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Het lijkt wel of 
iemand, zodra 

hij een uniform 
aan heeft, geen 
mens meer is.
commentaar op 3

Het doel van werkgevers om eind dit 
jaar 7500 banen te creëren voor 
arbeidsgehandicapten, wordt 
volgens arbeidseconomen niet 
gehaald.

Eind 2013 beloofde werkgeversorgani-
satie AWVN 7500 banen te creëren voor 
eind 2015. De teller staat nu op 2600 ba-
nen. Daarnaast hebben bedrijven toe-
zeggingen gedaan om nog eens 300 ba-
nen te creëren.
‘Het doel van 7500 banen lijkt me op 
korte termijn onhaalbaar’, zegt Ruud 

Muffels van de Universiteit van Tilburg. 
‘De economische situatie is nog onzeker. 
Het is de vraag of werkgevers bereid zijn 
deze groep in dienst te nemen.’
Arbeidseconoom Ronald Dekker valt 
hem bij. ‘Dat werkgevers zelf initiatief 
nemen, valt te prijzen en het is niet uit-
gesloten dat er een eindspurt komt. 
Maar ik ben daar niet optimistisch over.’
De tussenstand belooft volgens Dekker 
weinig goeds voor het uiteindelijke doel 
van honderdduizend banen voor 2026, 
die het kabinet voor ogen heeft. ‘Dit 
stemt niet positief.’ Wanneer dat doel 

niet wordt gehaald, wil het kabinet be-
drijven verplichten arbeidsgehandicap-
ten in dienst te nemen. Bedrijven die 
zich daar niet aan houden, kunnen een 
boete krijgen van vijfduizend euro per 
niet-ingevulde werkplek.
Programmamanager Kim Schumacher 
van AWVN blijft geloven in 7500 banen 
voor het eind van het jaar. ‘Als je kijkt 
naar de bedrijven die nu meedoen, moet 
dat lukken.’
Arbeidseconoom Jouke de Jong uit Gro-
ningen is positiever gestemd. Hij wijst 
erop dat al 2900 plekken zijn ingevuld. 

‘Het begin is altijd moeilijk, dus ze ma-
ken een goede kans.’ Door het beperkte 
economische herstel gaat dat wel ten 
koste van bijvoorbeeld werklozen, zegt 
hij. ‘Het betekent minder banen voor 
anderen. Dat arbeidsgehandicapten 
worden voorgetrokken, kan ik billijken. 
Maar dat heeft wel een prijs.’
Het doel van honderdduizend banen is 
volgens Muffels afhankelijk van ar-
beidsmarkt. ‘Werkgevers stellen steeds 
hogere eisen aan personeel. Maar als er 
krapte ontstaat, zou het kunnen.’

▶ ▶ zie ook pagina 3

Eduard Sloot nd.nl/economie

Banenplan gehandicapten onhaalbaar
 ▶ Den Haag

Minister Ivo Opstelten en staats-
secretaris Fred Teeven (beiden 
Veiligheid en Justitie) stappen op. 
Aanleiding is de onduidelijkheid rond 
de deal met drugscrimineel Cees H. 
Maandag bleek dat hij in 2001 
daadwerkelijk 4,7 miljoen gulden 
kreeg, en niet 1,25 miljoen.

De Tweede Kamer debatteerde een jaar 
geleden met Opstelten over de omstre-
den deal. Toen stelde hij dat Cees H. 1,25 
miljoen gulden mocht houden, nadat hij 
750.000 gulden betaalde in een schik-
king. ‘Dit zijn de feiten. Het is een kwes-
tie van vertrouwen’, zei hij. Drie maan-
den later erkende de bewindsman dat 
hij de exacte gegevens helemaal niet 
had.
Direct na dat debat liet de advocaat van 
H. weten dat het werkelijke bedrag van 
de schikking veel hoger was, namelijk 
4,7 miljoen gulden. Opstelten hield ech-
ter vol dat er op zijn departement geen 
gegevens over de deal meer waren. 
Maandag werd er alsnog een ‘scherm-
print’ gevonden. ‘Er is een digitale be-
vestiging van de overboeking van 4,7 
miljoen gevonden’, aldus een woord-
voerder. 
Die stond in een inmiddels inactief sys-
teem. ‘Met specialistische kennis zijn de 
data weer zichtbaar gemaakt.’ Maan-
dagavond laat erkende Opstelten dat de 
informatie toch op zijn ministerie te 
vinden was. ‘Die had eerder ontsloten 
kunnen worden. Er is gedurende een te 
lange periode onduidelijkheid blijven 
bestaan. Daar draag en neem ik de volle 
verantwoordelijkheid voor.’
Het opstappen van Opstelten betekent 
ook het vertrek van staatssecretaris Fred 
Teeven, die als officier van justitie de 
deal sloot. ‘Ik kan niet meer geloofwaar-
dig functioneren nadat de minister is 
afgetreden over dit onderwerp, waar ik 
jarenlang als officier bij betrokken ben 
geweest.’ Teeven, die een geïrriteerde 

indruk maakte, wilde nog wel kwijt dat 
er ‘niets mis’ was met de schikking. ‘Dat 
is ook gebeurd voor volk en vaderland.’

onvermijdelijk
VVD-fractieleider Halbe Zijlstra betreurt 
het opstappen van Opstelten, maar 
noemt het wel begrijpelijk. Hij heeft er 
begrip voor dat Teeven Opstelten volgt. 
CDA-leider Sybrand Buma spreekt van 

een ingrijpend maar onvermijdelijk be-
sluit, omdat Opstelten ‘tot vorige week 
beweerde dat er niks aan de hand was’. 
ChristenUnie-leider Arie Slob noemt het 
opstappen ook onvermijdelijk. ‘Maar ik 
vind het wel erg dat niet eerst in de Ka-
mer verantwoording is afgelegd. Opstel-
ten en Teeven kiezen de achterdeur, in 
plaats van de voordeur.’  
SGP-leider Kees van der Staaij taxeert 

het aftreden als ‘een aderlating voor het 
kabinet’, maar ook een ‘begrijpelijke 
consequentie van ontoereikende infor-
matie aan de Kamer’. 
GroenLinks-leider Bram van Ojik zei dat 
Opsteltens positie vooral onhoudbaar 
werd doordat de minister tot voor kort 
de Kamer vroeg hem te vertrouwen, in 
zijn stellingname dat er geen informatie 
over de deal beschikbaar was. < 

Gerard Beverdam en Sjoerd Mouissie nd.nl/politiek beeld Hollandse Hoogte / Phil Nijhuis

Opstelten en Teeven stappen op
 ▶ Den Haag

Minister Opstelten maakte maandagavond bekend dat hij aftreedt omdat hij te lang onduidelijkheid heeft laten 
bestaan over de deal met Cees H. Volgens staatssecretaris Teeven was met die deal niets mis, maar ook hij stapt op.
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 …De 7500 banen die werkgevers voor 
arbeidsgehandicapten willen creëren, 
lijken uit zicht te raken.

 …Programmamanager Kim Schuma-
cher blijft echter optimistisch. ‘Mis-
schien komen we niet verder dan 6500 
arbeidsplaatsen, maar dan hebben we 
al meer bereikt dan een jaar geleden.’

 ▶ Den Haag
Het klonk heel mooi, eind 2013: 
werkgeversorganisatie AWVN zorgt 
eind 2015 voor 7500 extra banen voor 
arbeidsgehandicapten. Maar wie naar 
de huidige tussenstand kijkt (te vinden 
op de website werkgeversgaaninclusief.
nl), ziet dat nog niet eens de helft van 
dat doel is bereikt. De teller staat op 
2600 banen. Daarnaast hebben 
bedrijven de ‘ambitie’ uitgesproken nog 
eens 300 plekken te realiseren. Bij 
elkaar 2900 banen dus.
Programmamanager Kim Schumacher 
van AWVN gelooft echter nog steeds 
dat het doel van 7500 banen gehaald 
kan worden. Ze wijst erop dat tot nu 
toe honderd grote bedrijven banen 
hebben gecreëerd of daarmee aan de 
slag willen. ‘Ons doel is dat aan het eind 
van het jaar driehonderd bedrijven 
meedoen. Idealiter levert dat 7500 
banen op.’ 

U bent optimistisch. Maar feitelijk bent 
nog niet op de helft.
‘Ik formuleer het positief: we zitten al 
bijna op de helft. We zijn met niets 
begonnen, we hebben te maken met 
een economische crisis en veel 
werkgevers zijn totaal onbekend met 
het in dienst nemen van arbeidsgehan-
dicapten. Dan hebben we in korte tijd 
best veel voor elkaar gekregen. We 
moeten er hard voor werken, maar als 
we in dit tempo doorgaan, halen we die 
7500 banen. Misschien komen we niet 
verder dan 7000 of 6500, maar dan 
hebben we al meer bereikt dan een jaar 
geleden. Er is bij werkgevers veel meer 
aandacht voor werknemers met een 
beperking dan in het verleden.’

Waarom is het hard werken?
‘Heel veel bedrijven weten niets van 
het in dienst hebben van arbeidsgehan-
dicapten. Dat kost tijd. Zij hebben 
laaggeschoold werk uitbesteed, terwijl 
juist veel Wajongers of werknemers uit 
een sociale werkplaats daarvoor in 
aanmerking komen. Wij helpen 
bedrijven om helder te krijgen hoeveel 
werk zij hebben voor arbeidsgehandi-
capten. Sommige werkgevers hebben te 
maken met doelstellingen voor 
aantallen werknemers en kunnen 
niemand meer aannemen. Daar moet je 
dus met uitzendconstructies werken. Er 
zijn werkgevers die tegenwerking 
ervaren van vakbonden die bang zijn 
voor verdringing. Het is allemaal niet 
onoplosbaar, maar het vergt wel tijd.’

Voor 2026 moeten werkgevers 100.000 
banen voor arbeidsgehandicapten cre-
eren. Anders volgt er een verplichting 
en komen er boetes voor bedrijven die 
zich daar niet aan houden. Gaan die 
banen er komen?
‘Ik heb daar vertrouwen in, maar dat 
gaat niet vanzelf. Decennialang hebben 
we deze groep buiten de arbeidsmarkt 
geplaatst. Dat systeem moet anders 
worden ingericht. Daaraan moeten alle 
partijen, zoals het UWV, gemeenten en 
uitzendbureaus meewerken. Wij horen 
regelmatig dat het aanleveren van 

kandidaten moeizaam gaat. Of dat 
mensen met een beperking tijdens hun 
opleiding te horen krijgen dat ze toch 
niet hoeven te werken, omdat ze een 
recht hebben op een uitkering.’

Wat zijn uw lessen tot nu toe?
‘Dat een bedrijf moet beginnen met 
kleine aantallen. Later kunnen zij dan 
meer werknemers met een beperking 
in dienst nemen. Je moet vooral kijken 
naar administratief werk, facilitair werk 
zoals groenvoorziening, en activiteiten 
in logistiek en productie. Eigenlijk heeft 
ieder bedrijf wel iets waar een arbeids-
gehandicapte mee aan de slag kan.’

Sommige werkgevers zullen denken 
dat werknemers ‘met een vlekje’ vooral 
geld kosten. Wat is uw boodschap aan 
hen?
‘Wij hebben laten zien dat het rendabel 
kan zijn. Door bijvoorbeeld loonkosten-
subsidies en een no-risk-polis bij ziekte 
hoeven werknemers met een beperking 
niet duurder te zijn. Juist door de inzet 
van werknemers met een beperking 
kunnen bedrijven een kostenbesparing 
realiseren. Zo ontdekte een bedrijf dat 
kunststofproducten maakt voor de 
medische sector dat het veel afval kon 
voorkomen door het toevoegen van één 
simpele handeling. Dit leverde een 
geschikte taak op voor iemand met een 
beperking. Dat scheelde het bedrijf 
ongeveer honderdduizend euro per jaar. 

ervaring 
Verder merken sommige werkgevers 
dat een divers personeelsbestand leidt 
tot betere prestaties van het team. 
Anderen merkten dat managers beter 
gingen leidinggeven, omdat zij 
vanwege een medewerker met een 
beperking duidelijker moeten zijn in 
afspraken of de voorbereiding van een 
taak. Ik zou werkgevers willen zeggen: 
begin gewoon om ervaring op te doen. 
Zorg voor plekken die daadwerkelijk 
bijdragen aan het bedrijf. Want als dat 
niet zo is, vallen die banen bij de 
eerstvolgende reorganisatie weer af.’ <

Eduard Sloot nd.nl/economie beeld AWVN

‘Zelfs met 6500 banen veel 
bereikt voor gehandicapten’

ndmeedenken.nlga naar

Geweld in de trein
Haar gezicht werd zodanig toegetakeld dat er verschillende 
breuken ontstonden, waaraan de conductrice geopereerd 
moest worden. Aanleiding? Tja ... de vrouw kan zich niets 
herinneren van het moment van de mishandeling. Ze weet 
nog dat ze tussen Schiphol en Hoofddorp een laatste ronde 
deed, en in de eerste klasse een lastige reiziger aantrof die 
de trein niet wilde verlaten. Ik wil niet uit de trein, dus sla ik 
degene die mij erop aanspreekt de breuken in de schedel ...
Natuurlijk, de dader moet nog voor de rechter, maar de zin 
hierboven is boven dit geval verheven. Het gaat namelijk 
om allesbehalve een ‘tragisch incident’, en juist daarom 
maakt dit nieuws een diepe, terechte woede los. 
Het geval van de conductrice staat niet op zichzelf (een 
kleine achthonderd min of meer vergelijkbare gevallen per 
jaar). Mishandeld worden is bepaald niet voorbehouden 
aan treinpersoneel. Het lijkt wel alsof iemand, zodra hij 
een uniform aan heeft, geen mens meer is. Hier staat niet 
een medemens van vlees en bloed tegenover je, maar een 
functionaris: een kaartknipinstantie, een gele-aut0-met-
zwaailicht-instantie, een bonnenuitschrijf-functionaris, 
een rode-auto-met-spuitslang-dignitaris ... Alsof iemand 
die in functie is, alleen nog maar die functie is – die kan 
worden genegeerd, geschopt, geslagen, uitgescholden of 
zelfs uitgeschakeld. Maandagmorgen loeiden overal in 
Nederland de treinen in machteloze woede. 

Een deel van het probleem wordt veroorzaakt door een 
beleidsfout: minister Edith Schippers (Volksgezondheid) 
dwingt bezuinigingen af bij ggz-instellingen. Die schrap-
pen de opvang voor gedragsgestoorde mensen, terwijl de 
alternatieve opvang door de gemeenten nog niet goed 
geregeld is (zie het commentaar in het ND van 10 februari). 
Daardoor belanden mensen op straat die soms levens-
gevaarlijke situaties veroorzaken. De man die voor de 
mishandeling van de conductrice gearresteerd is, lijkt er 
een uit deze categorie. Maar het probleem is breder. De 
mishandelingen worden ook uitgevoerd door ‘gewone’ 
mensen, ‘gewone’ zwartrijders, in meer dan de helft van 
de gevallen. 

Dus klinkt de roep om stevige maatregelen: meer camera-
toezicht, herinvoering van politieposten op grote stations, 
het afgrendelen van stations voor niet-treinreizigers ... 
Maar er gebeurt al zo veel. Honderd miljoen euro geeft de 
NS jaarlijks uit aan veiligheid. Zevenhonderd eigen veilig-
heidsmensen heeft ze in dienst. Geweld tegen treinperso-
neel heeft de hoogste prioriteit bij de politie, de strafeis is 
verhoogd vanwege het maatschappij-ontwrichtende 
karakter van dit geweld. Wat kan daar nog bij? Altijd nog 
wel iets, in de sfeer van preventie bijvoorbeeld. Maar 
bovenal dit: de daders moeten worden opgespoord en 
berecht. Dat is het kloppend hart van de rechtsstaat. 
Je kunt niet voorkomen dat mensen schandelijke dingen 
doen. Maar we moeten alles doen om te voorkomen dat ze 
ermee wegkomen.

Rien van den Berg

Hoe ziet 
uw zondag 
eruit?

“QUOTE”Wat een wild schepsel zou de 
mens worden als hij niet 
vroegtijdig gevormd werd.

▶ ▶ zie pagina 18: Zonder onderwijs zijn we wilde wezens
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beeld solarimpulse.com
De Solar Impulse 2, hier boven de Grote Sjeikh Zayed-moskee in Abu Dhabi, is maandagochtend begonnen aan zijn recordvlucht 
om de aarde. De eerste etappe gaat van de luchthaven in Abu Dhabi naar Masqat, de hoofdstad van Oman. Het toestel dat 
geheel op zonne-energie vliegt, hoopt uiteindelijk een tocht van zo’n 35.000 kilometer in vijf maanden om de aarde te maken. 
De regelmatige stops – in totaal twaalf keer – zijn nodig omdat het toestel maar één persoon kan bevatten en de twee piloten, 
Bertrand Piccard en André Borschberg uit Zwitserland, elkaar afwisselen. Ook is het nodig geregeld onderhoud uit te voeren. De 
recordpoging is bedoeld om het gebruik van zonne-energie te promoten. De spanwijdte van de Solar Impulse 2 is 72 meter – 
even groot als die van een Airbus A380 – maar het toestel is met een gewicht van 2300 kilogram wel 150 keer lichter. Op de 
vleugels zijn ruim 17.000 zonnepanelen aangebracht, die de energie naar de vier elektrische motoren brengen. Ook is er een 
enorme batterij aanwezig, waarheen de overtollige energie wordt gestuurd, zodat het toestel ook ’s nachts kan vliegen. <

Kim Schumacher
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Basisschoolleerlingen stoppen meer geld in 
hun spaarpot dan een paar jaar geleden. ‘We 
vermoeden dat volwassenen en kinderen 
bewuster met geld omgaan’, zegt Olaf Simonse, 
hoofd van het platform Wijzer in Geldzaken.

 ▶ Capelle aan den IJssel
De meest favoriete plek om geld te bewaren is de 
spaarpot, gevolgd door de bank en de portemonnee, 
blijkt uit onderzoek onder vijfhonderd kinderen. 
Simonse: ‘Meisjes bewaren hun geld vaak in een 
portemonnee. Jongens hebben er een speciale plek 
voor. Dat kan een blikje zijn of een la van een kast-
je.’ De jongens sparen vooral voor speelgoed en 
computerspelletjes. Meisjes leggen geld opzij voor 
make-up en speelgoed.
‘Kinderen zijn meer gaan sparen. In 2011 ging het 
om 50 procent, nu is dat 55. Mogelijk speelt naast 
de crisis ook voorlichting een rol. Maandag was de 
aftrap van de Week van het geld op basisschool 
West in Capelle aan den IJssel. Koningin Máxima 
was erbij aanwezig. Zij is ere-voorzitter van het 
platform. Het is de vijfde Week van het geld die 
wordt georganiseerd. En er doet inmiddels 40 tot 50 
procent van de basisscholen aan mee.

Simonse: ‘Voor ouders is leren omgaan met geld de 
belangrijkste reden om zakgeld te geven. Kinderen 
leren dat je niet zomaar iets kunt kopen en dat geld 
ook op kan raken.’ 
De kinderen weten beter dan een aantal jaren gele-
den hoeveel geld ze bezitten. In 2011 wist 44 pro-
cent hoeveel geld er in de spaarpot zat of de bank 
stond. Dat percentage is gestegen naar vijftig pro-
cent. En meer dan zeventig procent van de kinderen 
vindt dat hij of zij goed met zakgeld kan omgaan.
Wat veranderd is ten opzicht van 2011 is het tele-
foonbezit. In groep acht had toen zeventig procent 

een mobieltje. Nu is dat 86 procent. In groep vijf 
heeft ongeveer een vijfde al een mobieltje. ‘Ouders 
gaan er verschillend mee om. Er zijn ouders die al-
les betalen, maar er zijn ook kinderen die de belmi-
nuten van hun zakgeld moeten betalen.’ Op de ba-
sisschool gaat het meestal goed, maar op het 
voortgezet onderwijs kunnen telefoonrekeningen 
hoog oplopen. Simonse: ‘Ouders doen er goed aan 
samen met hun kind een telefoonbudget te maken.’
De hoogte van de zakgeldbedragen verschilt per ge-
zin, maar ook wat een kind ervoor moet kopen. Si-
monse: ‘Spreek dat duidelijk af.’
Kinderen op de basisschool krijgen hun zakgeld 
meestal in munten en biljetten. Op de middelbare 
school wordt het vaker overgemaakt.
Wijzer in Geldzaken gaat uit van het gezegde ‘jong 
geleerd is oud gedaan’. Jongeren krijgen te maken 
met grotere bedragen, omdat ze een bijbaantje heb-
ben, maar bijvoorbeeld ook een brommerverzeke-
ring moeten afsluiten. En op achttienjarige leeftijd 
komt daar het lenen voor de studie en het uitzoe-
ken van een zorgverzekering bij. Het platform 
hoopt in de toekomst ook meer aan voorlichting te 
kunnen doen op middelbare scholen. ‘Plastic geld is 
minder grijpbaar.’

overdwars
Sophia Geuze nd.nl/binnenland beeld novum / Erald van der Aa

Spaarvarkens van kinderen hebben vollere buikjes

Staatssecretaris Wilma Mansveld van 
Infrastructuur en Milieu gaf 
maandag in Almere de aftrap van het 
project ‘Verbeteren afvalscheiding- 
en inzameling in hoogbouw’.

Bewoners van flats en appartementen 
hebben geen aparte papier-, groenten- 
en fruitbakken. Daardoor komt veel af-
val dat ook gescheiden aangeboden kan 
worden bij het restafval terecht. 
In Almere plaatsen ze gft-bakken bij 
hoogbouw. De gemeente wil in 2020 
nog maar vijftig kilo restafval per per-
soon hebben. Dat is nu ongeveer 225 
kilo. Er komen in Almere nog meer 
proeven om te beslissen wat de beste 
oplossing is. Ook in Amsterdam, 
Utrecht, Den Haag en Rotterdam zal sa-
men met afvaldiensten worden beke-
ken hoe het scheiden van afval in flats 
beter kan. <

Sophia Geuze nd.nl/binnenland

Afval scheiden 
in flat helpt

 ▶ Almere

 …Consumenten en voedseltechnologen 
praten langs elkaar heen in de 
discussie over E-nummers.

 …De industrie moet de consument 
serieuzer nemen, vindt filosoof Dirk 
Haen. 

 ▶ Maastricht
De klant hoeft geen koning te zijn bij 
voedseltechnologen. Maar als het om 
voedseltechnologie gaat, moet de con-
sument wel gesprekspartner zijn. Tot 
die conclusie komt filosoof Dirk Haen. 
Vrijdag promoveert hij aan de Universi-
teit van Maastricht op zijn onderzoek 
naar de verwarring rond E-nummers. 
Haen richtte zich met name op de dis-
cussie rond E-nummers. ‘Ik vond het 
vreemd dat er zoveel wantrouwen was.’ 

E-nummers zijn toegevoegde stoffen 
die zijn onderzocht en zijn goedge-
keurd door Europese Voedselveilig-
heidsinstanties. Hij ontdekte dat er 
vooral veel langs elkaar heen gepraat 
wordt. En dat het wantrouwen ten aan-
zien van E-nummers niet altijd gaat 
over gezondheidsrisico’s. ‘Er zit ook kri-
tiek in tegen de onverschillige, gemak-
zuchtige eetcultuur. De consument 
brengt E-nummers in verband met 
kant-en-klaarmaaltijden.’
De vraag naar gemakkelijk en snel klaar 
te maken eten komt uit de jaren zeven-
tig. ‘Toen ontstond gemaksvoeding, 
maar de tijden veranderen. Mensen zijn 
weer meer betrokken bij voedsel en ko-
ken.’ Haen wijst op de interesse voor 
kookprogramma’s, slow food, smaakvol 
eten en de moestuintjesactie van Albert 

Heijn. ‘Consumenten zijn niet meer al-
leen geïnteresseerd in snel en efficiënt. 
Ze realiseren zich dat voedsel meer is 
dan alleen brandstof.’ De filosoof gaf 
zijn onderzoek de titel ‘Het politieke 
van goede voeding’. Haen: ‘Onder goed 
eten verstaan mensen niet alleen ge-
zond, maar ook lekker eten of eten dat 
ze zelf hebben klaargemaakt’ 

ingewikkeld
E-nummers zitten in veel producten. 
Het zijn toegevoegde stoffen, van kleur- 
tot smaakstoffen en van natuurlijk tot 
synthetisch. Haen: ‘Sommige zijn heel 
vertrouwd, bijvoorbeeld citroensap, 
maar andere komen van nature niet in 
onze keukenkastje voor.’ De consument 
ziet door de bomen het bos niet meer. 
‘Die E-nummers zijn ingewikkeld. Er 

zijn boekjes en apps om uit te vogelen 
waar ze voor staan. Er zijn consumen-
ten die daar geen zin meer in hebben.’ 
Zij willen producten die ze kennen en 
die eenvoudig zijn samengesteld. ‘Daar-
bij komt dat het ene onderzoek het an-
dere tegenspreekt. Alle E-nummers zijn 
getest, maar altijd in de aanbevolen da-
gelijks inname. Misschien zijn ze in 
grote porties toch niet zo veilig als we 
dachten.’ Duidelijk is dat er mensen 
zijn die allergisch reageren op bepaalde 
E-nummers. Net zoals er mensen zijn 
met een noten- of koemelkallergie.
Haen vindt het tijd dat de levensmid-
delenindustrie de consument serieus 
gaat nemen. ‘De industrie reageert vaak 
defensief en doet veel zorgen af als sub-
jectief en irrelevant.’ Als ze de kloof 
tussen technologie en afnemers wil 

verkleinen, zal ze moeten luisteren en 
discussiëren, aldus Haen. ‘Doet ze dat 
niet, dan worden verwarring en wan-
trouwen alleen maar groter.’
De consumenten moeten volgens de 
filosoof, al dan niet in georganiseerd 
verband, leren aangeven wat ze belang-
rijk vinden als het om eten gaat. 
E-nummers verbieden,vindt Haen geen 
optie. ‘Er zijn E-nummers die voorko-
men dat er ziekteverwekkers in het 
eten komen of ervoor zorgen dat voed-
sel langer houdbaar is.’ Er zouden wel 
gradaties in E-nummers aangebracht 
kunnen worden, zodat snel te zien is of 
het om een natuurlijk of synthetische 
stof gaat. ‘Want ik geloof niet dat je je 
zorgen hoeft te maken om een natuur-
lijk smaakstof die uit fruit gehaald en in 
een toetje gestopt is.’ <

Sophia Geuze nd.nl/binnenland

Allergische reactie op E-nummers gaat diep

beeld novum / Richard van der Klaauw
Leerlingen van groep 8 van de Nieuwe Park Rozenburgschool uit Rotterdam kregen maandag een les over geld van David 
Knibbe, topman van verzekeringsbedrijf Nationale-Nederlanden. Met deze gastles werden de aftrap gegeven voor de Week van 
het geld. In deze week vertellen tal van medewerkers van diverse verzekeringsmaatschappijen in de hoogste klassen van 
basisscholen in heel Nederland de leerlingen over geld, financiële risico’s en sparen. Over verzekeringen krijgen kinderen te 
horen waarom die er zijn en wanneer je die wel, of juist niet nodig hebt. De lessen zijn interactief en de informatie speelt in 
op de belevingswereld van de kinderen. Aan het eind van de les kunnen de leerlingen het spel Fix je Risk spelen, een initiatief 
van Verbond van Verzekeraars. <

De nieuwste gadget van Apple, de 
Apple Watch, is per 24 april verkrijg-
baar en gaat op 10 april in de 
voorverkoop. 

Dat maakte Apple-topman Tim Cook 
maandag bekend tijdens het speciale 
persevenement van de techgigant. Het 
is nog onduidelijk wanneer het horloge 
in Nederland beschikbaar is.
Cook sprak van ‘veel landen’, waaronder 
Frankrijk, China en Groot-Brittannië. De 
horloges kosten tussen de 349 en 1099 
dollar. Het apparaatje, dat vorig jaar 
september voor het eerst aan het pu-
bliek werd getoond, is een kruising tus-
sen een smartphone en een horloge. Het 
is in drie verschillende uitvoeringen 
verkrijgbaar en communiceert via 
 Bluetooth en wifi met de iPhone en 
heeft een accu die 18 uur meegaat.

spraakopdrachten
Met het horloge kunnen gebruikers on-
der meer smartphone-notificaties ont-
vangen, bellen, de mp3-speler van de 
iPhone bedienen, spraakopdrachten la-
ten uitvoeren en volledige e-mailbe-
richten lezen. 
Het is ook mogelijk om via Apple Pay 
met de Apple Watch te betalen en om 
een Uber-ritje aan te vragen. Verder kan  
het horloge fungeren als een verkapte 
fitnesscoach. <

novum nd.nl/economie

Apple Watch 
eind april 
beschikbaar

 ▶ San Francisco
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 …‘Wees niet agressief.’ Zo luidt een 
van de ‘tien geboden’ die de Israëli-
sche organisatie Gesher heeft opge-
steld voor een respectvolle verkiezings-
campagne. 

 …Deze ‘geboden’ zijn moeilijk na te 
leven, zo blijkt.

 ▶ Jeruzalem
Bij orthodoxe Joden staat partijleider 
Yair Lapid als antireligieus te boek. 
Toch heeft de leider van Yesh Atid in de 
video die Gesher verspreidt, warme 
woorden over voor de orthodoxe Shas-
parlementariër Itzik Cohen. Hij noemt 
‘een fatsoenlijk en goed persoon’ met 
wie hij graag wil samenwerken. 
De conservatief-nationalistische Ayelet 
Shaked van Joods Tehuis zegt over Shel-
ly Yacimovitsj van de Arbeidspartij dat 
hij haar waardeert om haar eerlijkheid 
en openheid: ‘Ik ben blij dat er mensen 
als jij in de Knesset (het Israëlische par-
lement) zitten.’
De organisatie Gesher (Hebreeuws voor 
‘brug’) wil de kloof tussen seculiere en 
orthodoxe Joden in de Israëlische sa-
menleving dichten. Zondag maakte Ge-
sher een video openbaar waarin poli-
tieke tegenstanders in Israël het goede 
voorbeeld geven, door elkaar compli-
menten te maken. 
De gedragscode omvat ‘tien geboden’ 
die spelers in de huidige verkiezings-
campagne een handvat bieden voor 
respectvol spreken. De regels luiden: 
respecteer kandidaten, wees verdraag-
zaam en geduldig, handel verantwoor-
delijk, wees een rolmodel, wees niet 
agressief, beledig niet, doe niet minach-
tend, wees authentiek en betrouwbaar, 
en: bespreek het onderwerp, niet de 
persoon.

bang
Toch valt het in verkiezingstijd niet 
mee om lovende woorden over elkaar 
te spreken. Afgelopen weekeinde gin-
gen ten minste dertigduizend Israëliërs 
in Tel Aviv de straat op om te demon-
streren tegen Likudleider en premier 
Benjamin Netanyahu. De menigte scan-
deerde ‘Bibi ga naar huis’ en ‘Herzog, 
Herzog’, als steunbetuiging voor de op-
positieleider van de Arbeidspartij.
Peilingen wijzen uit dat hun partijen in 
een nek-aan-nekrace zijn verwikkeld 

voor de parlementsverkiezingen van 
woensdag 17 maart.
Onder de betogers was onder anderen 
Meir Dagan, die van 2002 tot 2010 lei-
ding gaf aan de inlichtingendienst Mos-
sad.
Dagan haalde hard uit naar premier Ne-
tanyahu. ‘Israël is een land dat wordt 
omringd door vijanden, maar ik ben 
niet bang voor die vijanden. Ik ben 
bang voor onze eigen leiders’, liet Da-
gan weten.
Het voormalige Mossadkopstuk is al 

langer een fel criticus van Netanyahu, 
die afgelopen week in een toespraak in 
het Amerikaanse Congres waarschuwde 
tegen een ‘zeer slechte nucleaire deal’ 
tussen de Verenigde Staten en Iran. Da-
gan deed Netanyahu’s toespraak af als 
klinkklare onzin. ‘De Iraniërs hebben 
meer tijd nodig dan hij zegt.’

tweestatenoplossing
De Israëlische premier kwam zaterdag 
onder vuur te liggen, omdat hij niet van 
plan is land af te staan aan de Palestij-

nen. Daarmee lijkt een tweestatenop-
lossing van de baan.
Gezien het huidige klimaat in het Mid-
den-Oosten zou ‘elk geëvacueerd ge-
bied in handen vallen van islamitische 
extremisten en terreurorganisaties, die 
worden gesteund door Iran’, aldus Ne-
tanyahu. ‘Daarom zullen er geen con-
cessies worden gedaan en zullen we 
ons niet terugtrekken. De kwestie is 
simpelweg niet relevant.’ 
Netanyahu liet maandag weten dat hij 
daarmee zijn standpunt over een gede-

militariseerd Palestijns gebied als deel 
van een tweestatenoplossing – zoals hij 
had bepleit in een spraakmakende rede 
in 2009 – niet heeft herroepen.
Tegenstanders menen echter dat wat 
Netanyahu zegt, haaks staat op wat hij 
in de onderhandelingen belooft. De re-
cent opgestapte minister van Justitie 
Tzipi Livni (Hatnua) zei maandag dat 
als Netanyahu in 2009 loze beloften 
deed, zijn recente toespraak voor het 
Amerikaanse Congres ook niet geloof-
waardig is. <

Gerhard Wilts nd.nl/buitenland beeld ap /Arie Schalit

‘Tien geboden’ verkiezingen Israël snel vergeten

Afgelopen weekeinde gingen ten minste dertigduizend Israëliërs in Tel Aviv de straat op om te demonstreren tegen Likudleider 
en premier Benjamin Netanyahu.

Het einde van de ruim vijftigjarige 
burgeroorlog in Colombia is een 
stapje dichterbij gekomen. De 
regering en de linkse rebellenbewe-
ging FARC hebben afgesproken samen 
landmijnen te ruimen.

Het onder Noorse en Cubaanse bemid-
deling bereikte akkoord werd zaterdag 
in Havana bekendgemaakt. Met de af-
spraak is er weer enige dynamiek geko-
men in het al ruim twee jaar durende 
vredesoverleg, dat de laatste maanden 
leek te stagneren.
Ongewapende en ongeüniformeerde 
FARC-rebellen zullen de plaatsen op het 
Colombiaanse platteland gaan aanwij-
zen waar de explosieven liggen. Onge-
wapende munitiedeskundigen van het 
regeringsleger zullen het wapentuig on-
schadelijk maken. De actie wordt geco-
ördineerd door de Noorse organisatie 
Norske Folkehjelp, die ruime ervaring 
heeft in het ruimen van mijnen in voor-
malige conflictgebieden, zoals Cambod-
ja en Mozambique.
Er zijn maar weinig landen waar zo veel 
landmijnen liggen als in Colombia. Ze 
zijn te vinden in 31 van de 32 departe-
menten die het land telt. Volgens de re-

gering zijn in de afgelopen vijftien jaar 
in Colombia meer dan elfduizend men-
sen door mijnen gedood of gewond ge-
raakt, onder wie zeker vierduizend bur-
gers en ruim duizend kinderen.
FARC is voortgekomen uit groepen boe-
ren die streefden naar een rechtvaardi-
ger verdeling van grond en naar een 
communistische bewind. In 1964 gre-
pen ze de wapens. De rebellen ontvoer-
den grootgrondbezitters en persten hun 
verwanten af, vermoordden (vermeen-
de) tegenstanders, terroriseerden dor-
pen en voerden tal van aanslagen uit. 
Het Colombiaanse leger trad hard op te-
gen FARC. In de ruim vijftig jaar sinds 
1964 zijn naar schatting 220.000 men-
sen om het leven gekomen en miljoenen 
van huis en haard verdreven. Hoewel 
grote delen van FARC zich nu voorna-
melijk bezighouden met de handel in 
drugs, heeft de organisatie nog steeds 
een politieke agenda.
Na verkennende gesprekken begonnen 
in november 2012 vredesonderhande-
lingen. Inmiddels hebben 32 gespreks-
rondes plaatsgehad, waarin afspraken 
werden gemaakt over onder meer land-
hervormingen, deelname van FARC aan 
het politieke proces en aanpak van de 

drugshandel. En nu dus over het oprui-
men van mijnen.

gevangenisstraf
De volgende gespreksronde is gepland 
voor 17 maart. Zaken die nog openlig-
gen zijn: schadevergoedingen aan 
slachtoffers of hun nabestaanden, het 
inleveren van wapens en de integratie 
van FARC-rebellen in de maatschappij.
De regering wil dat in ieder geval enkele 
FARC-leiders symbolische gevangenis-
straffen krijgen. Zonder dat zal zij een 
vredesakkoord met de rebellen maar 
moeilijk kunnen verkopen aan de bevol-
king, waarvan een deel al grote bezwa-
ren heeft tegen de onderhandelingen. 
Maar de hoofdonderhandelaar van de 
rebellen, Iván Márquez, claimt voor zijn 
organisatie het ‘recht van opstand’ en 
keert zich tegen celstraffen.
Het is de bedoeling dat een vredesak-
koord eerst aan de kiezers wordt voor-
gelegd, voordat het wordt geratificeerd.
Zondag liepen in ruim vijftig steden in 
Colombia vele duizenden mensen mee 
in ‘Marsen voor het Leven’. Met deze 
marsen zetten zij hun eis kracht bij dat 
er snel een einde komt aan de burger-
oorlog. <

Tilly Dodds nd.nl/buitenland

Leger en rebellen Colombia 
ruimen samen landmijnen

 ▶ Havana

 …Boze burgers van Tröglitz hebben 
hun zin. 

 …Burgemeester Markus Nierth, die zijn 
gemeente wilde openstellen voor 
vluchtelingen, heeft zijn ambt 
neergelegd.

 ▶ Berlijn
Een voorgenomen mars van rechtsradi-
calen die voor zijn huis zou eindigen, 
was de druppel. ‘Ik wil het mijn kinde-
ren niet aandoen dat er nazistische leu-
zen voor mijn woning worden geroe-
pen.’
Het meest is Nierth nog teleurgesteld 
door de autoriteiten van de ‘Landkreis’  
waarin Tröglitz ligt. Zij gaven  de neo-
nazistische partij NPD toestemming 
voor de optocht. Ook hadden ze geen 
probleem met het feit dat de zoge-
noemde ‘lichtjeswandeling’ zou eindi-
gen met een bijeenkomst bij de woning 
van burgemeester Nierth. 
De ex-burgervader: ‘Ik treed niet af uit 
lafheid, het is de teleurstelling over de 
toestemming voor die demonstratie die 
mij heeft doen besluiten terug te tre-
den.’ Hij ziet zijn dorp niet als een radi-
caal, bruin nest. ‘De meeste inwoners 
zijn hier goedmoedig en behulpzaam’.
Nierth is van huis uit theoloog. De va-
der van zeven kinderen bekleedde zijn 

burgemeesterspost onbezoldigd. Zo 
gaat dat in een dorp van net tweedui-
zend inwoners in deelstaat Saksen-An-
halt. De echte burgemeester zit in het 
gemeentehuis in Elsteraure, waaronder 
Tröglitz valt. Daar werd ook toestem-
ming gegeven om te demonstreren.

grootmoedig
Nierth is de gebeten hond, sinds hij 
kenbaar maakte dat hij er geen enkel 
probleem in zag, vluchtelingen in zijn 
dorp op te nemen. In een brief riep de 
partijloze politicus in december zijn 
dorpsgenoten op, zich grootmoedig en 
hulpvaardig op te stellen tegen de 
vluchtelingen die de deelstaat in 
Tröglitz wil onderbrengen.
Dat heeft hij geweten. Sinds januari lo-
pen er elke zondag enige honderden 
rechtsradicalen door het plaatsje. Tij-
dens deze ‘wandelingen’ roepen ze xe-
nofobe leuzen en moet ook Nierth het 
ontgelden. Georganiseerd worden de 
‘wandelingen’ door de NPD, die onder-
weg folders verspreidt die gericht zijn 
tegen vluchtelingen.  
Er lopen niet alleen boze burgers uit de 
omgeving mee. De in Duitsland niet 
verboden NPD laat ook bussen rijden 
die kaalgeschoren types uit deelstaat 
Thüringen naar de zondagse ommegan-
gen brengen. <

Rolf Bos / vk nd.nl/buitenland

Duitse burgemeester zwicht 
voor neonazi’s en stapt op
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Koenders en Hennis bij 
missie Afghanistan
De ministers Bert Koenders (Buiten-
landse Zaken) en Jeanine Hennis (De-
fensie) hebben maandag in Afghanistan 
een bezoek gebracht aan de Nederland-
se militairen die daar meedoen aan de 
nieuwe NAVO-missie. Ze lieten zich 
voor het eerst ter plaatse bijpraten over 
de activiteiten die erop zijn gericht om 
hogere Afghaanse functionarissen van 
leger en politie te adviseren. Nederland 
is een van de 28 NAVO-landen die een 
bijdrage leveren aan Resolute Support, 
zoals de missie heet. <

Docenten: vertrouwen in 
bestuur UvA opgezegd
Rethink UvA, een groep actievoerende 
docenten van de Universiteit van Am-
sterdam, heeft maandag het vertrou-
wen opgezegd in het college van be-
stuur (cvb) van de UvA. Rethink besloot 
hiertoe tijdens een vergadering in het 
Maagdenhuis, toen het college weiger-
de in te gaan op de eisen van Rethink. 
Rethink eist onder meer een democrati-
scher universiteitsbestuur en een onaf-
hankelijk onderzoek naar de financiële 
situatie van de onderwijsinstelling. Re-
think wil vrijdag samen met de studen-
ten die het Maagdenhuis bezetten een 
’grote demonstratie’ organiseren. <

beeld novum

GVB-bussen mogelijk 
beschoten met luchtbuks
Bussen van het Amsterdamse vervoers-
bedrijf GVB zijn de afgelopen dagen 
vermoedelijk beschoten met een lucht-
buks. Volgens een woordvoerster sneu-
velden vrijdag en in de nacht van zon-
dag op maandag ruiten van in totaal 
vier bussen. Niemand raakte hierdoor 
gewond. Het vervoersbedrijf gaat aan-
gifte doen. ‘Dit is volstrekt onaccepta-
bel. De veiligheid van onze medewer-
kers en reizigers staat voorop.’ <

Uitlaten van honden 
loopt uit op drama
Het uitlaten van twee honden is zon-
dagmiddag in Almere uitgelopen op de 
dood van beide dieren. Twee baasjes 
lieten de viervoeters uit. Ze kwamen 
elkaar tegen in de Clemenceaustraat. 
Hoewel beide honden waren aange-
lijnd, wist een van de dieren zich los te 
rukken en viel de andere hond aan. Er 
ontstond een gevecht met een gewonde 
hond als resultaat. De eigenaar daarvan 
werd zo kwaad dat hij het aanvallende 
dier neerstak met een mes. Medische 
zorg door medewerkers van de Dieren-
ambulance mocht niet meer baten. <

Duitsland zet 
‘Wolfsberater’ in
In Nedersaksen, de Duitse deelstaat die 
grenst aan Groningen, Drenthe en 
Overijssel, zijn steeds meer problemen 
met wolven. De afgelopen maanden 
hebben wolven schapen, runderen en 
herten gedood. Om daarmee om te 
gaan, zijn tientallen Wolfsberater (wolf-
adviseurs) opgeleid. Die moeten onder 
meer boeren advies geven. Ook bren-
gen zij verplaatsingen van wolven in 
kaart. De deelstaat Nedersaksen wil het 
aantal wolfadviseurs dit jaar opvoeren 
naar meer dan 140. <

beeld ap

100 kilo cocaïne tussen 
wijnflessen in Tiel
Medewerkers van een bedrijf in Tiel 
hebben maandag bijna 100 kilo cocaïne 
gevonden in een container met wijn. De 
lading harddrugs zat in drie grote pak-
ketten die boven op de dozen met wijn-
flessen lagen, liet het Openbaar Minis-
terie weten. De waarde is zo’n 3,5 
miljoen euro. De container kwam vo-
rige week aan in de Rotterdamse haven 
en was afkomstig uit Chili. Het bedrijf 
waar de coke werd ontdekt, had waar-
schijnlijk niets met de smokkel te ma-
ken. Justitie gaat ervan uit dat het de 
bedoeling was de drugs voor aankomst 
in Tiel uit de container te halen. <

Huis Brabantse kandidaat 
PVV weer doelwit
De woning van de Brabantse PVV-kan-
didaat Jake Owen Raats in Etten-Leur is 
maandag weer bekogeld met een steen. 
Er raakte maandag niks beschadigd, 
maar de politie is extra alert omdat er 
inmiddels al zes meldingen zijn ge-
weest over aanvallen op het huis. Deze 
lijken toe te nemen sinds er een PVV-
poster voor de ramen hangt. PVV-leider 
Geert Wilders noemde het onaanvaard-
baar dat kandidaten met geweld wor-
den geconfronteerd. Hij vindt dat ze 
moeten worden beschermd. <

OM eist boete voor 
nazivergelijking
Een journalist uit Alkmaar verdient wat 
justitie betreft een boete van 750 euro 
omdat hij het cultuurbeleid van de ge-
meente met dat van de nazi’s had ver-
geleken. Naast de geldboete werd een 
voorwaardelijke werkstraf van 40 uur 
tegen journalist André Hoogeboom ge-
eist. ‘Vervang de nazi’s door OPA en 
Duitsland door Alkmaar en je komt op 
dezelfde kunstfilosofie uit’, had 
Hoogeboom geschreven. OPA staat voor 
Onafhankelijke Partij Alkmaar. Die par-
tij zit in het gemeentebestuur. <

Grootste rampenoefening 
ooit van Rode Kruis
Het Nederlandse Rode Kruis oefent ko-
mende week met het nieuwe burger-
hulpnetwerk Ready2Help, waar bijna 
vijfduizend mensen bij zijn aangeslo-
ten. Het is de grootste rampenoefening 
ooit van de organisatie. Het gaat om 
een oefening met het oproepsysteem, 
een praktijktraining en een online-oe-
fening van het netwerk. De mensen die 
bij het netwerk zijn aangesloten zijn 
bereid om bijvoorbeeld tijdens een wa-
tersnoodramp zandzakken te komen 
vullen. Bij zo’n ramp is het van belang 
via de telefoon of sms een beroep te 
doen op veel mensen tegelijk. <

Vermist Nederlands gezin 
gevonden in Duitsland
Het sinds zondagavond vermiste gezin 
uit Doorwerth is maandagmiddag ge-
vonden in Duitsland, aldus de politie. Ze 
zijn vlak bij de grens bij Enschede, bij 
het Duitse Gronau, in goede gezondheid 
aangetroffen. Buurtbewoners maakten 
zondagavond melding bij de politie van 
het plotselinge vertrek van het gezin. De 
politie zette direct een zoekactie op 
touw, waarbij onder meer onderzoek 
werd gedaan in de Rijn bij Renkum. <

Duitse vrouw bij 
peshmerga gesneuveld
Een Duitse vrouw die aan de kant van 
de Koerdische YPG-militie meevocht 
tegen ISIS in Syrië is in de strijd gesneu-
veld. Dat hebben Koerdische functiona-
rissen maandag gezegd. Het Duitse mi-
nisterie van buitenlandse zaken zei 
geen informatie te hebben. De 19-jarige 
Ivana Hoffmann vond zaterdag de dood 
op het slagveld bij het dorp Tel Tamr, 
zei YPG-woordvoerder Nawaf Khalil. 
Hoffmann, lid van de Marxistisch-Leni-
nistische Communistische Partij van 
Turkije, had zich ongeveer zes maanden 
geleden bij de YPG aangesloten. <

Zweedse minister: Saudi’s 
verhinderen toespraak
De Zweedse minister van buitenlandse 
zaken Margot Wallström zegt dat 
 Saudi-Arabië heeft verhinderd dat zij 
een vergadering van de Arabische Liga 
in Caïro zou toespreken. Zij was daar 
maandag voor uitgenodigd, maar door 
Saudische tussenkomst is haar toe-
spraak geschrapt, zei zij tegen de 
Zweedse publieke radio. ‘Ze hebben 
heftig gereageerd op wat wij gezegd 
hebben over democratie en mensen-
rechten’, zei Wallström. De Zweedse 
minister heeft felle kritiek geleverd op 
de recente geseling van de Saudische 
blogger Raif Badawi, die schuldig is ver-
klaard aan belediging van de islam. <

beeld ap

Vier arrestaties om 
aanslagen Parijs
De Franse autoriteiten hebben vier 
mensen opgepakt in verband met de 
terroristische aanslagen in januari in 
Parijs, hebben bronnen bij de politie en 
veiligheidsdiensten maandag meege-
deeld. Onder hen is een politieagente. 
Zij is de vriendin van een man die werd 
opgepakt omdat hij banden had met 
Amedy Coulibaly, de man die op 8 janu-
ari een politieagente doodschoot en een 
dag later nog vier mensen in een koo-
sjere supermarkt. Behalve de drie da-
ders is nog niemand direct in verband 
gebracht met de aanslagen. <

Hongarije wil militairen 
naar Irak sturen
De Hongaarse premier Viktor Orbán wil 
toestemming van het parlement om 
militairen naar Irak te sturen. Door mee 
te doen aan militaire activiteiten van 
zijn westerse bondgenoten kan Honga-
rije eer inleggen en erkenning krijgen 
voor zijn buitenlands beleid, zei Orbán. 
Minister van buitenlandse zaken Peter 
Szijjarto zei eerder dat Hongarije hon-
derd tot 150 militairen kan sturen. Zij 
zouden moeten samenwerken met 
Duitse en Italiaanse militairen. <

Beveiliging Britse 
parlement opgeschroefd
De beveiliging bij de Britse Houses of 
Parliament wordt aangescherpt. Dat 
heeft parlementsvoorzitter John Ber-
cow maandag gezegd. Het besluit is ge-
nomen, omdat zaterdag een man acht 
uur lang op het dak van het House of 
Commons rondliep. De man werd uit-
eindelijk pas zondagochtend opgepakt. 
Volgens Bercow zijn er meteen maatre-
gelen getroffen om de gaten in de be-
veiliging te dichten. De 23-jarige Bray-
don Liam Anderson is opgepakt en 
aangeklaagd voor vandalisme en het 
betreden van verboden gebied. <

VS stellen sancties in 
tegen Venezolanen
De Verenigde Staten hebben sancties 
ingesteld tegen zeven Venezolaanse 
functionarissen die zich schuldig zou-
den hebben gemaakt aan mensenrech-
tenschendingen en corruptie. Volgens 
het Witte Huis hebben de mensen te-
gen wie de sancties zijn gericht men-
senrechten geschonden, politieke te-
genstanders vervolgd en geld 
verduisterd. Alle zeven behoren tot de 
top van het Venezolaanse veiligheids-
apparaat, aldus bronnen. <

Putin geeft prijs aan 
Tsjetsjeense leider
De Russische president Vladimir Putin 
heeft maandag aan de Tsjetsjeense lei-
der Ramzan Kadyrov de Orde van Eer, 
een hoge onderscheiding, toegekend. 
Kadyrov noemde zondag een van de 
verdachten van de moord op oppositie-
politicus Boris Nemtsov nog ‘een echte 
patriot’. Vijf verdachten van de moord 
op Nemtsov werden zondag in Moskou 
voorgeleid. Zaur Dadayev, de man die 
door Kadyrov werd geprezen, legde vol-
gens de rechtbank een bekentenis af. <

Leger Jemen verjaagt 
al-Qaeda in zuiden
Het Jemenitische leger heeft maandag 
strijders van al-Qaeda verjaagd uit de 
stad Mayfan in de zuidelijke provincie 
Abyan. De extremisten hadden de stad 
onder de voet gelopen, maar het leger 
zette een tegenaanval in, aldus Jemeni-
tische legerfunctionarissen. Bij de ge-
vechten kwamen vier Jemenitische mi-
litairen en zeven al-Qaeda-strijders om 
het leven. Al-Qaeda in Jemen probeert 
te profiteren van de politieke chaos die 
in Jemen na een machtsgreep van sjiiti-
sche rebellen is ontstaan. <

Politie maakte einde aan 
protest Greenpeace
De politie van Parijs heeft maandag een 
eind gemaakt aan een protestactie van 
Greenpeace. Activisten van de milieu-
groep lieten zich aan touwen van een 
brug over de Seine zakken om spandoe-
ken af te rollen waarin werd opgeroe-
pen tot vermindering van het gebruik 
van kernenergie. Vijf actievoerders 
werden opgepakt, zei Greenpeace-
woordvoerder Sylvain Trottier. Frank-
rijk produceert ruim twee derde van 
zijn elektriciteit met kernenergie. De 
regering van president François Hol-
lande heeft beloofd dat in de komende 
tien jaar terugbrengen tot de helft <

beeld ap

‘Geheime dienst wil ook 
een fatsoenlijke cao’
Ook werknemers van inlichtingen-
dienst AIVD willen een fatsoenlijke cao, 
meldden de vakbonden maandag. Bijna 
900 werknemers ondertekenden hier-
toe een oproep aan minister Stef Blok. 
Dat is volgens de bonden een ruime 
meerderheid van het AIVD-personeel. 
Rijksambtenaren zitten al vier jaar zon-
der nieuwe cao. De vakbonden voeren 
actie om aan deze periode zonder 
loonsverhoging een einde te maken. <

Dijsselbloem maant tot 
snel overleg Grieken
Het overleg over de Griekse hervor-
mingsplannen moet nu echt beginnen. 
Dat stelde voorzitter van de Eurogroep 
Jeroen Dijsselbloem maandag in Brus-
sel. Hij reageerde op de jongste voor-
stellen van de Grieken om voor meer 
inkomsten te zorgen. De plannen moe-
ten worden bekeken door de Europese 
Commissie, het Internationaal Monetair 
Fonds en de Europese Centrale Bank. 
Dat is echter nog niet gebeurd. <

beeld ap

ECB meldt zich op 
obligatiemarkt
De Europese Centrale Bank (ECB) is 
maandag zoals aangekondigd begon-
nen met de opkoop van staatsobliga-
ties. Ingewijden meldden dat de bank 
in ieder geval Duitse leningen heeft op-
gekocht. De ECB besloot eind januari 
om de komende anderhalf jaar voor 60 
miljard euro per maand aan leningen 
op te kopen, voornamelijk in de vorm 
van staatsobligaties. Daarmee wil de 
ECB de matige economische groei en de 
lage inflatie stimuleren. <

‘Bedrijven beschermen 
informatie onvoldoende’
Nederlandse ondernemingen nemen 
onvoldoende maatregelen om informa-
tie over nieuwe technologieën en an-
dere strategische informatie te bescher-
men. Bestuurders weten dit, maar 
slagen er niet in de situatie te verbete-
ren, stelt consultancybedrijf KPMG. 
Volgens KPMG vindt driekwart van de 
bedrijven dat de maatregelen die wor-
den genomen om informatie te be-
schermen niet in verhouding staan tot 
de risico’s die worden gelopen. <

‘Koophuis verliest glans 
als investering’
Een koophuis verliest zijn glans als in-
vestering. De huizenprijzen stijgen de 
komende tien jaar over het algemeen 
veel minder dan in de afgelopen decen-
nia en aan de randen van het land gaan 
de prijzen vaak omlaag. Dat voorspelt 
ING in een rapport. Door de vergrijzing, 
de aanpak van de hypotheekrenteaftrek 
en strengere financieringsregels ver-
wacht ING dat huizen tot 2025 zo’n 2 
procent per jaar duurder worden. <

Wereldwijd 700 miljoen 
iPhones verkocht
Sinds de introductie van de eerste 
 iPhone in juni 2007 heeft Apple we-
reldwijd ruim 700 miljoen iPhones ver-
kocht. In het laatste kwartaal van 2014 
was de iPhone de best verkochte smart-
phone ter wereld, bleek maandag. <
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 ■ burgerlijk huwelijk in Dordtse kerk
In de Grote Kerk in Dordrecht wordt in september 
voor het eerst een burgerlijk huwelijk voltrokken. 
‘De Grote Kerk is van alle Dordtenaren’, zei 
kerkrentmeester Ton Bok tegen het Algemeen Dag-
blad. De krant schrijft dat Bok verbaasd was toen hij 
het verzoek van het desbetreffende stel kreeg, maar 
dat hij ook enthousiast is. ‘We hebben een fantasti-
sche ruimte, qua ambiance en sfeer. Waarom zou je 
een burgerlijk huwelijk niet in een kerk kunnen 
sluiten? Waarom is het eigenlijk niet eerder ge-
beurd?’ Na de huwelijksvoltrekking vindt de huwe-
lijksdienst in dezelfde kerk plaats. 

 ■ protestantse kerk Dieren ‘groene kerk’
De Ontmoetingskerk in Dieren, waar de protestant-
se gemeente haar diensten belegt, mag zich ‘groene 
kerk’ noemen. Op de website groenekerken.nl staat 
dat de kerk al verscheidene dingen doet om bewust 
met het milieu om te gaan. Zo zijn er zonnepanelen 
op het dak geplaatst en zijn de gloeilampen in de 
kerkzaal vervangen door spaarlampen. Ook ge-
bruikt de kerk biologisch afbreekbare schoonmaak-
middelen en wordt er Max Havelaarkoffie en –thee 
geschonken. De kerk is nog van plan de liturgieën 
op milieuvriendelijk papier te drukken en geld in te 
zamelen voor een betere isolatie van het dak. 

De Groene Kerkenactie gaat uit van de organisaties 
Kerk in Actie en Tear, die kerken willen stimuleren 
duurzamer en groener te worden.

 ■ zaal GKv Alphen aan den Rijn aangepast
Kerkgebouw Het Kruispunt in Alphen aan den Rijn 
is veranderd van een rooms-katholieke parochie-
kerk in een multifunctioneel kerkgebouw van de 
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. De kerk is multi-
functioneel geworden met speciale ruimtes voor 
kleine kinderen, een jongerensoos en zalen die ver-
huurd kunnen worden. Zo huren een kinderopvang 
en de Molukse kerkgemeenschap zalen. Dit jaar 

wordt de grote zaal aangepast aan ‘de wensen en 
mogelijkheden van deze tijd’. 

 ■ stilte-avond in Leeuwarden
Stiltetrainer Mirjam van der Vegt spreekt zaterdag-
avond in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden 
over ‘stilte’, speciaal voor vrouwen. Van der Vegt 
wil vrouwen inspireren in hun dagelijks leven rust 
te (her)vinden met henzelf en met God. De Vrije 
Baptistengemeente De Wijngaard uit Leeuwarden 
heeft Van der Vegt uitgenodigd om voor een inter-
kerkelijk publiek te komen spreken. 

 ■ vervallen kerk Garsthuizen gesloopt
Deze week is een begin gemaakt met het slopen van 
de vervallen kerk in het Groningse Garsthuizen. 
Maandag is het monumentale orgel uit de kerk ge-
haald. ‘Wellicht krijgt het een plekje in de monu-
mentale Nicolaaskerk van Oldenzaal’, staat op de 
projectwebsite Kerk Garsthuizen. De sloop duurt 
naar verwachting tien dagen.  Ruim tien jaar gele-
den werd een stichting opgericht die de kerk weer 
beeldbepalend wilde maken door het gebouw te 
restaureren. Maar het lukte niet om genoeg geld in 
te zamelen. Op of nabij de plek van het oude ge-
bouw komt een nieuw, vervangend gebouw.

▶ ▶ tips? e-mail naar lokaal@nd.nl

kerk lokaal
Harmke van Berkum nd.nl/geloof beeld nd

Het Kruispunt in Alphen aan den Rijn.

 …Protestantse predikanten hebben al 
vijf jaar geen salarisverhoging gehad. 
Ook in andere kerken leveren predi-
kanten in.

 …‘Vooral voor beginnend predikanten 
met een gezin is het moeilijk om 
financieel rond te komen.’

 ▶ Barneveld
De politiebonden hielden maandag ac-
ties om minister Ivo Opstelten van Bin-
nenlandse Zaken te bewegen tot een 
hoger loonbod: politieagenten deelden 
alleen nog boetes uit voor ‘grove schen-
dingen van de openbare orde en veilig-
heid’. Voor het overige lieten ze het bij 
een waarschuwing. Eerder dit jaar haal-
den de loononderhandelingen voor 
rijksambtenaren het nieuws als de 
langstlopende ooit. Al 1500 dagen stag-
neren de gesprekken, waardoor de 
ambtenaren al vijf jaar op de nullijn zit-
ten.
Die stagnatie heeft directe gevolgen 
voor het traktement – zoals het ‘leef-
geld’ van de predikant wordt genoemd 
– van de ruim 1800 dienstdoende pre-
dikanten in de Protestantse Kerk. Hun 
vergoeding voor arbeid is rechtstreeks 
gekoppeld aan die cao voor rijksambte-
naren, dus staan ze al vijf jaar op de 
nullijn. ‘Dat betekent concreet inko-
mensachteruitgang’, zegt Sjaak Verwijs 
van de Bond van Nederlandse Predikan-
ten (BNP), want het leven is in die jaren 
duurder geworden. ‘Dat horen we ook 
uit de achterban. Vooral voor beginnen-
de predikanten met een gezin is het 
moeilijk om financieel rond te komen.’
Hans Runherd, die leiding geeft aan het 
team predikantstraktementen en pen-
sioenen van het landelijk bureau van de 
Protestantse Kerk, tekent erbij aan dat 
de rijksambtenaren, en dus ook de pre-
dikanten, van 2007 tot 2010 ‘luxe loon-
rondes’ hebben gekend, met in 2010 
een verhoging van de eindejaarsuitke-
ring van 5,4 naar 8,3 procent van het 
jaarinkomen. ‘Maar vanaf dat jaar staat 
het stil’, bevestigt hij. De minister heeft 
recent een onderzoek naar de Tweede 
Kamer gestuurd waarin staat dat de 
loonontwikkeling voor ambtenaren de 
afgelopen vijf jaar niet best was, zegt 
Runherd.
Ook in de Gereformeerde Kerken vrij-
gemaakt zaten de predikanten de afge-
lopen jaren op de nullijn, met uitzonde-
ring van 2013, toen een verhoging van 
1,9 procent werd doorgevoerd. In die-
zelfde periode is het leven 8 procent 
duurder geworden, concludeert de As-
ser predikant Ernst Leeftink, die de af-
gelopen jaren de ontwikkeling van de 
predikantssalarissen nauwgezet heeft 
gevolgd. Je kunt volgens hem zelfs spre-
ken van een loonoffer, al klinkt dat vol-
gens hem wat dramatischer dan het is. 

‘We zijn niet bewust gevraagd in te le-
veren. Maar als ik de klacht hoor dat die 
predikanten altijd maar goed verdie-
nen, zet ik dit er graag tegenover.’
Bureaumanager Ruurd Kooistra van het 
vrijgemaakte Steunpunt Kerkenwerk, 
dat namens de plaatselijke Gerefor-
meerde Kerken vrijgemaakt zaken als 
traktement en pensioenen regelt, rela-
tiveert Leeftinks waarneming. Het klopt 
dat de afgelopen vier jaar sober uitpak-
ten voor predikanten, maar dat geldt 
voor het gros van de Nederlanders. Bo-
vendien, in 2011 steeg het traktement 
nog behoorlijk. Wie vijf jaar vrijge-
maakt predikantstraktement vergelijkt 
met ontwikkelingen in de cao Zorg en 
Welzijn, ziet volgens Kooistra dat pre-
dikanten er iets meer op zijn vooruitge-
gaan dan de mensen die in de zorg wer-
ken.

nauwgezet
Ieder kerkverband werkt met een eigen 
traktementssysteem. Waar de Protes-
tantse Kerk het traktement koppelt aan 
de cao voor rijksambtenaren, ligt er bij 
de vrijgemaakten een koppeling tussen 
de cao voor het openbaar bestuur (die 
breder is dan die voor alleen rijksamb-

tenaren) en die van de predikanten. In 
de Christelijke en Nederlands Gerefor-
meerde Kerken volgen de traktementen 
een gemiddeld indexcijfer van het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek voor de 
cao-lonen. Dat leverde de afgelopen ja-
ren telkens een kleine stijging op: dit 
jaar bij de christelijk-gereformeerden 
0,5 procent, bij de Nederlands-gerefor-
meerden 0,68 procent.
De kerken streven ernaar discussies 
over de hoogte van het traktement voor 
te zijn door zo nauwgezet mogelijk de 
gemiddelde loonontwikkeling in de 
maatschappij te volgen.
Sjaak Verwijs van de Bond van Neder-
landse Predikanten heeft er op dit mo-
ment geen behoefte aan de werkwijze 
voor de Protestantse Kerk ter discussie 
te stellen. ‘Predikanten worden behoor-
lijk betaald. Er zijn ook gemeenteleden 
die hun baan verliezen of die loon inle-
veren.’ 
Bij de vrijgemaakt-gereformeerden 
wordt dit jaar geëvalueerd hoe de kop-
peling met de cao openbaar bestuur be-
valt, en of er misschien iets kan worden 
gedaan aan de sterke schommelingen: 
drie jaar geen verhoging, en dan in één 
keer bijna 2 procent.

Wie je ook vraagt, duidelijke signalen 
dat predikanten in toenemende mate 
financieel in de problemen komen, zijn 
er (nog) niet. Wel zeggen alle betrok-
kenen dat het voor beginnende predi-
kanten moeilijk kan zijn, zeker als ze in 
een kleine gemeente beginnen, onder 
in de traktementsschaal zitten, en al 
een gezin hebben. Kooistra: ‘Zij moeten 
de eindjes soms aan elkaar knopen. 
Maar daar wordt inmiddels over ge-
sproken voordat een predikant het be-
roep aanneemt. Worden er problemen 
verwacht, dan wordt er iets geregeld.’
In de Protestantse Kerk pakt dit anders 
uit: daar moet de predikant soms nood-
gedwongen terug in uren en dus in in-
komen, omdat de gemeente hem niet 
meer voltijds kan betalen, vertelt Ver-
wijs. ‘Dan wordt de predikant onder 
druk gezet om in deeltijd te gaan wer-
ken: van 100 naar 70 procent, of van 80 
naar 50 procent. Soms gebeurt dat di-
plomatiek, soms bot. Wij vragen van 
kerken om hierover eerder en duidelij-
ker te communiceren, omdat je dit 
soort ontwikkelingen langer van te vo-
ren ziet aankomen. Het is voor predi-
kanten niet fijn wanneer ze voor het 
blok worden gezet.’ <

Gerard ter Horst nd.nl/geloof beeld PKN

Ook predikanten leveren financieel in

Leo Feijen wordt de nieuwe hoofdre-
dacteur journalistiek bij KRO-NCRV. 
Daarmee gaat hij leiding geven aan 
de journalistieke afdeling, waar 
programma’s als Brandpunt, Jinek en 
NCRV 2Doc gemaakt worden.

Dat maakte de fusieomroep KRO-NCRV 
maandag bekend. In een reactie laat 
Feijen weten blij te zijn dat hij de func-
tie die hij sinds afgelopen zomer op in-
terimbasis vervult, nu definitief kan 
voortzetten. ‘Journalistiek is voor de pu-
blieke omroep een belangrijk speer-
punt. Juist voor KRO-NCRV zijn er in 
deze tijd kansen om door scherpe en ge-
profileerde keuzes het verschil te ma-
ken’, aldus Feijen, die in 1988 binnen-
kwam bij de KRO. <

redactie nd nd.nl/

Feijen hoofd
journalistiek
KRO-NCRV

 ▶ Hilversum

De bekende Amsterdamse gemeente 
van lieddichter Huub Oosterhuis 
verhuist en verandert van naam.

De Amsterdamse Studentenekklesia 
keert terug naar De Rode Hoed, de vroe-
gere remonstrantse schuilkerk aan de 
Keizersgracht, nu bekend als debatcen-
trum. Daar kerkte de gemeente tussen 
1990 en 2011 al. Volgens Oosterhuis be-
gint de gemeente daar ‘aan haar derde 
jeugd’.
Met Pasen, zondag 5 april, zal de ge-
meente voor het eerst weer in De Rode 
Hoed samenkomen, en dat onder een 
nieuwe naam: Ekklesia Amsterdam. 
Daarmee is de informele naam van de 
gemeente waarmee ze al vele jaren 
wordt aangeduid nu de officiële gewor-
den.

draagvlak
De reden voor een terugkeer is van fi-
nanciële aard, maar heeft ook te maken 
met draagvlak onder de kerkgangers, 
laat woordvoerder Jesje De Schepper 
weten. Er waren bezoekers die moeilijk 
konden wennen aan de nieuwe locatie: 
een monumentaal pakhuis aan de Da 
Costakade, omgedoopt tot De Nieuwe 
Liefde. In dit pand worden onder dezelf-
de naam ook culturele en politieke pro-
jecten ondernomen die zijn geïnspi-
reerd vanuit het gedachtegoed van 
Oosterhuis en de Ekklesia-gemeen-
schap.
De financiële kant van het verhaal is als 
volgt: de huurprijs van De Rode Hoed 
ging de mogelijkheden van de kerk ver 
te boven. Daarom werd besloten in 2011 
uit te wijken. Maar omdat dit debatcen-
trum inmiddels dezelfde eigenaar heeft 
als De Nieuwe Liefde, namelijk de be-
heermaatschappij Amerborgh van de 
Nederlandse filantroop Alex Mulder, 
bleek een terugkeer mogelijk. 
Daarmee is volgens Oosterhuis ‘de mo-
gelijkheid gegeven dat deze Ekklesia op-
nieuw intrekt in De Rode Hoed, zoals 
ooit, bijna 25 jaar geleden, voor eeuwig 
de bedoeling was.’

celibaat
De Studentenekklesia begon in 1960 als 
rooms-katholieke studentengemeen-
schap onder leiding van de jezuïet Jan 
van Kilsdonk. Na een conflict over het 
celibaat kwam de Ekklesia in 1971 op 
eigen benen te staan. Vele verhuizingen 
volgden, waarna de gemeente in 1990 
neerstreek in De Rode Hoed. Op zondag 
komen er wekelijks zo’n tweehonderd 
mensen samen. <

Gerard ter Horst nd.nl/geloof

Ekklesia 
Amsterdam 
terug naar De  
Rode Hoed

 ▶ Amsterdam

Vooral voor beginnende predikanten met een gezin is het moeilijk om financieel rond te komen.
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Bestuurders in de hoogste wieler-
kringen hebben decennialang 
verzuimd om de regie in handen te 
nemen en zo de dopingproblematiek 
in de sport het hoofd te bieden.

Ze verleenden wederdiensten aan ren-
ners en accepteerden giften die de inter-
nationale wielrenunie UCI kwetsbaar en 
controversieel maakten. Tot die conclu-
sies komt de onderzoekscommissie 
CIRC, die haar werk deed in opdracht 
van de UCI.
Alle renners zijn gelijk – maar sommi-
gen waren dat meer dan anderen. Dat is 
het beeld van de besluitvorming bij de 
UCI, die de commissie in een vuistdik 
rapport reconstrueert. In een jaar tijd 
vonden gesprekken plaats met 174 per-
sonen, van wie er 135 bij de naam zijn 
genoemd. Onder hen (oud-)renners als 
Armstrong en Boogerd, al dan niet voor 
doping veroordeelde artsen en tal van 
functionarissen van de UCI. De bond 
krijgt er het hardst van langs.
De commissie laakt de voorkeursbehan-
deling die ex-wereldkampioen Laurent 
Brochard na zijn positieve dopingtest bij 
het WK van 1997 genoot, net als de 
voormalige Tourwinnaars Armstrong en 
Alberto Contador. De UCI gunde Arm-
strong de kans om zichzelf via een dok-
tersattest vrij te pleiten na een positieve 
controle in 1999, terwijl zijn advocaten 
mochten meeschrijven aan het rapport 
van de Nederlander Emile Vrijman dat 
Armstrong en de UCI van bedrog vrij-
pleitte. Dezelfde wielrenunie kwam pas 
op de proppen met Contadors positieve 
clenbuteroltest toen het verantwoorde-
lijke laboratorium in Keulen met open-
baring dreigde.

autoritair
Leidinggevend aan die cultuur waren 
de twee vorige voorzitters van de inter-
nationale wielrenunie. De commissie is 
duidelijk over het functioneren van 
Hein Verbruggen en Pat McQuaid, hoe-
wel beiden geen bewijzen in het rap-
port  over corrupt of laakbaar handelen 

zeggen te lezen. Wel rijst van Verbrug-
gen het beeld van een autoritaire man 
die de UCI naar zijn hand zette. Mc-
Quaid wordt als een zwak leider be-
stempeld, hoewel ook hij zijn zin door-
dreef wanneer hem dat uitkwam. Ook 
zij sponnen volop garen bij de gratie 
van Armstrong, die na de doping-Tour 
van 1998 als de hoop van het schone 
wielrennen werd onthaald. Bij zijn eer-
ste rentree bracht Armstrong volgens 
de commissie als ‘enige rockster van het 

wielrennen’ miljoenen aan sponsoring 
met zich mee.
Dat was ook na Armstrongs tweede ren-
tree, in 2009, het geval. Het verleidde 
UCI-voorzitter McQuaid ertoe hem dat 
jaar alsnog te laten starten in de Tour 
Down Under, hoewel er meer testda-
gen nodig waren om een betrouwbaar 
biologisch paspoort van Armstrong te 
kunnen samenstellen. De schijn wordt 
bovendien gewekt dat McQuaid per-
soonlijk baat had bij het oprekken van 

de regels. Op de dag dat Armstrong het 
goede nieuws te horen kreeg, bevestig-
de hij zijn deelname  aan de Ronde van 
Ierland. McQuaid is Ier en zijn broer or-
ganiseerde die koers.
De commissie kan slechts gissen of do-
ping nog steeds zo wijdverbreid is in 
het wielerpeloton als de afgelopen twee 
decennia. De ene getuige denkt dat 90 
procent van de renners gebruikt, de an-
dere houdt op 20. Waar de prestaties in 
het epo-tijdperk nog met 10 tot 15 pro-

cent opgekrikt konden worden, zou die 
marge nu tussen de 3 en 5 procent lig-
gen.
Als het voorheen populaire wondermid-
del epo nog wordt gebruikt, is het in mi-
crodoses, uit vrees voor de verscherpte 
controlemethoden. Aan de andere kant 
zoeken renners hun heil in het gebruik 
van viagra en antidepressiva. Ook wordt 
er nog steeds gebruik gemaakt van dok-
tersattesten die verboden middelen le-
galiseren voor sporters. <

Bart Jungmann en Mark Misérus / vk nd.nl/sport beeld ap / Alessandro della Valle

Rapport haalt uit naar leiding UCI
 ▶ Amsterdam

 ▶ Vergroot de pakkans door 
verdachte renners ook ’s nachts, 
dus tussen 23 en 6 uur, op doping te 
controleren.

 ▶ Doe gericht onderzoek naar de 
motieven van medicijngebruik in 
het peloton, ook als er geen sprake 
is van verboden middelen (bijvoor-
beeld bij antidepressiva).

 ▶ Zet dopingzondaars in als bron 
van educatie: laat hen vertellen 
over de financiële, lichamelijke en 
sociale gevolgen van hun gebruik en 
probeer doping op die manier te 
ontmoedigen.

 ▶ Verbeter de financiële stabiliteit 
voor ploegen en renners, zodat de 
verleiding om snelle successen te 
behalen met behulp van doping 
afneemt.

 ▶ Stop de willekeur bij doping-
schorsingen: nu nog wordt de ene 
renner in land A voor hetzelfde 
vergrijp een half jaar geschorst en 
de andere in land B levenslang.

 ▶ Rapporteer bij medische instan-
ties welke dokters zijn bestraft voor 
het overtreden van de antido-
pingreglementen.

 ▶ Werk nauwer samen met de 
farmaceutische industrie voor het 
ontwikkelen van nieuwe doping-
tests.

aanbevelingen voor 
schonere wielersport

De Amerikaanse wielrenner Lance Armstrong (r.)  in gesprek met Juan Antonio Samaranch, voorzitter van het Internationaal 
Olympisch Comité (l.) en Hein Verbruggen, voorzitter van de Internationale Wielersport Unie (UCI).

De dichter H.H. ter Balkt is in de 
nacht van zondag op maandag over-
leden. Herman Hendrik ter Balkt 
werd geboren op 17 september 1938 
in het Twentse Usselo nabij Enschede. 
Nadat hij zijn opleiding aan het ly-
ceum had afgesloten werd hij leer-
ling-journalist bij Dagblad Tubantia. 
Na een jaar werd hij ontslagen ont-
slag, omdat zijn haar te lang was. 
Via de kweekschool in Almelo be-
landde hij in het christelijk onder-
wijs.
Onder het pseudoniem Habakuk II de 
Balker betrad hij in 1970 met Uier 
van ’t Oosten de poëzie. Vanaf 1979 
schreef hij onder zijn eigen naam. 
Zijn stijl en onvoorstelbaar diepe bas-
stem pasten bij elkaar: groots, om-
helzend, de cultuur- en literatuurhis-
torie van Nederland en de hele 
wereld vermengend met indrukken 

van zijn jeugd op de familieboerderij 
in Boekelo, waar hij bieten en knollen 
trok met twee tantes en een knecht. 
Hij betrok vurig positie als lyrisch 
doemprofeet, die huiverde bij opruk-
kende flats, de bio-industrie, ruilver-
kaveling en het asfalteren van zand-
wegen.
Hij smeedde de teloorgang van het 
oude land en het geheugen van de 
mensheid om in onheilsberichten, 
waar de vonken vanaf sloegen. Er-
kenning of begrip in het westen, de 
Randstad, zocht hij niet.
Lang voor er nationale canons be-
stonden, boetseerde Ter Balkt zijn 
beste werk, de driedelige reeks Laag-
landse Hymnen – de hele Nederlandse 
geschiedenis in sonnetten, van de 
steentijd tot onze tijd.
Besef van de dood en de tijd, deernis 
over de geteisterde schepping en so-

ciale betrokkenheid gingen bij hem 
hand en hand. Zijn oeuvre mondde 
soms uit in een raadselachtig orgelen 
en orakelen, waarbij de zeggings-
kracht verdwenen leek in het kreu-
pelhout der verbeeldingskracht. Op 
zijn best bereikte hij met zijn on-
heilszwangere, erudiete poëzie-ge-
schiedenislessen een grimmige zeg-
gingskracht.
Op zijn 45e verliet hij het onderwijs 
en werd fulltime dichter. Sinds 1967 
woonde hij in Nijmegen, in een rij-
tjeshuis met dichtgewoekerde tuinen. 
In 2002 is hij op eigen verzoek drie 
keer opgenomen wegens manisch-
depressiviteit. De enige zoon van de 
getrouwde Ter Balkt wilde geen con-
tact meer met hem.

verzameld werk
De tijd zal leren, of zijn verwijzingen 
naar de gehele wereldhistorie, en 
zelfs de kosmos, zijn werk tijdlozer 
maken dan de lyrische, tedere aan-
dacht die hij schonk aan het kleine en 
onaanzienlijke. Want ook het onkruid 
in de berm sprong hem in het oog:  
‘In vogelwikke ga je teloor’. 
Vorig jaar verscheen het verzamel-
werk ‘Hee ho hoor mij simultaan op 
de brandtorens’ (1800 blz.), volgens 
zijn adept, criticus Piet Gerbrandy, 
‘de beste poëzie in ons taalgebied’. 
Ter Balkt won de Herman Gorter-, Jan 
Campert-, Constantijn Huygens- en 
P.C. Hooftprijs. ‘Dichten is een vat vol 
vonken’, zei hij. ‘Die kunnen lang on-
der as liggen, het vuur lijkt soms uit-
getrapt. Ik zat weleens heel diep in de 
put, maar er blijken altijd weer von-
ken over te zijn.’ Ook vergeleek hij 
zich met een blinde vlier, die kreunt 
en zingt in de wind die in hem klimt.

H.H. ter Balkt (1938-2015)

In vogelwikke ga je teloor

in memoriam
Hilbrand Rozema • beeld Youtube

Amerikaanse onderzoekers hebben 
een stof ontdekt die insulineprodu-
cerende bètacellen laat delen.

Deze ontdekking kan de weg banen naar 
een manier om patiënten met suiker-
ziekte te behandelen.
De insulineproducerende bètacellen be-
vinden zich in de alvleesklier. De cellen 
groeien daar vooral in het eerste levens-
jaar, maar stoppen dan met delen. Bij 
patiënten met type I suikerziekte zijn de 
cellen vernietigd door het eigen afweer-
systeem. Patiënten met ‘ouderdomssui-
ker’ (type II) zijn minder gevoelig voor 
insuline, het hormoon dat de bloedsui-
kerspiegel controleert. Maar ook bij 
deze patiënten is het aantal bètacellen 
vaak verlaagd.

wijnruit
Wetenschappers zoeken daarom al heel 
lang naar een manier om de bètacellen 
te laten delen. De Amerikanen ontwik-
kelden een geautomatiseerde test om 
verbindingen te vinden die een effect 
hebben op de groei van bètacellen. Na 
meer dan honderdduizend testen had-
den ze een handvol veelbelovende kan-
didaten, waarvan er één uiteindelijk het 
gewenste effect lijkt te hebben.
Het gaat om een stof die de naam har-
mine heeft gekregen, en die afkomstig is 
uit de plant Syrische wijnruit. De stof 
kan bètacellen zowel in een kweekbakje 

als in een muis laten delen. Bij muizen 
met een experimentele vorm van sui-
kerziekte verbeterde harmine de con-
trole van het bloedsuiker.
De onderzoekers presenteerden hun 
vondst maandag in het tijdschrift Natu-
re Medicine.
Zij werken nu verder aan het ontwikke-
len van een geneesmiddel voor suiker-
ziekte op basis van harmine. Deze stof is 
psychoactief en wordt onder meer ge-
bruikt in wierookmengsels. De onder-
zoekers zoeken daarom een verwante 
verbinding die alleen op de bètacellen 
werkt en niet op de hersenen. <

René Fransen nd.nl/buitenland

Stofje harmine kan 
suikerpatiënt helpen

 ▶ New York
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 …Den Haag gaat het gebied voor én 
achter de boulevard in Scheveningen 
aanpakken. 

 …Nu eisen auto’s en trams daar de 
ruimte op. Straks moet je er de zee 
kunnen voelen.

 ▶ Scheveningen
In de 19de eeuw was het een exclusieve 
en chique badplaats, maar sindsdien is 
Scheveningen behoorlijk versteend ge-
raakt en hier en daar nogal sleets. Di-
rect achter de gebouwen op de boule-
vard heb je totaal niet het gevoel op 
twee minuten van de zee te zitten. Au-
to’s, bussen en trams eisen er de meeste 
ruimte op, ten koste van de voetgan-
gers.
Hoog tijd voor een facelift, vindt de ge-
meente Den Haag. De komende vier 
jaar is er twintig miljoen euro beschik-
baar voor het aanpakken van de open-
bare ruimte in Scheveningen Bad. Niet 
alleen de zeezijde, juist ook het achter-
land heeft aandacht nodig. Zo moeten 
rond de onaantrekkelijke hoofdwegen 
als de Gevers Deynootweg en de Zwol-
sestraat helmgras en duinroos worden 
geplant. ‘We gaan het Hollands Duin de 
stad in trekken’, zegt de Haagse wet-
houder Boudewijn Revis (VVD). ‘In het 
achterland kan je de zee weliswaar niet 
zien, maar we kunnen er wel voor zor-
gen dat je haar gaat voelen en ruiken.’

boulevard
Ook onaantrekkelijke, winderige hoe-
ken zoals het Palaceplein moeten een 
groene uitstraling krijgen. Bestrating en 
meubilair moeten beter. De boulevard 
ten noorden van de Pier krijgt een 
nieuw aanzicht, mogelijk in de stijl van 
het al vernieuwde gedeelte aan de zuid-
zijde. De onaangename ‘doorsteken’ 
tussen de bebouwing naar het strand 
moeten prettiger worden, aldus Revis. 
‘Dat zijn nu problematische steegjes.’

De ambities betekenen volgens de wet-
houder ‘heel veel werk, en het kost veel 
tijd’. Na de huidige collegeperiode (tot 
2018) is er nog zeker voor nóg acht jaar 
werk, bijvoorbeeld om het verkeer 
drastisch in te perken. In totaal kan de 
opknapbeurt zeventig miljoen euro 

gaan kosten. De gemeentelijke plannen 
komen op het moment dat de badplaats 
zich na jaren van economische malaise 
langzaam lijkt te hervinden. De al bijna 
anderhalf jaar afgesloten Pier heeft 
sinds oktober een nieuwe eigenaar die 
het achterstallig onderhoud flink aan-

pakt. Het roestige ‘stalen eiland’ links-
achter het voormalige Van der Valkres-
taurant verdwijnt – het werd in de 
jaren zeventig illegaal aangebouwd. Er 
zijn plannen voor een 35 meter hoog 
reuzenrad op de Pier. Later dit jaar her-
opent de Pier weer voor het publiek.

Ook het Kurhaus ondergaat momenteel 
een grondige renovatie van hotelketen 
Amrâth, sinds oktober de uitbater. 
Er komt een nieuw restaurant en 
een wellnesscentrum. ‘We zijn dan 
ook verschrikkelijk blij met de plannen 
van de gemeente’, zegt Marcel Bosman, 
de nieuwe general manager van het 
Kurhaus. ‘In hetzelfde enthousiasme 
zijn wij ook aan de slag gegaan. Er 
is weer een positieve vibe op Scheve-
ningen.’
Toch zijn de mogelijkheden beperkt om 
het aanzien van Scheveningen te veran-
deren. De in de jaren tachtig van de vo-
rige eeuw neergezette hoogbouw is 
particulier bezit. Slopen is geen optie, 
benadrukt Revis. ‘Daar dromen we al-
lemaal weleens van. Je vraagt je af hoe 
dat ooit kon gebeuren.’ <

Bart Dirks / vk nd.nl/binnenland beeld Julius Schrank

Den Haag neemt sleets Scheveningen op de schop

Geen ‘badplaatsgevoel’ op de Gevers Deynootweg. Achter de gebouwen links is de zee.

Scheveningen
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plannen Scheveningen
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4. Palaceplein
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Aanpakgebied
‘Scheveningen Bad’
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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 111, 3770 AC Barneveld. 

Wonen met een pgb in een christelijke leefsfeer.  
Boekhorst 2  8431 SR Oosterwolde 0516 – 568750 

www.bijhetkruispunt.nl

w o o n b o e r d e r i j 

bij het kruispunt

advertenties

 …Wij oordelen veel strenger over 
politici dan over andere mensen. Dat is 
terecht. Het is de enige manier waarop 
het volk zijn macht over politici kan 
doen gelden.

Ooit weleens voor twee opdrachtgevers 
naar één stad gereden en je afgevraagd 
bij wie je de reiskosten zou declareren? 
Ik wel. Vaak beslis ik maar wat. Toege-
geven, ik declareer die reis niet bij bei-
de opdrachtgevers, maar een goed ver-
haal voor de boekhouder heb ik 
bepaald niet. 
Aanvankelijk overviel me dan ook een 
soort medelijden met VVD-politicus 
Mark Verheijen, die moest aftreden 
vanwege zijn declaratiegedrag. Verhe-
ijen bedreef geen megazwendel met 
een dubbele boekhouding. Moest daar-
voor nou zijn carrière kapot? Ik kan me 
eigenlijk wel voorstellen dat hij met 
zijn hoofd maar half bij zijn beslissin-
gen over die stomme bonnetjes was.
Ook PVV-statenlid Marjolein Faber, die 
het bedrijf van haar zoon heeft inge-
huurd om de website van de partij op 
orde te maken, heeft iets gedaan wat 
velen van ons maar al te vaak doen: een 
kennis een klus toeschuiven. Je doet dat 
misschien in de hoop ooit iets terug te 
krijgen, maar vooral uit een zekere lui-
heid: je hebt vertrouwen in die persoon 
– waarom zou je dan verder zoeken? 
Ik begon pas verder te denken toen ik 
de reacties van collega-politici vernam. 
Wilders wil sowieso van geen probleem 
weten, en Rutte vond aanvankelijk de 
affaire rond Verheijen ‘behoorlijk opge-
blazen’.

Deze mensen hebben geen helder zicht 
op hun eigen positie, dacht ik toen. Dan 
heeft de integriteitscommissie van de 
VVD het beter begrepen. Declaraties 
hoeven niet in ‘lijnrechte strijd’ te zijn 
met de regels om toch als onwenselijk 
gezien te worden ‘in ethisch opzicht’, 
stelt het rapport van de commissie. Ze 
stelt met nadruk ‘dat men een en ander 
moet beschouwen vanuit de burger/de 
kiezer. Een politicus wordt geacht dit 
als geen ander te beseffen.’
Zo. Dat is klare taal van de commissie. 

Marjan Slob • filosoof en journalist nd.nl/opinie beeld novum / Freek van den Bergh

Politicus moet buigen 
 …Open brief aan de gemeenteraad 

van Alkmaar:

Afgelopen week heeft u zonder enige 
twijfel gehoord van de zwerver Tho-
mas en het afnemen van onder meer 
zijn fiets en zijn schoenen door twee 
handhavers in de gemeente. Via       
RTVNH (Regionale Radio en Televisie 
voor Noord-Holland) is een filmpje 
van het incident naar buiten gekomen, 
waarin duidelijk is te zien dat de fiets 
en de schoenen in een vuilniswagen 
verdwijnen onder groot protest van 
Thomas, die het ook meemaakt dat de 
handhavers op hem gaan zitten terwijl 
hij op de grond ligt. Een aantal van ons 
heeft per e-mail contact gezocht met 
uw burgemeester en hij reageerde met 
een verklaring waarin staat dat de 
handhavers juist hebben gehandeld en 
dat Thomas mensen bedreigd heeft. 
Hij is al jaren bekend bij de gemeente, 
die hem ‘uiteraard niet los laat’. Ons 
laat Thomas ook niet los en de reactie 
van de burgemeester overtuigt ons 
niet.

Wij zijn altijd geneigd het eerst voor 
de psychisch zwakke of zieke mede-
mens op te nemen, totdat het tegen-
deel onomstotelijk (zo objectief moge-
lijk) bewezen wordt. Het filmpje 
suggereert dat de man is staande ge-
houden toen hij met fiets en tassen 
liep. Als zijn vermoedelijke troep en 
vermoedelijke fietswrak al tegen een 
winkelpui aan lagen, dan hadden we 
het verwijderen van de rommel beter 
kunnen begrijpen. Alleen dán is er 
sprake van overlast.

Waarom brengt de burgemeester het 
mes ter sprake in zijn verklaring? We 
vinden dat buitengewoon stigmatise-
rend voor deze zwakke man. Of de man 
heeft een mes, en het gezag neemt hem 
zijn mes af, of de man heeft geen mes 
en dan zwijgt het gezag dus over een 
mes.
En: hoeveel overlast geeft het je wan-
neer je door een dergelijke man wordt 
aangesproken?
Wat wij in dit filmpje het ergste vinden 
(als het gegeven beeld klopt): is dat de 
man op sokken verder moet! Het gezag 
dat een dakloze pest!? Handhavers die 
al na een dag de zegen krijgen voor hun 
handelen? Wij zijn er geschokt over.

Volgens de burgemeester is de man bij 
de hulpverlening bekend. Waarom 
wordt er dan geen hulpverlener inge-
schakeld bij het opruimen van ’s mans 
rommel? Een vuilnisman en twee 
handhavers hebben misschien niet de 
vaardigheden die nodig zijn om deze 
man aan te pakken bij overlast. Een 
hulpverlener die de man kent, kan 

waarschijnlijk ook beter onderscheid 
maken wat wel en wat niet wegge-
gooid had mogen worden. De burge-
meester doet een beroep op afspraken 
die gevolgd zijn zonder die te noemen 
en daarmee houdt daarmee alle kaar-
ten aan de borst.

Wij vinden het afschuwelijk dat de ver-
antwoordelijkheid volledig bij Thomas 
wordt neergelegd en in de verklaring 
niet over verantwoordelijkheid van de 
begeleiding wordt gesproken, die blijk-
baar niet in staat in om deze man te 
helpen. En dan mag opeens alles? Is 
Thomas vogelvrij? Deze man houdt en-
kel nog begeleiding over; zijn schoenen 
blijven weg en dat is wat ons betreft 
geen manier van handelen.

Wij roepen uw raad op een debat te 
houden over deze zaak; wij roepen uw 
raad op om ten minste schoenen en 
daarnaast adequate begeleiding aan 
Thomas aan te bieden, en ook excuses 
zouden niet misstaan. En wij roepen de 
raad op om een echt onderzoek te hou-
den naar de instructie aan handhavers 
ten opzichte van mensen die zwak, niet 
zelfredzaam en nauwelijks voor hun 
daden aan te spreken zijn. De mentali-
teit die dit uitstraalt, staat ons volko-
men tegen en hoort niet thuis in een 
moderne stad die om kan gaan met 
verschillen.

Hoogachtend,
Roelof Vellinga, predikant
Hans van Dijk, journalist)
Max Sipkes, journalist)
Gerdien Blankenstein, oud-journalist)

Roelof Vellinga en anderen • nd.nl/opinie beeld RTVNH

Thomas laat ons niet los

Handhavers houden Thomas aan.

 …Mensen kunnen onderweg omkomen 
als je ze de kans geeft naar je land te 
vluchten, is de redenering van de 
Australische regering. ‘De boten 
stoppen’ is dus het meest humane wat 
je kunt doen.

Australië schendt systematisch het in-
ternationale verdrag tegen marteling 
en wrede, onmenselijke en vernede-
rende behandeling. Dit meldde de Spe-
ciaal Rapporteur van de VN over marte-
ling, Juan E. Méndez, maandag aan de 
VN Mensenrechtenraad. Met name de 
langdurige opsluiting van kinderen of 
vluchtelingen met kinderen in asielzoe-
kerskampen op afgelegen eilanden als 
Nauru gaat in tegen het Verdrag tegen 
Marteling, stelt het rapport. Bovendien 
schendt Australië met zijn nieuwe mi-
gratiewet dit verdrag door ruimte te 
bieden aan willekeurige arrestatie en 
selectie van vluchtelingen op schepen 
op zee, zonder hulp van een advocaat 
om hun zaak te verdedigen.
Wat het rapport in feite zegt, is dat de 
Australische regering de mensenrech-
ten aan haar laars lapt als het om 
vluchtelingen gaat.

frontale aanval
De verdediging van de Australische pre-
mier Tony Abbot is een frontale aanval 
op de VN zelf: ‘Australië is het spuugzat 
om voortdurend de les te worden gele-
zen door de VN’, zei hij tegen verslag-
gevers in Perth. ‘Het meest menslieven-
de, het meest fatsoenlijke, het meest 
meelevende wat je kunt doen, is die bo-
ten tegenhouden omdat er, denk ik, in-
middels zeker 1200 mensen zijn ver-
dronken op zee tijdens de bloeitijd van 
de mensensmokkel.’ Australië zou de 
mensenrechten aan de laars lappen? 
Een idiote gedachte, vindt Abbot: ‘Het 
beste wat je kunt doen om de univer-
sele waarden van de mensheid hoog te 
houden, is deze boten te stoppen en dat 
is precies wat we hebben gedaan.’ Aus-
tralië is zó overtuigd van het eigen 
menslievende handelen, dat het cam-

pagne voert om in 2017 tot lid van de 
Mensenrechtenraad te worden gekozen. 
De Australische denktrant – de waar-
den van de westerse, democratische, 
vrije samenleving, worden het best 
waargemaakt door iedereen die daar-
heen wil vluchten voor geweld of on-
derdrukking, tegen te houden omdat ze 
onderweg kunnen omkomen – wordt 
ook in Europa aangehangen. In Groot-

Brittannië heeft Nigel Farrage, de leider 
van de anti-EU-partij UKIP, afgelopen 
week aangekondigd dat hij de Australi-
sche handelwijze ook in Groot-Brittan-
nië ingevoerd wil zien. 

nieuwe vluchtelingenstroom
In feite gebeurt dat al sinds de regering 
in Londen zich vier maanden geleden 
terugtrok uit de EU-grensbewakings-

Jan van Benthem • commentator buitenland nd.nl/opinie beeld ap / Rob Griffith

Australië is gezeur over 

Premier Tony Abbott van Australië kiest voor een frontale aanval op de VN.

p
ss
t.

Ze zien er gepijnigd uit. Hun verse wonden vallen 
op in het nog kale landschap. De wilgen zijn een 
stukje kleiner gemaakt, geknot. Het kan alleen in 
de winter, als ze in ruststand staan en er geen vo-
gels en insecten in hun takken schuilen. 
Hoewel het er zielig uitziet, zijn de amputaties voor 
hun eigen bestwil. Een wildgroei aan twijgen zou 
een te zware last opleveren. De takken zouden 
splijten, de boompjes bezwijken. Gezond door-
groeien is alleen mogelijk als zij ontdaan worden 
van hun vracht. 
Ze zien er bloot en kaal uit. Alsof kwajongens hun 
pruiken hebben afgerukt. Misschien krijgen ze er 
hoofdpijn van. Wilgen maken in elk geval salicyl-
zuur, een belangrijk bestanddeel voor aspirine.
Ze staan even voor schut. Om te ontdekken wie ze 
zijn en waar ze staan. Knoestige stammen met hun 
wortels in zompige grond. Een nederige constate-
ring, maar niet voor lang. Want als de zon hun 
kruintjes streelt, heffen ze hun twijgen weer op naar 
omhoog om een levend windscherm te vormen. 

Sophia Geuze • redacteur nd.nl/columns

Wilgen
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voor blik van het volk

Maar wat moet een politicus nu (al 
denkend vanuit de burger) precies be-
seffen, en waarom zal dat betekenen 
dat de maatstaf voor integer gedrag 
voor hem een stuk hoger ligt dan voor 
bijvoorbeeld ondernemers, of voor bur-
gers zelf? Daarop vond ik een verras-
send antwoord in The Eyes of the People: 
Democracy in an Age of Spectatorship 
van politiek filosoof Jeffrey Green. Wij 
oordelen veel strenger over politici dan 
over andere mensen, stelt Green. En dat 
is terecht, want dat is een van de wei-

nige middelen die wij hebben om de 
ongelijke machtsbalans tussen politici 
en ons enigszins te herstellen. 
Aan Greens uitspraak ligt een spijker-
harde analyse van de huidige westerse 
democratieën ten grondslag. Wij hou-
den vast aan een oud sprookje: we 
doen alsof ‘het volk’ zichzelf bestuurt 
via zijn vertegenwoordigers. De hele 
verantwoording van ons bestuurlijke 
stelsel is hierop gebouwd. Maar in feite 
is die voorstelling van zaken een illusie.
Zeker, we mogen op rituele momenten 
‘onze stem uitbrengen’ op politici. Die 
doen vervolgens niet wat ze beloven 
– niet eens omdat ze leugenachtig zijn, 
maar omdat het hun vak is om tot 
werkbare afspraken te komen met an-
dere politici, die vaak fundamenteel an-
dere beloften hebben gedaan. Als kiezer 
kun je niet voorspellen welke compro-
missen politici zullen smeden. Laat 
staan hoe politici zich zullen opstellen 
zodra kwesties actueel worden die nog 
niet speelden ten tijde van de verkie-
zingen (zoals nu bijvoorbeeld de aard-
bevingen in Groningen). Dat is echter 
precies wat van het openbaar bestuur 
gevraagd wordt: dat het snel en ver-
standig reageert op de heetste kwesties.

ingrijpende beslissingen
Je kunt al met al moeilijk de fabel in 
stand houden dat ‘het volk’ werkelijk 
zichzelf bestuurt. En dat terwijl de poli-
tieke elite veel macht aan dat zoge-
noemde mandaat van het volk ontleent. 
Politici verdienen een goede boterham 
in politiek en bestuur, kunnen publie-
kelijk naam maken voor zichzelf, en bo-

venal: zij nemen beslissingen die het 
dagelijkse leven van gewone mensen 
diep raken.
Maakt dat het volk machteloos en de-
mocratie een illusie? Niet per se, stelt 
Green. Het volk heeft weliswaar geen 
noemenswaardige stem, maar het heeft 
wel een blik. Gewone mensen kijken 
naar machthebbers en beoordelen im-
pliciet of deze hun vertrouwen verdie-
nen. Dat doen zij niet alleen tijdens de 
stembusgang, politici worden constant 
bekeken, hun nieren worden voortdu-
rend geproefd, altijd wordt er een oor-
deel geveld: ‘die politicus is oké, of niet 
oké’.

iets om te vieren 
Dat oordeel is zelden diepgaand en re-
delijk, het is veeleer slordig en geba-
seerd op impressies. Maar het volk kan 
maar op één manier zijn macht doen 
gelden: door zo’n politicus als het ware 
weg te kijken. Zodra een politicus zijn 
of haar geloofwaardigheid verliest – 
door schimmig gedoe met bonnetjes, 
zoals bijvoorbeeld Verheijen – is het 
einde verhaal.
Dit kan een bitter lot zijn voor een indi-
viduele politicus, die wellicht beter had 
verdiend. Maar dat het in onze massa-
democratie zo werkt, is iets om te vie-
ren. Je wordt als politicus bekeken door 
het volk, en als het volk je niet moet, 
heeft dat consequenties voor jouw per-
soon. Dit maakt het enige verschil uit 
met een (al dan niet goedbedoelde) dic-
tatuur. Politici die daarover klagen, 
hebben pas echt het contact met het 
volk verloren. <

VVD’er Verheijen verloor zijn geloof-
waardigheid, en dan moet je gaan. 

missie Triton op de Middellandse Zee. 
Dit omdat de missie vluchtelingen die 
tot binnen dertig mijl uit de kust van 
Italië weten te komen, nog redt als ze in 
moeilijkheden zijn. De Britse regering 
gebruikt daarvoor precies dezelfde ge-
dachtegang als Australië: door vluchte-
lingen te redden trek je een nieuwe 
vluchtelingenstroom aan, waardoor er 
nog meer mensen in nood komen.

Strikt zakelijk gezien, kan er een kern 
van waarheid in zitten, al kon de Britse 
regering geen concreet bewijs daarvoor 
leveren toen media daarom vroegen. 
Maar de reddingsoperaties waren er 
niet omdat daardoor vluchtelingen 
werden aangetrokken. Ze waren er om-
dat er vluchtelingen waren die op zee 
verdronken, zoals in oktober 2013 bij 
het Italiaanse Lampedusa schrijnend 

duidelijk werd. Ook daar heeft Australië 
een antwoord op, dat al eerder is toege-
past: geen enkele vluchteling die het 
land per boot binnenkomt, krijgt asiel 
in Australië. Dus heeft het ook geen zin 
dat te proberen, tenzij de vluchtelingen 
genoegen willen nemen met een uit-
zichtloos bestaan in vrij desolate kam-
pen op bijvoorbeeld Papua Nieuw-Gui-
nea of op het afgelegen eiland Nauru. 
Zoiets als die kampen, maar dan in 
Noord-Afrika, lijkt de Duitse minister 
van Binnenlandse Zaken Thomas de 
Maizière ook wel wat, zei hij onlangs in 
een interview met Die Welt. Want het 
grootste probleem is dat er voor vluch-
telingen uit Syrië, Irak of Eritrea feite-
lijk geen legale manier is om naar Eu-
ropa te komen – dus blijft alleen de 
gevaarlijke, illegale manier over.
Maar het echte probleem is waarom die 
vluchtelingen dergelijke levensgevaar-
lijke risico’s willen lopen: in de landen 
van geweld of onderdrukking waaruit 
ze willen ontkomen, is het recht ver-
dwenen. 

grootste fout
Het is belangrijk om wat afstand te ne-
men en de vluchtelingenstromen op 
één kaart te zien: van landen van on-
recht naar landen waar het recht geres-
pecteerd wordt. De grootste fout in het 
‘oplossen’ van de problemen die deze 
vluchtelingenstroom oplevert, is het 
inperken of terzijde schuiven van het 
recht zodat ze maar niet meer op weg 
zullen gaan. Wie echt de ‘universele 
waarden van de mensheid’ wil hoog-
houden, zou moeten streven het recht 
te herstellen in de plaatsen waar al die 
vluchtelingen vandaan komen. 
Dat is meteen het lastigste antwoord. 
Maar wie hierin de rug niet recht weet 
te houden, zal uiteindelijk ook het ei-
gen recht niet meer weten te verdedi-
gen. En dan kan dit de uitkomst zijn 
van de ‘harde politiek’: de eigen samen-
leving wordt ook stap voor stap harder, 
repressiever. Een plek waarvan je wilt 
wegvluchten. <

recht vluchteling zat

Een van de indrukwekkendste films die ik ooit heb gezien, is Dead 
Man Walking. Susan Sarandon speelt daarin een religieuze, Helen 
Prejean, die gevangenispastor is. Zij begeleidt gevangenen die ter 
dood veroordeeld zijn, in de maanden en uren voor hun 
terechtstelling.
Een van de indrukwekkendste momenten in de film is wel dat als 
een gevangene naar de plaats van executie wordt geleid, zij om-
standers sommeert ruimte te maken door te zeggen dat Jezus 
voorbij komt als de gevangene passeert. Deze passage in de film 
heeft altijd op mij een verpletterende indruk gemaakt. De mens 
die, zoals Jezus, naar de plaats van een terechtstelling wordt ge-
leid, wordt door haar geïdentificeerd met Degene die alle zonden 
op zich heeft genomen en uiteindelijk verrezen is.
Ik houd het bij dat deel in de film niet droog, omdat er een gewel-
dig appel van uitgaat. Hoe zie ik mensen die misdaden hebben 
gepleegd of anderszins gebroken zijn in hun bestaan, zó dat zij te 
vergelijken zijn met Jezus? Ik ben toch bang dat ik nog een lange 
weg te gaan heb vooraleer ik me de visie van zuster Prejean op de 
gebroken mens, hoe dan ook, eigen zal hebben gemaakt. 

existentiële crisis 

Zuster Helen Prejean heeft echt bestaan. Een goede vriend van mij 
was tien jaar geleden aan de universiteit van Yale werkzaam als 
onderzoeker. Hij had net een moeilijke periode achter de rug. Daar 
leidde zij op zekere dag een ochtendgebed. In haar preek be-
schreef zij wat er gebeurt bij een existentiële crisis als mensen bij-
voorbeeld overlijden, hun baan verliezen of van huis en haard ver-
wijderd raken.
Zij zei dat iedereen die zich in een dergelijke situatie bevindt, dan 
geneigd is te denken dat dit het einde van de wereld is: ‘This is the 

end of the world.’ Maar zij haast-
te zich eraan toe te voegen dat 
dat ‘slechts’ is wat je dan denkt.
Vervolgens stelde zij kort en goed 
dat dit helemaal niet het geval 
hoeft te zijn: ‘Let me tell you this: 
it is not’. Het is het einde van de 
wereld zoals je de wereld kende. 
Het is het einde van de wereld 
waarin je geliefde of kind nog 
leefde, waarin je verzekerd was 
van een mooie baan of een fijn 
huis of waarin je verzekerd was 
van de nodige status in het pu-
blieke domein. Maar, aldus zuster 
Prejean, dat de wereld eindigt 
zoals jij die gekend hebt, wil niet 

zeggen dat er geen nieuw begin is. ‘Verrijzenis houdt in dat God 
samen met de gebroken mens een nieuw begin schept op de 
brokstukken van de wereld waarin je je ooit zo comfortabel hebt 
gevoeld.’
Verrijzenis betekent volgens haar ook dat een mens, zelfs vanuit 
een van de meest verschrikkelijke gebeurtenissen in zijn of haar 
leven, groeit naar een ander leven, dat in sommige opzichten zelfs 
beter zal zijn. Christenen weten dat het kruis voorafgaat aan de 
verrijzenis. Het verband dat Helen Prejean legde tussen het kruis in 
het eigen leven en eveneens de verrijzenis naar een nieuw leven 
hierin, raakte mijn vriend diep.

omarmen

Velen die abrupt afscheid hebben moeten nemen van een dierba-
re, op welke wijze ook, zullen dit op een gegeven moment precies 
zo hebben ervaren. Als zekerheden en comfort worden afgebroken 
door ziekte of dood, dan heb je de keuze je eigen verrijzenis te 
omarmen. Je kunt ervoor kiezen te blijven steken in een gevoel van 
boosheid, machteloosheid, rouw en verdriet. Je kunt, aldus zuster 
Prejean, ook ervoor kiezen ervan uit te gaan dat na het kruis de 
verrijzenis volgt en het leven mooier, vollediger, ja zelfs gelukzali-
ger wordt, ook al wijzen in eerste instantie alle feiten op het 
tegendeel. 
Zo merkwaardig en mooi is het eigenlijk, dat christenen met Pasen 
eigenlijk de keuze vieren die Jezus hun (ons) heeft voorgeleefd. Hij 
werd gekruisigd, maar verrees in een volstrekt nieuwe kwaliteit 
van leven, die miljarden mensen de afgelopen eeuwen, in hoop en 
dankbaarheid met Pasen steeds gedenken. Wie Pasen houdt en 
viert, leert gevoelig zijn voor de volheid van het leven met zijn on-
gelooflijk tragische en tegelijk mooie wendingen.

column
Prof. dr. Paul van Geest is hoogleraar kerkgeschiedenis en 
geschiedenis van de theologie aan de Universiteit van 
Tilburg en bijzonder hoogleraar Augustijnse Studies aan 
de VU.
Hij schrijft maandelijks op deze plaats een column.

 Paul van Geest nd.nl/columns

Gebrokenheid 
en verrijzenis

Hoe zie ik 
mensen die 
misdaden 
hebben 
gepleegd of 
gebroken 
zijn in hun 
bestaan?
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Hartelijk dank voor de vele kaarten en bloemen die 
wij mochten ontvangen, voor ons 50-jarig 
huwelijksjubileum.

Louwe en Riet Bol
De Vrije Gang 8
Bedum

Wie God bewaart is wél bewaard.
Psalm 121

Na een leven van liefde, zorgzaamheid en humor 
is – in volle overgave aan de Heer – overleden 

onze vrolijke moeder en trotse oma en 
overgrootmoeder

Mientje Ubels-Botma
weduwe van Roelf Ubels

* Marrum, 5 november † Bilthoven, 7 maart
1926 2015

Landsmeer:  Willy en Alwin
  Renée en Jesse
  Sosha, Casey
  Sharon en Luciën
  Dexter
  Tom en Deborah
  Janna en Elfie
  Govert en Gabry

Krimpen aan de Lek: Lambert en José
  Marleen en Dave
  Thomas, Lois
  Elsbeth en Arjen
  Lara, Esmee

Duivendrecht:  Sijtske en Frank

Abcoude: Anneke en Jan
  Fiona en Wessel
  Marjorie en Rodger
  Melle en Keet
  Olivier en Judith
  Nina

Nijkerk: Ruurd en Hennie
  Simon en Listine
  Ruben en Tessa

Correspondentieadres:
W.J. Cheung-Ubels
Drakenstein 46
1121 HD Landsmeer

Onze moeder en overgrootmoeder 
is overgebracht naar uitvaartcentrum 
De Nieuwe Ooster, Rozenburglaan 7 
te Amsterdam, alwaar geen bezoek.

De samenkomst van Woord en Gebed zal worden 
gehouden op vrijdag 13 maart om 10.30 uur 

in de aula van begraafplaats De Nieuwe Ooster, 
Kruislaan 126 te Amsterdam.

Aansluitend zullen wij haar naar haar laatste 
rustplaats begeleiden.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot 
condoleren in de ontvangkamer van de 

begraafplaats.

De Here heeft tot zich genomen ons trouw lid:

Alie Hendriksen - Woering

wij wensen br. Hendriksen en gezin sterkte toe.

vrouwenvereniging Morgenster, Assen West

“GEBORGEN IN GODS HANDEN”

De HEERE heeft tot zich genomen 
mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, 

grootmoeder en overgrootmoeder

MENNA JANSEN - BAKKER

    56 jaar

Waterhuizen, Ten Boer,
15 februari 1935 6 maart 2015

Thesinge  Jan Jansen
Zuidlaren Kees en Jennie
   Frouwke en Marco, Evi, Jens
  Dyonne
  Janine en Peter
IJsselmuiden Gerda en Dick
  Arno en Heidi
   Mendy en Roy, Yara, Novy
   Maryke en Michel, Xavi
  Chris en Willeke
Zeewolde Yvonne en Johan
  Linda
  Aniek
  Manon
Hardenberg Marry
  Laura en Jurgen
  Stefan 

Menna hield van bloemen

De dankdienst voor haar leven wordt gehouden 
op woensdag 11 maart 2015. 
De dienst begint om 13.30 uur in de Chr.Ger.Kerk 
in Thesinge, Molenweg 20.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de 
begraafplaats te Thesinge.

Na de begrafenis wordt u uitgenodigd om met de 
familie samen te zijn in het “Trefpunt” aan de 
Kerkstraat 5, waar ook gelegenheid is om te 
condoleren.

Adres: G.N. Schutterlaan 12, 9797 PC Thesinge.

We zijn de verzorgers van de Lindenhof te Ten 
Boer bijzonder dankbaar voor de liefdevolle zorg.

Liever geen bezoek aan huis.

“U, Heer, laat mij wonen in een vertrouwd 
en veilig huis.” Ps. 4 : 9b.

Onze Hemelse Vader heeft tot zich genomen 
onze geliefde zorgzame (schoon)zus en tante

Menna Bakker
Wij bidden God om troost en kracht voor onze 
zwager Jan Jansen en zijn kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. 

 Edmonton (Can.):  Gré Eelhart-Bakker

 Burlington (Can.):  Sieb Baker
  Tina Baker-de Wolde

 Kampen: Joke van Dijk-Bakker

 Grimsby (Can.): Ria van Luik-Bakker
  Hein van Luik

 Delfzijl: Marry van Dam-Bakker
  Henk van Dam

 Sneek: Willy de Bruin-Bakker
  Age de Bruin

  neven en nichten

 In herinnering:  Piet Eelhart, Klaas Bakker 
en Albert van Dijk

De Heer heb ik lief,
Hij hoort mijn stem, mijn smeken, 
Hij luistert naar mij, 
ik roep Hem aan, mijn leven lang.

Psalm 116 : 1 en 2

Vol vertrouwen op zijn Heiland, is in Gods heerlijkheid opgenomen mijn 
intens geliefde man, onze lieve en dierbare vader en opa

Jan Malda
 Blija, 16 april 1957 † Pernis, 7 maart 2015

Wij zijn dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend.

 Pernis: Frieda Malda-Sikkema
 Wageningen: Sytze en Elisabeth Malda
        Ruben, Hannah
 Dronten:  Jan Ties en Suze Malda
        Eline, Jelle, Lieke, Stef
 Arnhem:  Dirk en Wieke Malda
        Joël, Chris, Norah, Matthias  
 Apeldoorn: Klaas en Annelies Malda
        Sarah, Julia
 Fort-Mahon-Plage: Maarten en Bénédicte Malda
        Jean, Etienne 
 Kampen: Hetty en Ernst Wiskerke
 Franeker: Hanneke en Mark Veurink
        Daniël, Tim
 Nijmegen: Arjan Malda

Groot Rijshoofd 13
3195 GB  Pernis
In het kerkgebouw van de Gereformeerde kerk vrijgemaakt aan de Nieuwedijk 6 
te Pernis is op donderdag 12 maart van 10.00 tot 11.15 uur gelegenheid om de 
familie kort de hand te drukken en afscheid te nemen van Jan. 
Voor uitgebreidere woorden, een herinnering of laatste groet verzoeken wij 
u om deze vooraf te noteren op een door u meegebrachte kaart en deze in 
de daarvoor bestemde manden te doen.
Aansluitend zal rond 11.30 uur de samenkomst van Woord en gebed, waarin 
wij zullen danken voor Jan zijn leven, gehouden worden in de nabij gelegen 
Eben-Haëzerkerk, Pastoriedijk 340 te Pernis.

Algemene Begraafplaats Pernis aan de Ring 548. 
Wij vinden het mooi als u een witte roos meeneemt naar de begraafplaats.

  
Wie in Mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven.

Met een rotsvast geloof in een leven na de dood, en de zekerheid dat hem 
een prachtige toekomst te wachten stond, is onze geliefde broer, zwager  
en oom

Jan Malda
echtgenoot van Frieda Malda-Sikkema

gestorven.
Met diepe verwondering voor de strijd die hij heeft gestreden, willen wij 
Frieda en de kinderen troosten met ons gezamenlijk belijden: ”Dat wij in 
leven en sterven het eigendom van Jezus Christus zijn” .

 Hengelo: Mannes Veneman
 Steenwijk: Jan en Uilkje Hindriks-Malda
 Leeuwarden: Gré Bijma-Malda
 Alblasserdam: Bindert en Boukje Malda-van der Veen
 Kampen:  Jan en Aukje Terpstra-Malda
 Slochteren:  Sibolt en Epie Siertsema-Malda
 Hardenberg: Lies Malda
 Leeuwarden: Aafke Malda
                             Neven en nichten

Pernis, 7 maart 2015
Onze gedachten gaan uit naar onze reeds overleden directe familieleden.

Overlijdens berichten 
uit andere bladen:

Reformatorisch Dagblad:
3 mrt: Jan de Bruin te Nieuwegein (93); Johanna 
Maria van Wijngaarden te Wilnis (68); Jacob 
Bevelander te Maartensdijk (72); Gerrit-Jan 
Pieter Goijert te Ede (3 dgn.).

Trouw:
27 febr: Nelly Jannetje Tollenaar-van der Geest 
te Bergambacht (84); 
28 febr: Peter Schoorl (63); 
3 mrt: Anna van der Woude te Veenwouden 
(96); Jansje van Bentum te Laren (89); 
4 mrt: Kornelius Oomkes te Bedum (94); Jakob 
Soldaat te Ermelo (84); Anna Alberta Dien 
Vegt-Vellenga te Harlingen (86).

Friesch Dagblad:
3 maart: Jan Kazemier te Drogeham (85): Tiny 
Hoekstra-Melchers te Damwald (76); Aaltje 
Hoekstra-Jongbloed te Tsjom (93); Beitske Swart 
te Drachten (88); Wieger Doeven te Drachten 
(81).

familieberichten tarief € 0,97 per mm, per kolom (incl. 21% btw); via site € 0,88 per mm, per kolom (incl. 21% btw); over telefonisch opgegeven advertenties kunt u niet reclameren 
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 ’Jezus zei: 
 Ik ben de opstanding en het leven.
 Wie in Mij gelooft zal leven,
 ook wanneer hij sterft’

(Johannes 11 : 25a)

De Here heeft Zich ontfermd over het leven van onze geliefde, diepgelovige 
en betrokken zwager en oom

    Jan Malda
en hem bevrijd van ziekte en pijn om voortaan bij Hem te zijn.
Wij bidden onze God of Hij Frieda, hun kinderen en kleinkinderen wil 
troosten met de woorden uit de berijmde tekst van psalm 73 ’Maar dit is 
mijn gelukkig lot: te mogen schuilen bij mijn God. Ik bouw op Hem geheel 
en al, de Heer, wiens werk ik roemen zal’.  

 Owen Sound (Canada): Christien en Jaap Moesker-Sikkema
 Roodeschool: Henny en Auko Veldman-Sikkema
 Ommen: Klaas en Annet Sikkema-van der Kamp
 Roodeschool: Marten Sikkema en Janny Havinga
 Frieschepalen: Trijntje en Jan de Boer-Sikkema
 Caledonia (Canada): Kees en Coby Sikkema-Dijk
 Zuidhorn: Arie en Ineke Sikkema-Burgler
 Hattem: Jan Ties en Joke Sikkema-Soepenberg
 Laag-Zuthem: Renate Sikkema en Jan Leusink
                              Neven en nichten

Pernis, 7 maart 2015

God omgeeft je steeds, Hij is er bij!

Wij kregen het verdrietige bericht dat

Dhr. Jan Malda
 
vader van onze vrienden Klaas & Annelies
en opa van Sarah en Julia is overleden.

Edwin & Engeline
Heleen
Niels & Mirjam
Karel & Rosalie
Dennian & Wendy
Jan & Fiona
Gerke & Jenet

Aad & Daniëlle
Edward & Albertine
Gert & Anika
Harmen & Annamarie
Bram
Daan & Linda
Hendrik & Lolkje

Wij bidden voor jullie en wensen jullie
en jullie familie, veel sterkte en Gods nabijheid toe.

Beloofd is beloofd
Moge de HEERE u antwoorden. 

Psalm 20.

De God van het Verbond heeft thuis geroepen 
onze vriend en broer:

Leave Jan Malda
Er is een God die hoort.
Hij heeft Jan nu geroepen.
We bidden om sterkte en kracht voor Frieda, 
de kinderen en kleinkinderen.
God was en is er bij en zal er bij blijven.

  Ytje en Jelte en kinderen

7 maart 2015

En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: 
Voorwaar Ik zeg u: In zoverre gij dit aan een 
van deze mijn minste broeders hebt gedaan, 

hebt gij het Mij gedaan.
Mattheus 25:40

Door het vaste geloof in Gods Genadeverbond 
en zijn verlossing in Christus is opgenomen in 
zijn Vaders heerlijkheid, zijn veilige Haven en 
nu verlost van ziekte en pijn

Jan Malda
In zijn leven was hij ons ten voorbeeld en heeft 
ons Zijn weg gewezen, tot de wederopstanding 
op de jongste dag. 
Dat dit tot vertroosting mag zijn voor zijn 
naasten in verdriet en gemis.

Gereformeerde MAVO 
Johannes Kapteynschool,
Jaar- en klasgenoten 1969 – 1974

Groningen, 7 maart 2015

„In uw hand leg ik mijn leven, 
HEER, trouwe God, U verlost mij”

Psalm 31 vers 6

Verdrietig maar ook getroost namen we kennis 
van het overlijden van 

Jan Malda
 

Met het overlijden van Jan verliezen we een 
waardevolle collega-ouderling. Met grote 
dankbaarheid denken we terug aan zijn 
geloofsvertrouwen, zijn liefde voor God en 
mensen. We mochten veel van Jan leren, ook 
door hoe hij met zijn korte ziek-zijn omging.

We leven mee met zijn vrouw Frieda, zijn 
kinderen en zijn kleinkinderen en dragen hen 
op aan onze Hemelse Vader. 

Kerkenraad en diakenen 
GKV Barendrecht - Pernis - Albrandswaard

 

 …Omdat ze zo weinig verdienen, dreigt 
er een tekort aan cacaoboeren. En dus 
aan chocolade. 

 …Ontwikkelingsorganisaties en 
vakbonden proberen het tij te keren. 

 ▶ Amsterdam
Nederlanders zijn gek op chocolade. 
Jaarlijks eten we er zo’n vijf kilo per 
persoon van, goed voor vijftig repen. 
Wat de gemiddelde Nederlander vaak 
niet weet, is dat per gekochte reep van 
een euro 79 cent in handen komt van 
supermarkten en chocoladeproducen-
ten. De boer, helemaal onder aan de ke-
ten, ontvangt slechts 6,5 cent.
Dat staat in de Cocoa Barometer 2015, 
een rapport dat vrijdag werd gepubli-
ceerd door een samenwerkingsverband 
van enkele ontwikkelingsorganisaties 
en Europese vakbonden. Het probleem: 
boeren in West-Afrika, waar 70 procent 
van de wereldwijde cacaoproductie 
plaatsvindt, krijgen zo weinig betaald 
dat steeds minder mensen het werk 
willen doen. Een cacaoboer in Ivoorkust 
krijgt 45 cent per dag per gezinslid voor 
zijn werk. Het gevolg is, naast mensont-
erende omstandigheden, een dreigend 
tekort aan cacaoboeren, en dus aan 
chocolade. De Barometer concludeert: 
de boer moet meer betaald krijgen.
Een van de grootste problemen volgens 
het rapport is dat een ‘handjevol bedrij-
ven’ 80 procent van de cacaoproductie-
keten domineert. Antonie Fountain, lei-
der van het onderzoek, spreekt van een 
ongezonde situatie. ‘Er zijn miljoenen 
kleine boeren die de cacao aanbieden 
en er is vervolgens maar een klein club-
je bedrijven dat die van ze koopt. De 
boeren kunnen tegen elkaar worden 
uitgespeeld. Je hoeft geen econoom te 
zijn om te kunnen zeggen dat die be-
drijven wat over de prijs van de cacao 
te zeggen hebben.’

overnames
De afgelopen jaren zijn er onder ver-
schillende cacaoverwerkers en –fabri-
kanten fusies en overnames geweest. 
Zo maakte cacaoverwerkingsbedrijf 

Cargill in september bekend dat het 
concurrent ADM voor 440 miljoen dol-
lar (397,5 miljoen euro) overneemt. 
Volgens de Barometer hebben Cargill 
en het Zwitserse Barry Callebaut na 
deze fusie 70 tot 80 procent van de we-
reldcouvertureproductie, een cacao-
halffabricaat, in handen. De overname 
zou dit jaar worden afgerond. Maar de 
Europese Commissie doet nu nader on-
derzoek, ze vreest dat de overname de 
concurrentie ondermijnt op de ‘al sterk 
geconcentreerde chocolademarkt’.
Een woordvoerder van Cargill zegt dat 
deze concentratie niet de oorzaak is van 
de armoedige situatie van de boeren. 
Het bedrijf werkt in West-Afrika name-
lijk alleen samen met cacaocoöperaties. 
‘Dit zijn organisaties van boeren die ge-

zamenlijk hun cacao naar de markt 
brengen en samen een prijs voor cacao 
afspreken.’ Wat de armoede volgens 
hem veroorzaakt, zijn de gebrekkige 
expertise, productiemiddelen en infra-
structuur van de boeren. 
Volgens de woordvoerder staat de ar-
moede ook bij Cargill hoog op de agen-
da. Om die te bestrijden, werkt het sa-
men met onder andere Fairtrade om 
trainingen aan Afrikaanse boeren te ge-
ven. Met deze trainingen leren ze hun 
de productie te verhogen en duurzamer 
cacao te maken. ‘Een hogere productie 
leidt tot hogere inkomsten, en dus ook 
betere levensomstandigheden.’
Fountain beweert dat het niet zo simpel 
ligt. De verhoging van de productiviteit 
is, hoewel goedbedoeld, niet voldoende. 

Wil de boer zijn productie verhogen, 
dan moet hij namelijk ook meer inves-
teren. In werknemers en materiaal. 
Fountain: ‘Uiteindelijk blijft er daar-
door weinig extra geld voor de boer 
over.’ 

afspraak
Volgens hem is er maar één oplossing. 
‘Consumenten, supermarkten, ontwik-
kelingsorganisaties, chocoladebedrij-
ven, overheden en boeren moeten met 
zijn allen om de tafel gaan zitten. Sa-
men moeten zij een -cacaoprijs afspre-
ken die de boer uit de armoede verheft.’ 
Fountain zegt dat dit geen naïeve exer-
citie is, aangezien de verschillende par-
tijen nu ook al vaak samenkomen om 
over zaken als duurzame verbouw van 

cacao te spreken. Vrijwel alle grote cho-
coladebedrijven – Nestlé, Mars, Ferrero 
– zetten zich tegenwoordig in om de 
duurzaamheid van de cacaobouw te be-
vorderen. ‘Daarnaast moeten ze wel. 
Want als het zo doorgaat, blijft er geen 
cacao meer over.’
Ook Henk Jan Beltman, chief chocolate 
officer bij chocolademerk Tony’s Choco-
lonely, onderschrijft de noodzaak tot 
samenwerking. Vergeleken met andere 
merken doet het bedrijf veel om de ar-
moede tegen te gaan. Zo betaalt het 
meer dan de wettelijk vastgestelde prijs 
voor cacao en draagt het een deel van 
zijn omzet af aan door Fairtrade gecer-
tificeerde cacaocoöperaties. Volgens 
Beltman kan Tony’s Chocolonely daar-
door de boer een fatsoenlijke prijs beta-
len.
‘Chocoladeproducenten vrezen dat als 
ze de leverancier meer betalen, hun 
chocolade zo duur wordt dat ze zichzelf 
uit de markt prijzen. Ze denken dat de 
consument dit niet wil betalen’, zegt 
Beltman. Dat de consument daartoe 
wel bereid is, bewijst volgens hem de 
chocolade van Tony’s Chocolonely. Die 
is duurder dan andere chocolade. Toch 
neemt de omzet van het bedrijf jaarlijks 
toe. Maar om de andere merken ook zo 
ver te krijgen, moet de gehele keten sa-
menwerken om hogere prijzen af te 
spreken. ‘Dan zou de cacaowereld er 
heel anders uitzien.’
Fountain denkt dat Nederland in deze 
onderhandelingen een sleutelrol kan 
vervullen. In Veghel en Koog aan de 
Zaan staan twee van de grootste choco-
ladefabrieken ter wereld. Volgens de 
International Cocoa Organization ver-
werkte Nederland met 530 miljoen kilo 
vorig jaar de grootste hoeveelheid ca-
cao van alle landen. ‘Daarnaast is de 
dialoog over dit onderwerp hier een 
stuk verder dan in bijvoorbeeld Ame-
rika, waar de relatie tussen ontwikke-
lingsorganisaties en bedrijven veel 
meer gepolariseerd is.’ Als Nederland 
het voortouw neemt, denkt Fountain, 
zullen andere landen volgen. Nee, hij 
weet het zeker: ‘Hier kunnen we het 
verschil maken.’ <

Guus Ritzen / vk nd.nl/economie beeld ap / Rebecca Blackwell

Cacaoboeren hebben genoeg van hongerloon

Een cacaoboer in Ivoorkust krijgt 45 cent per dag per gezinslid voor zijn werk. Het gevolg is, naast mensonterende 
omstandigheden, een dreigend tekort aan cacaoboeren, en dus aan chocolade.
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Plesmanstraat 68 | Postbus 900 | 3900 AX  Veenendaal | T 0318 54 30 30 | E info@rmu.nu

De RMU sector Gezondheidszorg & Welzijn organiseert drie inter actieve
bijeenkomsten over de Nationale Beroepscode. Deze vinden plaats in
Gouda, Goes en Veenendaal (resp. DV 12, 19 en 26 maart). Denk en praat jij
mee over dit belangrijke thema? Meld je aan!

Informatie en verplicht aanmelden: www.rmu.nu/nationale-beroepscode 
De bijeenkomst is gratis voor RMU-leden en studenten, niet-leden  betalen 
5 euro. Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname. Deze telt voor 
2 ODA punten in het kwaliteitsregister V&VN.

Beroepscode van Verpleegkundigen en
Verzorgenden: verrijking of verarming?

interactieve bijeenkomst op 
12, 19 en 26 maart

advertentie

tips

 ■ diversen
MEDILY ZORGWINKEL win-
kel voor langer zelfstandig 
wonen. Bestel en betaal 
later op medily.nl of per 
telefoon 0343-451900.

 ■ te koop gevraagd
Goudprijs HOOG! Profiteer 
er nu van. T.k.gevr: (oude) 
gouden sieraden, gouden 
tientjes, Krugerranden e.a. 
gouden en zilv. munten, 
baartjes zilver en goud, 
muntverzamelingen etc. 
Kevelam Garderen 0577-
461955 lid NVMH.

tips / vakantie 

tarief € 12,10 voor 

de eerste drie regels 

en voor elke 

volgende regel € 4,49 

(incl. 21% btw); 

tekst wordt achter elkaar 

doorgezet; maximaal drie 

woorden vetgedrukt; 

opgave via 

www.nd.nl/adverteren. 

 …De receptioniste is verdwenen bij 
softwarebedrijf Decos. 

 …Directeur Paul Veger ziet veel 
voordelen.

 ▶ Noordwijk
Wie bij softwarebedrijf Decos in Noord-
wijk binnenloopt, ziet geen balie meer 
met een vriendelijke dame die vraagt 
‘hoe ze de gast van dienst kan zijn’. Er 
staat een touchscreen waarop de gast 
moet intikken wie hij wil spreken of 
met wie hij een afspraak heeft. De be-
treffende persoon ziet dat op zijn com-
puter of smartphone waarna hij naar de 
gast toegaat en hem verwelkomt.
‘Dat bevalt uitstekend’, zegt directeur 
Paul Veger. ‘Mensen die hier komen, 
hebben meteen de juiste persoon te 
pakken.’ Bij Decos werken tweehon-
derd mensen van wie zeventig op het 
Nederlandse kantoor.

U bent een jong bedrijf en heeft waar-
schijnlijk ook nooit een secretaresse 
gehad.
‘Nou, jong. We zijn een 26 jaar oude 
start-up die zich bezighoudt met soft-
wareontwikkeling voor digitalisering. 
Tot twee jaar geleden hadden we een 
vriendelijke dame achter de balie. Die 
fte werd vervuld door twee parttimers. 
Zij moesten mensen ontvangen en de 
post doen. Nu is alles hier papierloos. Er 

zijn geen kasten en zelfs post wordt 
niet meer geaccepteerd. Alle communi-
catie is digitaal. Nu er geen receptio-
niste meer is, moet iedere medewerker 
goed gastheerschap tonen. Dat is een 
voordeel. Iedereen is zich bewust van 
klantvriendelijkheid.’

Is er niemand geweest die eenzaam in 
de hal stond?
Veger zegt geen enkele klacht te heb-

ben gekregen van klanten die bij voor-
beeld niet wisten hoe ze met de touch-
screen moesten omgaan. ‘We hebben 
het systeem zelf ontwikkeld. Er zijn 
klanten geweest die het zelfs wilden 
overnemen.’
Lone Cramer van detacheringsbureau 
Receptioniste-NEXT denkt dat het niet 
zo’n vaart loopt met de robotisering 
van de functie. Er is nog altijd veel 
vraag naar receptionistes voor tijdelijke 
functies, bijvoorbeeld als plaatsvervan-
ger voor iemand die zwanger is of voor 
een project.
‘Het is leuk voor mensen als ze worden 
ontvangen met een glimlach. Na een 
lange vermoeiende reis wil je soms je 
verhaal kwijt. Dat kan alleen bij een 
mens. Een receptioniste is meer dan ie-
mand die je naar de juiste persoon 
stuurt en een pasje geeft. Het klinkt als 
een cliché. Maar ze is ook een visite-
kaartje van het bedrijf.’ <

Peter de Waard / vk nd.nl/economie beeld istock

Touchscreen vervangt vriendelijke receptioniste

In totaal hebben 1,2 miljoen 
Nederlanders nog een zogenoemde 
administratieve functie, waaronder 
zowel het routinematige werk op de 
financiële administratie of het 
secretariaat wordt verstaan als 
hogere functies, bijvoorbeeld van 
economen en accountants. Sinds 
2008 zijn er al negentigduizend 
administratieve functies verdwenen.
Slimme software en computer-
systemen nemen veel werk over. 
Bovendien kunnen klanten steeds 
vaker zelf digitaal betalingen doen, 
verzekeringen afsluiten en wijzigin-
gen doorvoeren. ‘Het administra-
tieve werk verschuift zo van 
gegevensverwerking naar gegevens 
controleren en advisering’, staat in 
het rapport Administratieve 
beroepen van uitkeringsinstantie 
UWV. Volgens het UWV zullen tot en 
met 2018 nog eens honderdduizend 
functies in de administratieve sector 
verdwijnen. Meer dan de helft van 
deze krimp zal receptionisten en 
administratieve employés treffen. 
Verder wordt een relatief grote 
afname van banen verwacht voor 
verzekeringsagenten, medisch secre-
taresses, bedrijfshoofden en 
organisatiedeskundigen. De vraag 
naar hoger opgeleid administratief 
personeel stijgt wel. ‘Over het 
algemeen zijn de kansen op werk 
voor hbo’ers en wo’ers dan ook beter 
dan voor mbo’ers’, aldus het UWV. 
De gevolgen van deze trends zijn 
voor de secretaresse relatief kleiner 
dan voor andere administratieve 
medewerkers. Toch verandert ook 
haar takenpakket. De secretaresse 
wordt breder ingezet dan voorheen 
en krijgt meer betrokkenheid bij het 
team of de afdeling. Het beheersen 
van verschillende talen wordt 
belangrijker, maar ook het ontwik-
kelen van meer communicatieve en 
adviserende vaardigheden.
Volgens UWV-onderzoeker Kees 
van Uitert laat het rapport 
zien dat de kansen op werk voor 
baanlozen en schoolverlaters verder 
zijn afgenomen. ‘Alleen voor 
financiële specialisten op specifieke 
functies, zoals registeraccountants 
en fiscalisten, blijven de arbeids-
marktperspectieven goed’, aldus 
Van Uitert.

kaalslag op 
de administratie

 ■ banenverlies
 ▶ Verzekeringsagenten
 ▶ Medisch secretaresses
 ▶ Bedrijfshoofden
 ▶ Organisatiedeskundigen
 ▶ Receptionisten en administratieve 

employés

 ■ banengroei
 ▶ Economen
 ▶ Productieplanners
 ▶ Assistent accountants
 ▶ Accountants
 ▶ Commercieel employés (middelbaar 

en hoger)

voorspelling van het UWV

Na een lange vermoeiende reis wil je soms je verhaal kwijt. 

www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl

begrafenisverzorging

Den Hollander
Begrafenissen in Den Haag, Gouda, 
Westland, Rotterdam, Vlaardingen 
en omstreken. 
Wij verzorgen alleen begrafenissen.

Dag en nacht bereikbaar.

P.N. den Hollander
T. den Hollander

Tel. 010 - 4600509

advertentie
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puzzel

SUDOKU HEAVY

SUDOKU MEDIUM

ONDER OPLOSSING

SUDOKU GISTEREN

5 7 3 9 6 8 1 4 2
6 9 2 4 5 1 3 7 8
8 1 4 3 7 2 6 9 5
7 3 9 8 4 5 2 6 1
2 8 6 7 1 3 9 5 4
1 4 5 2 9 6 7 8 3
3 2 7 6 8 4 5 1 9
9 5 8 1 2 7 4 3 6
4 6 1 5 3 9 8 2 7

5 9 2
4 5 8 6

8
2

4 7
8 7 5

6 2
8 7 3

5 4 1

8 4 7 6 9
3 1 7

2 8
7 4 3

9 5
5 2 3 8

8
4 7 5 2 6

6 9 1

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

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

ONDER OPLOSSING

KRUISWOORDPUZZEL

VRIJDAG

© Sanders Puzzelboeken 150310
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wordt vervolgd

Rinder en Joris

62. De grootste klonten heeft hij zojuist 
uit de champignonsaus gevist en die 
kleine klontjes, daar proef je echt haast 
niks van. De gehaktballetjes ruiken al 
heel lekker en …
‘Waarom heb je die gehaktballen zo 
klein gemaakt? En ze zijn bruin genoeg 
hoor, draai het vuur maar uit.’
‘Klein? In de soep hóren toch kleine ge-
haktballetjes?’
Mama loopt naar de koekenpan. ‘Zijn 
die voor in de soep? Maar lieverd, daar 
horen toch geen gebráden balletjes in?’
Als Rinders gezicht betrekt, strijkt ze 
hem gauw over zijn hoofd. ‘Hoewel … 
bij nader inzien denk ik dat gebraden 
balletjes in de soep juist heel erg lekker 
zijn. Dat ik daar zelf nooit opgekomen 
ben! Heb je nog hulp nodig? Nee? Dan 
ga ik me gauw omkleden, want over 
een halfuurtje moeten we op school 
zijn, toch?’
Rinder voelt zijn wangen rood worden. 

Er is nog een klein probleempje. Hij 
heeft mama nog niet verteld dat alle 
vaders en moeders straks verwacht 
worden in ‘Avondrood’.
‘Eh … eigenlijk hebben we dit jaar een 
verrassing. We vieren kerst … ergens 
anders. Met andere mensen en zo’, zegt 
hij. Mama fronst haar wenkbrauwen en 
kijkt hem onderzoekend aan. Rinder 
kijkt zo onschuldig mogelijk en pakt 
snel de vaatdoek en begint het aan-
recht te boenen. Gelukkig! Daar komt 
Femke de keuken binnen. Ze trekt een 
vies gezicht en knijpt haar neus dicht. 

‘Jakkes, wat stinkt het hier!’ roept ze en 
ze wappert met haar hand alsof ze een 
verschrikkelijke walm wil wegwuiven.
Rinder kijkt geschrokken naar zijn ge-
haktballetjes. Zijn ze aangebrand of zo? 
Ze zijn inderdaad wel erg donkerbruin 
inmiddels. Maar niet zwart, absoluut 
niet. 
Femke roert met een pollepel in het 
pannetje champignonsaus. ‘Ben je erg 
verkouden?’ vraagt ze belangstellend 
aan Rinder. ‘Ik ben helemaal niet ver-
kouden, hoezo?’ vraagt Rinder. ‘Nou, 
hoe kom je anders aan zo veel snot?’
‘Wegwezen!’ roept Rinder en hij duwt 
zijn zus met twee handen tegelijk de 
keuken uit. Met een harde knal gooit 
hij de deur achter haar dicht. Maar zelfs 
door de dichte deur heen hoort hij haar 
nog gieren van de lach.
Mama schudt haar hoofd en gaat dan 
naar boven om zich om te kleden. Rin-
der slaakt een diepe zucht. 

feuilletons

wordt vervolgd

Over bergen heen

25. Ashley keek mij aan. ‘Nu voel ik me 
veel beter.’ 
‘Dit vliegtuig is ontworpen om laag en 
langzaam te vliegen,’ vervolgde hij. 
‘Daarom val ik onder de regeling voor 
zichtvluchten.’
Ik begreep niet waar hij het over had. 
‘En dat houdt in?’
‘Dat houdt in dat ik geen vluchtplan 
hoef in te dienen zolang ik op het zicht 
vlieg. En dat doe ik ook. En dus is het 
verder een kwestie van wat niet weet, 
wat niet deert.’ Hij hield zijn hoofd 
schuin achterover en keek in Ashleys 
richting. ‘Goed, hoe oud was je dus?’
‘Vierendertig.’
Hij keek naar zijn instrumenten, ver-
volgens op een van zijn gps-schermen 
en schudde zijn hoofd. ‘Die wind speelt 
ons parten. Dit wordt een heel zware 
storm. Het is maar goed dat ik weet 
waar ik naartoe ga, anders zouden we 
ver uit de koers raken.’ Hij lachte in 

zichzelf. ‘Jongelui, jullie twee hebben 
het hele leven nog voor je. Wat zou ik 
er niet voor geven om weer in de dertig 
te zijn, met de kennis die ik nu heb.’
We zaten stil achterin. Ashleys houding 
was veranderd. Ze was meer in gedach-
ten verzonken en minder charmant. Ik 
voelde me er niet mee op mijn gemak 
dat ik haar in een heikele positie had 
gebracht.
Grover merkte het. ‘Maken jullie je 
maar geen zorgen. Het is alleen illegaal 
als je wordt gepakt, en ik ben nog nooit 
gepakt. Over een paar uur staan jullie 

weer op de grond en kun je beiden ver-
der.’ Hij hoestte, schraapte zijn keel en 
lachte weer.
De nachthemel strekte zich achter het 
plexiglas boven mijn hoofd uit en de 
sterren leken zo dichtbij alsof je ze kon 
aanraken.
‘Goed mensen, luister even.’ Grover 
keek nog eens naar zijn instrumenten 
en hoestte opnieuw.
Ik had het de eerste keer al gehoord, 
maar deze tweede keer trok het pas 
mijn aandacht.
‘Met het oog op de sneeuwstorm die je 
over je linkerschouder ziet en die we 
voor proberen te blijven, en met het 
oog op de windrichting en het feit dat 
we op dit moment een behoorlijke rug-
wind hebben, en tenslotte gelet op het 
feit dat ik geen zuurstof in het toestel 
heb, moeten we onder de 4500 meter 
blijven vliegen om zonder hoofdpijn te 
kunnen landen.’
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Amsterdam neerslag 10 zonnig 10 Leeuwarden regenbui 10 zonnig 9

Arnhem regenbui 11 zonnig 9 Maastricht neerslag 11 bewolkt 10

Breda regenbui 12 bewolkt 10 Utrecht regenbui 12 bewolkt 10

Den Haag bewolkt 11 bewolkt 10 Vlissingen bewolkt 10 bewolkt 10

Enschede bewolkt 11 bewolkt 10 Zwolle regenbui 11 zonnig 10

Groningen regenbui 10 zonnig 9 Saba zonnig 26 zonnig 26

Bangkok zonnig 37 zonnig 35 Athene regenbui 12 regenbui 13

Delhi zonnig 25 bewolkt 28 Berlijn regenbui 12 zonnig 9

Dubai zonnig 29 zonnig 28 Brussel bewolkt 12 bewolkt 10

Kaapstad zonnig 25 zonnig 31 Kopenhagen regenbui 9 zonnig 9

Mexico City bewolkt 22 zonnig 21 Londen bewolkt 10 neerslag 10

New York regenbui 4 bewolkt 8 Madrid zonnig 22 zonnig 22

Paramaribo bewolkt 28 bewolkt 31 Moskou bewolkt 4 bewolkt 4

Peking zonnig 7 zonnig 8 Parijs neerslag 12 bewolkt 13

Sydney bewolkt 23 regenbui 30 Rome zonnig 13 bewolkt 15

Tel Aviv bewolkt 28 regenbui 25 Stockholm bewolkt 8 zonnig 6

Vancouver bewolkt 14 neerslag 14 Wenen bewolkt 13 neerslag 9

07:07 23:44

18:34 08:55

Meestal droog
De dag begint met wolken en mogelijk 
valt er in het zuidoosten van het land 
nog wat regen. De regen trekt echter 
snel weg en van het westen uit breekt 
de zon door. De wolken blijven in het 
zuiden wat langer hardnekkig. In de 
middag wordt het 10 tot 12 graden. 
De wind waait uit het noorden tot 
noordwesten en is meest matig van 
kracht. In de avond wordt het in 
het noorden helder, in het zuiden 
drijven soms nog wat wolken rond. 
Het koelt komende nacht af tot rond 
het vriespunt. Morgen schijnt de zon 
volop in het noorden en noordoosten. 
In het zuiden trekken meer wolken 
over en die breiden zich in de loop 
van de dag ook uit over het westen 
van het land. Het blijft wel droog. De 
wind draait naar het zuidoosten en is 
zwak tot matig. In de middag wordt 
het maximaal 10 graden. Donderdag 
zijn er weer meer wolken, maar 
het blijft wel op de meeste plaatsen 
droog. De zuidoostelijke wind is matig 
en het wordt ongeveer 11 graden. 
Richting het weekeinde gaan de 
maxima wat omlaag en komen net 
onder de 10 graden te liggen. De kans 
op regen is voorlopig klein en overdag 
is er geregeld zon. Tijdens opklaringen 
in de nacht liggen de minima rond het 
vriespunt. De wind waait deze dagen 
uit het oosten tot noordoosten en is 
duidelijk merkbaar. 

MARCO VERHOEF

5

MADRID

TUNIS

PARIJS

LONDEN BERLIJN

WARSCHAU

MOSKOU

HELSINKI

OSLO

DUBROVNIK ISTANBOEL

ATHENE

ROME

DUBLIN

LISSABON

CANARISCHE

EILANDEN

EXTREMEN
Warmst: 18,0 °C in 2014 
Koudst: -11,3 °C in 1931 
Natst: 15,1 mm in 1981 

VORIG JAAR
Maximum: 16,0 °C
Minimum: -1,5 °C
Aantal mm: 0,00 mm

HOOGWATERSTANDEN
Delfzijl: 02:25 14:46
Den Helder: 09:46 22:05
Scheveningen: 05:42 17:51
Vlissingen: 04:32 16:47

- LEEG - 

- leeg -

WEERFOTO

 MARCO VERHOEF

Fraai lenteweer het 
afgelopen weekeinde. 
Het weerbeeld is deze 
week soms net zo fraai, 
maar het is wel veel 
minder zacht.
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kerknieuws

 ■ protestantse kerk
Beroepen te Meppel (wijkgemeente 
Stad en Landen): S. Sijtsema te Hee-
renveen, die dit beroep heeft aange-
nomen; te Tollebeek: proponent 
I. Terlouw te Huizen, die dit beroep 
heeft aangenomen. 
Bedankt voor Urk (De Bron): 
M. Klaassen te Sliedrecht. 

jubilea
Amsterdam | 16 maart | veertig jaar 
hervormd predikant: ds. A.E.J. van 
Blommestein (1945).
Zwolle | 16 maart | veertig jaar 
gereformeerd predikant: 
ds. A. Pieters ma (1948).

 ■ geref. kerken vrijgemaakt
Beroepen te Kaapstad (Vrye Gere-
formeerde Kerke in Suid-Afrika, 
voor missionair werk op de Kaapse 
Vlakte): E.L. van ’t Foort te Ensche-
de-Zuid.
Preekbevoegdheid verleend aan: 
E.J. Tijssen te Zwolle, e-mail ejtijs-
sen@gmail.com, tel. 06-38301143. 

 ■ gereformeerde gemeenten
Bedankt voor Apeldoorn: J.J. Tanis 
te Middelburg-Zuid; voor Dirksland: 
A. Verschuure te Scherpenzeel 
(Gld); voor Woerden: P. van Ruiten-
burg te Chilliwack (Canada); voor 
Zwijndrecht: W.J. Karels te Hardinx-
veld-Giessendam. 

 ■ geref. gemeenten in ned.
Beroepen te Leerdam: J. Roos te 
Barneveld.

 ■ unie van baptisten
jubileum
Arnhem | 16 maart | veertig jaar 
predikant: ds. W.P. van Berkel 
(1947).
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Europese beurzen 
overwegend omlaag

 ▶ Amsterdam
De Europese aandelenbeurzen zijn 
maandag na een nieuwsluwe 
handelssessie overwegend in de 
min gesloten. Tegenvallende macro-
economische cijfers uit Duitsland 
en Japan drukten het sentiment 
onder beleggers. Ook hing de vrees 
voor een snellere renteverhoging in 
de Verenigde Staten als een deken 
over de markt.
De AEX-index in Amsterdam sloot 
0,3 procent lager op 488,21 punten. 
De MidKap zakte 0,1 procent tot 
741,79 punten. De beurzen in 
Londen en Parijs leverden tot 0,6 
procent in. De DAX in Frankfurt 
steeg 0,3 procent. Eerder werd 
bekend dat de Duitse export in 
januari sterker dan verwacht is 
gekrompen.
De beurs in Athene sloot ruim 4 
procent lager. De Griekse regering is 
in afwachting van de bijeenkomst 
van de ministers van Financiën 
verzameld in de eurogroep. Die 
bespreken de nieuwe voorstellen 
voor de verbetering van de Griekse 
financiële situatie die de Grieken 
voor het weekend hadden opge-
stuurd.

beurs

 ■ reparateurs Rozendaal onwel naar ziekenhuis
Twee mannen zijn maandag tijdens hun werk aan een 
verwarmingsinstallatie in Rozendaal (Gelderland) onwel 
geworden. Ze zijn met verschijnselen van koolmonoxide-
vergiftiging naar het ziekenhuis in Arnhem gebracht, 
meldde de brandweer. De mannen waren aan het werk 
bij de oranjerie, een bijgebouw van kasteel Rosendael. 
Daar woedde een dag eerder een brandje. De twee waren 
in een ondergrondse ruimte bezig met reparaties. ‘Ze zijn 
maar heel kort binnen geweest’, zei een woordvoerster 
van de brandweer. Maar die korte tijd was genoeg om de 
eerste symptomen van vergiftiging op te wekken: ze kre-
gen hoofdpijn en voelden zich niet lekker. Daarop werd 
direct medische hulp ingeroepen. Beide slachtoffers wis-
ten op eigen kracht uit de ondergrondse ruimte te komen. 
Ambulancepersoneel controleerde de mannen en besloot 
hen mee te nemen naar het ziekenhuis.

 ■ eerste kievitsei gevonden in Schelluinen
Het eerste kievitsei van dit jaar is zondag gevonden in 
Schelluinen (gemeente Giessenlanden) in Zuid-Holland. 
Dat zei een woordvoerster van de Stichting Beheer Natuur 
en Landelijk Gebied (SBNL) maandag. Het ei is gemeld bij 

het samenwerkingsverband LandschappenNL, dat vast-
stelde dat het een vers ei was. Het is echter niet geraapt, 
want dat is verboden. Met de vondst van het eerste 
kievits ei is het weidevogelseizoen 2015 begonnen. Zoe-
ken van kievitseieren is een traditie in Nederland. In ons 
land broeden jaarlijks ongeveer 200.000 kievitsparen. Dat 
is een kwart van de totale Europese populatie.

 ■ actrice Van Houten doet stem in Simpsons
Actrice Carice van Houten heeft een rol in de populaire 
animatieserie The Simpsons bemachtigd. De aflevering 
waarin zij te horen is, wordt op 3 mei in de Verenigde 
Staten uitgezonden. Dat meldde haar agent maandag, al-
dus entertainmentnieuwsdienst BuzzE. Het personage dat 
zij inspreekt is een vijftienjarig meisje. Van Houten is zeer 
vereerd met haar bijdrage aan de serie. ‘Ik ben een enor-
me Simpsons-fan’, zegt ze. ‘Altijd als ik in Hollywood was 
en mensen vroegen me: “Wat is je doel, wat is je ultieme 
droom?”, zei ik als eerste: “Een stemmetje in de Simp-
sons”. Cooler dan dit wordt ‘t niet. Ai caramba!’ Voor zo-
ver bekend is Van Houten de eerste Nederlander die deze 
eer te beurt valt in het recordaantal van 25 seizoenen dat 
The Simpsons inmiddels bestaat. 

ongewoon
redactie nd • beeld ap / Ng Han Guan

Een militaire bandleider dirigeert orkestleden tijdens de opening van het National People’s Congress (Nationaal 
Volkscongres), op vijf maart in Peking. 
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▹▹ kijk voor het complete programmaoverzicht op www.nos.nl 
of op Teletekst pagina 200 ....................................................▹▹

NPO 1, AVROTROS, 20.30-21.25 uur
Opsporing Verzocht
In deze uitzending aandacht voor 
de dood van Mohammed Alarasi, de 
22-jarige mbo-student die op 20 janu-
ari 2014 voor sportcomplex Pellikaan 
in Amersfoort werd neergeschoten. 
De politie houdt er rekening mee dat 
hij slachtoffer is geworden van een 
persoonsverwisseling en dat de daders 
het eigenlijk voorzien hadden op 
Amersfoorter Samir Jabli, die afgelopen 
december alsnog werd doodgeschoten. 
Het rechercheteam heeft inmiddels 
een compositietekening van een van 
de daders die in de uitzending getoond 
wordt.

NPO 2, EO, 17.10-17.40 uur
Geloof en een Hoop Liefde
De grachten van Utrecht zijn verkozen 
tot de mooiste van Europa. De honder-

den prachtige werfkelders spelen hier 
ongetwijfeld een rol in. De tiental-
len horecagelegenheden die hierin 
gevestigd zijn moeten echter worden 
voorzien van voorraden. Dat doet de 
stroomboot, ook wel bekend als de 
bierboot. Mirjam Bouwman vaart mee 
en gaat op zoek naar wat de werfkel-
ders zoal bergen. Herman Wegter gaat 
de straat op met een ietwat pikante 
Bijbeltekst en ontmoet Marc, eigenaar 
van een christelijke webshop van 
seksartikelen.

NPO 2, KRO-NCRV, 20.25-21.20 uur
Brandpunt
Verslaggever Aart Zeeman reisde af 
naar Samalot, het plaatsje in Egypte 
waar de 21 koptische christenen 
vandaan kwamen die enkele weken 
geleden op een strand in Libië werden 
onthoofd door ISIS. In Samalot spreekt 

Zeeman met nabestaanden en mannen 
die ternauwernood ontsnapten aan de 
onthoofding.

NPO 2, AVROTROS, 21.20-22.00 uur
Dossier EenVandaag
Wie heeft de macht in de provincie? 
Het actualiteitenprogramma neemt 
een kijkje in Noord-Brabant, waar een 
meerderheid in de Provinciale Staten 
wil dat er een extra wegennetwerk 
rond Eindhoven wordt aangelegd. 
Tegenstanders zijn woest omdat de 
wegen vlak langs woonwijken gaan en 
door het natuurgebied het Dommeldal.

NPO 3, NOS, 20.15-23.10 uur
Champions League
FC Basel kan als eerste Zwitserse voet-
balploeg ooit de kwartfinale van de 
Champions League bereiken. Daarvoor 
moet er in de return van de achtste 
finale wel eerst nog worden gewonnen 
van FC Porto. De eerste ontmoeting 
in Basel eindigde drie weken geleden 
in 1-1. Het commentaar is van Jeroen 
Grueter. Met voor- en nabeschouwing 
op de wedstrijd vanuit de studio van 
Studio Sport.

RTL 4, 20.30-21.30 uur
Jo Frost: Nanny on Tour
Dat de Britse ‘supernanny’ Jo Frost 
in Nederland is neergestreken om 
Hollandse ouders van opvoedadvies 
te voorzien, is niet onopgemerkt ge-
bleven: de eerste aflevering trok vorige 
week 1,2 miljoen kijkers. Vanavond 
helpt Frost Aisha, die bij de opvoeding 
van haar drie dochtertjes weinig hulp 
krijgt van manlief Alex.

NPO Radio 1, VPRO, 00.00-02.00 uur
Nooit meer slapen
Schrijfster en regisseur Neske Beks 
heeft een film gemaakt over haar in-
ternet-, Facebook- en smartphonever-
slaving. In Beyond my Walls ontrafelt 
zij de grenzen van haar online- en 
offlineleven. In het programma is de 
documentairemaker te gast.

Groot Nieuws Radio, vanaf 07.15 uur
Actieweek
In het zalencentrum de Basiliek in 
Veenendaal wordt de actieweek van 
de christelijke zender gehouden. Deze 
week is bedoeld om geld in te zamelen 
voor het in financiële nood verke-
rende radiostation. Vandaag komen 
onder andere Rebecca Steenbergen, 
Rob Favier, Jonny Boston, Wim Pols, 
Nathan Jess, Christelijk Regiokoor 
Adonai Waddinxveen en Elise Mannah 
langs om als christelijke artiesten een 
bijdrage te leveren aan de actieweek.

        ▹ Man bijt hond        ▹ Iedereen schrijft
............................................................................................................. wo NPO 2, 18.45-19.20 uur .......................... wo NPO 3, 20.30-21.30 uur .......................... wo NPO 2, 22.50-23.05 uur .................
              ▹ Life Story

RTL

        
..................................................................................................

        

   06.00  Restoration Garage.    06.50  Yukon Gold. 
   07.35  Science of Stupid.    08.00  Science of Stu-
pid.    08.25  The Dog Whisperer.    09.10  Ultimate 
Airport Dubai.    10.00  Locked Up Abroad.    10.50  
Air Crash Investigation.    11.40  Ultimate Airport 
Dubai.    12.30  Known Universe.    13.20  D-Day To 
Paris.    14.10  Ultimate Airport Dubai.    15.05  Air 
Crash Investigation.    16.00  Highway Thru Hell. 
   17.00  To Catch a Smuggler ............................
   18.00  Science of Stupid.    18.30  Science of 
Stupid.    19.00  Ultimate Survival Alaska. 
   20.00  Wicked Tuna.    21.00  Filthy Riches. 
   22.00  Wicked Tuna.    23.00  Ultimate Airport 
Dubai ...............................................
   00.00  To Catch a Smuggler.    01.00  Filthy Riches. 
   02.00  Restoration Garage.    02.50  Locked Up 
Abroad.    03.40  Breakout.    04.30  Wicked Tuna. 
   05.15  Filthy Riches.   

   06.00  Rolkrant.    09.00  Terzake.    09.35  Reyers 
Laat.    10.20  Winterbeelden.    12.30  Rolkrant. 
   14.45  Villa Politica Europa.    16.15  Rolkrant .......
   18.15  Extra Time.    19.05  Top Gear Top 41. 
   20.00  Terzake.    20.40  De werkende mens. 
   21.30  The Newsroom.    22.25  Reyers Laat. 
   23.05  MeMotv.....................................
   00.05  Canvaslus.   

   07.00  Opwekking Praise 2012.    07.30  10 woorden 
voor jou.    07.55  Building a difference.    08.30  
Homecoming.    09.00  It is written.    09.30  Café 
Tinto.    11.00  Wind at my back.    11.30  Gospel 
Truth.    12.00  Eindtijd profetie en Israël.    12.26  
Jimmy.    13.55  Perpetua.    14.30  Nehemia.    15.00  
Verhalen van verandering.    15.31  Without Limits. 
   16.00  Café Tinto.    17.30  The Drive TV ...............
   18.00  10 woorden voor jou.    18.30  7th 
Street Theater.    19.00  Wind at my back. 
   19.30  Openbaring.    20.00  Even uitblazen. 
   20.30  The Price we pay.    21.30  BrinkTV. 
   22.00  Levenslang.    23.00  In Touch ...........
   00.00  Wind at my back.    00.30  Openbaring. 
   01.00  Even uitblazen.    01.30  The Price we pay. 
   02.30  BrinkTV.    03.00  Levenslang.    04.00  In 
Touch.    05.00  Het Gesprek.    05.30  Café Tinto.   

   07.00  Breakfast.    10.15  Heir Hunters.    11.00  
Homes Under the Hammer.    12.00  The Legalizer. 
   12.45  Watchdog Test House.    13.15  Bargain 
Hunt.    14.00  BBC News – Weather.    14.42  BBC 
Regional News and Weather.    14.45  Doctors. 
   15.15  Wpc 56.    16.00  The Link.    16.45  Escape to 
the Country.    17.30  Put Your Money Where Your 
Mouth Is ..................................................
   18.15  Pointless.    19.00  BBC News.    19.27  
Weather.    19.30  BBC Regional News Pro-
grammes.    19.57  Weather.    20.00  The One 
Show.    20.30  EastEnders.    20.57  BBC News 
and Regional News.    21.00  Holby City. 
   22.00  MasterChef.    23.00  BBC News.    23.25  
BBC Regional News and Weather.    23.42  
The National Lottery Update.    23.45  Kids in 
Camps: Comic Relief .............................
   00.45  Hollywoodland.    02.40  Weather for the 
Week Ahead.    02.45  BBC News.   

     12.20  Mike de ridder.    12.35  Tip de Muis.    12.40  
Bibbeltje Big.    12.50  Pieter Konijn.    13.00  Buur-
man en buurman.    13.10  De Smurfen.    13.25  KRO 
Kindertijd.    13.26  Spelbreker.    13.35  De slak van 
draakje.    13.47  De post.    13.50  Sesamstraat: 10 
voor...    14.05  Olly, het kleine witte busje.    14.10  
Sesamstraat.    14.25  Timmy tijd.    14.35  Pingu. 
   14.40  Mickey Mouse Clubhuis.    15.05  Raad 
eens hoeveel ik van je hou.    15.20  Wickie de 
Viking.    15.35  Peter Pan.    15.55  Beste vrienden 
quiz.    16.15  SpangaS.    16.40  De dodelijkste 60 
specials.    17.10  Gek op jou!    17.20  Puberruil Zapp. 
   17.45  De magische winkel ............................
  
  18.05  Beste vrienden quiz.   
  18.23  Het Klokhuis.   
  18.45  NOS-Jeugdjournaal.   
  18.55  SpangaS.   
  19.25  Brugklas.   
  19.50  3 op reis.   
  20.15  NOS UEFA Champions League Live, 

voorbeschouwing.   
  20.40  NOS UEFA Champions League Live, 

1ste helft.   
  21.35  NOS UEFA Champions League Live, 

wedstrijdanalyse.   
  21.40  NOS UEFA Champions League Live, 

2de helft.   
  22.40  NOS UEFA Champions Le-

ague Live, nabeschouwing en 
samenvatting.   

  23.10  NOS op 3.   
  23.25  The Tonight Show  

   07.00  NOS-Journaal met gebarentolk.    07.15  
NOS-Journaal.    07.30  NOS-Journaal met geba-
rentolk.    07.35  NOS-Journaal.    07.40  NOS-Jour-
naal.    07.45  NOS-Journaal.    08.00  NOS-Journaal 
met gebarentolk.    08.15  NOS-Journaal.    08.30  
NOS-Journaal.    08.35  NOS-Journaal.    08.45  NOS 
Jeugdjournaal met gebarentolk.    09.00  NOS-
Journaal met gebarentolk.    09.15  De Fractie. 
   09.50  2Doc: Rosa Spier Huis vol kunstenaars. 
   10.55  Kunstuur.    11.30  De Wereld Draait Door. 
   12.30  Man bijt hond.    12.57  Politieke partijen: 
D66.    13.00  NOS-Journaal.    13.20  Radar.    14.05  
Droomhuis Gezocht.    14.55  Per seconde wijzer. 
   15.25  NPO Spirit.    16.00  NOS-Journaal.    16.10  
Kruispunt.    16.35  Katholiek Nederland TV.    17.00  
NOS-Journaal.    17.10  Geloof & ‘n hoop liefde. 
   17.40  Tijd voor MAX & Hallo Nederland............
  
  18.45  Man bijt hond.   
  19.20  Vroege vogels.   
  19.50  Per seconde wijzer.   
  20.25  Brandpunt.   
  21.20  Dossier EenVandaag.   
  22.00  Nieuwsuur.   
  22.50  Iedereen schrijft.   
  23.05  2Doc: India’s dochter 

   00.10  Kunstuur.    00.35  Nachtzoen.  

   09.00  NOS-Journaal.    09.15  Nederland in 
beweging!    09.30  NOS-Journaal.    09.40  MAX 
Geheugentrainer.    10.00  NOS-Journaal.    10.15  
Tijd voor MAX & Hallo Nederland.    11.00  NOS-
Journaal.    11.15  Tijd voor MAX & Hallo Neder-
land.    11.40  NOS-Journaal.    12.00  NOS-Journaal. 
   12.15  NOS-Journaal.    12.30  NOS-Journaal.    12.40  
NOS-Journaal.    12.50  Socutera.    13.00  NOS-Jour-
naal.    13.20  NOS-Journaal.    13.35  NOS-Journaal. 
   14.00  Het Vragenuurtje in de Tweede Kamer. 
   15.00  NOS-Journaal.    15.15  NOS-Journaal.    15.30  
NOS-Journaal.    15.40  NOS-Journaal.    16.00  
Pauw.    17.00  KRO Kindertijd.    17.01  WC rol.    17.02  
Lucy en Len.    17.08  Koekoek.    17.19  Luna fietst 
over de Erasmusbrug.    17.22  Spelen met een 
doos – Spookhuis.    17.25  Sesamstraat: 10 voor... 
   17.35  Sesamstraat.    17.55  Politieke Partijen: PVV 
  
  18.00  NOS-Journaal.   
  18.15  EénVandaag.   
  18.45  NOS-Sportjournaal.   
  19.00  De Wereld Draait Door.   
  20.00  NOS-Journaal.   
  20.30  Opsporing Verzocht.   
  21.25  Opgelicht?!   
  22.20  De Rijdende Rechter.   
  23.00  Pauw.   
  23.55  NOS-Journaal  

npo 2

bbc 1

canvas

npo 1

family7

npo 3

ngc

De brute groepsverkrachting en 
mishandeling van de Indiase 
Jyoti Singh in 2012 zorgde 
wereldwijd voor veel ophef. 
India’s dochter vertelt het 
verhaal van Jyoti én dat van haar 
verkrachters.

Op 6 december 2012 is de 23-jarige 
student Jyoti samen met een vriend 
op weg naar huis. Ze zijn naar de 
bioscoop geweest en nemen een pri-
vé-bus. In de bus bevinden zich zes 
mannen, die de jongen eerst bewus-
teloos slaan en het meisje vervol-
gens meermalen verkrachten. Daar-
na wordt ze inwendig mishandeld 
met een ijzeren staaf. Na ongeveer 
een uur worden Jyoti en haar vriend 
uit de rijdende bus gegooid en voor 
dood achtergelaten. Twee weken la-
ter overlijdt Jyoti aan haar verwon-
dingen.
De documentaire India’s dochter, de 
naam die Jyoti kreeg na haar mis-
handeling, vertelt het verhaal van de 
ambitieuze en hardwerkende stu-
dente. Haar ouders vertellen over 
haar jeugd, over hun laatste ont-
moeting aan haar sterfbed. Over het 
gebrek aan berouw in de ogen van 
de mannen die haar verkrachtten en 
mishandelden.
De stem van die daders krijgt duide-
lijk een plek in de film. Documentai-
remaakster Leslee Udwin spreekt in 
de gevangenis met Mukesh Sing, 
buschauffeur op de bewuste avond. 
Hij legt de schuld bij Jyoti zelf neer: 
‘Een meisje is veel verantwoordelij-
ker voor een verkrachting dan een 
jongen’. Een ‘net meisje’ zou na ne-
gen uur ’s avonds niet meer rond-

zwerven. Waarom dit ‘ongeluk’ ge-
beurd is? ‘Vooral om hen een lesje te 
leren.’
Een dag na Jyoti’s verkrachting gin-
gen mensen in India massaal de 
straat op om te protesteren tegen 
(groeps)verkrachtingen. De politie 
greep met harde hand in. Inmiddels 
blijken die protesten toch het begin 
te zijn geweest van een beweging, 
die een belangrijke wijziging in de 
Indiase wet heeft weten af te dwin-
gen. En ze blijken misschien de eer-
ste tekenen van een mentaliteitsver-
andering te zijn. De Indiase overheid 
is bang dat de maatschappelijke on-
rust weer zal toenemen na deze do-
cumentaire. De Indiase rechter be-
paalde vorige week dan ook dat de 
documentaire in India niet mag 
worden uitgezonden.
Naast daders en bekenden van Jyoti 
komen ook leden van de commissie, 
die in opdracht van de Indiase rege-
ring Jyoti’s dood onderzocht, aan het 
woord. Ze geven hun visie op de im-
pact van dit drama op de Indiase sa-
menleving. Het wordt duidelijk dat 
Jyoti’s mishandeling niet op zichzelf 
staat en niet zomaar een ‘ongeluk’ 
was. De gruwelijke verkrachting was 
een gevolg van de diepgewortelde 
normen en waarden omtrent vrou-
wen in de Indiase cultuur. Vrouwen 
zijn in India ondergeschikt aan man-
nen. De enige manier om hier iets 
aan te veranderen, is door onder-
wijs, volgens commissielid Leila 
Seth. ‘Hierdoor krijgt een meisje ei-
genwaarde en leren jonge mannen 
over de waarde van een vrouw.’

▶ ▶ 2Doc: India’s dochter, IKON, 
NPO 2, 23.05-00.10 uur

tv vooraf
Nienke van Kapel nd.nl/media beeld ikon

Het verhaal van Jyoti

De Rijdende Rechter Slepende 
conflicten worden aan mr. Frank Visser 
voorgelegd. npo 1, 22.20 uur

Het Klokhuis Programma dat kinderen 
van negen tot twaalf informeert over de 
wereld om hen heen. npo 3, 18.23 uur
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stilgezet
Hebreeën 7:3

Mist
Hij heeft geen vader of moeder, 
geen stamboom, geen oorsprong 
of levenseinde en lijkt op de Zoon 
van God …

Natuurlijk had Melchisedek wel 
een vader en een moeder. Maar 
ze worden nergens genoemd. En 
dat is in het oosten zo ongewoon 
dat het de aandacht trekt. Waar 
komt deze man vandaan? Hoe is 
hij koning geworden? Hoe kreeg 
hij de bevoegdheid om priester 
te worden? Nou ja, denken wij 
dan, het kan toch gebeuren dat 
er gegevens verloren zijn gegaan? 
Maar de schrijver van de He-
breeënbrief heeft Psalm 110 erbij 
gehaald, waar aan Davids Zoon 
wordt beloofd dat Hij priester 
zal zijn ‘zoals ook Melchisedek 
was.’ Dan wordt het toch des te 
belangrijker om te weten hoe het 
zat bij Melchisedek! Of liever, dan 
geeft het juist te denken dat we 
helemaal niets weten. Is dat niet 
net als bij de Zoon van God, die 
naar ons toe kwam vanuit de mist 
van de eeuwigheid?

limerick
Kees van Egmond

Wolf is terug 

‘Nou ja,’ zegt een jager uit Leiden,
‘hoe kan men zich nu toch verblijden?
Haast elk geitje krijgt
de status ‘bedreigd’!
Nee, ik voorspel Grimmige tijden.’

uw limerick hier? achterop@nd.nl

De bezorgservice staat aan de deur 
met een pakje. Dat moeten de ont-
brekende schroeven zijn van de dak-
dragers. Als ik het pakje van de be-
zorger aanpak, waarschuwt hij: ‘Het 
rammelt wel erg’. ‘Geeft niks’, zeg ik 
laconiek. ‘Ja, maar er staat ‘‘servies’’ 
op’, zegt hij. Als dat zo is, klinkt het 
inderdaad niet best en is het ram-
melen een veeg voorteken. Een beet-
je argwanend nu, draai ik het pakje 
voorzichting rond en bekijk het nog 
eens goed van alle kanten. Dan zie ik 
het ook staan, in grote letters nog 
wel: SERVICE.

ik & mijn huis
bijdragen? achterop@nd.nl

Servies

in 40 dagen
duurzaam

Gebruik voor korte 
afstanden de fiets
Een op de drie autoritten is korter 
dan vijf kilometer. Een afstand die 
ook prima af te leggen is op de fiets. 
Goed voor je gezondheid en goed 
voor het milieu. Juist op de korte 
afstanden met veel optrekken en 
afremmen met een nog koude motor, 
verbruik je volgens Milieu Centraal 
een derde meer brandstof dan 
gemiddeld en stoot je auto meer 
luchtverontreinigende stoffen uit. 
Voor de iets langere afstanden is de 
elektrische fiets een uitkomst. Wil je 
in je eigen woonplaats een paar 
kinderen of veel spullen vervoeren, 
dan kan een bakfiets een uitkomst 
zijn.

dinsdag 10 maart 2015

nd jong kort   klein&

Als je maandagochtend rond negen uur in de 
trein zat, heb je het misschien zelf wel 
gehoord. Machinisten hadden afgesproken 
rond dat tijdstip te toeteren. Ze deden het om 
een droevige reden: aandacht vragen voor 
mishandelde conducteurs. Op het perron van 
station Helmond ’t Hout is zaterdagochtend 
een conducteur mishandeld. Een zwartrijder 
(iemand zonder kaartje) werd kwaad omdat hij 
een boete van de conducteur had gekregen. Hij 
schold de conducteur uit, en bespuugde en 
trapte hem. En vrijdag werd een hoofdconduc-
teur in Hoofddorp zo hard geslagen dat ze naar 
het ziekenhuis moest, met botbreuken in haar 
gezicht. Dat was reden voor een noodkreet: dit 
kan zo niet langer. Het moet afgelopen zijn met 
het geweld in de trein! En het toeteren moest 
daarvoor aandacht vragen. 

Misschien weet je nog dat er eerder een discus-
sie in het nieuws was over het mishandelen 
van mensen die op een ziekenauto werken. Dat 
lijkt nu een beetje op het nieuws rond de 
conducteurs. Beide groepen oefenen in 
uniform een beroep voor het publiek uit. 
Natuurlijk is het altijd erg als iemand mishan-
deld wordt. Ook als het slachtoffer een gewoon 
mens is en geen uniform draagt. Maar er is een 
verschil. Door deze mensen in hun beroep te 
mishandelen, bezorgt de dader niet alleen de 
méns in dat uniform schade. Maar ook de 
maatschappij. Want met de trein reizen willen 
we allemaal rustig en veilig kunnen doen. En 
als we een ambulance nodig hebben, willen we 
ook graag dat de verplegers goed hun werk 
kunnen doen. Daarom is het goed dat er 
gisteren getoeterd is voor meer veiligheid.

488 Jan Willem Veenhof • beeld novum / Robert Hoetink

Toeteren voor mishandelde conducteurs

Maandag klonk om 9.00 uur op veel plaatsen de treintoeter. Om aandacht te 
vragen voor een veiliger werkomgeving voor de conducteurs. 

wat vind jij?
Er is te weinig respect voor mensen die werken in een publiek beroep.

Rijdende én stilstaande treinen toeterden op maandagochtend voor de conducteurs. 

Gij zult wijsheid begeren

De naam Erasmus valt vaak samen met de term 
humanisme. Daarbij gaat het niet om de levens-
beschouwelijke stroming waaraan de meeste 
mensen anno 2015 zullen denken. Het betekende 
vooral dat Erasmus in zijn denken en schrijven 
teruggreep op de literatuur en cultuur van de 
oudheid. Hij wilde ‘terug naar de bronnen’.
Zo redigeerde Erasmus opnieuw de Griekse tekst 
van het Nieuwe Testament; de 
Latijnse Vulgaat die veel werd 
gebruikt, bevatte volgens hem 
gebreken.
Het bekendste werk van Erasmus 
is het satirische Lof der Zotheid, 
waarin hij bij monde van het 
personage Zotheid menselijke 
dwaasheden aan de kaak stelt. 
Ook inhalige bisschoppen en spitsvondige theolo-
gen krijgen ervan langs. 
Maar Erasmus schreef veel meer; boeken over het 
christelijk geloof en leven, waarin hij benadrukte 
dat een zuiver leven en concrete navolging van 
Jezus belangrijker zijn dan het hooghouden van 
dogma’s; over etiquette; over het belang van 
goed onderwijs. Daarmee kon je volgens hem niet 
vroeg genoeg beginnen. ‘Wat een wild, wat een 
nutteloos schepsel zou de mens worden als hij 
niet met toewijding vroegtijdig onderwezen en 
gevormd werd!’, schrijft Erasmus in een traktaat 
over opvoeding en onderwijs.
Was Erasmus wel een filosoof? Misschien niet in 

de zin van wat we daar nu onder verstaan. Vroe-
ger waren theologie en filosofie niet strikt van el-
kaar gescheiden, en met theologie hield Erasmus 
zich wel degelijk bezig. 
In de jaren 1520 raakte Erasmus in een debat ver-
wikkeld met de reformator Maarten Luther. In 
eerste instantie had de Nederlander veel sympa-
thie voor Luther, met dit verschil dat Erasmus ab-

soluut geen breuk met de 
kerk wilde; hij is zijn leven 
lang de Rooms-Katholieke 
Kerk trouw gebleven (wat 
Luther hem kwalijk nam). 
Hun dispuut betrof de vrije 
wil. Luther meende dat ge-
loof alleen aan Gods genade 
te danken is, Erasmus stelde 

dat naast Gods genade sprake moet zijn van men-
selijke wil: als die geen enkele rol speelt, kan god-
delozen ook niets worden aangerekend, vond hij. 
God zou als wreed en onrechtvaardig kunnen 
worden beschouwd, en wij zouden ten prooi val-
len aan wanhoop óf ons overdreven zeker voelen, 
en in beide gevallen onze eigen inspanning ver-
waarlozen.
Vandaag is Erasmus het symbool van tolerantie. 
Maar die had wel grenzen. Met name voor Joden 
en Turken had hij weinig sympathie, zoals veel 
christenen in zijn tijd. Die laatste groep moest 
desnoods met geweld worden bestreden: Turken 
waren beesten, geen mensen.

Zonder onderwijs 
zijn we wilde wezens

Desiderius Erasmus (1466-1536) 
werd geboren als Geert Geerts. 
Waarschijnlijk in Rotterdam. De 
naam Erasmus dankt hij aan een 
heilige met dezelfde naam die in 
de vijftiende eeuw populair was. 
Het begin van Erasmus’ leven 
(Geert Geerts dus) is in nevelen 
gehuld: Erasmus mystifi ceerde 
zijn jeugdjaren om te verbloemen 
dat hij een bastaard was. Zijn 
vader was priester, zijn moe-
der diens huishoudster. Erasmus 
groeide op in Gouda en volgde 
de Latijnse School in Deventer. 
Daarna zwierf hij door Europa: hij 
studeerde theologie in Parijs en 
leefde als onderwijzer en schrijver 
in Engeland, Italië, Duitsland en 
Zwitserland. Door zijn publicaties 
– onder meer Lof der Zotheid – 
stond hij in zijn tijd al bekend als 
groot denker. Hij eindigde in 2004 
als vijfde in de verkiezing Groot-
ste Nederlander aller tijden.

opdracht van de week:

Ga na aan 
wiens kant u 
staat: Luther 
of Erasmus?

Wat mooi is, 
kost moeite

Maurice Hoogendoorn nd.nl/achtergrond beeld Letterkundig Museum

Wat is de zin van 
het leven en hoe 
weten we dat? 
Filosofen denken 
hier al eeuwen 
over na en helpen 
u dat ook te doen. 
Vandaag: Deside-
rius Erasmus.
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