  Stevies trek.    00.05  Another Life. 
   00.30  Wijs HH.    01.00  Joyce Meyer.  

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

   14.00  RO non-stop.    16.00  Non-stop muziek 
uit de Keuzelijst.    17.00  RO non-stop  ..........
   18.00  RO non-stop kinderkoren.    19.00  
RO kindertrein.    20.00  Cascade.    21.00  
Orgelistuur.    22.00  Dagsluiting.    22.15  RO 
non-stop  .....................................
   00.00  RO non-stop.    01.00  RO non-stop an-
derstalig.    02.00  Aan Tafel.  

     08.25  B.O.Z.: Blazing Team.    08.53  B.O.Z.:De 
Daltons.    09.00  Vis TV.    09.30  Vis TV.    10.00  
Truck & Tractor Pulling.    10.30  Truck & Tractor 
Pulling.    11.00  De Sterkste Man.    12.00  Stop! 
Politie.    13.00  Politie op je hielen.    14.00  Lek-
ker snugger.    14.30  The King Of Queens.    15.00  
Flodder.    15.30  Bezopen bestuurders.    16.00  
Politie op je hielen.    17.00  Lekker snugger. 
   17.30  The King Of Queens  .........................
   18.00  Flodder.    18.30  Bezopen bestuur-
ders.    19.00  Idioten Op De Weg.    19.30  
Stop! Politie.    20.00  RTL 7 Darts: Grand 
Slam Of Darts .................................
   00.00  Max Payne.    01.50  Teleshop 7: Nacht-
lounge.    02.01  Teleshop 7: Nachtlounge.  

   06.00  Teleshop 5: Thane.    07.30  TekstTV. 
   08.00  Teleshop 5: Tommy Teleshopping. 
   09.50  Teleshop 5: Kortingsbrigade.nl.    10.00  
Teleshop 5: Dit Is Mijn Toekomst.    10.35  Tele-
shop 5: Kortingsbrigade.nl.    10.45  Teleshop 5: 
Tommy Teleshopping.    11.00  Teleshop 5: Tha-
ne.    12.45  Teleshop 5: Dit Is Mijn Toekomst. 
   14.00  Teleshop 5: Thane.    14.15  Teleshop 5: 
Tommy Teleshopping.    16.30  Over de kook. 
   17.00  RTL Travel  ......................................
   18.00  Nieuwe tijden.    18.30  Gordon 
Ramsay: Oorlog in de keuken!   19.30  
Galileo.    20.30  The Bounty Hunter.    22.40  
Extreme Bruiden.    23.40  Nieuwe tijden  
   00.10  Galileo.  

   06.00  Loop: Hart van Nederland   07.25  Pas-
tor Joseph Prince – New Creation TV.    08.00  
Tommy Teleshopping.    14.00  De Grote Ver-
bouwing.    15.00  Vtwonen.    16.00  De Grote 
Verhuizing.    17.00  De Grote Verbouwing  .......
   18.00  Hart van Nederland – Vroeg. 
   18.15  Shownieuws – Vroege editie. 
   18.30  Huizenjacht.    19.30  Utopia.    20.00  
Trauma Centrum.    20.30  Hart in aktie. 
   21.30  Team vermissingen.    22.30  Loop: 
Hart van Nederland – Late editie.    22.55  
Shownieuws – Late editie.    23.25  Piets 
weerbericht.    23.30  De spa  ................
   00.05  Reportage: New York ER: Met één been 
in het graf.    01.00  Relax TV.    05.00  Astro TV.  

     11.00  Goede tijden, slechte tijden.    11.30  The 
Bold and the Beautiful.    12.00  Nieuwe Tijden. 
   12.40  Teleshop 4: Dit Is Mijn Toekomst.    13.05  
RTL Woonmagazine.    13.45  RTL Late Night. 
   15.00  Het Perfecte Plaatje.    16.00  RTL Nieuws. 
   16.05  Onschuldig?!   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.    19.50  Winnen Doe Je Bij 
...   19.55  RTL Weer.    20.00  Goede tijden, 
slechte tijden.    20.30  Van Der Vorst Ziet 
Sterren.    21.30  Herrie In De Druiventros. 
   22.30  RTL Late Night.    23.45  RTL Nieuws  
   00.00  RTL Weer.    00.10  RTL Boulevard.    00.55  
RTL Late Night.  

Family7 Groot Nieuws Radio

Canvas

RTL 4

RTL 5

SBS 6

RTL 7

Reformatorische Omroep

Captain Phillips Film over het 
vrachtschip van kapitein Phillips dat 
wordt gekaapt. rtl 8, 20.30 uur

Wij verzorgen 
uitvaarten in heel 
Zuid-Holland

kijk ook op
www.hess.nl

Naast drie eigen locaties van Hess in 
Rotterdam en Capelle aan den IJssel 
ZIJN ALLE UITVAARTCENTRA 
VIA HESS BESCHIKBAAR

VRAAG EEN GRATIS 
INFORMATIEPAKKET AAN
bel: 010 418 23 33 of mail naar
uitvaartzorg@hess.nl

Christelijke toewijding
in uitvaarten

advertentie
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stilgezet
Rechters 1:11 en 12

Dochter
Vervolgens trokken ze op tegen 
Debir, dat toen nog Kirjat-Sefer 
heette. Kaleb beloofde: ‘Wie 
Kirjat-Sefer verovert, zal ik mijn 
dochter Achsa tot vrouw geven.’

Snap jij Kaleb? Hij was een man 
van eer. Tijdens de woestijnreis 
was hij gekozen om Kanaän te 
verkennen. Hij en Jozua wisten 
dat de HEER de reuzen kon ver-
slaan. Trouw had hij bijgedra-
gen aan de verovering van het 
beloofde land. Wat bezielde 
hem dan om z’n dochter te ver-
lagen tot beloning? En wat 
dacht Achsa er zelf van als prijs 
te worden uitgereikt?
Maar al komt Kalebs beloning 
vreemd over, hij wist goed wat 
hij deed. Alleen iemand met 
het inzicht van een veldheer en 
de moed van een gelovige zou 
de reuzen van Debir kunnen 
verslaan. En Achsa? Ze was een 
doortastende vrouw, die ver-
langde naar een gelovige man 
met durf. Ik zie een glimlach 
om haar mond.

ik & mijn huis
bijdragen? achterop@nd.nl

Leuk jongetje
Met mijn vijfjarige kleindochter 
heb ik een leuk gesprekje over 
baby’s die groeien in de buik. 
Opeens zegt ze: ‘U had vroeger 
wel een heel leuk jongetje in uw 
buik.’ Ik antwoord: ‘Wie dan?’ 
Haar antwoord is gevat: ‘Mijn 
papa natuurlijk.’

tweet van de dag

Henk de Bot
Rellende Zweden hebben in de 
Schilderswijk een compleet bushokje 
in elkaar gezet. #itazwe

limerick
Kees van Egmond

Mestfraude

En zo werd in sluw Beersterhoogen
de mestcontroleur weer bedrogen:
‘Je ziet het toch man!
Hier, kijk nog eens dan,
je hebt toch geen stront in je ogen?’

bijdragen? achterop@nd.nl

dierbare foto
Machteld Meerkerk • beeld nd

Aan de muur van de feestlocatie Rietland in Zuid-
wolde hangt deze levensgrote trouwfoto van Teu-
nis Teunissen en Cornelia Teunissen-Molendijk. ‘Ze 
zouden het prachtig hebben gevonden’, denkt 
dochter Leny Hoogakker-Teunissen uit Middelhar-
nis. Haar vader werd geboren in 1897, haar moeder 
in 1907. Teunis werkte jarenlang als uitvoerder bij 
de firma Moerheim in Dedemsvaart, hij legde tui-
nen aan. Daarvoor reisde hij hele einden per auto. 
Daarover vertelde hij later graag aan zijn kinderen. 
In de jaren twintig was dat namelijk nog een grote 
zeldzaamheid. Helaas raakte hij door de crisis in de 
jaren dertig zijn baan kwijt. Na de trouwdag, 16 
mei 1933, vond hij werk als tuinman bij de plant-

soenendienst van de toenmalige gemeente Schie-
broek. Het echtpaar kreeg vier kinderen: een zoon 
en drie dochters. ‘We hebben hele fijne ouders aan 
hen gehad’, aldus Leny. 
Haar oudste zus, die in Assen woont, vierde vorig 
jaar haar tachtigste verjaardag. Als feestlocatie 
koos ze Rietland in Zuidwolde, dat gerund wordt 
door haar zoon en schoondochter. De hele familie 
werd uitgenodigd. Leny: ‘Mijn zus had door de te-
lefoon al verteld dat haar schoondochter de foto 
van pa en moe helemaal had uitvergroot. Het was 
erg mooi om het in het echt te zien. We krijgen ook 
leuke reacties van vrienden en bekenden die deze 
locatie ook bezocht hebben.’

Foto’s vangen de tijd. Ze vertellen verhalen en herbergen herinneringen: oude geliefden, een vervlogen 
jeugd of een favoriete plek. In deze rubriek iedere week een dierbare foto met een verhaal.

■ndmorgen
In de rubriek Houvast een gesprek met 
3FM-dj Joram Kaat. ‘God is de enige 
zekerheid in mijn leven.’ <

 
Herman Veenhof nd.nl/buitenland beeld anp

Door transplantatie van huidweefsel 
dat was gekweekt uit zijn eigen 
stamcellen, is een inmiddels negen-
jarig jongetje gered van een wisse 
dood. Niet alleen betekenen de aard 
en de schaal van de operaties een 
medische doorbraak. Ook ethisch kan 
het gebruik van de eigen stamcellen, 
nu al goede of ‘ethische’ stamcellen 
genoemd, een nieuw hoofdstuk ope-
nen in een medisch dossier dat religi-
eus en politiek van belang is. Het 
tijdschrift Nature wijdde er een spe-
cial aan.
In 2013 vluchtte een gezin uit Syrië. 
Hassan, hun kind van destijds vijf 
jaar oud, had last van een zeldzame, 
maar vreselijke ziekte: junctional 
epidermolysis bullosa, een complexe 
vorm van Epidermolysis Bullosa (EB). 

Dat is een ziekte waarbij een gen 
(LAMB3) – dat noodzakelijk is om 
een eiwit (laminin 332) te vormen 
dat het mogelijk maakt dat de opper-
huid aan het vlees eronder hecht – 
muteert. 
Er zijn negentien varianten van zo’n 
mutatie bekend. Wereldwijd lijden 
er ruim een half miljoen mensen aan 
deze ziekte, in de Verenigde Staten 
25.000 en in Nederland zo’n 750.

vreselijk
De gevolgen van EB zijn vreselijk. De 
huid wordt aangevreten, laat los en 
het herstelt zich niet. De patiënten 
lopen erbij alsof ze enorme brand-
wonden hebben. Ze hebben altijd he-
vige pijn en elke infectie kan dodelijk 
zijn. Bovendien zijn de kosten voor 
medische verzorging enorm. ‘Alleen 
al het verband kost ruim een ton aan 
dollars’, zegt Peter Marinkovich, een 
dermatoloog aan Stanford University 
in Palo Alto (in de Amerikaanse staat 
Californië) in het blad Sciencemag. 
Toch gloort er licht aan de horizon. 
Hassan werd behandeld in het Sankt 
Josef-kinderziekenhuis van de Ruhr-
Universiteit in het Duitse Bochum. 
Veel meer dan pijnbestrijding, tot 
aan morfine toe, konden de artsen 
hem niet geven, zeggen de medici die 
onder leiding van Tobias Rothöft met 
hem bezig waren. Een dubbele bacte-
riële infectie leek de jongen te vellen. 
Het Duitse team zocht raad bij de Ita-
liaanse celbioloog Michele de Luca, 
die aan de Universiteit van Modena 
al vanaf de jaren tachtig onderzoek 
verricht naar de mogelijkheden van 
huidkweek met eigen stamcellen. Hij 

combineert de kweek met steeds 
grotere oppervlakten huid. 
In drie operaties kon het team in 
Bochum Hassans lichaam eind 2015 
voor 80 procent met nieuwe huid 
bekleden. Hij oogt wat rimpelig, 
maar de huid hecht normaal en her-
stelt ook na opgelopen wondjes, 
stelde De Luca in een podcast van 
zijn instelling.
Er resten nog vragen, die RTL en de 
Volkskrant optekenden uit de mond 
van Nederlandse medici: kan de 
stamceltherapie alle 19 varianten 
van genmutatie pareren? En kan de 
gekweekte huid zichzelf elke maand 
vernieuwen, zoals gewone huid? <

Nee, zwartkijkers, niet alles 
gaat maar slechter. De Witkijker 
leest en denkt in deze donkere 
maanden na over het nieuws en 
signaleert verhalen die 
hoopvolle ontwikkelingen laten 
zien, als tegenwicht voor de 
dagelijkse stroom onheil. 
Vandaag: ‘ethische stamcellen’.

bron: afp / nature 

gentherapie biedt hoop aan patiënt met ernstige huidziekte
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maanden

Onaan-
getaste huid
Zieke huid

Dankzij gentherapie op zijn eigen gekweekte huidcellen heeft een zevenjarig jongetje met de ernstige, 
erfelijke huidziekte epidermolysis bullosa weer een nieuwe, gezonde huid gekregen.

Bij het jongetje was 80% van zijn 
huid aangetast door epidermolysis 
bullosa, waarbij de huid makkelijk 
loslaat en er blaren ontstaan.

Afname 
klein stukje
onaangetaste
huid

Inbreng werkzaam
hechtingsgen LAMB3 dat hechtings-
eiwitten kan aanmaken waardoor
opperhuid weer met
onderliggende lederhuid 
wordt verbonden

Transplantatie
nieuwe huid

Nieuwe huid verankert zich 
normaal aan onderliggende
huidlaag

Kweek 
gezonde
huidcellen

Vorming van uiteindelijk
bijna een vierkante meter 
nieuwe, genetisch
aangepaste huid

de Witkijker

Hassan krijgt nieuwe huid 
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Game
Knack 2: vijanden verslaan door 

puzzels op te lossen.
 ▶ pagina 13

De Bellinga’s
Elke dag je gezinsleven vloggen 
voor 150.000 abonnees.

 ▶ pagina 6

Topkoks
Restaurants zijn hard op zoek 
naar kooktalent. 

 ▶ pagina 4

Hoe een bore-out je 
werkplezier vergalt

Uitgeput van 
verveling

 ▶ pagina 8

jong
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marktplaats
Harm Bosma beeld marktplaats

Hebt u uw auto weggedaan?
‘Nee, ik rijd tegenwoordig in een andere Tes-
la. Die kon ik kopen tegen gunstiger voor-
waarden. Van mijn oude Tesla had ik nog ex-
tra velgen liggen. Die wil ik kwijt. Mijn 
nieuwe auto rijdt overigens heerlijk. Als je 
eenmaal een Tesla hebt, wil je nergens an-
ders meer in rijden.’

Hoe dat zo?
‘Naast het feit dat deze auto heel fijn rijdt, 
zitten er ook veel extra hulpmiddelen in die 
de veiligheid waarborgen. 
En daarnaast: het zijn natuurlijk ook prach-
tige auto’s om te zien. Bovendien is het ook 
een milieuvriendelijke auto. Dat vind ik be-
langrijk. Het is zonde dat we met z’n allen het 
milieu zo verzieken.’

Veel mensen schijnen hun eigen auto 
niet goed te kennen. Er zitten veel 
hulpmiddelen in die niemand gebruikt. 
Kent u ze allemaal?
‘Haha, dat hoop ik wel zeg! Ik rijd al meer 
dan drie jaar Tesla, dus ik denk dat ik de auto 
wel aardig goed ken. Hoewel … Iets over het 
hoofd zien, kan natuurlijk altijd. Wel weet ik 
zeker dat ik geen zelfrijdende auto heb, haha. 
Zo’n auto zou ik ook niet willen hebben, ik 
vind rijden veel te leuk.’

Rijdt u veel?
‘Als ondernemer van een marketingbureau 
moet ik vaak naar klanten toe, dus ik ben re-
gelmatig met de auto op pad, vooral in de 
Randstad. Een goede auto vind ik daarom be-
langrijk. Ik heb een Tesla Model S. Goedkoop 
is-ie niet, maar door verschillende regelingen 
is deze auto het bedrag dubbel en dwars 
waard. Zo heeft deze auto 0 procent bijtelling 
en is de S vrij van wegenbelasting.’

Liever geen zelfrijdende auto

Op Marktplaats wachten miljoenen tweedehands spullen 
op een nieuwe eigenaar. Vandaag hebben we de Tesla-
velgen van Marischka Brouwer (57) uit Den Haag gevon-
den.

wat: Tesla-velgen
prijs: € 3250
bijzonderheden: 21‘ Tesla Turbine-velgen, model S, inclusief gebruikte zomerbanden, in 
perfecte nieuwstaat, voorbanden: 5,5 mm, achterbanden 4,5 mm, bouwjaar 2012
kopen?
Hier staat de advertentie:http://tinyurl.com/teslavelg

lifestyle

boek
Annemarie Eversdijk beeld nd

Digitale detox
Nerveus bij de gedachte dat je 
je telefoon niet bij de hand 
hebt? Hoog tijd om een beetje 
balans in je digitale leven aan 
te brengen, schrijft de Britse 
ondernemer Tanya Goodin. Zij 
richtte Time to Log off op, 
waarbij ze mensen helpt meer 
afstand te nemen van de digi-
tale wereld. 
In het boekje Off. Verbeter je 
leven met een digitale detox, 
geeft Goodin leuke tips voor 
iedereen die graag een beetje 
wil afkicken van de smartpho-
ne. Probeer wat meer écht te 
leven, maak contact met an-
deren, schrijft ze. 
De adviezen zijn praktisch: 
laat je wekken door een ge-
wone wekker, schrijf een an-
sichtkaart naar iemand. Leer 
als alternatief tijdverdrijf een 
gedicht uit je hoofd, dat ver-
hoogt de concentratie. Of te-
ken eens een selfie, om je cre-
ativiteit te vergroten. 

▶ ▶ Off. Verbeter je leven met een 
digitale detox. Tanya Goodin. Uitg. 
Lev, Amsterdam 2017. 112 pag. 
€ 9,99

om het lijf

‘T-shirt en 
tas van mijn 
moeder’

naam: Cesay Vrede (17), student dieren-
verzorging.
draagt vandaag: Ripped jeans, 
denim jas, Jordans, sjaal en T-shirt met 
’Ik ben perfect’.

‘Dat shirt met ‘Ik ben perfect’ heb ik van 
mijn moeder gekregen, erg lief. En die 
tas is van mijn moeder zelf, die mag ik 
dan van haar lenen. Hij past leuk bij wat 
ik vandaag draag, vandaar.
Mijn stijl is ‘apart’: ik probeer niet te 
standaard te zijn zoals de meesten, een 
beetje hipster-achtig. Opvallende broe-
ken, een leuk vest of truitje. 

Mijn kleding haal ik meestal bij Footloc-
ker, Primark en soms vind je iets leuks 
bij een van die schattige winkeltjes in 
Rotterdam-Zuid. Het leukste wat ik af-
gelopen jaar kocht, waren mijn Jordan-
sneakers, ze zitten erg lekker en passen 
goed bij mijn stijl.
Ik geef er gemiddeld per maand een 
euro of 100 aan uit. Hangt trouwens 
ook een beetje af of er schoenen bij zit-
ten, of een jas. En of ik net uitbetaald 
heb gekregen op mijn werk, haha.’ ■

Niek Stam beeld Niek Stam
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interview

in gesprek met Willem de Vink
Martha Aalbers beeld Richard van Hoek

‘Als je weggeeft, kom je niets tekort’
‘Wij willen mensen dichter bij Jezus brengen’, zegt schrijver, illustrator en 
spreker Willem de Vink (60). Samen met zijn vrouw Marian bracht hij onlangs 
het boek Hemels Huwelijk uit, een eigen uitgave van zijn uitgeverij The Grace 
Factory. De Vink werd bekend met zijn stripboek Jezus Messias, dat inmiddels in 
meer dan honderd talen is vertaald. Hij heeft drie kinderen en twee 
kleinkinderen. Hoe denkt hij over gezondheid, geloof, geld en geluk?

gezondheid
‘Ik heb net geklust bij mijn schoonzoon en nu heb ik last van 
mijn rug, maar verder ben ik heel gezond. Ik maak elke dag 
een flinke wandeling om mijn gedachten aan te scherpen en 
met God te praten. Wij wonen op het Noordereiland, midden 
in de Maas in Rotterdam. In een half uur ben ik precies het ei-
land rond. Volgend jaar ga ik naar Nepal om les te geven aan 
een bijbelschool. Niet alle dorpen zijn goed bereikbaar met 
een auto, daarom heb ik wandelconditie nodig. Verder doe ik 
alles met mate. Matig eten, dat vereist een bepaalde discipline. 
Mijn vrouw kan overigens heerlijk koken. Omdat ik zelf boe-
ken schrijf, vind ik het lezen van andere boeken heel ontspan-
nend; literatuur, populairwetenschappelijk werk en kinder-
boeken. Die laatste lees ik om te ontdekken hoe je moeilijke 
dingen eenvoudig uitlegt. In mijn boeken en prediking leg ik 
de principes van het geloof graag eenvoudig uit.’

geloof
‘Het belangrijkste wat ik heb ontdekt, is dat Jezus in mij ge-
looft. Hij stierf voor mij aan het kruis en nam mijn tekorten 
weg en geeft me het geschenk van genade. Dit geeft me heel 
veel plezier om te leven, en maakt mij van binnen rijk. Zo kan 
ik ook liefde aan een ander geven. Dat doe ik bijvoorbeeld 
door te tekenen en te schrijven. Bij problemen is er altijd een 
‘en toch’. En toch komt het goed, want Jezus staat achter mij 
en maakt af waar Hij aan begonnen is. Alles wat ik doe en 
meemaak, heeft ook betekenis voor straks, over de dood heen. 
Er ligt een heerlijke toekomst voor me. Genade is het sleutel-
woord, Jezus vergeeft en zegent mij. Daarom heb ik ook geloof 
in mijn missie om boeken te schrijven. Ik kan daarin volhar-
den, want geloof is ook volhouden.’

geld
‘Ik ga altijd naar boekhandel Donner en De Slegte hier in Rot-
terdam. Elke week heb ik wel een loopje naar die boekwinkels 
om te kijken wat nieuw is. Soms gaan we op vakantie. Verder 
geven we ook geld weg, meestal aan mensen die dat ook weer 
uitdelen, zoals zendelingen. Ik heb gemerkt dat als je weg-
geeft, je niets tekortkomt. Ik ben eigen baas, en je weet nooit 
zeker waar je de volgende maand staat. Toen ik het boek Jezus 
Messias scheef en tekende, leefden we van de kinderbijslag. 
Toch zagen we dat God het zegende en in onze vragen ant-
woord gaf. We kregen een gift van iemand waarmee een paar 
duizend boeken gedrukt konden worden. Het stripboek stel-
len we beschikbaar tegen kostprijs voor zendingsdoeleinden.’ 

geluk
‘Jezus zegt in Johannes 15:8 dat ik de Vader blij kan maken als 
ik vrucht draag. Als ik spreekbeurten houd, is dat ook vrucht 
dragen. Ik sta graag op een podium om te zegenen. Als men-
sen mijn boeken lezen, pakken ze ook iets van dat geluk dat ik 
ontvangen heb. Dat is een zegen. Ik raak gefrustreerd als ik er-
gens in vastloop, zoals in een baan die niet bij mij paste. Ik 
werd bij een grote christelijke organisatie aangesteld als
geestelijk-visionair leider, maar moest in de praktijk als ma-
nager optreden. Toen ben ik overspannen geweest.’

▶ ▶ ‘PS: Wat niet veel mensen van mij weten, is dat ik soms 
competitief ben en graag op de fiets wedstrijdjes doe met 
andere fietsers die daar geen weet van hebben.’
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Vooral aan zelfstandig werkende koks van 
mbo-niveau 3 en hoger is een schreeuwend ge-
brek. Er zijn zesduizend vacatures, waarvan 80 
procent al langer dan drie maanden openstaat 
en daarom geldt als ‘moeilijk invulbaar’. De 
meeste openstaande vacatures – 22.000 – zijn 
weliswaar voor bedienend personeel, maar 
koks spelen een nogal cruciale rol. Over een 
wat minder goede bediening willen gasten nog 
weleens heen stappen. Als het eten niet goed is, 
komen ze niet meer terug. 
KHN waarschuwt dat het gebrek aan koks de 
komende jaren een knelpunt zal worden, zowel 
kwantitatief als kwalitatief: er zijn niet genoeg 
koks en degenen die zich aandienen, zijn dik-
wijls niet goed genoeg.
Dat is precies de ervaring van Corrie Hop van 

restaurant Silver. ‘Een luxerestaurant, net on-
der het niveau van een sterrenrestaurant’, om-
schrijft de 55-jarige restaurateur haar ambities. 
Naast Van der Drift en de 20-jarige Bas de Jong 
– net afgestudeerd op mbo-niveau 3 – zoekt 
Hop nog altijd naarstig naar een derde kok. 
Maar ga er maar aan staan, in Lelystad. 

schnitzelbakkers
‘Ik heb acht of negen reacties op mijn vacature-
advertenties gekregen’, zegt Hop. ‘Toen ik in 
2007 voor een cateringbedrijf een zelfstandig 
kok zocht, ook in Lelystad, kreeg ik er meer dan 
tweehonderd. Bovendien waren de mensen die 
op mijn koksvacature reageerden schnitzelbak-
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In Amsterdam en Flevoland is een 
nijpend tekort aan goede koks.
Remco Andersen / vk beeld Aurélie Geurts

Horeca schree
Nederland zit economisch in de lift 
en gaat weer graag uit eten. Overal 
openen aardige restaurants en die 
hebben koks nodig met een beetje 
niveau. We hebben het dus niet over 
goedbedoelende schnitzelbakkers, 
wil een ambitieuze restaurateur in 
Lelystad maar zeggen.

Chef-kok Nico van der Drift is een geschenk uit 
de hemel. Half augustus was Corrie Hop van 
restaurant Silver aan de Zilverparkkade in Lely-
stad de wanhoop nabij. Maandenlang adver-
teerde ze, voerde uiteindelijk afgeketste ge-
sprekken met de enige andere geschikte 
kandidaat, en belde zelfs naar koksopleidingen 
in de hoop dat die nog werkloze oud-leerlingen 
kenden. Maar krap twee weken voordat haar 
restaurant zou openen, zat ze nog steeds zon-
der chef-kok. 
Totdat Van der Drift (46) het restaurant in aan-
bouw binnenstapte met de vraag of ze mis-
schien nog een ervaren chef-kok zochten. Nico 
werkte in IJmuiden, wilde bij zijn vriendin in 
Lelystad intrekken en was daar op zoek naar 
een nieuwe baan. ‘Een perfecte match’, glim-
lacht Hop, en ze geven elkaar nog maar eens 
een warme handdruk, terwijl de coquilles 
knetteren in de braadpan. 
De horeca lijdt onder een fnuikend personeels-
tekort, lieten branchevereniging Koninklijke 
Horeca Nederland (KHN) en opleidingsinstituut 
Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) on-
langs becijferen. Voornaamste oorzaak: de ex-
plosieve groei van het aantal horecagelegenhe-
den, nu het land de afgelopen jaren weer 
economisch in de lift zit. Sinds 2008 is de werk-
gelegenheid in de branche met 16 procent ge-
stegen, gemeten in voltijdbanen. Het aantal ba-
nen in de restaurantsector is zelfs met 32 
procent toegenomen – maar er zijn niet genoeg 
gegadigden.

‘We krijgen vaak gladde 
jongens die nog geen 
citroen in partjes 
kunnen snijden.’

Corrie Hop, eigenaar van restaurant Silver in Lelystad.

neel frens

Tekenles
Het is de hoogste tijd dat ik eens een workshop tekenen ga 
volgen. Iedereen doet het en het is een investering in de 
oude dag. Als ik straks stram en stijf in mijn stoel zit, dan kan 
ik nog steeds de azalea in de vensterbank op papier schet-
sen. Of misschien kan ik dan inmiddels wel aquarellen. Dat is 
een kunst die door veel ouderen beoefend wordt. 
De workshop is in een arboretum, een parkachtige plek van 
grote schoonheid. Als je daar geen struik of doorkijkje naar 
de zin kunt vinden, dan kun je beter stoppen. De docente 
stelt voor dat ik eerst de stam van een boom ga tekenen. Ik 
installeer me op mijn klapstoel vlak voor een grote beuk. Ik 
schets en ik schets, maar een beukenstam wil het nog niet 
worden. De docente zegt echter dat ik het heel goed doe. Na-
tuurlijk moet de moed me niet worden ontnomen. Ze laat me 
een paar meter opschuiven naar voren en nu moet ik een de-
tail van de wortels tekenen en daarbij letten op licht en 
schaduw. Zit de schaduw links of rechts? En hoe krijg ik dat 
dan op papier? Ik neem maar weer eens een nieuw blaadje 
uit het schetsblok. Het hoeft niet fotoperfect te zijn, maar 
wel iets beukigs hebben.

Een cursiste blijft maar rondlopen zonder zelf veel te schilde-
ren, want dat doen de gevorderde cursisten vandaag. Nu 
staat ze alweer achter mijn klapstoel. ‘Wat stelt dat voor?’ 
vraagt ze. Wat stelt dat voor! Ik zit bijna met m’n neus op een 
beukenstam, wat zou ik aan het tekenen zijn? ‘Het geeft he-
lemaal niet als het de eerste keer niet lukt’, zegt ze luchtig-
jes. 
Ze klinkt als de docente, maar waar bemoeit ze zich mee? 
‘Mag ik jouw schilderij eens zien?’ vraag ik. ‘Nou nee, ik heb 
alleen nog maar de achtergrond geschilderd.’ Ik loop naar 
haar ezel, zo’n 50 meter verderop. Egaal groen is het gewor-
den. ‘Daarop komen de kleuren van dat doorkijkje met rode 
bomen beter uit’, zegt ze. 
Ik loop weer terug naar mijn beuk. Dan komt de docente met 
het voorstel dat ik een roos ga schilderen met pastelkrijt. 
Eerst de roos schetsen, dan de achtergrond inkleuren en ten 
slotte de roos zelf. Ik ga voor een struikje zitten met een bijna 
uitgebloeide roos waarvan de blaadjes naar binnen zijn ge-
vouwen. Er liggen regendruppels op. Mijn bewondering voor 
mensen die echt kunnen tekenen en schilderen neemt met 
sprongen toe. Een cursist loopt langs en zegt dat het een 
mooie bloem is geworden, maar geen roos. Als ik iets beter 
kijk, zie ik het ineens: sprekend een azalea.
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liseerde witlof legt. Eigenares Hop kan bijsprin-
gen als het in de toekomst razend druk wordt. 
Maar dat is niet haar werk; als maître de mai-
son is contact met gasten haar voornaamste 
taak – een belangrijke manier van klantenbin-
ding in restaurants van niveau.

sommelier
Hop is inmiddels in gesprek met een droom-
kandidaat. ‘Die zat in de halve finale van Top-
chef’, zegt ze bijna fluisterend. Hij kan zich niet 
vinden in de werktijden van Silver, maar mis-
schien valt er nog een mouw aan te passen – 
parttime bijvoorbeeld, of in drukke periodes, of 
zo nu en dan als gastkok in de hoop dat zijn 
kennis overwaait naar de andere twee koks. 
Zijn de personeelsproblemen dan voorbij?
‘We zoeken nog een sommelier’, zegt Hop. Ze 
glimlacht. ‘Het aanbod daarvan is karig in Fle-
voland, kan ik je vertellen. Het is nog moeilij-
ker een sommelier te vinden dan een kok.’ ■

dam, biedt gekwalificeerd personeel zelfs 
woonruimte en een scooter als ze bij hem ko-
men werken.
De instroom vergroten, meer mensen de bran-
che in trekken, betekent het aanzien van oplei-
dingen en beroepen in de horeca verhogen. 
Volgens Eshuis van opleidingsinstituut SVH is 
het ook een kwestie van investeren in vakop-
leidingen. ‘Echt de basisvaardigheden van het 
vak leren. In drie, vier, vijf maanden tijd kun je 
je basisdiploma hebben, zonder taal, rekenen 
en dat soort vakken.’

contact met gasten
Tot nu toe is het in restaurant Silver nog te 
doen; op een zaterdagavond rond acht uur zijn 
de helft van de 66 couverts bezet. Dat redden 
Nico en Bas samen; de gasten tafelen tevreden. 
‘Maar als hier straks zestig man zit, hebben we 
echt extra handen nodig’, zegt Nico, terwijl hij 
een doradefilet op een bedje van gekaramel-

kers. Daarmee red je het gewoon niet op dit ni-
veau.’
Het tekort aan koks is het meest acuut in Am-
sterdam en Flevoland. ‘Op culinair gebied 
groeit Amsterdam als geen ander’, zegt Ricardo 
Eshuis, directeur van het SVH. ‘Maar ook in Fle-
voland groeit de bevolking gestaag. Die mensen 
zoeken vertier, ondernemers springen in het 
gat, en zoeken arbeidskrachten. Bovendien 
heeft de nabijheid van Amsterdam een aanzui-
gende werking op horecapersoneel uit Flevo-
land. Het knelpunt in de restaurantbranche in 
Nederland zit vooral in de middensector, van 
eetcafés en gewone restaurants tot het iets 
luxere niveau. De toprestaurants komen wel 
aan hun personeel.’

scooter
Een rondgang langs Nederlandse restaurateurs 
leert dat er grote behoefte is aan basisvaardig-
heden. ‘We krijgen vaak gladde jongens met 

een koksopleiding op het hoogste mbo-niveau 
die nog geen citroen in partjes kunnen snijden’, 
zegt Michelle Quarz, samen met haar man uit-
bater van restaurant Quarz in Muiderberg. ‘Jon-
gens met minder opleiding maar met meer 
praktijkervaring doen het vaak beter. De hore-
caopleiding is niet zo heel belangrijk, maar je 
moet het wel kunnen.’

basisvaardigheden
De oplossing voor het tekort, stellen KHN en 
SVH, is tweeledig: de uitstroom uit de horeca-
branche verminderen en de instroom vergro-
ten. Dat eerste is deels aan de branche als ge-
heel: de horecasector kent al jaren geen cao 
meer en onbetaald overwerk is de norm. Deels 
ook is het aan individuele werkgevers om be-
staande werknemers sterker aan zich te binden 
– betere arbeidsvoorwaarden, flexibele werk-
tijden, scholingsmogelijkheden. Topkok Ron 
Blaauw, eigenaar van Ron Gastrobar in Amster-
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uwt om goede koks

Chef-kok Nico van der Drift. Het duurde maandenlang voordat Corrie Hop de geschikte kandidaat voor haar restaurant vond.
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En zo geschiedde. Fara en Daniël begonnen het 
videokanaal ‘SlankEnFitTV’ via YouTube, waar-
op educatieve video’s – gezonde recepten, 
boodschappenlijstjes – over een gezonde le-
vensstijl te zien waren. Onder de filmpjes 
plaatsten de Bellinga’s linkjes naar de coa-
chingspraktijk van Daniël en naar een e-book 
over gewichtsverlies dat Fara had geschreven. 
Dat liep zo goed, dat ze een uitnodiging kregen 
voor de ‘Dutch YouTube Gathering’ in 2016, 
een evenement waarbij allerlei online filmpjes-
makers samenkwamen. ‘Daar kregen we de tip 
verder te gaan als gezinsvloggers, omdat we zo 
een veel breder publiek zouden kunnen berei-
ken. Ik twijfelde, maar Fara zei: “Als we het nu 
niet doen, slaan we ons over twee jaar voor 

een kwam het ander’, zegt Daniël. In 2010 kre-
gen ze verkering.

geloof
In die tijd raakte Fara steeds geïnteresseerder 
in het christelijk geloof. ‘Ik was wel katholiek 
opgevoed, maar deed er niks mee’, zegt Fara. 
Daniël, die al christen was, nam haar mee naar 
de kerk en samen keken ze soms het christe-
lijke programma Hour of Power, terwijl ze con-
tact hadden via Skype. ‘Het was heel onge-
dwongen, dat vond ik fijn’, zegt Fara. 
‘Langzamerhand begon ik God steeds meer te 
ervaren.’ Op het christelijke festival Opwek-
king in 2010 kwam Fara ‘officieel’ tot geloof. 

‘Ik vond het heel bijzonder te zien hoe zo veel 
jongeren met God bezig waren. Het oubollige 
beeld dat ik van God had, viel voor mij weg.’
In 2011 trouwden Daniël en Fara, en in 2012 
kregen ze zoon Luan. Met zijn geboorte kwam 
het gezin voor een probleem te staan. ‘Als on-
dernemer had ik klanten nodig, die ik wierf 
door in winkelcentra en woonwijken flyers uit 
te delen’, vertelt Daniël. ‘Fara hielp me daarbij, 
dat kostte ons per dag soms wel drie uur.’ 
Met de zorg voor Luan was daar eigenlijk geen 
tijd meer voor. Fara: ‘Toen heb ik Daniël op zijn 
verjaardag verrast met een uitnodiging voor 
een bijeenkomst over online marketing.’ Da-
niël: ‘Daar gingen mijn ogen open. Wat ik elke 
dag op straat deed, kon dus ook online, zag ik.’ 

Alle dagelijkse gebeurtenissen van je gezin filmen. Voor Fara 
en Daniël Bellinga is het een manier van leven geworden. 
Arjan van der Linden beeld Dick Vos

Zeven dagen per week met z’n 
Fara en Daniël Bellinga uit Zwolle 
hebben met hun twee kinderen 
geen standaard gezinsleven. Als ge-
zinsvloggers filmen 
ze bijna iedere dag 
hun bezigheden. 
De Bellinga’s heb-
ben zo’n 150.000 
abonnees op 
YouTube.

‘Wacht even hoor, ik 
ben zo terug!’ Daniël Bel-
linga loopt naar het tuin-
hekje van zijn Zwolse ge-
zinswoning, waar twee 
zwaaiende tienermeisjes met 
hun fietsen staan. Hij maakt 
een kort praatje, geeft ze een 
visitekaartje en komt weer 
naar binnen. ‘Dat waren de 
eerste fans vandaag. Er zullen 
er nog wel meer volgen.’

Daniël (37) is geen zanger of acteur, maar fa-
milievlogger. Samen met zijn vrouw Fara (29), 
zoon Luan (5) en dochter Lucilla (2) filmt hij 
elke dag de belevenissen van het gezin voor 
hun gezamenlijke YouTube-kanaal. En die 
vlogs zijn populair. Als de fans die zo nu en dan 
aan de deur komen voor een handtekening of 
praatje daar al geen bewijs van zijn, is dat wel 
de woonkamerdeur die volgeplakt is met 
kleurplaten, tekeningen en kaarten gericht aan 
de Bellinga’s. ‘Dat is de post van deze maand’, 
zegt Fara. ‘Volgende maand hangt er weer 
nieuwe.’ Naast de televisie staat een zwart 
mandje met foto’s die fans hebben gestuurd. 
Ook die wordt elke maand ververst. 
Terwijl Fara koffie en thee inschenkt (‘koekje 
erbij?’), loopt Daniël regelmatig even weg om 
een van de camera’s te pakken die op een kast 
in de woonkamer liggen uitgestald. Er komt 
een bestelling van 2.500 visitekaartjes binnen 
(voor de meet & greet die de Bellinga’s binnen-
kort houden)? Dat moet even gevlogd worden. 
Luan en Lucilla staan te springen op de tram-
poline? Daar moet de camera bij. Zo verzamelt 
het gezin door de dag heen beeldmateriaal 
voor de dagelijkse vlog. ‘Het is een gewoonte 
geworden’, vertelt Daniël. ‘Toen ik mijn camera 
eens niet bij me had, kreeg ik gewoon ontwen-
ningsverschijnselen. Zodra er iets interessants 
gebeurde, greep ik onbewust naar de camera.’

klik
Het verhaal van de Bellinga’s begint in 2008. 
Fara en Daniël leren elkaar kennen op een 
congres in Engeland. Allebei zijn ze op dat 
moment zelfstandig ondernemer: Daniël was 
personal coach, Fara had een praktijk waar ze 
klanten hielp gezonder te leven. Daniël: ‘We 
voelden meteen een klik, maar aanvankelijk 
was onze relatie puur zakelijk. Ik ging een 
keer per week teambuildingstraining geven in 
de praktijk van Fara.’ 
Dat beviel, maar het pand werd te duur voor 
Fara. Ze besloot haar onderneming te stoppen 
en ging voor hetzelfde bedrijf als Daniël wer-
ken. ‘Onze vriendschap werd intensiever, we 
gingen een keertje samen stappen en van het 
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om. Laatst waren we bijvoorbeeld in een 
zwembad waar een grote groep kinderen met 
ons op de foto wilde. Hij zegt dan heel duide-
lijk: “Eén groepsfoto, dan is het klaar.” Zo zijn 
de fans tevreden en krijgen de kids rust.’ 
Ook hebben Fara en Daniël weleens getwijfeld 
of ze een vlog online moesten zetten. ‘Bijvoor-
beeld toen de oma van Daniël was overleden 
en hij huilend voor de camera stond’, zegt Fara. 
‘Of bij de bevalling van Lucilla. Maar dat zijn 
uiteindelijk de vlogs geworden waar ik het 
meest trots op ben.’

hard werken
Fulltime vloggen is hard werken, vertellen 
de Bellinga’s. ‘Mensen zien elke dag een filmpje 
van tien, twintig minuten online verschijnen en 
denken: zo moeilijk is dat niet, dat kan ik ook. 
Wat ze niet zien, is dat wij onszelf zeven dagen 
per week, 24 uur per dag filmen en dan nog 
elke avond aan het monteren zijn.’ Fara: ‘Ja, en 
zeker in het begin ging het echt niet  vanzelf. 
We hadden het toen niet breed. Op een gegeven 
moment hebben we zelfs met het laatste loon 
van mijn net failliete werkgever een camera ge-
kocht. We zijn uiteindelijk succesvol geworden, 
omdat we dat wel móésten: we hadden al onze 
schepen achter ons verbrand.’

Ondertussen is Fara liggend op de bank begon-
nen met het monteren van de filmbeelden van 
vandaag. Normaal deed ze dat altijd ’s avonds, 
maar nu ze zwanger is van de derde – in de re-
acties op de vlogs speculeren fans regelmatig 
over de naam en het geslacht van de baby – is 
dat te intensief. Als Fara klaar is met monteren 
zal Daniël de beelden online zetten, inclusief 
beschrijving en links naar andere video’s. Die 
taakverdeling is vanaf het begin duidelijk ge-
weest. ‘Ik heb weleens aangeboden de montage 
te doen als Fara een zware dag had gehad, 
maar dat is niet aan mij besteed’, zegt Daniël 
lachend. ‘Fara beschikt over een vorm van cre-
ativiteit die ik niet heb.’
Of ze nog een tip hebben voor beginnende 
 (familie)vloggers? ‘Aap niet na wat anderen 
doen’, zegt Daniël. ‘Ik kan wel op dezelfde 
 manier als Enzo Knol (populaire vlogger, red.) 
– die ik overigens fantastisch vind – gaan 
 vloggen, maar dat werkt niet. Mensen kijken 
naar YouTube omdat ze iets willen zien wat 
echt is.’ ■

onze kop.” Vanaf 1 juni 2016 begonnen we met 
het dagelijks uploaden van een familievlog.’ 
Dat heeft het gezin geen windeieren gelegd. 
Voor ze het roer omgooiden, hadden de Bel-
linga’s achtduizend abonnees en zo’n tweedui-
zend kijkers per video. Anno 2017 is het aantal 
abonnees gestegen naar honderdvijftigduizend 
en zijn sommige filmpjes meer dan een miljoen 
keer bekeken. YouTube dient niet meer als ma-
nier om klanten binnen te halen voor Daniëls 
onderneming, maar is door middel van reclame 
en sponsoring de primaire inkomstenbron van 
het stel geworden.
Dat brengt ook vragen met zich mee. Wat doe 
je bijvoorbeeld met de talloze bedrijven die 
willen dat je hun product – tegen betaling – 

aanprijst in je vlogs? Daniël: ‘Het moet bij ons 
passen. Onlangs vroeg een themapark ons re-
clame te maken voor een Halloween-actie. Dat 
past niet bij onze boodschap van geloof, hoop 
en liefde, dus dat doen we niet.’ Fara: ‘We pro-
beren bij reclameacties ook vaak iets terug te 
geven aan onze kijkers. Pas kregen onze kids 
bijvoorbeeld een badpuppy cadeau van een 
speelgoedbedrijf. Dat willen we best laten zien, 
maar dan willen we dat een kijker door middel 
van een winactie ook kans maakt op zo’n ding.’
Dan is er nog een ander dilemma. In juni was 
Daniël te gast in het EO-radioprogramma Dit is 
de dag. Het feit dat de ouders geld verdienden 
aan de belevenissen van hun kinderen had veel 
weg van kinderarbeid, vond Justine Pardoen van 
Bureau Jeugd en Media, een organisatie die zich 
inzet voor de rechten van kinderen en jongeren. 
‘Zulke opmerkingen krijgen we vaker’, zegt 

Fara. ‘Vooral toen we begonnen met onze fami-
lievlogs vonden mensen – ook in onze directe 
omgeving – het bizar dat we onze kinderen 
elke dag op internet zetten.’ 
Daniël: ‘Terwijl er in de Verenigde Staten al 
tientallen vloggers waren die precies hetzelfde 
deden.’ 
Fara: ‘Ik leg het altijd zo uit: als je op een boer-
derij werkt, helpen de kinderen ook met mel-
ken. Je werk maakt deel uit van je levensstijl en 
daarin neem je je kinderen mee.’ Daniël knikt. 
‘Ja, en het feit dat wij familievlogger zijn, heeft 
ook voordelen voor de kinderen. We zien het 
echt als een zegen dat we elke dag thuis bij de 
kinderen kunnen zijn. Daarnaast: als de kinde-
ren niet meer willen, stoppen we er per direct 
mee. Dan begin ik weer met lifecoachen. Maar 
ze vinden het juist leuk; Luan maakt vaak al uit 
zichzelf filmpjes.’

‘s ochtends vroeg
Dan is het tijd voor een rondleiding door het 
huis. Trots laat Luan de kast onder de trap zien, 
waar zijn – deels gesponsorde – speelgoed ligt 
uitgestald. Boven in de badkamer hangen aan de 
spiegel een paar briefjes die belangrijk zijn voor 
het gezin. Een ervan is een uitgeprinte reactie 
van een fan op Instagram. ‘Als ik thuiskom van 
een stomme schooldag en ik kijk jullie vlogs, be-
kijk ik de positieve kanten van het leven’, staat 
er. ‘Dat was zo’n belangrijke reactie voor ons, 
omdat dat precies is wat we willen uitstralen 
naar onze kijkers’, vertelt Fara. ‘We uploaden 
onze vlogs daarom ook ‘s ochtends vroeg, zodat 
de kijkers hun dag positief kunnen beginnen.’
Zien de Bellinga’s geen nadelen aan hun 
 levensstijl als gezinsvloggers? ‘Het gebrek aan 
privacy kan soms lastig zijn’, geeft Daniël toe. 
‘Soms worden we op een dag zes, zeven keer 
herkend. Allemaal mensen die met ons op de 
foto willen. Dat kan vervelend zijn voor Luan 
en Lucilla.’ Fara: ‘Daniël gaat daar goed mee 
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allen voor de camera

‘Toen ik mijn camera 
eens niet bij me had, 
kreeg ik gewoon 
ontwennings-
verschijnselen.’

Het YouTube-kanaal van Daniël en 
Fara is te vinden onder de naam ‘DE 
BELLiNGA’S’. 
De kinderen Luan en Lucilla zijn ook 
onder hun eigen naam te vinden op 
YouTube.

Als fulltime gezinsvlogger staat je kind 
elke dag in een filmpje op internet. 
Wat is het effect daarvan voor een 
kind?
Kinderpsychologe en opvoedkundige 
Tischa Neve: ‘Het belangrijkste is dat 
je als gezinsvlogger goed nadenkt 
over wat je wel en niet van je kind 
laat zien op het internet. Niet alle ou-
ders denken daar even goed over na, 
maar uit het verhaal van Fara en Da-
niël maak ik op dat zij dat wel doen. 
Goed bijvoorbeeld dat ze ervoor kie-
zen geen ruzies tussen de kinderen te 
laten zien.’
Wel is het lastig dat Luan en Lucilla 
nog zo jong zijn, zegt Neve. Ze hebben 
dus weinig inspraak in de levensstijl 
die ze op deze manier opgelegd krij-
gen. ‘Fara en Daniël zeggen wel te 
willen stoppen als de kinderen niet 
meer zouden willen, maar dat is wel 
lastig als je inkomen er afhankelijk 
van is. Als fulltime gezinsvlogger zul je 
bij elke keuze die je maakt moeten 
bedenken: doen we dit voor de mar-
keting of voor de kinderen? Ik ben er 
dan ook niet voor dat iedereen met 
deze vorm van vloggen gaat begin-
nen. Het is niet per definitie schade-
lijk of slecht voor het kind, maar het 
vraagt wel om veel wijsheid van de 
ouders.’

de Bellinga’s online

kind op YouTube
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onder druk komt te staan, ligt een bore-out op 
de loer. Mensen zijn innovatieve wezens, maar 
moeten daar wel de ruimte en mogelijkheden 
voor krijgen.’
Volgens Mariën heeft bore-out alles te maken 
met verveling. ‘In de ruimste zin van het 
woord. Het meest simpele voorbeeld is te wei-
nig werk, maar het kan ook gaan over te weinig 
interessant werk, te weinig uitdaging of te wei-
nig zingeving in werk. Als je jezelf de hele dag 
afvraagt of dat wat je doet bijdraagt aan het 
grotere geheel, kan ook verveling optreden.’ 

lamlendig
Die zingevingsvraag in combinatie met te wei-
nig uitdaging kent Arno (35). Omdat hij nog 
midden in de situatie zit, wil hij niet met zijn 
eigen naam in de krant, maar doet hij wel 
graag zijn verhaal. 
‘Ik werk bij een bank waar de top gereorgani-
seerd wordt. De ene baas is aan het afronden, 
de andere baas moet nog beginnen. Dan ont-
staat er grote stilte op het gebied van toe-

Heel ongelukkig werden Marieke en Arno, toen ze 
niet uitgedaagd werden op hun werk.
Esther van Lunteren beeld istock

Uitgeput van ver
Bore-out, het onbekende broertje 
van burn-out, is hard bezig aan een 
opmars in de lijst met meest voor-
komende werkgerelateerde ziektes. 
Het medicijn: nieuwe uitdagingen. 

Twee Zwitserse organisatieadviseurs, Peter 
Werder en Philippe Rothlin, deden al in 2007 
onderzoek naar verveling op het werk. Volgens 
dat onderzoek had 15 procent van de werkne-
mers een bore-out. En uit cijfers van het CBS 
blijkt dat vooral jongeren tot 25 jaar een on-
derwijsniveau hebben dat hoger is dan het ni-
veau dat het meest voorkomt binnen hun be-
roep. Ongeveer de helft van de hoger opgeleide 
jongeren die geen onderwijs meer volgen had 
in het derde kwartaal van 2015 een baan van 
middelbaar of lager onderwijsniveau. 
Bij 35-plussers zijn het vaak vrouwen die een 
baan hebben onder hun onderwijsniveau, blijkt 
uit het CBS-onderzoek. Het gevolg kan zijn: 
verveling, niet uitgedaagd worden op het werk.

Marieke Bos (25) uit Bodegraven weet wat het 
is om je te vervelen op je werk. Op de salesaf-
deling bij een evenementenlocatie was ze ver-
antwoordelijk voor het binnenhalen van zake-
lijke boekingen. ‘Het was eenzijdig werk, met 
als enige doel het maken van omzet. Daarbij 
was ik de enige met deze functie in het bedrijf 
en zat ik alleen op een kamer ik kon dus weinig 

samenwerken, terwijl ik graag mensen om mij 
heen heb. Langzaam sukkelde ik in. Ik had geen 
zin meer om naar mijn werk te gaan, had veel 
negatieve gedachten en raakte het geloof in 
mijzelf kwijt. Onder het mom ‘gewoon door-
zetten, het wordt vast wel weer beter en leu-
ker, gewoon nog een tandje erbij’, ging ik toch 
door. Uiteindelijk kon ik mij niet meer concen-
treren en kreeg ik last van hyperventilatie, pa-
niekaanvallen en begon ik mij terug te trekken 
uit contacten met anderen. De echte Marieke is 
een strever, enthousiast, houdt van samenwer-
ken, elkaar inspireren en brainstormen. Dat 
was ik helemaal kwijt.’ 

ruimte en mogelijkheden
Hilde Mariën herkent de klachten als geen an-
der. Als coach begeleidt ze individuen en be-
drijven op het gebied van bore-out, burn-out, 
keuzes maken en andere aan werk en stress ge-
relateerde thema’s. Vanuit haar praktijk in Me-
chelen merkt ze al snel op dat ze veel vragen 
over bore-out uit Nederland krijgt. 
‘Wellicht omdat het daar minder bekend is of 
er meer een taboe op rust’, is haar voorzichtige 
analyse. 
Het is dan ook haar grote missie leidinggeven-
den en overheden bekender te maken met het 
thema, zodat meer preventie mogelijk wordt. 
‘Leidinggevenden spelen een heel belangrijke 
rol in het voorkomen van bore-out. Werkne-
mers hebben namelijk het meest behoefte aan 
vrijheid, rust en erkenning. Als een van die drie 

‘Onder het mom 
“gewoon doorzetten” 
ging ik gewoon door.’

psychologie

Hart- en vaatziekten
Het mailtje naar mijn collega, twintig meter verderop in 
hetzelfde kantoor, is weer verstuurd. En dat na een dag te-
lefoontjes plegen, achterover hangend in mijn luxe kan-
toorstoel. Heerlijk met wat pepernoten en koffie tussen-
door. Herkent u ze? Dé ingrediënten voor hart- en 
vaatziekten? Hoeveel komen ze bij u voor? Lang zitten, wei-
nig bewegen en niet goed eten.
Steeds vaker komen hart- en vaatziekten voor door onze 
westerse leef- en eetstijl. Een te hoge bloeddruk, te hoog 
cholesterol of vaatvernauwing. Als oplossing kunnen medi-
cijnen worden geadviseerd. Maar dat is niet het enige wat 
helpt. Belangrijker nog is om te denken aan uw leef- en 
eetstijl. En dan niet alleen op het moment dat u last hebt 
van hart- en vaatzieken, maar verstandig om nu al voor uw 
hart en bloedvaten te zorgen.
Hoe dan? De belangrijkste adviezen zijn de veelgenoemde 
adviezen: beweeg voldoende. Dat wil zeggen: écht minimaal 
een half uur per dag. En eet genoeg groente en fruit! De ve-
zels uit groente en fruit hebben een gunstig effect op uw 
hart- en bloedvaten. Bijvoorbeeld groene bladgroenten 
zorgen voor een daling van het slechte cholesterol in uw 
bloed. Rode bieten zorgen ervoor dat uw bloeddruk daalt. 
Groente en fruit houden uw hart- en bloedvaten gezond. 
Daarnaast is het belangrijk om te letten op het vet dat u eet. 
Vet hoort thuis in een goed voedingspatroon. Maar er is wel 
verschil tussen de soorten vet. Verzadigd vet heeft een 
slecht effect op uw gezondheid. Onverzadigd vet is goed 
voor u. Kijk daarom altijd op het etiket van een product. Bij 
veel verzadigd vet kunt u het product beter laten staan. Bij-
voorbeeld volvette zuivelproducten. Een groot aantal 
bewerkte vleesproducten (worst, hamburgers, schnitzels) 
bevat ook veel verkeerd vet. En uiteraard ook snacks, zoete 
gebakjes en pepernoten. Wat u beter wel kunt eten, is bij-
voorbeeld vette vis, zoals zalm of makreel. Hierin zit veel 
vet, maar wel de goede vetten die zorgen voor uw hart- en 
bloedvaten. Ook noten, peulvruchten, volkoren producten 
en soja zijn goed voor uw gezondheid! 
Begin de dag eens met een ontbijtje met havermoutpap 
(gemaakt met halfvolle of magere melk natuurlijk). Doe 
daarin een handje nootjes en wat schijfjes banaan of vijgen. 
Lunch vervolgens met volkoren boterhammen, een zelf-
gemaakte salade met daarin kikkererwten of linzen (de 
peulvruchten). En kies tijdens het avondeten weer voor vol-
koren producten en vooral genoeg groente.

column
Jacoline van Benthem • voedingskundige 

Jacoline van Benthem is voedingskundige en houdt zich bezig met 
het transparant maken van productinformatie, zoals voedingswaarden 
en allergenen.
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komstvisie en beleid, waardoor ik als manager 
van een afdeling met 35 man alleen nog maar 
bezig ben met operationele zaken, de korte ter-
mijn. Zaken die ik gemakkelijk in 24 van de 36 
uur kan afhandelen, terwijl ik geloof dat ik pas 
echt het verschil kan maken als ik mij voor 
meer dan 100 procent inzet. Iedereen in mijn 
omgeving zit in dit schuitje en trekt zo veel 
mogelijk taken naar zich toe, waardoor er on-
voldoende werk overblijft.’
Het resultaat is dat deze vader van drie jonge 
kinderen ’s avonds lamlendig thuiskomt. ‘De 
motivatie is weg, vrijwel alles wat ik doe wordt 
een verplichting, een sleur. Ik hang ’s avonds 
veel vaker op de bank dan mij lief is en ben 
minder positief tegenover mijn vrouw en kin-
deren. Afgelopen zaterdag was ik opeens weer 
ruim een uur met onze jongens met de lego 
aan het bouwen. Dat deed ik een half jaar gele-
den veel vaker, ook doordeweeks. Van die 
energieke, opgeruimde, creatieve vader is even 
weinig te zien.’
Er zijn veel verschillende oorzaken die een bo-
re-out kunnen aanwakkeren, weet Mariën. 

‘Hoogbegaafdheid kan een rol spelen. Maar 
ook treft bore-out mensen die te beleefd en te 
volgzaam zijn. Mensen die weinig initiatief 
nemen, maar wachten op een order of bevel. 
Dat kan komen door belemmerende overtui-
gingen als ‘de baas weet het vast beter’ of ‘ik 
mag als vrouw geen ambitie hebben, want 
dan kom ik over als een bitch’ of ‘in onze fami-
lie zijn we allemaal arbeider of allemaal ken-
niswerkers, dus ik ook’, terwijl dat misschien 
helemaal niet bij je talenten en persoonlijk-
heid past. Anderen zitten vast in hun zoge-
noemde gouden kooi: een goede positie, mooi 
loon, fijne bedrijfsauto. Ook al vervelen ze zich 
te pletter, zij vinden het moeilijk die zeker-
heid – hoe zeker is die zekerheid overigens 
echt? – in te wisselen voor een meer uitda-
gende job. Ook een oorzaak zijn bedrijven met 
strikte procedures en een overdaad aan regels 
die het initiatief van de werknemer beknot-
ten. Fouten maken is in zo’n omgeving name-
lijk vaak not done, maar zonder fouten geen 
innovatie. Als laatste noem ik de micro-mana-
gende baas. De leidinggevende die alle initia-

tief van zijn werknemers beknot, uit angst de 
positie of controle te verliezen, of omdat hij of 
zij het beter denkt te weten. Ook dat werkt 
verveling in de hand.’ 

privézaken
Bij wie de verveling overmatig wordt, ontstaan 
vermoeidheid, emotionele prikkelbaarheid, 
stressklachten, hoofdpijn, slecht slapen en pie-
keren. Allemaal symptomen van een bore-out 
én burn-out. Het is dan ook niet gek dat een 
bore-out dikwijls voor burn-out wordt aange-
zien, aldus Mariën. 
‘Daarbij kunnen mensen een kei worden in 
omgaan met verveling. Ze handelen privézaken 
af op het werk, maar zorgen altijd dat er iets 
van werk binnen handbereik is voor het geval 
iemand langskomt. Of ze gaan werk sparen, en 
maken alsnog overuren als de deadline dichtbij 
komt. Daarbij worden veel werknemers met 
bore-out onzeker over hun kunnen: waarom 
krijg ik geen interessante taken toebedeeld? 
Word ik wel serieus genomen? Daardoor brok-

rveling op je werk

Te weinig werk of te weinig interessant werk kan leiden tot een bore-out.

psychologie

kelt de daadkracht steeds verder af, terwijl 
deze mensen juist gebaat zijn met nieuwe uit-
dagingen, binnen of buiten het werk, het liefst 
zo snel mogelijk. Want hoe langer de verveling 
aanhoudt, hoe minder zelfvertrouwen en daad-
kracht.’

genoeg!
Het was op een zaterdag dat de situatie bij Ma-
rieke onhoudbaar werd. ‘Toen mijn man thuis-
kwam van zijn werk, kreeg ik een enorme pa-
niekaanval. “Nu is het genoeg! Maandag meld 
je je ziek”, zei hij kordaat. Uiteindelijk heb ik 
tien weken thuisgezeten. Ik bezocht in die tijd 
een coach die zei: ‘Ik zie geen burn-out, Ma-
rieke, maar iemand die hongert naar uitda-
ging.’ Een geweldige ontdekking. Het was mij 
allemaal niet te veel, maar veel te saai!’
Inmiddels werkt Marieke op de leerlingenad-
ministratie van een grote middelbare school in 
Rotterdam. Een dynamische omgeving waar ze 
energie van krijgt. ‘Daarbij heb ik ontdekt dat 
werk niet je enige uitdaging hoeft te zijn. Thuis 
ben ik mij ook aan het verdiepen in wat ik leuk 
vind. Ik ben vooral veel meer Marieke gewor-
den. Een vrouw die met een open hart in het 
leven staat en voor wie ontmoetingen het le-
ven zinvol maken. Ik dank God dat ik dat door 
dit proces mocht leren.’

transparant
Arno heeft er inmiddels een tiental interne en 
externe sollicitaties opzitten om uit de spiraal 
van verveling te stappen. ‘Ik ben wel bang dat 
ik te snel kies voor een weg uit de verveling, in 
plaats van een goede baan die echt bij mij past. 
Daarbij voel ik de loyaliteit naar mijn team, die 
mij graag ziet blijven. Los daarvan vraag ik mij 
af of ik er zelf nog wel uit kom. Ben ik, zoals ik 
mij nu voel, in staat nieuwe keuzes te maken 
en waar nodig de hulpvraag te stellen? Ben ik 
transparant genoeg over wat ik echt voel en er-
vaar? Een bore-out hebben op je werk is toch 
een beetje not done. Het voelt kwetsbaar om 
het dan toe te geven. Misschien is het een idee 
dat mensen met een bore-out elkaar op een 
online platform kunnen ontmoeten, een paar 
weken van baan wisselen en elkaar zo stimule-
ren nieuwe uitdagingen te zoeken. Daar ben ik 
wel voor in.’

uit vastgeroeste patronen
Hilde Mariën drukt mensen die zich op het 
werk vaak vervelen op het hart vooral eerst 
weer initiatief te gaan nemen. ‘Ga ervan uit dat 
je bent aangenomen vanwege je vaardigheden, 
kennis en inzicht. Ga daarmee aan de slag. Stel 
jezelf de vraag: stel dat niets kon mislukken, 
wat zou ik dan als eerste doen? En welke stap-
pen kan ik nu al in die richting zetten? Kom uit 
vastgeroeste patronen en vraag daarbij hulp als 
dat nodig is.’
Voor mensen die al een bore-out hebben, is 
het goed een werkpauze te nemen, zegt Ma-
riën. ‘Neem ziekteverlof op en ga in privétijd 
op zoek naar uitdaging: een sport, werken in 
de tuin; fysiek bezig zijn is het belangrijkste. 
Probeer daarbij antwoord te vinden op vragen 
als: Hoe zit mijn karakter in elkaar? Waar lig-
gen mijn talenten, wat is zingeving voor mij 
en welke bijdrage wil ik leveren? Dat is een 
langer proces, maar helpt je wel verder in de 
zoektocht naar een geschikte werkomge-
ving.’ ■
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che niet gaar genoeg is. De 
Engelsen noemen dat ‘a soggy 
bottom’, schrijft Van den Broek.
Het makkelijke van een quiche is dat je ’m een 
dag van tevoren kunt maken. Handig als je de 
volgende dag weinig tijd hebt om te koken en 
snel iets op tafel wilt zetten. ■

gezond
Margreet Vermeulen / vk beeld istock

Porno kijken
Kun je verslaafd raken aan porno?

’Porno kan absoluut tot problemen leiden’, zegt 
Gertjan van Zessen, psycholoog, seksuoloog en 
specialist in het bieden van hulp aan mensen 
die problemen hebben met online erotiek. ‘Of 
het letterlijk een verslaving is, weten we niet. 
Het is fysiek niet gevaarlijk, zoals alcohol of 
drugs. En meestal ontbreken kenmerkende za-
ken als ontwenningsverschijnselen en steeds 
meer prikkels nodig hebben om hetzelfde ef-
fect te bereiken.’
Verslaving aan porno (of seks) is niet opgeno-
men in het handboek van psychiatrische aan-
doeningen, de DSM-5. Dat komt volgens Van 
Zessen vooral doordat problemen met porno 
zich lastig laten afbakenen. ‘De een kijkt zeven 
dagen per week zonder er last van te hebben, 
de ander kijkt drie keer in de week en voelt 
zich verslaafd. Het is iets subjectiefs. Ik zie da-
gelijks cliënten die nauwelijks porno kijken, 
maar daar zeer onder gebukt gaan. En hun 
partner ook. Niet vanwege het taboe, maar 
vanwege het liegen. Jarenlang liegen is killing. 
Voor de relatie. En voor de persoon zelf.’
Naast de klassieke middelenverslaving erkent 
de DSM-5 slechts één gedragsverslaving: de 
gokstoornis. Dat komt doordat de manier 
waarop hersenen van gokverslaafden functio-

neren aanzienlijke overeenkomsten vertoont 
met die van cocaïneverslaafden.
Over het effect van porno op de hersenen is 
nog weinig bekend – ook al doen Amerikaanse 
sites als This is your brain on porn anders ver-
moeden. Daar wordt beweerd dat de hersenen 
van pornoverslaafden veel sterker reageren op 
erotische beelden dan niet-verslaafden. ‘Dat is 
op zichzelf juist’, zegt Van Zessen. ‘Maar het 
brein van alle mensen die veel aan seks doen, 
of het nu cyberseks is of met de eigen partner, 
reageert heftiger op erotische plaatjes vergele-
ken met het brein van mensen die weinig aan 
erotiek doen.’

Het IVO, een wetenschappelijk instituut voor 
verslavingsonderzoek, vindt ook dat er te wei-
nig wetenschappelijk bewijs is om van een 
pornoverslaving te kunnen spreken. Het IVO 
bracht in 2011 de omvang van het probleem in 
kaart: van 4.500 ondervraagden voelt 1 procent 
van de mannen zich ‘behoorlijk’ verslaafd en 8 
procent ‘een beetje’. Bij vrouwen is het prak-
tisch nul. Dat staat haaks op het algemene ge-
voel van verontrusting. ‘Het lijkt zo aanneme-
lijk dat we een groot probleem hebben nu 
14-jarigen alles op internet kunnen zien – en 
doen. Maar misschien is dat dezelfde veront-
rusting die onze ouders voelden toen hun kin-

deren strips gingen lezen. Er is geen aanwijzing 
dat cyberseks tot omvangrijke maatschappe-
lijke problemen leidt’, vindt Van Zessen.
Daarmee bagatelliseert hij niet het individuele 
leed dat schuil kan gaan achter dwangmatig 
erotisch chatten, cyberseks of porno kijken. 
‘Het is doorgaans een uiting van andere proble-
men, zoals somberheid, een persoonlijkheids-
stoornis of relatieproblemen. Problematisch 
porno kijken staat nooit op zich. Het is een ma-
nier om met negatieve ervaringen of emoties 
om te gaan. Troostgedrag. Maar dat troosteffect 
dooft uit. Sterker nog, als je internetseks ge-
bruikt om verdrietige ervaringen weg te wer-
ken, dan ga je internetseks op den duur associ-
eren met verdriet. Dan word je van porno 
kijken somber – ook al begon je eraan in een 
vrolijke bui.’
Volgens onderzoeksinstituut IVO zal het nog 
wel even duren voordat er brede consensus is 
over het verslavende karakter van porno. Neu-
rowetenschappers speuren volop naar kenmer-
ken in het brein van overmatige pornokijkers. 
‘Het is ook een sociologisch verschijnsel’, denkt 
Van Zessen. ‘Neem het wat bredere begrip 
seksverslaving. Die term gebruiken we pas 35 
jaar, terwijl er natuurlijk altijd mannen en 
vrouwen zijn geweest die hyperactief waren 
als het om seks ging.’ ■

Rutgers nieuwste 
hartige recepten

Rutger van den Broek, wie kent hem 
nog? Sinds hij het eerste seizoen van de 
tv-bakwedstrijd Heel Holland Bakt won, 
verschijnt er regelmatig een bakboek 
van zijn hand. Dit najaar komt hij met 
Het hartige bakboek.

De keukenmachine mag weer op het aanrecht 
gezet worden. Met Het hartige bakboek krijg je 
van Rutger van den Broek weer ruim zestig re-
cepten voor hartig gebak. Quiches, broodjes, 
pizza’s en borrelhapjes voeren de boventoon in 
dit boek. 
Het hartige bakboek begint met stap-voor-stap-
beschrijvingen van basisrecepten voor verschil-
lende soorten deeg: brooddeeg, quichedeeg en 
bladerdeeg. Met duidelijke foto’s en beschrij-
vingen kan het eigenlijk niet meer misgaan 
met het maken van deeg.
Bij veel recepten geeft Van den Broek verschil-
lende variaties. Bolletjes brood kun je maken 
met olijven, gruyère of gepofte knoflook en 
pompoenpitten. Bij een quiche kun je kiezen 
voor een lorraine (met spekjes en ei), een ge-
roosterdegroentenvariant of een met tonijn, 
sugarsnaps en shiitakes. Voor elk wat wils. 
Het recept van de quiche met geroosterde 
groenten koos ik uit om te proberen. De bodem 
van de quiche moet eerst voorgebakken wor-
den. Dat doe je met behulp van een steunvul-
ling, bakknikkers bijvoorbeeld, of rijst. Op die 
manier voorkom je dat de bodem van de qui-

voor 4 personen

ingrediënten voor het deeg:
250 gram bloem
125 gram boter, koud
3/4 tl zout
1 ei
3 el water, ijskoud

ingrediënten voor de vulling:
 4 eieren 
200 gram crème fraîche
zout, peper
2 tenen knoflook
1 rode ui 
1 rode, gele en groene paprika 
1 courgette 
1 aubergine
Provençaalse kruiden
Parmezaanse kaas
olijfolie

bereiding deeg:
Meng de bloem met het zout in een 
mengkom. Snijd de koude boter in blok-
jes van ongeveer 1 bij 1 centimeter en 
meng dit door de bloem. Wrijf het met je 
vingers tot een korrelig geheel. 
Voeg het ei en het water toe en meng 
kort, tot je van het deeg een samenhan-
gende bal kunt maken. Voeg als het deeg 
te droog is een klein beetje extra water 
toe. Kneed vooral niet te lang!
Verpak het deeg in plasticfolie en laat het 
minimaal 30 minuten rusten in de koel-
kast voordat je het verder gaat verwer-
ken. 
Verwarm de oven voor op 180 graden. Rol 
het deeg uit en bekleed er een quiche-
vorm mee. Prik gaatjes in de bodem met 
een vork. Leg een stuk bakpapier op de 
bodem en verdeel de steunvulling (bak-
knikkers bijvoorbeeld) daarover. Bak de 
bodem 15 minuten blind.

bereiding vulling:
Verwarm voor de vulling de oven voor op 
220 graden. Snijd alle groenten in stuk-
ken en meng dit in een braadslee met 2 
tot 3 eetlepels olijfolie, een eetlepel Pro-
vençaalse kruiden en wat zout en peper. 
Bak de groenten 30 minuten en schep ze 
tussendoor een paar keer om. Vul de qui-
che met de gegrilde groenten.
Klop de eieren los met de crème fraîche 
en meng er 75 gram geraspte Parme-
zaanse kaas door, voordat je dit over de 
groenten giet.
Bak de quiche 40 tot 50 minuten op 180 
graden.

Quiche met gegrilde 
groenten

Het hartige bakboek
Rutger van den Broek. Uitg. 
Carrera Culinair, Amsterdam 2017. 
224 blz. € 29,99

in de keuken
Annemarie Eversdijk beeld Harold Pereira

ar genoeg is. De 
oemen dat ‘a soggy
hrijft Van den Broek.
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Met zijn 72 jaar is Cees Broere nog 
behoorlijk sportief. Hij fietst en badmintont.
Harm Bosma beeld Jeroen Jumelet

Echt geen vrouwensport

Toen de 72-jarige Cees Broere uit Wilnis 
in 2013 een kunstheup kreeg, stond hij 
acht weken na de operatie alweer te 
badmintonnen. ‘Het was me niet verbo-
den, dus ik dacht: waarom niet!?’

Broere had nooit een heel hoge pet op van bad-
minton. ‘Een vrouwensport’, noemde de gebo-
ren en getogen Wilnisser het. Todat zijn vrouw 
Janny hem twaalf jaar geleden vroeg mee te 
gaan naar de sportzaal om mee te spelen met 
badmintonclub De Lichte Veertjes. Broere, die 
op dat moment net met pensioen was, strib-
belde nog wat tegen, maar ging uiteindelijk 
overstag en pakte zijn sportkleren ... Een racket 
had zijn vrouw wel, dus ook daar kon hij niet 
onderuit komen.
Broere is de trotse vader van zes kinderen en 
opa van zes kleinkinderen. Hij mag dan 72 jaar 
zijn, sportief is hij nog altijd. Naast badminton 
fietst hij veel. 
Vroeger, toen hij nog werkte als financieel me-
dewerker bij de gemeente De Ronde Venen, 
volleybalde hij vaak. Logisch, want met zijn 
lengte was die sport uiterst geschikt voor Broe-
re. 
Die sport beoefende hij zo’n vijftien jaar, totdat 
hij te druk werd met nevenfuncties naast zijn 
vaste baan. Broere werd diaken en dat kost tijd. 
Trainen, wedstrijden spelen; ‘het was qua tijd 
niet meer te behappen’.

En toen was badminton de uitkomst?
‘Ja, absoluut. Zoals ik zojuist al schetste, zag ik 
deze sport niet meteen zitten. Maar uiteinde-
lijk ben ik meegegaan met mijn vrouw. Het 
badmintonnen beviel me meteen goed. Sterker 
nog: ik was heel snel genezen van mijn mening 
dat het een vrouwensport was. Ik vind het een 
prachtige bezigheid. Trouwens, mijn mening 
over deze sport kwam waarschijnlijk door het 
feit dat tot mijn komst de badmintonclub al-
leen uit vrouwelijke leden bestond. Dat maakte 
de drempel voor mij natuurlijk wat hoger om 
te gaan badmintonnen.’

U vond het dus geen campingsport?
‘Nee, maar badmintonnen op een camping gaat 
er vaak een stuk minder fanatiek aan toe. Op de 
camping probeer je de shuttle in de lucht te 
houden en zo vaak mogelijk over te spelen. 
Maar als je de sport echt intensief beoefent, 
moet je de shuttle juist zo snel mogelijk op de 
grond krijgen. Dat is een behoorlijk verschil.’

Bij wat voor soort club speelt u?
‘De Lichte Veertjes bestaat uit dertien vaste le-
den, exclusief een aantal reservespelers. Een 
échte vereniging zijn we niet. We zijn gewoon 
een interkerkelijk clubje mensen en huren ie-
dere maandag een deel van de sporthal in Wil-
nis af. Het leuke aan onze club is dat we van alle 
leeftijden zijn. De Lichte Veertjes bestaat uit zes 

zeventigers, vier zestigers, een vijftiger en twee 
veertigers. Uiteraard is iedereen welkom. Zo 
spelen er in de vakantie weleens kinderen van 
de leden mee. We zijn een hechte club.’

Waarin uit zich dat?
‘Een heel aantal jaar geleden was een van onze 
leden ernstig ziek. We hebben destijds na het 
badmintonnen steeds een half uur met elkaar 
gebeden. Helaas is diegene inmiddels overle-
den, maar zo’n moeilijke periode brengt je als 
club wel dicht bij elkaar. We noemen ons ook 
broeders en zusters. We hebben een goede 
band met elkaar. Een keer per jaar eten we met 
z’n allen. Heel gezellig. Dan brengt iedereen 
iets lekkers mee en hebben we een leuke, ge-
zellige avond.’

En is de sfeer ook goed in het heetst 
van de strijd tijdens het badminton-
nen?
‘Ja hoor, al speel ik het spel fanatiek. Ik kan wel 
tegen m’n verlies gelukkig. Het gaat er mij om 
dat ik gewoon een fijn wedstrijdje kan spelen 
en m’n energie kwijt kan. Meestal speel ik met 
de andere fanatiekelingen. Na een half uur gaat 
er een bel af en wisselen we van tegenstander. 
Op mijn initiatief zijn we ook gestart met het 
spelen van een competitietje. We hebben nu 
een poule van zes spelers. Hoe goed ik daarin 
presteer? Nou, ik ben een echte middenmoter. 

Tja, ik had het graag anders gezien, maar het is 
niet anders, haha.’

U hebt zo te horen nog genoeg uitda-
ging …
‘Ja, het belangrijkste is echter dat ik fit en ge-
zond blijf. Gelukkig ben ik dat op dit moment. 
Wel kreeg ik in 2013 een nieuwe heup. Maar 
dat weerhield me er niet van om snel weer te 
badmintonnen. Acht weken na de operatie 
stond ik alweer op het veld. Mijn heup voelde 
goed en sporten was me niet verboden, dus ik 
dacht: waarom niet!? Ik hoop zeker tot m’n 
tachtigste door te gaan. Iedere zondag kijk ik 
uit naar de maandag, lekker badmintonnen. De 
zondag is een heerlijke rustdag, maar het is dan 
ook fijn om op maandag weer in beweging te 
zijn.’ ■

Wekelijks werken miljoenen Nederlan-
ders zich vrijwillig in het zweet voor 
hun favoriete sport. In deze serie zoe-
ken we naar de motivatie van ama-
teursporters. Is het vriendschap, ge-
luk, uitdaging, gezondheid?

Bent u ook fanatiek sporter en wilt u 
meedoen aan deze rubriek? Stuur dan 
een e-mail naar leven@nd.nl

sport
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stap 1: De dikte van het frame 
hangt af van de plek waar het 
werkstuk moet komen. Wil je het 
ophangen, dan is een breedte van 
een paar centimeter (iets breder 
dan de dikte van de takken) al 
voldoende.

Wil je het frame vrij neer kunnen zetten, dan is 
een minimale breedte van 7 centimeter wel 
aan te raden. 
Zaag twee lange delen en twee korte delen 
voor de zijkanten op maat. Zet het frame in el-
kaar met houtlijm en spijker de plaatsen waar 
het hout verbonden wordt nog even extra vast. 

stap 3: Plak elke tak met hout 
of montagelijm vast in het frame. 
Dit doe je terwijl het frame recht-
op staat. Laat het geheel goed 
drogen. Spijker de takken eventu-
eel ook nog vast. Wil je verlich-
ting in je werkstuk, dan wikkel je 
ledlampjes op batterij rondom de 
takken. Het batterijhoudertje plak 
je, met een beetje lijm uit het 

lijmpistool, vast in een hoek van het frame. 
Plak de hertjes tussen de takken. Lijm wat dro-
ge mos op de bodem en over het batterijhou-
dertje heen. Je werkstuk is klaar. 
Maak je een groter frame met dikkere takken, 
dan kun je er ook nog voor kiezen om de tak-
ken vast te zetten met deuvels. Wel wat meer 
werk, maar het maakt het werkstuk tot een 
stevig geheel. 

tips: 
In plaats van silhouetten van hout of karton 
kun je ook 3D-hertjes gebruiken. Of andere 
kunststof dieren in het frame plakken. 
Wil je het tot een winters tafereel omtoveren, 
spuit dan wat spuitlijm op de takken en strooi 
nepsneeuw op het frame. ■

stap 2: Het is belangrijk dat 
het hout goed droog is. 
Zaag vervolgens de takken op 
maat. Houd dezelfde lengte aan 
als de zijplankjes van het frame. 
Let erop dat een paar takken ook 
voorzien zijn van zijtakjes. Dit 
geeft een speels effect. Schaaf de 
takken zo nodig met een vijl nog 

even bij, zodat ze allemaal op de juiste lengte 
zijn. Trek de silhouetten van de herten over op 
dik karton en knip of snijd deze uit. Geef ze een 
likje verf in de kleur die je bij het werkstuk 
vindt passen. Ben je in het bezit van een figuur-
zaag, dan is het mooi om de hertjes uit triplex 
te zagen.

Na een wandeling in het bos neem je wat takken 
mee om dit herfstwerkstuk te maken.
Gerlinde Sikkema beeld Gerlinde Sikkema

Takken in een schilderij
Het is alweer volop herfst en de winter is in 
aantocht. Tijd om weer na te denken over wat 
decoratieve veranderingen in huis. 
Met wat takken uit het bos en wat pallethout is 
dit werkstuk een originele herfstdecoratie. Die 
kan, met wat ‘winterse’ materialen toegevoegd, 
ook voor de winterperiode een mooie blikvan-
ger zijn in een interieur. 

Een bostafereeltje voor in de herfst. Met wat spuitsneeuw wordt het een decoratie die geschikt is voor de decemberdagen.

 ▶ takkenbos
 ▶ zaag
 ▶ montage- of houtlijm
 ▶ spijkers en hamer
 ▶ silhouetten hert
 ▶ ledlampjes op batterij
 ▶ lijmpistool
 ▶ gedroogde mos

materiaal

creatief

1

2 3
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apps
Reinier Zoutendijk beeld nd

Met Cinemapp heb je het complete bio-
scoopaanbod in je broekzak. De app voegt 
informatie over films van bijvoorbeeld 
filmdatabase IMDb en de Nederlandse 
bioscopen samen. Zo is alles wat je wilt 
weten over de films in één app te zien. 
Vooral handig is de functie om vanuit de 
app gelijk bioscoopkaartjes te kunnen 
kopen bij verschillende bioscopen. Ver-
der zie je wanneer de film op welke plek-
ken draait, de trailer, belangrijkste ac-
teurs en wat recensies. Ook kun je lijstjes 
bijhouden van films die je gezien hebt en 
welke titels er nog op je verlanglijstje 
staan. Grappig is de mogelijkheid om 
agenda-notificaties te krijgen als er een 
nieuwe film in de bios te zien is. Cine-
mapp biedt niet per se heel vernieuwen-
de functies, maar filmliefhebbers zullen 
het gemak van één app voor alle filmge-
relateerde zaken ongetwijfeld op prijs 
stellen. 

Cinemapp

Geschikt voor iOS. Gratis

Halverwege de 21e eeuw is de aarde on-
bewoonbaar geworden en noodgedwon-
gen moet de mensheid uitwijken naar an-
dere planeten. In TerraGenesis maak je 
Mars, Jupiter of de Maan bewoonbaar zo-
dat de mensheid zich daar kan vestigen. 
Daarvoor moet je op een ingenieuze ma-
nier het evenwicht op de planeet zien te 
bewaren: als je zuurstof produceert, 
warmt de planeet op en smelten de ijs-
kappen. Zo kan je ruimtebasis onder wa-
ter komen te liggen als het waterniveau 
op je planeet stijgt. Temperatuur, water, 
atmosfeer en zuurstof moeten zo geba-
lanceerd worden dat er biologisch en 
menselijk leven mogelijk is. Alle techno-
logische apparatuur moet natuurlijk ook 
betaald worden: inkomsten haal je uit de 

opbrengst van mijnbouw op je planeet. 
De moeilijkheid bij TerraGenesis en verge-
lijkbare apps is dat het soms allemaal 
nogal lang duurt. Als je voldoende geld 
wilt hebben om een waterzuiveringsin-
stallatie te bouwen, moet je een nachtje 
wachten, maar in die tijd kan het even-
wicht op je planeet ook weer verstoord 
zijn. De app heeft verschillende moeilijk-
heidsniveaus, die het spel nog extra gede-
tailleerd en uitdagend maken.

TerraGenesis

Geschikt voor iOS, Android-versie is in 
ontwikkeling. Gratis

Tickets en trailers Een nieuw begin

games
Daan de Kroon beeld nd

Knack 2

Sony. PS4. € 39,95 7+
Beoordeling: ★★★★✩
Geweld: �����

▶ ▶ playstation.com/nl-nl/games/knack-2-ps4/

Toen de PlayStation 4 in 2013 door Sony werd 
gelanceerd, kwam meteen het avonturenspel 
Knack uit. Helaas bleek dit een teleurstellende 
game, met weinig vernieuwing en uitdaging. 
De nieuwe technische en grafische mogelijkhe-
den van de PS4 bleven grotendeels onbenut. 
Dit jaar verscheen de opvolger van de game: 
Knack 2. 
De held in het spel, Knack, stuit samen met zijn 
vrienden tijdens een wandeling op aanwijzin-
gen die duiden op de terugkomst van een oude 
vijand. Deze aanwijzingen leiden tot een avon-
tuur van zo’n elf tot vijftien uur, waarbij je 
Knack en zijn vrienden langs meerdere puzzels 
en vijanden moet loodsen. De puzzels zijn re-
delijk eenvoudig; het oplossen kost niet veel 
tijd. Vaak bestaan ze uit het verplaatsen van 
verschillende platformen, om zo naar de vol-
gende speellocatie te komen. Ook moet er re-
gelmatig geknokt worden tegen robotachtige 
tegenstanders of boosaardige trollen.

filmscènes
De verhaallijn speelt slechts een bijrol in de 
speelervaring, want erg diep gaat het niet. De 

dialogen tussen Knack en zijn vrienden zijn 
zeer oppervlakkig en blijven vaak beperkt tot 
enkele zinnetjes. Met uitzondering van een 
aantal oneliners hier en daar houdt Knack gro-
tendeels de kaken stijf op elkaar. 
De weinige filmscènes zien er mooi uit, maar 
zijn erg kort. Op een nogal eenvoudige manier 
wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tus-
sen goed en kwaad. Hieruit zijn de intenties 
van de ontwikkelaar goed op te maken: Knack 
2 is met name gericht op een jongere doel-
groep.
De vijanden waar Knack op stuit, bieden met 
name in de latere hoofdstukken steeds meer 

uitdaging. De besturing is intuïtief ingericht en 
daardoor eenvoudig aan te leren. Dit komt 
goed van pas tijdens de confrontatie met grote 
groepen vijanden, waarbij je veelvuldig ge-
bruik moet maken van aanvalscombinaties. 
Meestal deelt Knack klappen uit met zijn vuis-
ten. 
Soms schiet hij of neemt hij plaats achter een 
kanon. Helaas brengt de camera je aanvallen 
tijdens confrontaties niet altijd goed in beeld 
en is de kans groot dat je Knack zo nu en dan 
uit het oog verliest. Dit is met name storend 
wanneer je je met Knack door kleine gangetjes 
en grote zalen manoeuvreert. 

De camera verspringt soms te laat naar een 
nieuwe omgeving, of geeft het speelveld uit een 
onhandige hoek weer. Voor de jongere speler is 
het een aanrader in het menu de moeilijkheids-
graad aan te passen of samen te spelen met een 
ouder iemand als het spel te moeilijk wordt. 

dynamischer
Het volledige verhaal kan met twee spelers te-
gelijk worden doorlopen. Dit maakt de speel-
ervaring een stuk dynamischer en is een waar-
devolle toevoeging ten opzichte van Knack 1. 
De tweede speler kan ook op elk moment van 
het verhaal instappen. 
Visueel is Knack 2 een stuk mooier dan zijn 
voorganger. De speelgebieden zijn divers en 
kleurrijk opgemaakt, worden goed onder-
steund met begeleidende muziek en bieden 
voldoende afwisseling in vijanden. Met name 
de eindbazen bieden een leuke uitdaging en 
vragen vaak net iets meer creativiteit en be-
hendigheid van de speler om het volgende le-
vel te behalen.
Sony is bij de tweede versie van Knack wel ge-
slaagd in het maken van een spel dat speelbaar 
is voor jong en oud. Knack 2 is een uitermate 
geschikt spel om kinderen kennis te laten ma-
ken met de spelcomputer PlayStation 4 door de 
eenvoudige opzet van het verhaal, de intuïtieve 
besturing en de optie om samen te spelen. Ver-
wacht niet veel diepgang, complexe hersenkra-
kers of grafisch spektakel. ■

digitale trends
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activiteiten

 ■ algemeen
Zaterdag 18 november: 
ACTIEDAG bij Boekhandel 
Den Hertog in Houten. Extra 
grote partij opruiming! 
Daarnaast: 20% korting op 
cd’s, Engelstalige en 
2e-hands boeken. 
www.hertog.nl/actiedag

 ■ concerten
Doesburg Martinikerk 
Orgelconcert Donderdag 16 
november 20.00 uur Jan 
Hage, orgel Voorverkoop = 
€ 2,50 korting

familie en relaties

 ■ algemeen
“de HEERE is goed” ps. 100 
15.11.1967 15.11.2017 
Van harte gefeliciteerd, 
50 jaar getrouwd!! Jaap Bos 
& Hennie Bos-Nijland 
Liefs kinderen en 
kleinkinderen. Linde 2, 
7742 RT Coevorden

gerechtelijke 
publicaties

 ■ algemeen
VERKOOP BIJ EXECUTIE. Op 
donderdag 16 november 
2017 om 09:00 uur zullen op 
het adres Hoogstraat 119 te 
SCHIEDAM in het openbaar 
worden verkocht meubilaire 

en andere roerende zaken. 
De verkoop wordt gehouden 
bij opbod en tegen directe 
betaling. GGN 
Gerechtsdeurwaarders 
(mapnr. 23161279). Kijk op: 
www.deurwaardersveiling.
nl.
■
VERKOOP BIJ EXECUTIE. Op 
donderdag 16 november 
2017 om 13:00 uur zullen op 
het adres Ruys de 
Beerenbrouckweg 30 te 
DORDRECHT in het openbaar 
worden verkocht meubilaire 
en andere roerende zaken. 
De verkoop wordt gehouden 
bij opbod en tegen directe 
betaling. GGN 
Gerechtsdeurwaarders 
(mapnr. 745511). Kijk op: 
www.deurwaardersveiling.
nl
■
VERKOOP BIJ EXECUTIE. Op 
donderdag 16 november 
2017 om 11:30 uur zal ter 
hoogte van het adres 
Plantsoenstraat 13 te CAPELLE 
AAN DEN IJSSEL in het 
openbaar worden verkocht 
een voertuig, merk 
MERCEDES-BENZ, type C 180 
KOMPRESSOR; SEDAN, met 
kenteken 86NFPF. De 
verkoop wordt gehouden bij 
opbod en tegen directe 
betaling. GGN 
Gerechtsdeurwaarders 
(mapnr. 23809181). Kijk op: 

www.deurwaardersveiling.
nl.
■
VERKOOP BIJ EXECUTIE. Op 
donderdag 16 november 
2017 om 15:30 uur zal ter 
hoogte van het adres 
Vreugdenhil Berging B.V. 
Aploniastraat 20 te 
ROTTERDAM in het openbaar 
worden verkocht een 
voertuig, merk AUDI, type A1 
SPORTBACK, met kenteken 
55ZFX6. De verkoop wordt 
gehouden bij opbod en 
tegen directe betaling. GGN 
Gerechtsdeurwaarders 
(mapnr. 24123655). Kijk op: 
www.deurwaardersveiling.
nl.
■
VERKOOP BIJ EXECUTIE. Op 
donderdag 16 november 
2017 om 09:00 uur zal ter 
hoogte van het adres 
Badhuiskade 22 te 
‘S-GRAVENHAGE in het 
openbaar worden verkocht 
een voertuig, merk RENAULT, 
type LAGUNA 2.0, met 
kenteken SBJB61. De verkoop 
wordt gehouden bij opbod 
en tegen directe betaling. 
GGN Gerechtsdeurwaarders 
(mapnr. 3526604). Kijk op: 
www.deurwaardersveiling.
nl.
■
VERKOOP BIJ EXECUTIE. Op 
donderdag 16 november 
2017 om 09:30 uur zal ter 

hoogte van het adres De 
Brink 912 te ‘S-GRAVENHAGE 
in het openbaar worden 
verkocht een voertuig, merk 
RENAULT, type MEGANE 
CABRIOLET 1.4 16V, met 
kenteken ZLVJ24. De verkoop 
wordt gehouden bij opbod 
en tegen directe betaling. 
GGN Gerechtsdeurwaarders 
(mapnr. 3542697). Kijk op: 
www.deurwaardersveiling.
nl.
■
VERKOOP BIJ EXECUTIE. Op 
donderdag 16 november 
2017 om 10:00 uur zal ter 
hoogte van het adres Van 
Wassenaer van Obdamstraat 
2 te DORDRECHT in het 
openbaar worden verkocht 
een voertuig, merk SEAT, 
type TOLEDO; 1.8 20V/APG 
92KW, met kenteken 
73GHBR. De verkoop wordt 
gehouden bij opbod en 
tegen directe betaling. GGN 
Gerechtsdeurwaarders 
(mapnr. 917418). Kijk op: 
www.deurwaardersveiling.
nl
■
VERKOOP BIJ EXECUTIE. Op 
donderdag 16 november 
2017 om 10:00 uur zal ter 
hoogte van het adres Van 
Wassenaer van Obdamstraat 
2 te DORDRECHT in het 
openbaar worden verkocht 
een voertuig, merk SEAT, 
type TOLEDO; 1.8 20V/APG 
92KW, met kenteken 73GHBR 
en meubilaire en andere 
roerende zaken. De verkoop 
wordt gehouden bij opbod 
en tegen directe betaling. 
GGN Gerechtsdeurwaarders 
(mapnr. 917418). Kijk op: 
www.deurwaardersveiling.
nl.
■
VERKOOP BIJ EXECUTIE. Op 
donderdag 16 november 
2017 om 10:00 uur zal ter 
hoogte van het adres Hector 
Berliozstraat 101 te 
‘S-GRAVENHAGE in het 
openbaar worden verkocht 
een voertuig, merk DAEWOO, 
type DAEWOO MATIZ; 4DR HB, 
met kenteken ZLPN36. De 
verkoop wordt gehouden bij 
opbod en tegen directe 
betaling. GGN 

Gerechtsdeurwaarders 
(mapnr. 24576234). Kijk op: 
www.deurwaardersveiling.
nl
■
VERKOOP BIJ EXECUTIE. Op 
donderdag 16 november 
2017 om 10:30 uur zal ter 
hoogte van het adres Het 
Steen 65 te CAPELLE AAN DEN 
IJSSEL in het openbaar 
worden verkocht een 
voertuig, merk OPEL, type 
CORSA, met kenteken 52ZPTR. 
De verkoop wordt gehouden 
bij opbod en tegen directe 
betaling. GGN 
Gerechtsdeurwaarders 
(mapnr. 3554323). Kijk op: 
www.deurwaardersveiling.
nl.
■
VERKOOP BIJ EXECUTIE. Op 
donderdag 16 november 
2017 om 12:00 uur zal ter 
hoogte van het adres 
Bridgestraat 10 te 
‘S-GRAVENHAGE in het 
openbaar worden verkocht 
een voertuig, merk OPEL, 
type VECTRA-B-CC; X1.8XEI   
AUTOMATIC, met kenteken 
93DLFZ. De verkoop wordt 
gehouden bij opbod en 
tegen directe betaling. GGN 
Gerechtsdeurwaarders 
(mapnr. 24377294). Kijk op: 
www.deurwaardersveiling.
nl.
■
VERKOOP BIJ EXECUTIE. Op 
donderdag 16 november 
2017 om 12:00 uur zal ter 
hoogte van het adres Duke 
Ellingtonstraat 87 te 
‘S-GRAVENHAGE in het 
openbaar worden verkocht 
een voertuig, merk FORD, 
type FIESTA; FIESTA 1.25I 51KW 
ST3, met kenteken 58LVSP. 
De verkoop wordt gehouden 
bij opbod en tegen directe 
betaling. GGN 
Gerechtsdeurwaarders 
(mapnr. 3297422). Kijk op: 
www.deurwaardersveiling.
nl.
■
VERKOOP BIJ EXECUTIE. Op 
donderdag 16 november 
2017 om 12:30 uur zal ter 
hoogte van het adres Aaltje 
Noordewierstraat 190 te 
‘S-GRAVENHAGE in het 

openbaar worden verkocht 
een voertuig, merk OPEL, 
type VECTRA-B-CARAVAN; 
X1.6XEL, met kenteken 
09DLXK. De verkoop wordt 
gehouden bij opbod en 
tegen directe betaling. GGN 
Gerechtsdeurwaarders 
(mapnr. 5142286). Kijk op: 
www.deurwaardersveiling.
nl.
■
VERKOOP BIJ EXECUTIE. Op 
donderdag 16 november 
2017 om 14:00 uur zal ter 
hoogte van het adres 
Steenenstraat 41 te OUD-
BEIJERLAND in het openbaar 
worden verkocht een 
voertuig, merk PEUGEOT, 
type PEUGEOT 107, met 
kenteken 45HZX3. De 
verkoop wordt gehouden bij 
opbod en tegen directe 
betaling. GGN 
Gerechtsdeurwaarders 
(mapnr. 23919499). Kijk op: 
www.deurwaardersveiling.
nl.
■
EXECUTIEVERKOOPOp vrijdag 
17 november 2017 om 14:00 
uur is er ten laste van C.M. 
Burger, wonende te 
HILVERSUM aan de Van 
Speijklaan 9, een 
executoriale verkoop van 
meubilair/inboedel. 
Bezichtiging 15 minuten 
voor de verkoop: toewijzing 
bij opbod zonder opgeld 
tegen contante betaling. 
Voor verdere informatie: 
http://www.
veilingdeurwaarder.nl/adver
tentie/?id=98543Gerechtsde
urwaarderskantoorDe 
Best&Partners B.V.Wegalaan 
32 Hoofddorp tel 
023-5613465Kenmerk: 
20136702
■
Eric Grob Management & 
Advies B.V. in liquidatie. 
Bovengenoemde 
rechtspersoon is ontbonden 
door een besluit van de 
algemene vergadering van 
aandeelhouders d.d. 6 
november 2017 per 6 
november 2017. De rekening 
en verantwoording (en het 
plan van verdeling) liggen 
ter inzage voor eenieder tot 
20 januari 2018 ten kantore 
van het handelsregister van 
de Kamer van Koophandel 
en ten kantore van Eric Grob 
Management & Advies in 
liquidatie, Abrikozenstraat 
14, 1033 KA Amsterdam
■
Grolleman Beheer B.V. te 
Wijhe, gemeente Olst-Wijhe, 
KvK-nr 38018681, geeft te 
kennen dat ivmeen 
afsplitsing in de zin van art. 
2:334a BW, de betreffende 
stukken zijn neergelegd bij 
hethandelsregister van de 
Kamer van Koophandel te 
Arnhem, en bij het kantoor 
van 
voormeldevennootschap, 
Ecofactorij 14, 7325 WC 
Apeldoorn

vraag en aanbod

 ■ goud en zilver
VERZILVER nu uw oude goud. 
T.k.gevr: (oude) gouden 
sieraden, gouden tientjes, 
Krugerranden e.a. gouden 
en zilv. munten, baartjes 
zilver en goud, 
muntverzamelingen etc. 
Kevelam Garderen 0577-
461955 id NVMH

Trouwen in Zwolle 
Bij De Handschoen bent u van harte wel-

-

feestavond: voor alle feestelijke momenten 

bruidspaar in gesprek over de wensen, 

viert u de mooiste dag van uw leven dan bij 
restaurant De Handschoen in Zwolle-Zuid?

 Lunch - Diner - Trouwen

www.dehandschoen.nl

vacatures
nd.nl/vacaturebank

Deze vacatures stonden 
 afgelopen week in de krant.

 ▶ Leden Raad van Toezicht
ZOA Apeldoorn

 ▶ Jongerenwerker
GKV Haren, Onnen

 ▶ Onderwijsassistent | Juf of meester
Hervormde Schoolvereniging Nijkerk

 ▶ Verzorgenden | Verpleegkundigen
Lelie Zorggroep Capelle aan den IJssel

 ▶  Schoonmaakcoördinator | Geloofwaardige 
 Locatiedirecteur
Florion Zwolle, Hattem

 ▶ Kerkelijk Jongerenwerker 
GKV de Rank Zuidhorn

 ▶ Hoofd van de Financiële Administratie
Leger des Heils Amsterdam

 ▶ Directeur
HGJB Bilthoven

 ▶ Internal Auditor | Senior Projectcontroller
ZOA Apeldoorn

 ▶ Financial Controller
Vital Health Software Ede

 ▶ Manager Primair Proces
Leger des Heils Rotterdam

 ▶ Leerkrachten
Stichting School met de Bijbel Den Haag

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

▶ Neem contact op met de advertentieafdeling

Advertentieafdeling Nederlands Dagblad
E-mail: advertentie@nd.nl
Telefoon: 088 1 999 999
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om Arnhem begint, een operatie waar ook Ti-
nus van Jaarsveld bij betrokken is.
Van heel dichtbij maak je in dit nieuwste boek 
van de Zuid-Afrikaanse schrijfster de Slag om 
Arnhem, onderdeel van Operatie Market Gar-
den, mee. De hele stad brandt op een gegeven 
moment. Niemand is meer veilig, eten is bijna 
niet meer te krijgen en de mensen die er nog 
zijn dreigen levend begraven te worden in hun 
kelders. Mentje laat enorme moed zien en 
zorgt ervoor dat het gezin de zware dagen 
doorkomt. Haar tante wil in Arnhem blijven, 
maar dat is onmogelijk en Mentje en haar neef-
je Henk nemen het heft in eigen handen.

bij elkaar zullen komen, maar dat wordt al 
gauw duidelijk. Tinus moet na de veiling van 
de boerderij in de mijnen werken om geld te 
verdienen voor het levensonderhoud van hem 
en zijn opa en oma. Maar ze kunnen het hoofd 
maar net boven water houden. Hij besluit tij-
dens de Tweede Wereldoorlog zich aan te mel-
den voor het leger en komt als parachutist in 
opleiding in Engeland terecht. 
Mentje heeft ondertussen ‘het verscholen dorp’ 
moeten verlaten. Ze komt in Arnhem terecht 
bij een overspannen tante met haar vier kinde-
ren. Mentje moet min of meer de leiding ne-
men in het huishouden, zeker wanneer de Slag 

hebbers van kunst, geschiedenis 
en een goed verhaal.

Jij, ik en de zee
Sandy Taylor (vert. Patricia Pos). Uitg. 
Kok, Utrecht 2017. 368 blz. € 19,99

Vriendschap en liefde in de jaren 
zestig van de afgelopen eeuw vor-
men het thema van deze roman, 
die begint in 1963. In het Britse 
Brighton wonen Dottie Perks en 
Mary Pickles, in See Saw Lane. Ze 
zijn al vriendinnen vanaf hun 
achtste en zullen dat altijd blijven, 
hebben ze elkaar beloofd. Mary 
heeft grootse ideeën over wereld-
reizen en Parijs, Dottie wil gewoon 

huisje-boompje-beestje. Samen 
groeien ze op in de tijd van The 
Beatles, Mick Jagger en Cliff Ri-
chard. Ze shoppen, gaan naar ca-
fés en bandoptredens, worden 
verliefd en dromen over een gou-
den toekomst met de jongens van 
wie ze houden. Dan leidt verraad 
tot een heftig breekpunt. Het le-
ven van Dottie en Mary is niet te 
vergelijken met dat van een gere-
formeerd meisje in Nederland van 
de jaren zestig, voor wie cafés en 
The Beatles taboe waren: ‘rimboe-
muziek’, zei mijn moeder verach-
telijk. Toch geeft Taylors verhaal 
veel punten van herkenning: 
trouw, vriendschap en liefde. Juist 
als je denkt dat je het nu wel 

weet, mondt de roman uit in een 
heftig, ontroerend einde.

Chana
Nine de Vries. Uitg. Mozaïek, Utrecht 
2017. 350 blz. € 19,99

Met de roman Machla heeft Nine 
de Vries vorig jaar laten zien dat ze 
kan schrijven. Gelukkig houdt ze 
dat vol in dit tweede boek. Het 
verhaal begint rond 64 na Christus 
in Kafarnaüm, het dorp in Israël 
waar de Here Jezus vele voetstap-
pen zette. Chana, de dochter van 
Machla, is getrouwd met visser 
Alon en heeft drie volwassen kin-
deren. Als een bende Arameeërs 

Irma Joubert laat in dit boek voor de zoveelste 
keer zien wat een schrijftalent ze heeft. Ze ver-
weeft geschiedenis met een prachtig verhaal. 

De Slag om Arnhem was nog nooit zo dichtbij 
als tijdens het lezen van dit boek. En de vragen 
die hoofdpersoon Mentje heeft zijn levensecht: 
waarom stond God toe dat haar vader gevan-
gen werd genomen? Is er redding voor joden 
die niet in Christus geloven? En Mentje mag 
dan moedig zijn, dat betekent niet dat ze geen 
angst kent. Het meisje uit het verscholen dorp is 
een aanrader voor iedereen die van lezen 
houdt. ■ 

romans

De Zuid-Afrikaanse schrijfster Irma Joubert 
verweeft geschiedenis met een prachtig verhaal.
Linda Stelma beeld Dick Vos

De slag om Arnhem komt tot leven

Eindelijk is hij er dan, het – zelf-
standig te lezen – vervolg op
Hildegard van Irma Joubert. De 
Zuid-Afrikaanse schrijfster heeft met 
Het meisje uit het verscholen dorp 
weer een pakkend en ontroerend 
boek afgeleverd dat zich grotendeels 
afspeelt in Nederland ten tijde van 
de Tweede Wereldoorlog.

Mentje de Vries is tien jaar oud als haar vader 
en het Joodse gezin dat hij verbergt, worden 
meegenomen door de Duitsers. Mentje weet te 
ontkomen door zich op het land achter een 
bult gras te verstoppen. Het is het begin van 
een angstige tijd voor het meisje; haar moeder 
leeft al heel lang niet meer. Mentje komt in ‘het 
verscholen dorp’ terecht, een plek in het bos in 
de buurt van Vierhouten waar in de loop van 
1943 steeds meer Joden zich verschuilen.
Tien jaar eerder, Bosveld in Zuid-Afrika: de 
veertienjarige Tinus van Jaarsveld moet toezien 
hoe de boerderij van zijn opa en oma, waar hij 
zijn jeugd heeft doorgebracht, wordt geveild. 
Door de enorme droogte levert het land te wei-
nig op om van te leven. Tinus vindt het ver-
schrikkelijk om mee te maken en hij belooft 
zichzelf en zijn opa één ding: ‘Ooit zal Buffels-
poort weer in handen van een Van Jaarsveld 
zijn.’
In het begin van het boek vraag je je af hoe de 
twee verhalen – dat van Tinus en Mentje – ooit 

Irma Joubert, een voormalig ge-
schiedenisdocent, woont in Zuid-
Afrika. Haar bekendste boek tot 
nu toe is Het meisje uit de trein, 
een verhaal over het kleine meisje 
Gretl dat in oorlogstijd in Polen 
moet overleven en later in Zuid-
Afrika terechtkomt. ‘De verhalen 
komen naar mij toe’, zei Joubert in 
2012 in een interview met deze 
krant. In datzelfde jaar bezocht ze 
Oosterbeek en deed ze inspiratie 
op voor haar onlangs verschenen 
boek over de Slag om Arnhem.

over de auteur

Het meisje uit het verscholen 
dorp
Irma Joubert (vert. Dorienke de Vries). 
Uitg. Mozaïek, Utrecht 2017. 510 blz. 
€ 23,99

recensies
Marianne Hoksbergen

Felle streken
Brenda Meuleman. Uitg. Ambo|Anthos, 
Amsterdam 2017. 270 blz. € 18,99

De beroemde schilder Anthonie 
van Dycke (1599-1641) is de hoofd-
persoon in deze tweede roman 
van Brenda Meuleman. Na de 
dood van zijn moeder komt de 
jonge Anthonie in de leer bij de 
befaamde kunstschilder Peter 
Paul Rubens. In diens Antwerpse 
atelier klimt de getalenteerde 
jongen tot grote hoogten, zodat 
hij al op 19-jarige leeftijd mees-
terschilder wordt. Dan neemt hij 
abrupt afstand van zijn leven in 
Antwerpen en reist hij naar Lon-
den, naar het hof van koning Ja-
cobus I. Waarom zo plotseling en 
welke geheimen neemt hij mee 
naar Engeland? Brenda Meuleman 
onthult in haar prettige, vlotte 
schrijfstijl een korte, maar wezen-
lijke periode in het leven van Van 
Dycke. Ze neemt je mee van het 
zeventiende-eeuwse Antwerpen 
van schilders en begijnen naar de 
wereld van Whitehall en weer te-
rug. De roman leest als de spreek-
woordelijke trein. Meulemans 
werk betekent genieten voor lief-

plotseling een moordpartij aan-
richt in het dorp, stort Chana’s 
wereld en die van haar dochter 
Tamar compleet in. Vervolgens 
moet het gezin vluchten voor de 
Romeinse bezetter, die orde op 
zaken komt stellen in Galilea. 
Tijdens die vlucht verliest Chana 
Alon uit het oog en hun zoon Da-
vied sluit zich aan bij de mannen 
die voor een vrij Israël vechten. 
Indringend beschrijft de auteur 
Chana’s angst, woede en wan-
hoop in een verscheurd land, 
waar Joden onderling ruziën over 
de Weg die Yeshua de Messias 
wijst en waar ze lijden onder de 
gehate bezetter. 
De een vecht, de ander vlucht, en 
de mensen van de Weg vragen 
zich af wanneer Yeshua terugkomt 
om Gods vrederijk te stichten. 
Nine de Vries voert je mee naar 
een tijd en land die je als christen 
kent van een afstandje en brengt 
het leven van toen dichtbij. Je 
vlucht mee met Chana, voelt haar 
angst om man en kinderen, snapt 
haar twijfels én haar verraad. Heel 
knap. Een aanrader van de boven-
ste plank, zeker voor wie genoten 
heeft van Machla. ■

Irma Joubert
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Filosofie
‘We gaan morgen op school filo-
soferen’, zegt Lot. 
Lex kijkt verbaasd. ‘Weet je wel 
wat dat is?’
‘Natuurlijk’, zegt Lot. ‘Het is mor-
gen de Werelddag voor de Filo-
sofie. En we gaan samen naden-
ken en doordenken over een 
vraag.’
‘Ik ga vragen of mijn juf dat ook 
gaat doen’, zegt Lex. Lex vindt 
het heerlijk om vragen te stellen 
en door te vragen. Lot wordt er 
soms gek van.
‘Ik heb nog een goede vraag. 
Hebben planten ook gevoel?’, 
vraagt Lex.
‘Natuurlijk niet’, zegt Lot.
‘Hoe weet je dat zo zeker?’, 
vraagt Lex.
‘Omdat de sla geen “au” zegt als 
je er een hap van neemt.’
‘Waarom denk je dat?’, vraagt 
Lex.
‘Omdat ik niks hoor als ik eet.’
‘Maar misschien heeft de sla wel 
pijn, maar hoor je het niet. Sla 
heeft geen mond’, zegt Lex.
‘Wat een stom gesprek’, zegt Lot.
‘Maar dit is filosoferen’, zegt Lex. 
‘Kun je bewijzen dat planten 
geen gevoel hebben?’
Lot weet niets meer te zeggen. 
En ze weet ook niet of ze nog zo-
veel zin heeft om op school te fi-
losoferen.

Lot
Sophia Geuze

Twee mannen zitten in 
het café over geldzaken te 
praten. Zegt de een tegen 
de ander: ‘Mijn vrouw is 
zo zuinig dat we twee 
dagen vissoep eten als ze 
de goudvissen schoon 
water heeft gegeven.’

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

lach van 
de dag

Veel mensen hebben geen flauw idee wat 
curling is, maar toch nemen Nederlanders 
de sport totaal niet serieus.

‘Voor mensen die van bezemen hun sport willen 
maken, presenteren wij: curling. Geen idee wie 
ooit op het idee van die schaatssjoelen is geko-
men, maar je kunt op een feestje beter toegeven 
dat je weleens kattenvoer door de soep heen 
kookt dan dat je aan curling doet.’ Deze spot-
tende tekst stond een paar jaar geleden op de 
website GeenStijl. Het is het grote probleem van 
curling in Nederland: niemand neemt je serieus. 
Je kunt nog beter korfballen.
Maar wat is curling precies? De vergelijking van 
GeenStijl is niet helemaal onjuist. Zoals je bij jeu 
de boules zo dicht mogelijk bij het balletje moet 
gooien, is dat bij curling het geval met het huis. 
Dat is een cirkel in het ijs, want curling is een 
echte wintersport en wordt op ijs gespeeld. Ron-

de stenen worden door beide teams over het ijs 
geschoven en het team dat de meeste stenen in 
het midden van het huis krijgt, wint.
Niemand maakt jeu de boules belachelijk, waar-
om dan wel curling? Dat ligt aan hóé de sport 
gespeeld wordt. Zodra een teamlid de steen het 
ijs op schuift, vegen twee andere teamleden met 
twee sticks voor de bewegende steen uit. Op 
schaatsen. Dat ziet er nogal bijzonder uit. Het 
lijkt inderdaad net alsof mensen aan het beze-

men zijn. Het doel van hen is om de steen verder 
te laten glijden.
Een andere reden waarom curling veel belache-
lijk wordt gemaakt: Nederlanders zijn er slecht 
in. In Canada is het volkssport nummer één, 
maar je hebt waarschijnlijk geen enkele vriend of 
vriendin uit Nederland die op curling zit. Zolang 
de Max Verstappen van het curling niet snel op-
staat, zal het in ons land waarschijnlijk nooit erg 
populair worden.

Auke van Eijsden
beeld ap / Valentin Flauraud

Curling

meer 
weten

huis 
van 

belle

Een lach van een onbekende, een knuffel, 
een lief briefje … Wat kan het fijn zijn als 
iemand jou op een random moment wat 
extra aandacht geeft. Soms is dat precies 
wat jij dan nodig hebt. En het mooie is: ie-
dereen kan met een klein gebaar de men-
sen om zich heen een glimlach op hun ge-
zicht bezorgen. Ook jij! Doe je mee?

10 ideeën voor random acts of 
kindness: 
1.   Koop of maak vijf mooie kaartjes en 

stuur ze naar mensen die wel wat ex-
tra aandacht kunnen gebruiken.

2.   Schrijf een lief briefje en stop die in de 
lunchtrommel van een gezinslid.

3.   Geef een compliment aan een onbe-
kend iemand, bijvoorbeeld aan iemand 
die je tegenkomt op straat.

4.   Bak een taart, neem hem mee naar 
school en deel uit.

5.   Ruim je kamer op, en geef een aantal 
mooie items weg aan iemand die het 
kan gebruiken (of breng het bijvoor-
beeld naar de kringloop of het Leger 
des Heils).

6.   Laat je telefoon een hele dag in je tas 
zitten, zodat je meer aandacht kunt 
hebben voor de mensen om je heen.

7.   Als je ouders thuis altijd het avondeten 
koken, bied dan eens aan om zelf een 
avondje voor je gezin te koken.

8.   Laat wat kleingeld achter in de betaal-
machine van een snackautomaat.

9.   Stop een paar briefjes met lieve, mooie 
teksten onder de ruitenwissers van de 
auto’s in je straat.

10.   Laat iemand anders zitten in de trein/
bus/metro, en dan niet alleen oudere 
mannen en vrouwen.

▶ ▶ Dit artikel komt van het meidenblog 
huisvanbelle.nl. Hier vind je iedere week een 
heleboel leuke blogs over verschillende 
onderwerpen, net als in hun magazine Belle. 
Deze blog is geschreven door Anniek. Zij schrijft 
op huisvanbelle.nl regelmatig over beauty en 
lifestyle.

Anniek beeld istock

Gewoon een beetje vriendelijk zijn
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