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Piet H. de Jong nd.nl/buitenland   

Waarom Europese bossen branden
 …Elk jaar zijn er in Italië, Grieken-

land, Albanië en Turkije bosbranden, 
maar dit jaar is het erger. Hoe komt 
dat? 

 …Wetenschappers wijzen op de kli-
maatverandering.

 ▶ Brussel
Tot en met vorige week is er in Eu-
ropa 55 procent meer aan oppervlak-
te verbrand dan het gemiddelde over 
de afgelopen twaalf jaar. Dat heeft de 
European Forest Fire Information 
System berekend.
Deze EU-organisatie, die samenwerkt 
met de brandweer in de lidstaten, 
merkt op dat de bosbranden die nu 
in Zuid-Europa woeden, heftiger en 
omvangrijker zijn dan voorheen. Elk 
jaar zijn er in Italië, Griekenland, Al-
banië en Turkije bosbranden, maar 
dit jaar is het erger. Wetenschappers 
twijfelen er niet meer aan dat die 
vuurzee mede wordt veroorzaakt 
door klimaatverandering. Naast 
branden die zijn veroorzaakt door 
bliksem of brandstichting, wordt het 
vuur aangewakkerd door droogte en 

extreme hitte. In Griekenland piekte 
de temperatuur vorige week naar 47 
graden Celsius. De maand juli was in 
Europa de op één na warmste ooit op 
dit continent.
’Uitbreiding van brandgevoelige ge-
bieden en langere brandseizoenen in 
de meeste Europese regio’s is te ver-
wachten’, verklaarde het Europees 
Milieu Agentschap (EEA) tegenover 
de Duitse nieuwsomroep Deutsche 
Welle. Door de opwarming van de 
aarde neemt de frequentie en de 
ernst van de bosbranden wereldwijd 
toe. Dat was eerder al te merken in 
Californië en Australië, maar doet 
zich nu ook voor in Europa, aldus het 
EEA. 
De CO2-uitstoot daalt niet snel ge-
noeg om de opwarming van de aarde 
te beperken, ondanks de klimaataf-
spraken van 195 landen in 2015 in 
Parijs. ‘Ze maken plannen, definiëren 
doelen, maar ze doen het niet echt’, 
klaagt Mojib Latif, klimaatweten-
schapper bij het Helmholtz Center 
for Ocean Research, tegenover Deut-
sche Welle. De uitstoot van CO2 is 
sinds 1990 met 60 procent toegeno-

men, zegt Latif. De verwachting is dat 
de emissies in 2021 weer toenemen 
na de tempering van de uitstoot in 
2020 door de coronapandemie. 

menselijke invloed
‘We hebben meer dan een paar 
maanden en zelfs jaren gezien hoe de 
klimaatverandering zich ontvouwt. 
Het staart ons in het gezicht’, zegt 
Heleen de Coninck. Zij is als klimaat-
wetenschapper verbonden aan de TU 
Eindhoven en is medeauteur van een 
eerder IPCC-rapport. Het rapport dat 
vandaag om 10.00 uur wordt gepre-
senteerd, is van werkgroep I en gaat 
onder meer over de menselijke in-
vloed op klimaatverandering. In dit 
VN-panel werken 195 landen samen 
om de gevolgen van klimaatverande-
ring tegen te gaan. 
Het IPCC-deelrapport zal een belang-
rijke rol spelen bij de klimaattop die 
in november in het Schotse Glasgow 
wordt gehouden. Regeringsleiders 
buigen zich dan over de noodzake-
lijke stappen om te voorkomen dat 
de aarde verder opwarmt dan 2 gra-
den Celsius. Beter is nog ervoor te 

zorgen dat de opwarming beneden 
1,5 graad blijft, zo was de afspraak in 
Parijs 2015.
‘Het rapport laat echt zien wat de ef-
fecten van klimaatverandering zullen 
zijn. Dit is nog maar het begin. Ik 
denk dat dit rapport een grote up-
date zal zijn van de stand van zaken 
van de wetenschap, naar welke tem-
peratuurstijging we kijken en wat 
daarvan de fysieke effecten zijn’, al-
dus De Coninck in een interview met 
de BBC.

onomkeerbaar
In een voorbeschouwing van het 
World Economic Forum, een organi-
satie waarin leiders van grote bedrij-
ven en regeringsleiders elkaar jaar-
lijks treffen, wordt verwacht dat het 
IPCC-rapport aangeeft dat al over en-
kele jaren de kritische grens van 1,5 
graad opwarming wordt bereikt. 
Wanneer dat het geval is, heeft dat 
onomkeerbare gevolgen, zoals het 
verlies van arctisch zee-ijs, afsterving 
van koraalriffen en ontdooien van 
methaanrijke permafrostgebieden.

▶ ▶ zie ook pagina 8 en 9
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nieuwsvandaag HELE DAG
Weer bij elkaar
Schotland heft veel corona-
maatregelen – waaronder de 
afstandsregel – op.

10.00
Evaluatierapport
VN-panel IPCC presenteert 
eerste deel van rapport over 
klimaatverandering.

13.00
Wijchen
Uitspraak in zaak van 
pakketbezorger die wordt 
verdacht van doodrijden man.

Piet H. de Jong nd.nl/buitenland beeld afp / Stephane de Sakutin

Discussie over vaccinatieplicht laait op
 ▶ Seattle – Den Haag

Steeds meer bedrijven in de Ver-
enigde Staten stimuleren hun per-
soneel om een vaccinatie tegen co-
rona te nemen. Ondertussen loopt 
het debat over een eventuele vac-
cinatieplicht in de westerse wereld 
hoog op.

Amazon, de grootste wereldwijde 
webwinkel, wil zijn Amerikaanse per-
soneel verleiden om zich te laten vac-
cineren tegen het coronavirus. Het 
bedrijf heeft een loterij opgezet met 
een hoofdprijs van een half miljoen 
dollar. Ook worden er vijf auto’s ver-
loot onder personeelsleden die zich 
laten vaccineren. Eerder al gaf het be-
drijf 80 dollar aan medewerkers die 
zich hadden laten inenten met het 
vaccin. 
Het beleid van Amazon wijkt af van 
andere Amerikaanse bedrijven, zoals 
CNN, dat vorige week een drietal me-
dewerkers ontsloeg omdat ze onge-
vaccineerd naar kantoor kwamen. 
Enkele grote techbedrijven als Google 
en Facebook stelden een vaccinatie-
plicht in voor hun kantoren. United 
Airlines, een grote vliegmaatschappij, 
heeft de medewerkers die in de VS 
wonen eind vorige week laten weten 
dat ze zich moeten laten inenten.
Het debat over vaccinatieplicht loopt 
in de VS hoog op omdat de vaccinatie-
graad daar, vergeleken met Europese 
landen, laag is. In de VS is slechts de 
helft van de volwassenen gevacci-
neerd. 
In Europa woedt het debat over al of 
niet verplicht vaccineren inmiddels 
ook. In Italië, Frankrijk, Engeland en 
Griekenland hebben de regeringen 
voor zorgmedewerkers een vaccina-
tieplicht ingesteld. In bioscopen, mu-
sea en horeca in Italië moeten bezoe-
kers een vaccinatiebewijs kunnen 
tonen. In Nederland wijst de overheid 

een plicht tot vaccineren resoluut van 
de hand. Minister Hugo de Jonge 
(Volksgezondheid) was daar tegen-
over het Reformatorisch Dagblad be-
gin juli heel stellig over: ‘Nu niet en 
nooit niet.’ De Jonge vreest dat een 
vaccinatieplicht averechts zal wer-
ken. De bewindsman beroept zich 

voor zijn standpunt op de Grondwet, 
artikel 11, waarin het recht op onaan-
tastbaarheid van het menselijk li-
chaam is vastgelegd. In artikel 8 van 
het Europees Verdrag van de Rechten 
van de Mens staat dat ieder mens het 
recht heeft om zelf te beschikken over 
zijn lichamelijke integriteit. 

Die stelligheid neemt niet weg dat 
ook in Nederland discussie ontstaat in 
hoeverre bedrijven van medewerkers 
of bezoekers mogen eisen dat ze ge-
vaccineerd zijn. Zo heeft de Utrechtse 
dansschoolhouder Peter Vlug beslo-
ten alleen klanten toe te laten die zijn 
gevaccineerd. Enkele reisorganisaties 

hebben daartoe ook besloten. Juristen 
verschillen van mening of die eis mag 
worden gesteld. In principe is het vra-
gen van een vaccinatiebewijs niet 
toegestaan in Nederland. Maar in de 
sectoren horeca, cultuur, sport en 
evenementen mag wel naar een ‘vac-
cinatiebewijs’ gevraagd worden. <

Demonstranten in Parijs afgelopen zaterdag. In totaal gingen zaterdag ongeveer 237.000 Fransen de straat op uit 
protest tegen verscherpte coronamaatregelen zoals de gezondheidspas en de verplichte vaccinatie van zorgpersoneel.  

Piet H. de Jong nd.nl/politiek beeld anp / Bart Maat

Van Haga presenteert nieuwe 
partij Belang van Nederland

 ▶ Den Haag 
Wybren van Haga heeft zaterdag 
zijn nieuwe partij gepresenteerd. 
Met Belang van Nederland, BVNL, 
wil hij meedoen aan de gemeente-
raadsverkiezingen van volgend jaar. 

Van Haga vormt nu met Hans Smol-
ders en Olaf Ephraim de ‘groep-Van 
Haga’ in de Tweede Kamer. In mei 
splitste het drietal zich af van Forum 
voor Democratie van Thierry Baudet. 
Voor de Tweede Kamerverkiezingen 
van maart was Van Haga een tijdlang 
een ‘éénpitter’ in het parlement, om-
dat hij wegens het schenden van de 
integriteitscode uit de VVD-fractie 
was gezet. 

Van Haga behaalde bij de verkiezin-
gen 241.000 stemmen, net iets min-
der dan Baudet. Hij trok met zijn 
complotachtige opvattingen over co-
rona de aandacht. Hij wil nu een par-
tij neerzetten tussen de VVD ener-
zijds en Forum voor Democratie en 

JA21 anderzijds in. De VVD noemt hij 
‘te links’ en Forum omschrijft hij als 
’extreem conservatief’. Van Haga be-
stempelt zijn toetreding tot Forum nu 
als ‘mijn grootste fout’. Zijn eigen par-
tij omschrijft hij als ‘klassiek liberaal 
rechts’. 
In de ‘standpunten’ die hij zaterdag 
bekendmaakte pleit BVNL voor een 
referendum over de positie van Ne-
derland in de EU. Hij pleit niet langer 
zonder meer voor een Nexit. Ook wil 
zijn partij dat er een ‘nationale poli-
tieke discussie wordt gevoerd over 
bevolkingspolitiek’. Nederland kan in 
zijn visie niet langer ‘onbeperkt blij-
ven groeien qua inwoners’. <

Wybren van Haga

anp  nd.nl/buitenland   

Honderden vluchtelingen 
mogen aan land in Italië

 ▶ Palermo
Honderden door reddingsschepen 
in de Middellandse Zee opgepikte 
vluchtelingen hebben toestemming 
gekregen om in Sicilië aan land te 
gaan. 

Meer dan 250 migranten aan boord 
van de SeaWatch3 zijn zaterdag in de 
Siciliaanse haven Trapani geland, nog 
eens 549 vluchtelingen op de Ocean 
Viking mochten datzelfde zondag in 
de haven van Pozzallo doen.
Beide schepen hadden een dringende 
oproep gedaan om de opvarenden, 
onder wie kinderen, aan land te laten 
omdat hun gezondheidstoestand ver-
slechterde. Donderdag waarschuwde 
de bemanning van de SeaWatch3 dat 

de situatie aan boord kritiek was we-
gens een gebrek aan medicijnen. Ook 
leden vele vluchtelingen aan uitdro-
gingsverschijnselen. De situatie aan 
boord van de Ocean Viking was al niet 
veel beter, reden dat de Franse eige-
naar SOS Mediterranee eveneens toe-
stemming heeft gekregen van de Ita-
liaanse autoriteiten om de 
vluchtelingen over te dragen.
Elk jaar proberen tienduizenden 
mensen vaak in overvolle boten de 
oversteek te maken, vooral vanuit Li-
bië naar de Italiaanse kust. Volgens de 
Internationale Organisatie voor Mi-
gratie (IOM) zijn dit jaar al bijna dui-
zend mensen omgekomen op deze 
route over de Middellandse Zee. <
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Vertrek onmiddellijk uit dit land, dat was afgelopen 
vrijdag de dringende oproep van de Britse regering aan 
Britse burgers in Afghanistan. Met de toevoeging dat 
ze niet op hulp van Londen hoeven te rekenen als het 
misgaat en ze in handen van de taliban vallen. 
Het is de gevolgtrekking van het terugtrekken van de 
Amerikaanse en andere internationale troepen uit Af-
ghanistan. De taliban zien dat niet anders dan als een 
machteloze, onvoorwaardelijke overgave van het land 
in hun handen. De oproep van de Amerikaanse gezant 
voor de vrede in Afghanistan, Zalmay Khalilzad, om ‘de 
architectuur van een nieuwe regering te bespreken’, is 
een machteloze stuiptrekking. En het urgente appel 
van bijzonder gezant van de VN Deborah Lyons aan de 
taliban om hun aanvallen op grote steden te staken, 
zal net zo weinig uithalen. Maar dat realiseert Lyons 
zich ook, en daarom riep ze de VN Veiligheidsraad op 
‘in actie’ te komen tegen het bloedvergieten.

Maar dat is een illusie. De Veiligheidsraad gaat geen 
nieuwe operatie in Afghanistan beginnen. Ook al staat 
dat land nu op een gevaarlijk keerpunt, zoals Lyons de 
raad voorhield. 
Het antwoord op haar oproep is al gegeven: in de 
moord op de directeur van de Afghaanse regerings-
media, Dawa Khan Menapal – een burger. Hij werd 
door een speciale operatie ‘gestraft voor zijn acties’, 
aldus talibanwoordvoerder Zabihullah Mujahid. Daar-
naast kondigden de taliban aan dat ze vanaf nu ‘ver-
gelding’ zoeken door meer regeringsmedewerkers te 
doden. Dat de VN oproept burgers te sparen, is voor 
hen niet relevant. Vrijdag vertelde Lyons de Veilig-
heidsraad wat dat betekent: ‘We horen hartbrekende 
berichten van willekeurige executies, lijfstraffen, en 
het tot zwijgen brengen van media.’ 

Een generatie Afghanen is opgegroeid met nieuwe 
hoop, hun door westerse landen gegeven. Een hoop 
op meer ontwikkeling en vrijheid, rechten voor vrou-
wen, de belofte dat ze niet in de steek zouden worden 
gelaten. Wie het land bezocht, weet hoe fundamenteel 
die hoop was. En hoe diep de ontgoocheling nu.
Je kunt vraagtekens zetten bij de aanpak, de afgelo-
pen jaren in Afghanistan. Maar één ding is wel duide-
lijk: dit einde ervan, gevolg van Trumps akkoord vorig 
jaar met de taliban, is onverantwoord. Het raakt de 
kern van alle vredesmissies als een ‘rechtvaardig in-
grijpen’ om burgers te redden. Als dat doel niet duide-
lijk en haalbaar is, mag zo’n missie niet uitgevoerd 
worden, is de kern van de christelijke opvatting over 
een ‘rechtvaardige oorlog’. Dat vereist een principiële 
ruggengraat. En Afghanistan roept de pijnlijke vraag 
op of het democratische Westen die nog wel heeft.

Jan van Benthem

Machteloze overgave 

‘De man zat vast op 
Schiphol, vergelijk 

het met de film  
The Terminal.’

Gerard Timmermans, pagina 7
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Aantal inwoners van 
65 jaar en ouder
(2020, per wijk)
■ tot 16%
■ 16-19%
■ 19-22%
■ 22-25%
■ meer dan 25%

─ gemeentegrens
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nederland in cijfers

Ouderen in ‘de provincie’
Data zijn overal. Elke dag verschijnen nieuwe gegevens. In deze serie belichten 
we met infographics opvallende cijfers die dit voorjaar zijn verschenen. 
Vandaag: de vergrijzing van Nederland.

Eind vorig jaar publiceerde het CBS 
een nieuwe prognose van de 
Nederlandse bevolking. Daarin wordt 
becijferd dat de bevolkingsgroei er 
voorlopig niet uit is, door een langere 
levensverwachting en door migratie. 
Een ander effect is dat ook de 
vergrijzing doorgaat: in 2040 is een 
kwart van de bevolking 65 jaar of 
ouder. In 2070 zal Nederland naar 
verwachting zo’n 5,3 miljoen 
65-plussers tellen. Op dit moment 
wonen relatief veel ouderen in ‘de 
provincie’: in het noorden, oosten en 
zuidoosten van ons land, weg van de 
Randstad. Ook wonen relatief veel 
ouderen in een strook langs de kust, 
en dan vooral in Zeeland.

Op deze kaart zijn de (kleine) wijken Heyhoef en De Leij 
in Tilburg koploper. Daar is respectievelijk 84 en 75 procent 
van de bevolking 65 jaar of ouder. De Heyhoef bestaat uit 
een winkelcentrum, met daarboven appartementen die 
uitsluitend bedoeld zijn voor senioren.

In de grote steden wonen 
relatief weinig ouderen

2045
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Nederland over vijftig jaar: 1,8 miljoen meer ouderen
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Paardensport
 Dressuur

Gerrit-Jan van Heemst nd.nl/sport beeld anp / Olaf Kraak, anp / Robin van Lonkhuijsen

Aangename verrassingen 
en misgelopen plakken

 …Aangename verrassingen en mis-
gelopen plakken wisselden elkaar in 
Tokio af bij de Nederlandse olympi-
sche brigade. 

 …Misschien is het juist wel die on-
voorspelbaarheid die sport zo ge-
weldig mooi maakt.

 ▶ Tokio
Gelukkig eindigden ‘we’ goed: de te-
genvallers kwamen vooral in het be-
gin van het toernooi voor. Wat waren 
de meest opvallende teleurstellingen 
en successen?
Een sfeer van somberheid en achter-
docht maakte zich al vroeg meester 
van het Nederlandse kamp, dat in de 
eerste dagen geconfronteerd werd 
met coronagevallen en tegenvallende 
prestaties. De hockeymannen kwa-
men flets voor de dag en ontsnapten 
ternauwernood aan een blamage te-
gen het nietige Zuid-Afrika (3-3). 
Toen de ploeg naliet groepswinnaar 
te worden, wierpen de contouren 
van een ramptoernooi hun schadu-
wen vooruit.
Oranje zou in de kwartfinale na 
shoot-outs van Australië verliezen en 
bereikte voor het eerst sinds 1984 
niet de laatste vier. Het was een ze-
perd vergelijkbaar met het navrante 
geklungel van de vrouwelijke weg-
wielrenners, die volledig buiten de 
waard rekenden en de Oostenrijkse 
amateur Anna Kiesenhofer waren 
vergeten. Annemiek van Vleuten 
won dan nog het zilver en greep op 
fenomenale wijze het goud op de in-
dividuele tijdrit. 
De andere Nederlandse cracks – 
Anna van der Breggen, Marianne Vos 
en Demi Vollering – zullen een akelig 
leeg gevoel aan de Spelen overhou-
den.
Ook de nationale judoploeg liet de 
liefhebbers van de sport in verwar-
ring achter. Eén bronzen plakje (voor 
Sanne van Dijke) was de oogst voor 

een sportbond die echt wel over veel 
geld beschikt. Cor van der Geest, 
praatgrage vader van voormalig 
olympisch kampioen Dennis, stelde 
dat de centralisatie van het Neder-
landse judo het prestatieklimaat 
geen goed heeft gedaan. Bondscoach 
Maarten Arens zei met gevoel voor 
eufemisme dat ‘te veel mensen hun 
niveau niet hadden gehaald’.
Tegenover de missers stonden heel 
wat schitterende mijlpalen, waarop 
weinig volgers hadden gerekend. 
Wielrenner Tom Dumoulin ging op 
dag 3 als een malle op de tijdrit, die 
hem na een periode van rampspoed 
het zilver opleverde. Niek Kimmann 
botste tijdens de training frontaal op 
een official, maar greep op heldhaf-
tige wijze het goud. Het gebeurde op 

30 juli, zes dagen voordat baanwiel-
renster Shanne Braspenninckx op het 
onderdeel keirin zich met een feno-
menale race tot olympisch kampi-
oene liet kronen. Dat meerkampster 
Emma Oosterwegel met het brons 
aan de haal zou gaan, kan eveneens 
als stunt van formaat worden geken-
schetst. 
En zaterdagochtend, een dag voordat 
de veelbesproken Spelen hun slot-
moment bereikten, was de mannen-
ploeg van de 4 x 400 meter estafette 
met hun zilveren medaille volkomen 
begrijpelijk door het dolle heen.

ergernis
Liemarvin Bonevacia, Terrence 
Agard, Tony van Diepen en Ramsey 
Angela hadden een grijns op het ge-
laat die nogal contrasteerde met de 
ergernis van Dafne Schippers. De ve-
dette kwam niet door de halve finale 
van haar geliefde 200 meter heen en 
werd met de estafetteploeg op die-
zelfde afstand gediskwalificeerd na 
een slechte en onrechtmatige wissel. 
Dat Schippers door een dubbele her-
nia niet in blakende vorm verkeerde, 
was natuurlijk bekend. Maar het was 
pijnlijk om haar zo te zien spartelen.
Ook de roemloze optredens van turn-
legende Epke Zonderland en Sanne 
Wevers kunnen niet als volkomen 
onvoorzien worden beschouwd. 
Maar jammer blijft hun teleurstel-
lende toernooi wel, zoals ook de 
handbaldames niet blij zullen zijn na 
hun afschminkbeurt tegen het sterke 
Frankrijk. Andersom werden zwem-
mer Arno Kamminga (twee keer zil-
ver), windsurfer Kiran Badloe (goud), 
meerkampster Anouk Vetter (zilver) 
en de hockeydames (goud) vooraf 
reeds goede kansen toegedicht, net 
als het onnavolgbare loopfenomeen 
Sifan Hassan. Dat laat onverlet dat 
deze sporters het toch maar mooi de-
den, Nederland in vervoering bren-
gen. <

Ramsey Angela, Terrence Agard, Liemarvin Bonevacia en Tony van Diepen behaalden zilver tijdens de finale van 4x400 
meter en zijn door het dolle heen.

Sifan Hassan met haar tweede goud, 
voor de finale op 10.000 meter. 

 …Niet de juiste woorden kunnen 
vinden, is voor mensen die door 
hersenletsel afasie kregen dagelijkse 
realiteit. ‘Mensen denken soms dat 
je gek bent.’

 …Fotograaf Edwin Kooren (45) is er-
varingsdeskundige en portretteerde 
samen met documentairemaker 
Roswitha Eshuis acht jonge mensen 
met afasie. 

 ▶ Amsterdam 
Spreken in telegramstijl, geschreven 
tekst niet herkennen, andere woor-
den zeggen dan bedoeld, moeite met 
gebaren, niet kunnen herhalen wat 
eerder is gezegd: afasie komt voor in 
verschillende vormen. Het is maar 
net welk gedeelte van de hersenen is 
beschadigd. Meestal is de oorzaak 
een herseninfarct of -bloeding, soms 
een ongeluk, ontsteking of vergifti-
ging.

In Nederland hebben zo’n dertigdui-
zend mensen afasie, en dat zijn zeker 
niet alleen ouderen. Jaarlijks lopen 
naar schatting minstens 1.300 Ne-
derlanders tussen de 25 en 50 jaar de 
taalstoornis op; dat zijn er drie tot 
vier per dag.
Een van hen is Edwin Kooren, die in 
2014 een beroerte kreeg na een che-
mobehandeling tegen kanker. Hij 
was toen 38 jaar. Die getallen typt hij 
in de chatbox tijdens dit interview 
via Zoom. Ze uitspreken is lastig. 
Soms vraagt hij Roswitha Eshuis, met 
wie hij de expositie De A(fasie)-Factor 
maakte, om zijn antwoorden te ver-
duidelijken of aan te vullen. Lezen 
lukt hem wel, maar kost veel energie.

niet gek
‘Voordat dit me overkwam, had ik 
nog nooit van afasie gehoord’, vertelt 
Kooren. Hij hoopt dat zijn foto’s en 
de videoportretten van Eshuis bijdra-
gen aan de bekendheid van de aan-
doening. ‘Mensen met afasie hebben 

moeite met praten, lezen en schrij-
ven, maar we zijn niet gek.’
‘Dat stigma moet eraf’, stelt Eshuis. 
Kooren: ‘Het gebeurt weleens dat 
mensen over mijn hoofd heen pra-
ten.’ Lachend: ‘En soms beginnen 
mensen een dorp verderop in het En-
gels tegen me te spreken.’
Hij waardeert het als gesprekspart-
ners hem proberen aan te vullen. 
‘Dat is wel handig, tuurlijk. Maar an-
dere mensen met afasie vinden het 
juist niet fijn. Je kunt het beste ge-
woon vragen of je moet helpen met 
het vinden van de juiste woorden.’

Als afasie je de woorden uit de mond neemt 

Mariska Boomsa met haar zoontje Raik (1).

Eymeke Verhoeven nd.nl/nederland beeld Edwin Kooren

Dagelijks krijgen 
drie tot vier jonge 
Nederlanders 
afasie.

anp  nd.nl/nederland   

Twee weken avondklok  
op eiland Sint Maarten

 ▶ Philipsburg
Op Sint Maarten geldt sinds zondag 
voor twee weken een avondklok 
vanaf 23.00 uur ’s avonds. Dat is 
een gevolg van een forse toename 
van het aantal coronabesmettingen 
op het eiland. 

Vrijdag waren er 187 mensen besmet, 
een week eerder waren dat er nog 81. 
Een week daarvoor betrof het 49 per-
sonen.
Om verdere besmettingen zo veel 
mogelijk te voorkomen, gaat het 
nachtleven op slot. In de komende 
twee weken krijgen eigenaren van 

nachtclubs, discotheken en beach-
clubs de tijd om een goed werkend 
controlesysteem in te voeren, dat er-
voor moet zorgen dat alle mogelijk 
besmette personen geweerd gaan 
worden van het uitgaansleven.
Dat heeft minister van Gezondheid, 
Sociale Ontwikkeling en Arbeid Omar 
Ottley vrijdagavond (lokale tijd) laten 
weten. In een videoboodschap aan de 
bevolking stelde hij dat Sint Maarten 
in oorlog is met het virus. Hij deed 
een dringend beroep op de mensen 
die zich nog niet hebben gevacci-
neerd om dat alsnog te doen. <
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‘Zo doe ik het ook steeds meer’, knikt 
Eshuis. ‘Voor sommigen is vooral 
spraak lastig, bij anderen eerder het 
begrijpen van taal. Dus vraag ik: hoe 
kan ik het beste met je praten? Wil je 
bijvoorbeeld dat ik dingen herhaal? 
Die vraag werkt gelijk als ijsbreker.’

chill
Een rustig spreektempo is sowieso 
prettig, geeft Kooren aan. ‘Doe maar 
echt chill.’
Taalkundige en logopedist Christine 
Versluis vulde de beelden van De 
A(fasie)-Factor aan met tekst.

Voorheen werkte Edwin Kooren bij 
de marine en sportte hij veel. ‘Ik ging 
elke dag hardlopen.’ Door de hersen-
bloeding kan hij zulke dingen niet 
meer; het functioneren van zijn 
rechterbeen en -arm is verminderd. 
Toch mist hij zijn voormalige leven 
niet echt, zegt Kooren. ‘Dat is een 
oud hoofdstuk. Ik ben nu op een 
nieuwe bladzijde. En fotograferen 
kan ik nog steeds.’
Die veerkracht signaleert hij ook bij 
de lotgenoten die hij vastlegde. ‘We 
zijn niet zielig.’ Van alle acht maakte 
hij een portret en een landschapsfoto 

op hun favoriete plek. Vooral Joey is 
hem bijgebleven. ‘Hij was een gewel-
dige voetballer. Nu zit hij in een rol-
stoel en kan hij eigenlijk alleen nog 
ja en nee zeggen. Toch is hij positief.’
Ook naar Mariska (zie kadertekst) 
kijkt Kooren met bewondering. ‘Ze 
werd een jaar geleden opnieuw moe-
der.’
In de videoportretten die Roswitha 
Eshuis maakte, vertellen de modellen 
terwijl ze in de spiegel kijken over 
wie ze zijn. ‘Ik hoorde van sommigen 
dat ze het helemaal in het begin, net 
na het oplopen van het hersenletsel, 

heel zwaar hadden en zelfs liever 
dood wilden, omdat ze het gevoel 
hadden niet meer te zijn wie ze wa-
ren. Maar op een gegeven moment 
maakten ze een omslag en nu zeggen 
ze: ik leef nog, en dat is prachtig.’
Kooren is blij dat hij in Nederland 
woont. ‘Er is hier geen oorlog en 
dankzij de zorgverzekering kan ie-
dereen naar het ziekenhuis. Er is veel 
om dankbaar voor te zijn.’
Om mensen met en zonder afasie 
met elkaar in contact te brengen, 
voegden Kooren en Eshuis een foto-
booth toe aan de expositie, een foto-

hokje waarin mensen met afasie be-
zoekers portretteren. De foto’s 
worden getoond op een wand met 
digitale fotolijsten. < 

▶ ▶ De expositie is tot en met 29 au-
gustus gratis te zien in de grootste 
bibliotheek van Nederland: de OBA 
Oosterdok in Amsterdam. Daarna ver-
huist ze naar andere locaties. Zie voor 
meer informatie en een participatie-
platform: afactor.nl 

▶ ▶ Van 2 tot 9 oktober is het de Week 
van de Afasie, met onder meer een 
congres in de OBA Oosterdok. Zie afa-
sienet.com

Als afasie je de woorden uit de mond neemt 

Mariska Boomsa met haar zoontje Raik (1).

nog altijd horecamedewerker vol passie

‘het leven is nog mooier dan voorheen’

naam Evelien van Dongen (26)
werkt met veel plezier in de horeca.

Ze was net begonnen aan haar 
droombaan als leermeester om 
nieuwe horecamedewerkers te be-
geleiden, toen ze op 21-jarige leef-
tijd een herseninfarct kreeg. Dat 
gebeurde ’s nachts, terwijl ze alleen 
thuis was. Ze ging misselijk naar be-
neden en kon opeens niet meer be-
wegen. Ondanks de eenzijdige ver-
lamming en afasie die het infarct 
veroorzaakte, werkt Van Dongen 
nog steeds in de horeca. Bestellin-
gen neemt ze op door middel van 
een tablet met pictogrammen. Haar 
spraak verbetert, maar lezen, schrij-
ven en cijfers begrijpen lukt niet. 
Hoewel ze het frustrerend vindt dat 
ze woordvindingsproblemen heeft 
en dat klanten soms denken dat ze 
verstandelijk niet in orde is, geniet 
ze nog steeds met volle teugen van 
haar baan.

naam Mariska Boomsma (39)
getrouwd met Fokke
moeder van Elise (17),
Marit (16) en Raik (1).

Mariska Boomsma kreeg in 2016 
plotseling last van hoofdpijn en 
misselijkheid en moest veel overge-
ven. Ook sloeg ze wartaal uit. Het 
bleek een herseninfarct. Een groot 
deel van haar schedel werd tijdelijk 
verwijderd om een operatie te kun-
nen uitvoeren. Ze was toen 33 en 

werkte als postbezorger. Na uitvoe-
rige revalidatie kan ze inmiddels 
weer haar geliefde hobby uitvoeren: 
schilderen. In maart 2020, vier jaar 
na het infarct, trouwde ze met haar 
vriend. Een maand later werd hun 
zoontje geboren.
Boomsma vindt haar leven na het 
infarct nog mooier dan daarvoor. Ze 
heeft meer rust, vertelt ze in het vi-
deoportret van de expositie De 
A(fasie)-Factor. ‘Enjoy the little 
things’, benadrukt ze.

Eymeke Verhoeven nd.nl/nederland beeld Edwin Kooren

Evelien van Dongen

anp  nd.nl/nederland   

Jongens aangehouden voor 
geweldsincidenten Schouwen

 ▶ Scharendijke
De politie heeft zaterdag drie jon-
gens aangehouden voor een reeks 
ernstige geweldsincidenten op 
Schouwen (Zeeland). 

In Vlaardingen werd een 17-jarige 
jongen aangehouden, in Schiedam 
zijn een 14-jarige en een 18-jarige 
jongen opgepakt. De drie verdachten 
zitten in een politiecel en mogen geen 
contact met de buitenwereld hebben.
Het gaat om zeker vier geweldsuitin-
gen in de afgelopen week, in Burgh-
Haamstede, Renesse en Scharendijke. 

Vrijdagochtend was het ernstigste 
incident. Toen werden twee 21-jarige 
mannen uit Breda op een camping 
aan de Maireweg in Burgh-Haamste-
de in elkaar geslagen. Ze moesten met 
meerdere botbreuken in het gezicht 
naar het ziekenhuis.
Het eerste voorval was vorige week 
zaterdag in de buurt van een strand-
paviljoen, aan het begin van de Brou-
wersdam bij Scharendijke. Een 19-ja-
rige jongen uit die plaats werd rond 
02.30 uur plotseling geslagen. Getui-
gen zagen de dader wegrennen. Het 

slachtoffer moest zich laten behande-
len bij de huisartsenpost en heeft 
aangifte gedaan.
Woensdag na middernacht was het 
bij hetzelfde strandpaviljoen weer 
raak. Zeker zes jongens schopten een 
jongen van 19 uit Renesse. Die liep 
verwondingen aan het hoofd op. Ook 
hij deed aangifte. In Renesse, ook bij 
de Brouwersdam, werd die nacht een 
17-jarige jongen uit Duitsland van 
zijn fiets beroofd. De twee bedreigers 
gingen ervandoor. De Zeeuwse politie 
sluit meer aanhoudingen niet uit. <

anp  nd.nl/politiek   

De Jonge niet verbaasd  
over vele haatreacties

 …Dat mensen hun machteloze ge-
voel over corona en frustraties over 
de maatregelen van het kabinet 
vaak op hem projecteren, kan mi-
nister Hugo de Jonge van Volksge-
zondheid zich goed voorstellen. 

 …‘Dat virus kun je niet zien, en mij 
wel’, zegt hij daarover in een inter-
view met de Volkskrant. 

 ▶ Den Haag
‘Soms voelt het alsof ze elke dag met 
een trein over je heen rijden.’ Dage-
lijks krijgt hij gemiddeld 5000 à 6000 
reacties via sociale media, op som-

mige dagen meer dan 10.000. Het 
zijn veelal haatreacties. ‘Op straat is 
dat anders, daar is de meerderheid 
juist vriendelijk. Ongefundeerde kri-
tiek van mensen die er geen kijk op 
hebben, laat me Siberisch.’
Toen premier Mark Rutte en hij ex-
cuses moesten aanbieden voor een te 
snelle versoepeling van de corona-
maatregelen, was dat voor De Jonge 
geen moment reden om af te treden. 
‘Als je op die manier naar je taak 
kijkt, wordt de omloopsnelheid van 
ministers van Volksgezondheid in 
deze crisisfase wel erg hoog’, zegt hij 
in de krant. <
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Duitsland – Nederland is een serie over het 
gemeenschappelijk verleden van beide lan-
den, met het oog op de Bondsdagverkiezin-
gen van 26 september. Aflevering 6: op de 
vlucht voor Bismarck.

Steyl is een dorpje in het midden van Limburg, 
ten zuiden van Venlo. Het dorp ligt ingesloten 
tussen de rivier de Maas en de grens met Duits-
land. Vlak bij de Maasoever staat het opval-
lendste gebouw van het dorp: de kloosterkerk 
aan de St. Michaelstraat. De twee spitse torens 
van de kerk zijn van verre te zien. Steyl is een 
kloosterdorp. Drie kloostergebouwen zijn nog 
als klooster in gebruik, waaronder het Missie-
huis St. Michael.
Daar bevindt zich de graftombe van de man 
aan wie het dorp al deze gebouwen te danken 
heeft: Arnold Janssen (1837-1909). Hij was de 
stichter van drie congregaties, een gemeen-
schap van mannelijke of vrouwelijke religieu-
zen. De Missionarissen van Steyl is de bekend-
ste van de drie. De Missionarissen van Steyl 
hebben over de hele wereld het evangelie ge-
predikt, het eerst in China. Dankzij de missio-
narissen werd het dorpje wereldwijd bekend.
Anders dan zijn naam doet vermoeden, was Ar-
nold Janssen geen Nederlander. Hij was op 5 
november 1843 geboren in Goch, in Duitsland, 
twintig kilometer ten zuidoosten van Nijme-
gen. Arnold, de zoon van een vrome, katholieke 
boer, studeerde wis- en natuurkunde en ver-
volgens theologie. In 1861 werd hij tot priester 
gewijd. Vele jaren was hij leraar aan een mid-
delbare school in Bocholt. Arnold Janssen 
maakte werk van het apostolaat, de opdracht 
om het katholieke geloof aan niet-katholieken 
mee te delen.

staten en staatjes
Daar zou hij problemen mee krijgen. In die tijd 
was Duitsland nog een verzameling van staten 
en staatjes, waarvan het koninkrijk Pruisen 

veruit de sterkste was. Onder leiding van Otto 
von Bismarck, de minister-president, streefde 
Pruisen naar eenwording van al die staatjes, zo 
nodig met geweld. Om zijn doel te bereiken 
voerde Bismarck oorlog met Denemarken, Oos-
tenrijk en uiteindelijk met Frankrijk, dat hij in 
1871 vernietigend versloeg.
Op 18 januari 1871 werd in de Spiegelzaal van 
het koninklijk paleis in Versailles het Duitse 
keizerrijk uitgeroepen en de koning van Prui-
sen, Wilhelm I, tot keizer van Duitsland gepro-
clameerd. De werkelijke macht lag bij Bismar-
ck, de bondskanselier van het nieuwe 
keizerrijk. Na de vestiging van het keizerrijk, de 
Reichsgründung, was niet Frankrijk maar Duits-
land het machtigste land op het Europese con-
tinent. Duitslands macht en expansiedrang 
werden gevreesd, ook in Nederland.
Bismarck stelde zijn buurlanden gerust. Voort-
durend liet hij weten dat Duitsland geen ge-
biedsaanspraken meer maakte. ‘Wir sind satu-
riert’, werden gevleugelde woorden van hem. 
Achter die woorden school enige berekening. 
Bismarck wist dat de prille eenheid kwetsbaar 
was, en dat ze van binnenuit bedreigd werd. 
Vooral de katholieken vertrouwde hij niet. Als 
het erop aankwam, zouden die niet hem maar 
de paus gehoorzamen, dacht Bismarck.
Die paus was Pius IX, een van de markantste 
pausen van de laatste tweehonderd jaar. Hij 
regeerde bijna 32 jaar, van 1846 tot 1878, lan-
ger dan enig ander voor en na hem. Onder het 
pontificaat van Pius IX werden in Nederland in 
1853 weer bisdommen ingevoerd. Het leidde 
tot felle protesten van orthodoxe protestanten.
Paus Pius riep in 1869 een concilie bijeen, het 
Eerste Vaticaanse Concilie, dat hem ‘de volle-
dige en hoogste rechtsmacht over hele kerk’ 
toeschreef, ‘over elke herder en gelovige’. Het 
Concilie sprak uit dat de paus onfeilbaar is als 
hij zijn ambt van herder en leraar van alle 
christenen uitoefent. Katholieken die dit dog-
ma van de pauselijke onfeilbaarheid niet aan-
vaardden, werden als ketter beschouwd en ge-

excommuniceerd. Arnold Janssen zal het 
instemmend hebben aangezien.
Na de eenwording van Duitsland kwam het tot 
een botsing tussen Bismarck en paus Pius. De 
zeventien miljoen katholieken in Duitsland 
waren daarvan het slachtoffer. De meeste ka-
tholieken stemden op het Zentrum, een katho-
lieke partij met veel aanhang in gebieden van 
het Duitse rijk waar de eenwording hooguit 
met lauwe gevoelens was aanvaard. Bismarck 
zag het Zentrum als een partij van potentiële 
verraders, aangestuurd door de paus.
Hij nam maatregelen. Het Duitse gezantschap 
bij de paus werd opgeheven en het katholieke 
kerkelijk leven in Duitsland werd onder toe-
zicht van de staat geplaatst. Kloosterorden 

werden verboden. Katholieke leraren die de 
paus bleven gehoorzamen, kregen ontslag. Ar-
nold Janssen uit Bocholt was een van hen.
De strijd van Bismarck tegen de katholieke 
kerk werd de Kulturkampf genoemd, omdat de 
cultuur van de liberale burgerij op het spel zou 
staan. Tijdens de Kulturkampf vluchtten veel 
katholieken naar het buitenland. Ongeveer 
dertienhonderd Duitse katholieken, vooral 
kloosterlingen, kwamen naar Nederland. De 
meesten vestigden zich in Limburg, waar ze 
ruimhartig onderdak ontvingen van geloofsge-
noten.
Juridische belemmeringen waren er niet of 
nauwelijks. Volgens de Vreemdelingenwet van 

1849 moesten immigranten of ‘vreemdelingen’ 
in hun eigen onderhoud voorzien en mochten 
ze geen bedreiging vormen voor de openbare 
veiligheid. De liberalen, de heersende politieke 
richting in die tijd, hadden er moeite mee. Het 
liberale Kamerlid Samuël van Houten vond het 
‘een merkwaardig feit’ dat een land dat zijn 
vrijheid op de ‘roomsche kerk’ bevochten had, 
nu een toevluchtsoord voor katholieken was 
geworden.

missiezusters
Arnold Janssen streek in 1875 neer in Steyl. Hij 
kocht er een oude dorpsherberg met grond en 
stichtte er een congregatie, de Societas Verbi 
Divini (‘Gezelschap van het Goddelijk Woord’), 
de Missionarissen van Steyl. Vier jaar later wer-
den de eerste missionarissen uitgezonden, naar 
China. 
Het huishouden in Steyl werd gedaan door en-
kele vrouwen. Als loon voor hun trouwe dienst 
en gedreven door het inzicht dat het missie-
werk niet zonder vrouwen kon, stichtte Janssen 
in 1889 een congregatie van missiezusters, de 
Servarum Spiritus Sancti (‘Dienaressen van de 
Heilige Geest’), de Missiezusters van Steyl. In 
1896 werd er nog een congregatie gesticht, de 
Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijd-
durende Aanbidding, kortweg de Aanbiddings-
zusters. Hun taak was het ‘biddend ondersteu-
nen’ van de missie.
‘Als ergens het kleine nietige mosterdzaadje 
een grooten, forschen boom heeft voortge-
bracht, dan is het zeker hier’, schreef het ka-
tholieke dagblad De Tijd bij de zeventigste ver-
jaardag van Arnold Janssen in 1907. 
Na het overlijden van Janssen in 1909 verza-
melden medebroeders relikwieën, zoals haren 
en delen van zijn sterfhemd, om hem te kun-
nen vereren. Een jaar na zijn dood werden in 
Steyl de eerste gebedsverhoringen op voor-
spraak van Janssen gemeld. In 2003 werd Ar-
nold Janssen heilig verklaard.

▶ ▶ Volgende week: de Muur verdeelt Nederland

duitsland – nederland

Een jaar na zijn dood 
werden de eerste 
gebedsverhoringen 
op voorspraak van 
Janssen gemeld.

Willem Bouwman nd.nl/nederland beeld flickr, wikimedia

De wereld bekeren vanuit Steyl
Otto von Bismarck smeedde de Duitsers tot eenheid. Katholieken die liever de paus dan 
Bismarck gehoorzaamden, sloegen op de vlucht, onder meer naar Nederland.

De kloosterkerk en het Missiehuis van de Missionarissen van Steyl

Arnold Janssen
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Op het bijna altijd drukke Schiphol is één plek waar het 
rustig is. Hier kunnen reizigers de stilte zoeken, maar 
ook bijstand van luchthavenpastors. Ze helpen met 
praktische zaken en zijn een luisterend oor, bijvoor-
beeld voor wie met een verdrietige reden op reis is.

 ▶ Schiphol
In een hoek bestudeert een man een Hebreeuwse tekst, 
voor het raam zit een vrouw in lotushouding op een medi-
tatiekussen, een moslim-echtpaar stapt binnen en zoekt 
een plekje om te bidden. In het Meditation Centre van 
Schiphol is het stil, buiten is de bedrijvigheid rond vertrek-
kende vliegtuigen te zien.
Grenzend aan dit meditatiecentrum is een ruimte waar je 
in gesprek kunt met de mensen van het luchthavenpasto-
raat. Vrijwilligers zijn gastvrouw of gastheer. Vandaag zijn 
pastores Gerard Timmermans en Marieke Meiring er. Bei-
den zijn ze airport chaplain, Timmermans rooms-katholiek, 
Meiring protestants. Wat ze bieden, is in één woord samen 
te vatten: crisispastoraat. ‘Iedereen op Schiphol richt zich 
erop dat een passagier in één vloeiende beweging moet 
kunnen vertrekken, aankomen of overstappen. Zodra in dat 
enorme raderwerk een klein zandkorreltje komt, komt het 
luchthavenpastoraat in actie. Wij helpen de gestrande pas-
sagier zó dat hij of zij weer verder kan.’

PCR-test niet meer geldig
Er zijn tal van redenen waarom reizigers begeleiding nodig 
hebben. Zo kan iemand vanuit het ene werelddeel naar het 
andere onderweg zijn omdat een familielid op sterven ligt 
of net overleden is. Op Schiphol kan van alles misgaan: pa-
pieren ontbreken of worden niet geaccepteerd door het 
ontvangende land, een vlucht wordt gemist, een PCR-test is 
niet meer geldig. Of een Nederlander moet auto en caravan 
in het buitenland achterlaten en met het vliegtuig naar 
huis, omdat er een crisissituatie is. Omstandigheden waar-
door je de kluts kwijtraakt en niet meteen weet wat je 
moet doen. Timmermans: ‘Die mensen worden eruit gepikt 
en naar ons verwezen. Alarmcentrales, de medische dienst 
van Schiphol, mobile passenger assistants, informatrices, 

winkeliers, de marechaussee, luchtvaartmaatschappijen, 
cabinepersoneel: ze weten ons te vinden. Ze zien het wan-
neer iemand het financieel of emotioneel niet redt.’
In de piek van de coronatijd lag de luchthaven bijna plat en 
ook nu nog zijn er minder vliegbewegingen, maar voor het 
luchthavenpastoraat is het onverminderd druk. Passagiers 
moeten langer op de luchthaven blijven omdat er minder 
frequent gevlogen wordt, hun PCR-test verloopt intussen of 
de coronamaatregelen van het land van bestemming ver-
anderen opeens. Sommigen hebben geen geld om in een 
hotel te overnachten. Ze raken gestrest omdat ze niet we-
ten wat ze moeten doen: opnieuw testen, wachten op de 
uitslag, een ander toestel boeken.
De luchtvaartpastores staan deze mensen bij. Timmer-
mans: ‘We hebben laatst iemand 75 dagen lang begeleid. 
De man was van Oost-Europa op weg naar China en blééf 
maar positief getest op COVID-19. Hij zat vast op Schiphol, 
vergelijk het met de film The Terminal. Je kunt dan op 
Schiphol in een bewaakt gedeelte van een hotel bivakke-
ren. Hij had allerlei gezondheidsklachten en in zijn hotel-
kamer was geen raam. Dat is onmenselijk, zelfs gevange-
nen mogen in Nederland iedere dag een uur naar buiten. 
We regelden dat hij af en toe via het Schengengedeelte op 
een platformpje een frisse neus kon halen. Even de wind 
door z’n haren voelen. Er moesten dan steeds twee mare-
chaussees mee, want hij moest de grens over én weer te-
rug. Uiteindelijk kregen we voor elkaar dat hij in vreemde-
lingenbewaring mocht. Daar heeft hij buiten kunnen 
voetballen. Doordat die longen aan het werk gingen, ver-
dween het virus uit z’n lichaam. Toen kon hij eindelijk zijn 
reis hervatten.’
De pastores staan passagiers geestelijk, praktisch en finan-
cieel bij. Kan dat werk niet door maatschappelijk werkers 
en psychologen gedaan worden? In het dagelijks leven 
stapt toch ook niet iedereen naar een pastor? Timmer-
mans: ‘Dat is wel een beetje Nederlands gedacht. Wereld-
wijd zijn er veel gelovige mensen, die willen juist alleen 
door een geestelijk verzorger begeleid worden. We zijn blij 
dat Schiphol ons in staat stelt om te doen wat we doen, 
vanuit onze overtuiging, die te vinden is in allerlei passages 
in de Bijbel. We ondersteunen mensen in crisissituaties. 
Noch zij noch wij maken op dat moment onderscheid tus-

sen moslims, katholieken, protestanten, hindoes, boeddhis-
ten, joden, atheïsten. Iemand is in nood. Punt. Mijn motiva-
tie haal ik uit de Bijbel. Maar ik ben niet degene die zal 
beginnen te praten over kerkelijke aangelegenheden.’
Op zondagmorgen ligt dit anders. Op heel Schiphol wordt 
in twee talen omgeroepen dat er om 11 uur een kerkdienst 
is. Een van de vier pastores (er is tevens een oud-katholieke 
en een anglicaanse pastor) leidt de bijeenkomst en licht 
een bijbelverhaal toe. Mensen met allerlei achtergronden 
komen eropaf, de meeste bezoekers die al in het Medita-
tion Centre zaten, blijven luisteren. Pastor Meiring vertelt 
wat er tijdens zo’n dienst kan gebeuren: ‘Een vrouw was 
onderweg van Hongkong naar haar stervende vader in 
Mexico. Door hevige sneeuwval liep ze vertraging op. Haar 
vader was inmiddels overleden. Tijdens de kerkdienst ont-
steekt ieder een batterijkaarsje bij zijn of haar persoonlijke 
bede. Ik vroeg aan de vrouw of zij haar kaarsje zou willen 
meenemen. Ze reageerde dankbaar. Vervolgens moest ze 
lang wachten voordat ze verder kon, haar vlucht werd ge-
annuleerd. Gelukkig kon ik voor haar regelen dat ze op het 
vervolgtraject business class mocht reizen. Toen ze einde-
lijk bij haar familie was, appte ze me: al die tijd was het 
kaarsje blijven branden, ze had het op de gedenkplek van 
haar vader gezet.’

persoonlijke rampen
Een eerste opvang, dat biedt het luchthavenpastoraat. Bij 
alle bekende rampen – Bijlmerramp, 9/11, MH17, enzo-
voort – zijn de pastores paraat. Naast het bieden van een 
luisterend oor verwijzen ze de betrokkenen door, naar bij-
voorbeeld slachtofferhulp. Ook bij persoonlijke rampen 
zijn ze een voorbijgaand station. Timmermans begeleidde 
een vrouw wier man tijdens de vlucht was overleden. ‘Je 
laat zo iemand veel praten. Maar op een gegeven moment 
moet die vrouw naar huis, ze kan hier niet blijven, er moet 
wat gebeuren. Ik moest haar laten gaan. Achteraf zei ze dat 
ze blij was dat ik haar dat zetje gegeven had.’
Het Meditation Centre en de plek waar je ritueel je voeten 
kunt wassen, zijn 24 uur per dag toegankelijk. Het is een 
open, transparante pleisterplaats. Dat is ook goed zichtbaar 
op de ramen rond het centrum: symbolen uit allerlei ge-
loofstradities zijn daar met gulle hand op uitgestrooid.

zielszorg op locatie
tekst en beeld Margot Berends  nd.nl/geloof   

Gerard Timmermans en Marieke Meiring zijn luchthavenpastors op Schiphol. ‘Wereldwijd zijn er veel gelovige mensen.’

Luisteren én op weg helpen



 …In Turkije zijn er sinds ruim een 
week op meer dan tweehonderd 
plekken bosbranden. De landelijke 
overheid reageerde laat en gemeen-
tes hadden niet genoeg materiaal.

 …Daarom vechten in de zuidelijke 
provincie Muğla dorpelingen en 
vrijwilligers tegen het vuur, gewa-
pend met flessen water en kleine 
brandblussers.

 ▶ Köyceğiz
Het acht uur in de ochtend. Op het 
plein in een klein dorp vlakbij de 
plaats Köyceğiz worden brandblus-
sers, helmen, handschoenen, overalls 
en harken uitgedeeld aan vrijwilli-
gers uit heel Turkije. Brandweerwa-
gens uit Istanbul en Bursa komen 
langs met gillende sirenes. Een truck 
neemt de vrijwilligers mee de rook 
in, richting het vuur in de bergen.

Sinds 28 juli zijn in het zuiden en 
westen van Turkije meer dan twee-
honderd branden uitgebroken, waar-
bij acht mensen om het leven zijn ge-
komen. Duizenden bewoners hebben 
hun huis moeten verlaten en hele 
dorpen zijn in de as gelegd. In twee 
weken tijd is meer dan 160.000 hec-
tare bos afgebrand, meer dan nor-
maal in een heel jaar. Bijna alle bran-
den zijn inmiddels onder controle, 
maar daarmee is de woede van veel 
Turken niet minder geworden.
‘Deze branden laten zien dat wij to-
taal niet voorbereid zijn, we hebben 
gefaald’, zegt Seda Sarikol (38). Ze 
woont in de buurt en wilde helpen 
bij het blussen van de branden. Om-
dat ze niet de juiste uitrusting had 
liep ze brandwonden op en werd 
vergiftigd door de rook. ‘Ze sturen 
mensen met coronamondkapjes naar 
de branden. Wij hebben nu gezorgd 
dat er gasmaskers uit Istanbul zijn 
gekomen, maar dat is niet mijn taak, 
dat is de taak van de regering’, vindt 
Seda.

blusvliegtuigen
De meeste kritiek op de regering van 
president Recep Tayyip Erdogan gaat 
over het gebrek aan adequaat hande-
len en dan vooral het feit dat Turkije 
geen bruikbare blusvliegtuigen heeft. 
Wanhopige Turken riepen op sociale 
media met de hashtag #HelpTurkey 
om internationale hulp. Door de re-
gering werd een campagne gelan-
ceerd die het tegendeel moest bewij-
zen onder de noemer 
#WeDontNeedHelp #StrongTurkey. 
Uiteindelijk stuurden Spanje, Kroatië, 
Oekraïne, Rusland, Azerbeidzjan en 
Iran blusvliegtuigen.
Op dag zeven van de brand kwam er 
ook eindelijk een blusvliegtuig naar 
Köyceğiz, vertelt Murat Cesurdura 
(38). Via YouTube en Instagram deelt 
hij dagelijks video’s over de branden 
in de regio. In het begin waren de 
branden niet groot, maar er kwam 
geen hulp en Köyceğiz werd aan haar 
lot overgelaten. ‘Als er op de eerste 
dag een blusvliegtuig was gekomen, 

was de brand nooit zo groot ge-
weest.’ Omdat de brandweer niet in 
staat was het vuur in de bergen te 
blussen, hebben dorpelingen, men-
sen uit de buurt en vrijwilligers ge-
probeerd het vuur tegen te houden.

ontslag
Een van de vrijwilligers is Abdullah 
Seçen (27) uit Eskisehir. Hij werkte 
als ambulancechauffeur, wilde een 
paar dagen vrij nemen om te helpen, 
maar kreeg geen toestemming. Dus 
nam hij ontslag en ging alsnog. Hij 
ziet dat er een gebrek is aan materi-
aal. ‘De helmen, de handschoenen en 
de maskers hebben we gekregen van 
een politicus die gisteren langskwam, 
maar niet van de regering, zij doen 
veel te weinig.’
Behalve van de vrijwilligers is er vol-

gens Hatice Ertuğrul (26) de afgelo-
pen dagen bijna geen hulp geweest, 
‘We worden in de steek gelaten.’ Er-
varing met branden blussen heeft ze 
niet. Normaal werkt ze op de aande-
lenmarkt als handelaar, maar ze kon 
niet aanzien hoe haar land in de 
brand stond. Vanuit buurprovincie 
Denizli kwam ze naar Köyceğiz. ‘We 
doen hier wat we kunnen.’
Voor barista Mürsel Seçkin (41) uit 
Bursa is het niet de eerste keer dat hij 
als vrijwilliger komt helpen na een 
ramp. Na de verwoestende aardbe-
ving van 1999 in de Zee van Marma-
ra, met bijna twintigduizend doden, 
was de reactie van de staat gebrekkig 
en ongeorganiseerd. Net als toen kon 
hij het niet verdragen dat er niks ge-
beurde en kwam hij zelf in actie. 
Mürsel, met een Atatürk-bandana op 

zijn hoofd, ziet een overeenkomst: 
‘Toen was er geen enkele coördinatie 
en nu, twintig jaar later, nog steeds 
niet.’
De lokale bevolking is blij dat er 
mensen komen helpen, maar ziet ook 
dat er een chaos ontstaat. Saadettin 
Gümüş (31) is eigenaar van de buurt-
super aan het plein en kijkt vanuit 
zijn winkel naar de tenten op het 
plein van vijf verschillende organisa-
ties. Hij stuurde water en sigaretten 
naar de vrijwilligers. Iemand nam het 
mee, maar het is nooit aangekomen. 
YouTuber Murat ziet ook dat mensen 
met hun goede intenties, maar ook 
met onwetendheid en gebrek aan er-
varing, soms juist meer kwaad dan 
goed doen. ‘Er komen mensen uit Iz-
mir in een korte broek en op slippers, 
die denken dat ze zo een brand kun-

nen blussen.’ Ook worden veel nut-
teloze spullen gestuurd. Dit leidt tot 
frustratie en soms zelfs confrontaties 
met de dorpelingen.

met een hark
Cemil Koç (67) ziet met lede ogen 
aan hoe het vuur steeds dichter bij 
zijn huis komt. Zijn vrouw, familie en 
kinderen zijn geëvacueerd, maar de 
gepensioneerde man bleef achter om 
te blijven vechten tegen de vlammen. 
Gewapend met een hark probeert hij 
afgezaagde takken aan de kant te ve-
gen en zo het pad van het vuur af te 
snijden.
Maar de rook wordt dikker en de 
vlammen in de verte komen dichter-
bij. In tegenstelling tot veel vrijwil-
ligers geeft hij niet meteen de falen-
de overheid de schuld. ‘Ja, de 

Boze Turken helpen de vele bosbranden te blussen

Vrijwilligers uit Istanbul kijkend naar de rook van de branden in Mugla.

Dorpelingen moeten toezien hoe het vuur om zich heen grijpt. Abdullah Seçen nam ontslag om bij het blussen te helpen.

Brandblussers en ander materiaal wordt uitgedeeld op het dorpsplein.

Ingrid Woudwijk nd.nl/buitenland beeld Ingrid Woudwijk, Murat Cesurdura

‘Als er snel een 
blusvliegtuig was 
gekomen, was de 
brand nooit zo 
groot geweest.’ 
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vliegtuigen kwamen laat, maar er 
waren ook grote branden dicht bij de 
grotere steden Marmaris en Antalya. 
Wij zijn maar een klein dorp en ie-
dereen doet wat hij kan.’
Zo lijkt het vuur ook mensen onder-
ling te verdelen. De vrijwilligers, die 
uit wanhoop naar dit dorp in de ber-
gen zijn gekomen om te helpen  zijn 
woest op de overheid.
De dorpelingen hebben hun huizen 
moeten verlaten, vee naar een veilige 
plek gebracht en kijken gelaten toe 
hoe het vuur om zich heen grijpt. 
Maar volgens winkeleigenaar Saadet-
tin is dit niet de tijd is om over poli-
tiek of polarisatie te praten. ‘Nie-
mand denkt daaraan nu. Laten we 
eerst de branden bestrijden, dan 
kunnen we later praten over de poli-
tiek.’ <

Boze Turken helpen de vele bosbranden te blussen

Vrijwilligers uit Istanbul kijkend naar de rook van de branden in Mugla.

Vrijwilligers komen bij na een lange nacht blussen.

Voor Mürsel Seçkin is het niet de eerste keer dat hij helpt bij een ramp.Murat Cesurdura

Ingrid Woudwijk nd.nl/buitenland beeld Ingrid Woudwijk, Murat Cesurdura Remco Andersen / vk  nd.nl/buitenland   

Opmars Taliban 
gaat door in 
Afghanistan

 ▶ Kabul
De Taliban hebben in Afghanistan 
de noordelijke provinciehoofdste-
den Kunduz en Sar-e Pol onder de 
voet gelopen. Dit betekent dat de 
moslimextremisten in drie dagen 
tijd vier provinciale hoofdsteden in 
handen hebben gekregen.

In Kunduz werd zondag melding ge-
maakt van zware straatgevechten, 
waarop regeringsleger en politie de 
stad grotendeels ontvluchtten. ‘Alle 
veiligheidstroepen hebben zich te-
ruggetrokken naar het vliegveld’, zei 
een lokale politiechef tegen de New 
York Times. ‘De situatie is kritiek.’
De inname van Kunduz, dat bijna 
400.000 inwoners telt, is een grote 
overwinning voor de Taliban. Ze lie-
pen Kunduz ook in 2015 en 2016 on-
der de voet, maar wisten de stad toen 
niet lang vast te houden. Beide keren 
heroverden Afghaanse troepen de 
stad met behulp van Amerikaanse 
luchtaanvallen.
Het is zeer de vraag of dat deze keer 
ook zal gebeuren. Bijna alle Ameri-
kaanse en NAVO-militairen hebben 
Afghanistan inmiddels verlaten. De 
Amerikaanse president Joe Biden zei 
vorige maand nog dat de Afghaanse 
strijdkrachten sterk genoeg zijn om 
zelfstandig te voorkomen dat Afgha-
nistan in handen van de Taliban valt. 
De VS blijven steun bieden in de vorm 
van geld, wapens en training. 

vloedgolf
Maar in gelijke tred met de uittocht 
van Amerikaanse militairen rollen de 
Taliban als een vloedgolf over Af-
ghaanse dorpjes en steden in het zui-
den, westen, en met name het noor-
den van het land. Ze veroverden de 
voorbije dagen maar liefst vier pro-
vinciale hoofdsteden, en hebben nu 
ongeveer de helft van de vierhonderd 
bestuursdistricten in Afghanistan in 
handen.
Ze zijn ook doorgedrongen tot in gro-
te steden als Herat en Kandahar, bei-
de met ongeveer 600.000 inwoners. 
Om Lashkar Gah, met 200.000 inwo-
ners hoofdstad van de zuidelijke pro-
vincie Helmand, woedt een felle 
strijd. Afghaanse functionarissen 

meldden dat zij afgelopen nacht een 
operatie wilden starten om Kunduz te 
heroveren. Ibraheem Bahiss, analist 
bij conflictbeheersingsorganisatie In-
ternational Crisis Group, ziet dat niet 
snel gebeuren.
‘De veiligheidstroepen op het vlieg-
veld bij Kunduz zitten er naar verluidt 
volledig doorheen; de moraal is nul’, 
zegt hij. ‘De enige manier om een te-
genoffensief te organiseren is met 
versterking, en die moet door een ge-
bied dat vol zit met Taliban. Com-
mando’s invliegen zou kunnen, maar 
ik betwijfel of de regering daarvoor 
voldoende middelen heeft.’
De Afghaanse regering vertrouwt 
voor grondoperaties bijna geheel op 
ervaren commando-eenheden. Maar 
die zijn na maanden van constante 
strijd tegen de Taliban uitgeput. Uit-
putting dreigt ook bij Afghanistan’s 
luchtmacht, het belangrijkste wapen 
tegen de opmars van de Taliban. De 
constante inzet daarvan, tegen Tali-
ban-strijders die zich verschuilen in 
huizen van gewone Afghanen, draagt 
bovendien bij aan grote aantallen 
burgerslachtoffers.

angst regeert
De Verenigde Staten hebben de afge-
lopen weken hun eigen luchtaanval-
len weer wat opgevoerd. Maar dat 
kost grote moeite, nu de VS geen ope-
rationele luchtmacht ter plekke meer 
heeft; vliegtuigen moeten van buiten 
Afghanistan komen en honderden ki-
lometers vliegen voor ze kunnen 
worden ingezet.
Biden zegt niettemin dat een derge-
lijke ‘over de horizon-capaciteit’ het 
verschil kan maken als belangrijke 
steden zoals Kandahar of Kabul wor-
den bedreigd.
De val van Kunduz is met afstand het 
grootste succes van de Taliban sinds 
die in april aan hun offensief begon-
nen. De afgelopen dagen veroverden 
ze ook al de kleinere noordelijke pro-
vinciesteden Sheberghan en Sar-e 
Pol, beide met bijna 200.000 inwo-
ners. Ook de zuidelijke provinciale 
hoofdstad Zaranj, met een inwonertal 
van 65.000 weinig meer dan een 
dorp, viel vrijdag in hun handen. <

anp  nd.nl/buitenland   

Verdachten bekennen 
schuld bij rellen Capitool

 ▶ Washington
Er hebben in de Verenigde Staten 
voor het eerst twee verdachten 
schuld bekend aan het aanvallen 
van agenten tijdens de bestorming 
van het Capitool op 6 januari.

Het gaat om Scott Fairlamb (44) en 
Devlyn Thompson (28). Zij hebben 
volgens Amerikaanse media een deal 
gesloten met aanklagers en riskeren 
een jarenlange gevangenisstraf.
Bij de rellen in de hoofdstad Wa-
shington raakten volgens CBS News 
begin dit jaar zo’n 150 politiemensen 
gewond. Aanhangers van toenmalig 

president Donald Trump drongen het 
gebouw binnen toen parlementariërs 
daar de uitslag goedkeurden van de 
presidentsverkiezingen. Trump be-
weerde dat hij die door fraude had 
verloren van de Democraat Joe Biden, 
hoewel dat nooit is aangetoond.
Aanklagers hebben in ruil voor de 
schuldbekentenis aanklachten tegen 
Fairlamb ingetrokken en adviseren de 
rechter om een celstraf op te leggen 
van 41 tot 51 maanden. Justitie zei tij-
dens de zitting van vrijdag niet of een 
specifieke strafmaat wordt aanbevo-
len voor Thompson. <
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 …Theoloog Bram van de Beek be-
pleit het afschaffen van de Olympi-
sche Spelen omdat het ongelijkheid 
in de hand werkt. Maar is dat het 
hele verhaal? ‘Sport, zeker topsport, 
is een geconcentreerde vorm van 
het leven zelf, waarin op alle vlak-
ken er competitie is.’

Je leest een stuk, een essay, een co-
lumn en je voelt je aangesproken 
door wat de schrijver te berde 
brengt, poneert. Een eerste reactie 
van instemming. Dat overkomt mij 
althans nog weleens.
Dat had ik in eerste instantie ook met 
de laatste column van Bram van de 
Beek over de Olympische Spelen. 
Mijn eerste impuls: daar zit veel in. 
Maar gaandeweg kwamen de ‘ja-
maars’ naar boven en raakte ik ver-
der van zijn mening verwijderd.
De Olympische Spelen kunnen wat 
hem betreft beter afgeschaft worden, 
want te veel en te grote ongelijkheid: 
weinig winnaars tegenover vele ver-
liezers. En die laatsten moeten leren 
omgaan met een bittere teleurstel-
ling na zo veel jaren van uiteindelijk 
vergeefse inspanning en offers. Wat 
doen we jonge mensen toch aan. Zijn 
stuk loopt uit in de zin: ‘Sport past 
niet in een wereld waarin allen gelijk 
zijn.’ Die laatste zin is eigenlijk de 

eerste zin, namelijk in het hoofd van 
de schrijver. Het is zijn innerlijke 
meetlat waaraan hij in dit geval het 
verschijnsel sport toetst. Nu is de 
vraag: Hoe bedoelt Van de Beek dit: 
als werkelijkheid? Of als ideaal? Of is 
het ironie?
Bedoelt hij met gelijk echt gelijk? Of 
bedoelt hij gelijkwaardig?
Hij zal het als ideaal bedoelen, denk 
ik. Want in zijn column stelt hij: er 
zijn al verschillen in hoop en teleur-
stelling genoeg. Dat moet je niet nog 
eens met sport gaan stimuleren.
Nu lijkt het erop alsof we volgens 
hem in een soort Oostblok leven, 
waarin sport van bovenaf als propa-
gandamiddel werd gestimuleerd, 
zelfs gevorderd, waarin meer dwang 
was dan drang. Zoals dus nu nog in 
Belarus (Wit-Rusland)! Van de Beek 
erkent wel de eigen wil bij jongeren 
om topsport te bedrijven, maar hij 
schrijft ook: waarom doen wij dit 
jonge mensen aan.

motor, drijfveer
Nu is het zeker zo dat wanneer een 
kind een sporttalent toont, er ouders 
en anderen zijn die dat willen uit-
melken, sportief en als het bijvoor-
beeld om voetbal gaat ook financieel. 
De greep van de Mammon is er, maar 
niet totaal. Interviews met sporters, 

kijken naar sport, betrokken bij sport 
heeft mij geleerd dat vertrekpunt, 
motor, drijfveer en het geheim van 
discipline en volharding plezier is.
Plezier dat verslavend werkt, waar-
door je niet anders wilt en waarom 
de meeste sporters het einde van hun 
carrière het moeilijkst verteerbaar 
vinden. Wie bijvoorbeeld graag wan-
delt, weet op eigen niveau er ook 
van. Het plezier en het omzetten 

daarvan in prestaties bezorgt mij als 
supporter en toeschouwer weer ple-
zier en meer dan dat. Tranen soms. 
Van vreugde en meeleven. En met 
mij ervaren velen dat. Sport schept 
verbinding, gedeeld vermaak, ge-
deelde ontzetting.
Voor de sporter – mits goed begeleid 
– is het streven en sneven een oefe-
ning voor het leven. Ik wou dat ik in 

mijn jeugd in sport wat voorstelde. Ik 
heb het geprobeerd, gevoetbald en 
geturnd, maar het was niks en het 
werd niks. Wellicht had ik door sport 
te bedrijven beter tegen tegenslagen 
gekund.
Bij iemand als Sifan Hassan hebben 
we gezien dat sport een middel is om 
te emanciperen. En dat geldt veel 
sporters. Te emanciperen tot een 
mens die er mag zijn, mag stralen tot 
een karakter, een persoonlijkheid.
En sporters kunnen je zo inspireren 
om op jouw beurt schroom van je af 
te gooien, uit de schulp te kruipen.
Sport, zeker topsport, is een gecon-
centreerde vorm van het leven zelf, 
waarin er op alle vlakken competitie 
is. Competitie als motor van vooruit-
gang. Ik heb twee jaar geleefd onder 
het communistische regime van de 
Roemeense dictator Nicola Ceausescu 
(1918-1989) en heb toen gezien en 
beleefd dat een samenleving zonder 
zogenaamde competitie de dood in 
de pot is enerzijds en anderzijds ge-
bouwd op hypocrisie, valsheid en 
wantrouwen, omdat de menselijke 
natuur er een is van wedijver. En ja, 
in die wedijver nestelt zich de ‘zon-
de’. Want wij mensen brengen dat 
van nature mee. Ook in de sport, 
waarin ook intriges, slechte trainers, 
dwang, ongezonde wedijver, discri-

minatie, mammonitische motieven 
de ideaalvorm versjteren.
Maar gelukkig zie je ook hoe vriend-
schap en liefde de sport kleur geven. 
Een geweldig voorbeeld gaf BMX-
goudwinnaar Niek Kimmann, die de 
official die hem in de kwartfinale ten 
val bracht opzocht in het ziekenhuis 
en hem vergiffenis schonk.
Ik wil maar zeggen: als je de sport 
afschaft, verdwijnt daarmee niet wat 
bij ons mensen in deze bedeling be-
hoort: tragiek en triomf ineen, zonde 
en genade tegelijk, winst en teleur-
stelling als Siamese tweeling.

wortel
In de eerste brief van Paulus aan Ti-
moteüs wijst de apostel in hoofdstuk 
6 de geldgierigheid aan als de wortel 
van alle kwaad. Hebzucht is wat 
houtrot is voor je meubels.
In plaats daarvan is het zaak te jagen 
naar gerechtigheid, godsvrucht, ge-
loof, liefde, volharding en zachtzin-
nigheid. Kortom, ‘strijd de goede 
strijd van het geloof’. Een sportterm 
die ook voor het sportleven mag gel-
den als leidend principe en heilzame 
uitdaging.
Er is veel mis in de sport, dat geef ik 
Van de Beek toe, maar het kan ook 
een hoogmis van geadelde emoties 
zijn. <

Voor de sporter 
is het streven 
en sneven een 
oefening voor 
het leven.

Plezier is hét geheim van sport

Klaas Vos • emeritus predikant, journalist en groot sportliefhebber nd.nl/opinie beeld epa / Valdrin Xhemaj

Een overwinning die wordt gedeeld: de Australische zwemster Kaylee McKeown (l.) krijgt de felicitaties van haar teammaat Emily Seebohm na het winnen van 
de honderd meter rugslag op de Olympische Spelen in Tokio, die zondag werden afgesloten.
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Soms laat een vakantie zich samenballen in één erva-
ring. Dat was dit jaar een campingkerkdienst bij een 
heuse brasserij, in de open lucht. Een fiere zuidwesten-
wind liet de vele vlaggenmasten schudden en zat grote 
zilvermeeuwen op de huid. Nog meer dan bij kerkdien-
sten in – soms letterlijk – afgesloten gebouwen werd 
duidelijk dat een kerkdienst met lichaam en ziel moet 
worden ondergaan.
Deze Vakantiekerk kwam niet helemaal uit de lucht 
vallen. Onze camping in Zeeland kende christelijke 
wortels en een ideële doelstelling. Dat kreeg elke zon-
dagmorgen zijn beslag in een samenkomst. De park-
manager sprak telkens een openingswoord en vervol-
gens werden we een liturgie binnengeloodst waarbij 
een formeel-kerkelijke inbedding ontbrak.
Als kerkgangers, gering in getal, bewonderden we, zit-
tend op enige afstand, ook elkaar. De een had z’n pu-
berkinderen op tijd in de plooi gekregen, een ander 
bracht zijn hond mee. Zodoende kan ik hier getuigen 
dat de zwarte labrador niet alleen trouw en zachtaar-
dig is, maar ook zeer meegaand: een dienst van bijna 
een uur bleek geen enkel probleem. ‘Vrijheid’, het the-
ma van de dienst, het liet de viervoeter onberoerd.

De dienst verliep niet vlekkeloos, maar dat werd ge-
compenseerd met een voorganger die echt contact 
maakte en al haar gasten letterlijk zag zitten.
Maar de grootste verrassing school in het fenomeen 
‘voorbijganger’. Wanneer je in de open ruimte een 
kerkdienst houdt, langs een doorgaand en toeristisch 
fiets- en wandelpad, trek je automatisch veel bekijks. 
Wie wandelde, kon het even rustig aanzien. Voor de 
fietsers (van E- tot mountainbikers) werd het een ‘tour 
de force’ om met een snelle blik vast te stellen wat hier 
precies gaande was. Omdat wat ze zagen in geen enkel 
denkraam paste, zat de een uiteindelijk achterstevoren 
op z’n fiets, geraakte een tweede bijkans van de weg en 
was er voortdurend een dreiging tot botsen.
Terug bij de tent volgde de onvermijdelijke vraag: 
waarom sluiten we ons zo op in stenen kerkgebouwen 
als de wereld aan onze voeten ligt? Moeten de stoelen 
niet vaker bij de buitengevel van de kerk worden opge-
steld? Alleen al het oogsten van verbazing doet je als 
‘bijwoner’ op deze aarde goed. Juist bij deze camping-
brasserij bleek de vrijheid gezegend – het thema van 
de dienst kreeg er wind in de zeilen. Ergo: koester je 
kerkgebouw, maar sluit je er niet in op.

Gerard ter Horst • redacteur nd.nl/columns   

Een kerkdienst voor de voorbijgangers
 …Muzikanten zien met lede ogen 

aan hoe festivals worden afgebla-
zen. Alleen voor kleine evenemen-
ten is toestemming. ‘Iedereen is 
bezig met z’n eigen hachje.’

Soms voelt deze tijd als eindeloos in 
de rij staan voor de kassa. Deze brief 
verandert daar niks aan, maar ik zou 
het mezelf niet vergeven als ik niet 
één keer op zou komen voor waar ik 
het meest van hou.
Velen zullen denken: ‘Wat zeurt zo’n 
Jett Rebel, zijn “werk” is op een po-
dium staan. Hij is vast loaded.’ In 
werkelijkheid kan hij al maanden 
amper rondkomen, en denkt hij soms 
dat hij maar beter een andere baan 
kan zoeken. Best zuur voor iemand 
die al voordat hij kon kruipen voelde 
wat hij met zijn leven wilde en alles 
eraan heeft gedaan daar te komen.
Elke noodkreet die klinkt vanuit mijn 
sector wordt opgevat als gezeik. Wei-
nigen van ons durven hier wat over 
te zeggen, uit angst.
Ik spreek uit liefde voor de complete 
entertainmentsector en kunst in de 
breedste zin van het woord. Wat wij 
doen, wordt gezien als ‘een veredelde 
hobby’. Los van het feit dat we ons 
leven wijden aan onze carrières, kei-
hard werken zonder weekenden, 
vaste uren, vakanties of pensioenen.

plek bieden
Ik kom er steeds meer achter wat ik 
het meeste mis, na maanden niet op-
treden. Mensen een veilige plek bie-
den, waar ze zichzelf kunnen zijn. 
Waar ze kunnen genieten, en iemand 
hard zien werken ‘voor hun plezier’. 
Natuurlijk zijn er mensen die dit le-
zen en denken: ‘Nou Jett, voor mij 
hoef je dat niet te doen.’ Maar in 
onze sector is er daarom voor elk wat 
wils: muziek, musea, theaters, sport-
wedstrijden. Dat zijn de dingen waar 
we allemaal naar uitkijken, en waar-
door we kunnen ontsnappen aan 
dingen die we zwaar vinden in het 
leven en dingen die we mooi vinden 
in het leven mee kunnen ondersteu-
nen.
Voor iedereen die keihard zit te beu-
len op kantoor. Voor iedereen in de 
zorgsector die leeft om mensen ge-
zond en levend te houden. Voor ie-
dereen in de bouw die zorgt dat wij 
huizen hebben om in te leven.
Vanuit jullie perspectief leiden wij 
een luizenleventje. Maar jullie belo-
ning, de uitlaatklep, daar leven wij 
voor. En daar zijn we 24/7 mee bezig, 
niet alleen dat uurtje dat we op het 

podium staan. Het meeste gebeurt 
achter de schermen. Hoe hard wer-
ken dat is, zien jullie niet. We zijn 
sterren in het verborgen houden van 
bloed, zweet en de tranen. Zodat jul-
lie er geen last van hebben, want dit 
is jullie relax-momentje.
Het breekt mijn hart om te voelen 
dat de regering in dit land de cul-
tuursector systematisch de kop in-
drukt. Maar het doet bijna nog meer 
pijn dat het publiek niet opkomt voor 
ons ‘entertainers’.
Iedereen is bezig met z’n eigen hach-
je. Daarom stemmen we in groten 
getale op iemand die dat lijkt te be-
schermen. Iemand die ooit droomde 
van het leven als pianist, maar het 
nooit gered heeft. Gunt hij het ons 
niet? Wij wisten ook nooit zeker of 

Een oproep uit liefde voor kunst
Jett Rebel • zanger en producer nd.nl/opinie beeld anp / Ramon van Flymen

Barend Mensen (1923-1986) was 
mijn eerste chef in de journalistiek. 
Dat was bij het Dordts Dagblad. De 
krant hoorde bij de christelijke 
Kwartetbladen die in februari 1975 
volledig geïntegreerd werden in 
dagblad Trouw. Barend sr. was een 
gedegen chef. Hij heette voor ons 
meneer Mensen en hield van histo-
rie en zijn oude tikmachine.
Mensen was eenmaal wereldbe-
roemd geweest aan het begin van 
de Watersnoodramp van 1953, toen 
hij veel moeite moest doen om zijn 
nieuwsbericht op het net van het 
ANP te krijgen. Dagblad Trouw gaf 
hem bij een herdenking van de 
ramp zijn plek in de historie: ‘Het 
eerste bericht werd geleverd door 
Barend Mensen, chef-redacteur van 
het Dordts Dagblad en de Dordtse 
correspondent van het Algemeen 
Nederlands Persbureau. Zondag-
ochtend om 04.22 uur zette de 
ANP-nachtredactie het bericht op 
het telexnet, vergezeld van een 
speciaal alarmbelletje: Noodtoe-
stand in Zwijndrecht. Barend Men-
sen, die de rest van zijn carrière een 
krantenknipsel van die wereldpri-
meur in zijn portefeuille heeft ge-
houden, overleed in 1986.’
Barend vond dat een journalist van 
een betrokken christelijke krant 
moest weten welke taal er in de 
verschillende kerken werd gespro-
ken en gelezen. Op een vrijdag-
avond mocht ik afreizen naar de 
opening van een Gereformeerde 
Gemeente-kerk in Hendrik-Ido-
Ambacht. ‘We schrijven in onze 
krant dan Heere met drie E’s. We 
laten zien in de krant dat we hun 
Bijbeltaal verstaan. Het staat trou-
wens in onze Dordtse Statenbijbel. 
Het past dus bij het Dordts Dagblad.’ 
Tegenwoordig kom je de drie E’s 
soms een keertje tegen in Neder-
lands Dagblad (ND) en vaker in het 
Reformatorisch Dagblad (RD).
Na de ‘Mensen’-opvoeding raak je 
de E-gevoeligheid niet meer kwijt. 
In de jaren tachtig van de vorige 
eeuw ontdekte ik dat de directeur 
van stichting De Hoop GGZ, Teun 

Stortenbeker, in zijn eigen artikelen 
altijd schreef over de Heere. Ik 
vroeg hem eens om een uitleg. ‘We 
hebben veel donateurs vanuit de 
hoek van de gereformeerde gezind-
te. Zij stellen dit op prijs.’

nieuwsgaring
Soms komt er in de kerkelijke op-
voeding als journalist vanzelf meer 
bij. Zo had ik met het SGP-raadslid 
in Dordrecht Henk Mostert tijdens 
zijn dertig jaar omvattende poli-
tieke loopbaan een standaardaf-
spraak. Als er een grote zaak was, 
die door dagblad De Dordtenaar 
groot werd gebracht, kon ik bij 
nieuwsgaring op de zondag stan-
daard een zin invullen. ‘Fractie-
voorzitter Henk Mostert is op zon-
dag niet voor commentaar 
bereikbaar.’ Ik had zo mijn journa-
listieke plicht gedaan in het kader 
van woord en wederwoord. Henk 
wist dat zijn zondagsrust was ge-
respecteerd. Hij vulde het mandaat 
voor de zondag soms aan met een 
persoonlijke opmerking: ‘Hans, je 

weet gezien je achtergrond wel hoe 
ik erover denk. Ik ken je vader ook.’
Bij dagblad De Dordtenaar was voor 
gevoeligheid voor de kerkelijke taal 
minder aandacht dan bij het Dordts 
Dagblad. Ik had eens een vraagge-
sprek met een predikant van de Au-
gustijnenkerk, die behoorde tot de 
Gereformeerde Bond in de toenma-
lige Hervormde Kerk. ‘Dat zijn wijk 
2 en 7’, kon ik op de krant wel zeg-
gen. Ik werd dan vreemd aangeke-
ken. Toen het gesprek in een inter-
viewvorm door mij via het 
redactionele systeem naar de eind-
redactie was gestuurd, vroeg de 
dienstdoende collega om even bij 
hem langs te komen om met hem 
op het scherm te kijken. ‘Ik zie dat 
je Here en Heere in twee vormen in 
de krant wilt hebben. Waarom?’ Ik 
zei: ‘In de gewone tekst van de 
krant is volgens ons taalboek Here 
met twee E’s. Als ik de predikant 
citeer, dan spreekt hij met drie E’s 
over de Heere.’ De collega keek me 
met grote ogen aan en zei: ‘Kun je 
dat dan horen?’ <

Hans Berrevoets • altijd in dagbladjournalistiek werkzaam geweest; deze column 
verscheen eerder in ‘Kerk op Dordt’ nd.nl/opinie beeld anp / Remko de Waal

Twee of drie E’s?

‘Mensen vond dat een journalist van een betrokken christelijke krant moest 
weten welke taal er in de verschillende kerken werd gesproken en gelezen.’

Joop de Vries, Assen nd.nl/opinie beeld afp / Jason Tavlas

Honderden vluchtelingen drijven in 
bootjes en reddingsboten op de Mid-
dellandse Zee, bericht het Nederlands 
Dagblad (6 augustus). Het lukt af en 
toe vluchtelingen om op Sicilië voet 
aan wal te zetten. Maar verder is er 
voor de vele anderen geen zicht op 
uitkomst. Ondanks dat velen onder 
hen er fysiek en psychisch meer dan 
slecht aan toe zijn.
De Europese Unie (EU) staat erbij en 
kijkt ernaar, maar diezelfde EU stuurt 
wel een hoge ambtenaar naar Iran 
om de beëdiging van de nieuwe pre-
sident Ebrahim Raisi bij te wonen. 
Een man die als opperrechter duizen-
den tegenstanders de dood in heeft 

gejaagd, een massamoordenaar. Deze 
man zou aan het Internationale 
Strafhof te Den Haag moeten worden 
uitgeleverd. <

Europa kijkt toe bij migrantenvraagstuk

Vluchtelingen, in juli opgepikt door 
de Griekse kustwacht bij Kreta.

ingezonden

12

nederlands dagblad maandag 9 augustus 2021
opinie debat analyse



Bernhard Reitsma is hoogleraar aan de VU 
voor de bijzondere leerstoel kerk in de context 
van de islam. 

Kort en krachtig?
‘Kun je het kort houden?’
Die vraag heb ik als predikant het laatste jaar vaak gehad. 
Een nadrukkelijk verzoek om op zondag in een dienst niet 
langer te preken dan tien tot vijftien minuten. En: ‘Zorg er-
voor dat de dienst niet langer duurt dan een uur.’ ‘Want’, zo 
was de niet helemaal vreemde gedachte, ‘als mensen in co-
ronatijd thuis meekijken, kunnen ze zich niet zo lang con-
centreren.’
Ik vraag me weleens af of dit nu wel echt met corona te ma-
ken heeft, of dat het goed uitkomt, een legitieme manier om 
de kerkdienst in te korten. Hoe dan ook, het is een feit dat 
preken en kerkdiensten in Nederland in het algemeen steeds 
korter worden. Diensten van grotere gemeenten als Mozaiek, 
Hillsong en de DoorBrekers zijn tot op de minuut precies ge-
timed.
Zelfs evangelische en pinkstergemeenten, waar een dienst 
vroeger met gemak twee tot tweeënhalf uur duurde, staan 
tegenwoordig met vijf kwartier weer buiten. Dat moet ook 
wel, want volgens psychologen en presentatiegoeroes kun-
nen we slechts tien tot vijftien minuten geconcentreerd luis-
teren. Daar zal ook de kerk rekening mee moeten houden.

Kootenai
Ik luister regelmatig naar podcasts van preken uit allerlei 
verschillende kerken. Vooral van buiten Nederland. Onlangs 
kwam ik ‘bij toeval’ (of ‘bij Google’) een podcast tegen van de 
Kootenai Community Church, een kerk in het plaatsje Koote-
nai, Idaho, in het noordwesten van de Verenigde Staten. Ik 
kan me voorstellen dat het geen belletje doet rinkelen. Koot-
enai is namelijk een heel klein dorpje met zo’n duizend in-
woners in een zeer landelijk gebied. Toch slaagt deze kleine 
gemeente, met slechts vier oudsten/voorgangers, erin maar 
liefst vijf stellen als missionarissen uit te zenden.
Wat mij echter het meest opviel, was de zorg en aandacht die 

besteed wordt aan het uitleggen van de Bijbel. Een gemid-
delde preek op zondagmorgen duurt al gauw 45 minuten. 
Zonder enige poespas, zonder enige inspanning om hip te 
zijn.
‘Gewoon’ diepgravende studies, waarin een bijbelgedeelte 
tekst voor tekst wordt behandeld en uitgelegd. Er worden 
lijnen getrokken door de hele Bijbel heen, passages worden 
in hun verband geplaatst en je krijgt een indruk van de ach-
tergrond waartegen ze geschreven zijn. Er wordt afgesloten 
met een paar eenvoudige lessen voor het (geloofs)leven van 
elke dag.
De gemeente luistert daar week in week uit naar. En blijft 
luisteren. Tenminste, daar ga ik gezien de al jaren stabiele 
bezoekersaantallen maar even van uit. En ook in andere ker-
ken waar ik naar luister wordt lang gepreekt.

verlangen
Wat ik me afvraag: geldt het ‘tien-tot-vijftien-minutenmot-
to’ van de presentatiepsychologie niet voor de kerk in Koote-
nai? Hebben deze Amerikanen een ander DNA dan wij, waar-
door ze langer kunnen luisteren? Of is er iets anders aan de 
hand?
Als ik christenen ontmoet in landen waar ze een minderheid 
vormen te midden van niet-christenen, proef ik bij hen een 
groot verlangen de Bijbel te kennen. Gelovigen die vervolgd 
worden, kunnen zich niet voorstellen dat je de Bijbel in een 
kerkdienst maar tien minuten opendoet. Ze blijven het liefst 
een hele dag samen in hun (huis)kerk. Hoe kun je nu volhou-
den als je de beloften uit de Bijbel niet kent en niet weet hoe 
je God werkelijk kunt dienen en eren? Hoe kun je vol zijn van 
Gods Geest en een getuige zijn van de liefde van Christus als 
je niet weet hoe God het leven heeft bedoeld? Die sensitivi-
teit proef ik veel minder in Nederland.
Wat zou ik bij voorbereidingen van diensten nu graag eens 
niet ‘kun je het kort houden’ horen, maar: ‘We zijn al de hele 
week aan het bidden dat je vervuld mag worden met de Hei-
lige Geest en zien wel hoelang het gaat duren. We verlangen 
ernaar geraakt te worden door de kracht van Gods Woord, 
zodat we ons opnieuw toewijden aan zijn liefde.’
Als de Geest werkt, komt het met de tijd ook wel goed, of de 
preek nu één minuut of een uur duurt.

Als de Geest werkt, komt 
het met de tijd wel goed.

Bernhard Reitsma  nd.nl/columns   

column

we het zouden redden. Bij ons be-
roep hoort doorzettingsvermogen en 
zelfs dan is er nog geen garantie dat 
je ervan kunt leven.

Het huidige kabinet zou het door dit 
beleid verboden moeten worden ooit 
nog naar een concert te gaan. Echter, 

tegen de tijd dat ‘we weer mogen’, is 
onze branche misschien al leeggelo-
pen, veel mensen hebben al noodge-
dwongen ander werk gezocht. En 
denk ook aan de toekomst: welke 
tiener lijkt het zonder helder per-
spectief nog een goed idee om muzi-
kant te worden, of lichtman?

afleiding
Wat was het mooi geweest als de re-
gering had gezien hoeveel wij kun-
nen bijdragen. Tijdens de lockdown, 
een periode van onzekerheid, snakte 
iedereen naar afleiding. Velen uit 
mijn vakgebied lieten zich omscho-
len tot streamingexperts, zodat ze 
jullie thuis een hart onder de riem 
konden steken en hopelijk zelf die 
investering terug konden verdienen 

en wat overhouden. Hoe makkelijk 
was het geweest vanuit de overheid 
een platform op te zetten waar men-
sen streams konden kijken. Enkel een 
voorbeeld van iets wat vrij makkelijk 
had gekund, als onze verbindende 
kracht niet structureel over het 
hoofd werd gezien door dit kabinet.
Voor velen wordt deze tijd mentaal 
steeds ondraaglijker. We praten over 
fysieke gezondheid, maar op praten 
over mentale gezondheid heerst nog 
een taboe. Psychiaters en psycholo-
gen hebben wachttijden van maan-
den. We leven in uitzichtloosheid en 
angst. Toch bekommeren we ons, op 
geheel westerse wijze, liever over het 
welzijn van onze economie, dan over 
dat van onze geest.
We moeten allemaal overleven, zo-
wel financieel als fysiek, maar zou 
het niet fijn zijn weer een glimlach te 
zien in het gezicht van ons land? 
Voor velen waren evenementen din-
gen om naar uit te kijken en naartoe 
te leven. Even een beetje licht in de 
duisternis.
Natuurlijk pretendeer ik niet dat er 
niemand meer depressief zou zijn als 
onze sector weer mocht draaien, 
maar het was voor veel mensen, 
naast een uitlaatklep, ook steun. Naar 
iedereen die in deze crisis thuis zit en 
eenzaam is, die last heeft van depres-
sies en mentale problemen: mijn 
hart gaat uit naar jullie.
Ik heb altijd geprobeerd mijn beroep 
niet als een baan te zien en heb het 
nooit voor het geld gedaan. Dit voel-
de altijd als mijn roeping. Maar we 
hadden nooit kunnen inschatten wat 
voor klap we zouden krijgen. En daar 
zijn geen buffertjes voor.
Natuurlijk zijn er mensen die het 
veel zwaarder hebben en is gezond 
zijn en ieders veiligheid het allerbe-
langrijkst. Maar onze sector is al deze 
tijd heel begripvol geweest. Alles wat 
we hebben mogen doen, hebben we 
voorzichtig gedaan. Wij houden ons 
keurig aan de voorschriften.
Waarom zijn wij steeds het allereer-
ste wat wordt geschrapt? Waarom 
moesten we met Fieldlab-evenemen-
ten bewijzen dat het veilig kan als we 
later toch weer worden gecanceld? Ik 
snap dat we niet zoveel geld opleve-
ren als toerisme of de horeca, maar 
staan we daarom permanent onder-
aan de prioriteitenlijst?
Alles wat ik vraag is: denk ook aan 
ons, soms. We doen namelijk alles 
wat we doen, uiteindelijk, voor jullie. 
Ik hoop snel weer mensen blij te mo-
gen maken met mijn muziek. <

Elke noodkreet 
die klinkt vanuit 
mijn sector 
wordt opgevat 
als gezeik.

Een oproep uit liefde voor kunst
Jett Rebel • zanger en producer nd.nl/opinie beeld anp / Ramon van Flymen

Het deels opgebouwde festivalterrein voor Lowlands in Biddinghuizen werd 
eind juli weer afgebroken. De organisatie was al begonnen met de opbouw, 
maar het festival gaat opnieuw niet door als gevolg van coronamaatregelen.

Rogier Messelink, Ede nd.nl/opinie   

Volgens opperrabbijn Raphael Evers 
stimuleert de Bijbel een vaccinatie-
plicht (ND, 3 augustus). Ik ben blij 
dat er vaccins zijn voor ouderen en 
kwetsbaren, waardoor we het aantal 
overlijdens en ziekenhuisopnamen 
kunnen reduceren. Maar een plicht 
betekent dat we ook alle gezonde 
Nederlanders verplicht vaccineren. 
Daar heb ik grote moeite mee.
Allereerst is het ook een bijbelse op-
dracht op te komen voor de zwakken 
en kwetsbaren in deze wereld. Door 
een vaccinatieplicht houden we alle 
vaccins allereerst voor onszelf (lees: 
het rijke Westen). Het is veel bijbel-
ser eerst te zorgen dat alle risicogroe-

pen in heel de wereld een vaccin krij-
gen, zodat zij beschermd zijn tegen 
de ernstige gevolgen van dit virus. 
Bovendien zijn er delen van de we-
reld waar veel meer behoefte is aan 
schoon water, goede gezondheids-
zorg en voldoende eten. Laten we al 
het geld dat we uitgeven aan vaccins, 
testen en steun aan grote bedrijven 
daaraan geven. Nu worden de rijken 
alleen maar rijker, bijvoorbeeld door 
de enorme winsten die de farmaceu-
tische bedrijven maken.
Maar ook als alle zwakken op deze 
wereld een vaccin hebben gehad, 
moet iedereen nog steeds een per-
soonlijke afweging kunnen maken 

over vaccineren. In dit kader gaat het 
me erom dat je ook vanuit de Bijbel 
mag vertrouwen op God en hoe Hij je 
geschapen heeft met een prachtig 
werkend immuunsysteem. Je ziet dat 
gezonde mensen, en zeker gezonde 
kinderen en jongeren, over het alge-
meen het virus prima aankunnen. Er 
zijn steeds meer onderzoeken die la-
ten zien dat natuurlijke immuniteit 
ook beter bestand is tegen mutaties. 
Doen we onze Schepper niet tekort 
door ons vertrouwen op een vaccin 
te stellen? En preventie kan ook door 
je leefstijl te verbeteren. Het streven 
naar groepsimmuniteit alleen via 
vaccins is veel te eenzijdig. <

Een vaccinatieplicht als bijbelse opdracht, dat gaat veel te ver

ingezonden
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Verdrietig en dankbaar voor alles wat hij in zijn leven
voor ons heeft betekend, hebben we afscheid moeten
nemen van

Lucas Jan Bos
Luuc

Emmeloord
22.09.1951

Weiteveen
† 06.08.2021

Liesbeth Bos-Haarman

Joshua en Alineke
Daniël en Alfie

Hannah
Elisabeth
Martha

Op 12 augustus is er van 19.00 tot 20.30 uur gelegenheid
om in de schaapskooi afscheid van Luuc te nemen. De
begrafenis vindt plaats in besloten kring.
Correspondentieadres
Liesbeth Bos-Haarman
Ambachtsweg 3
7765 BX Weiteveen

Prediker 3
Alles heeft zijn uur

een tijd om te huilen en een tijd om te lachen
een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen

We hebben afscheid moeten nemen van onze
karakteristieke liefdevolle broer, zwager en oom
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De schaapherder van het Bargerveen
is door de Herder thuisgehaald

 …Terwijl corona de vraag naar 
volkstuinen opstuwt, groeit het te-
kort aan tuintjes. Tegelijkertijd zien 
gemeenten er ruimte voor huizen, 
sportvelden, wegen of bruggen. 

 …De volkstuinders zien zichzelf als 
hoeders van sociale structuur, 
waardevol groen én biodiversiteit.

 ▶ Amsterdam – Rotterdam
Corona heeft de volkstuin een nieu-
we impuls gegeven. Het tekort aan 
tuinen om de eigen sla en spruitjes te 
telen, dahlia’s en gladiolen te kweken 
of gewoon in een hangmatje te lum-
melen, is nog nooit zo groot geweest. 
Dat is niet alleen in Nederland het 
geval. Ruud Grondel, voorzitter van 
de AVVN Samen natuurlijk tuinieren 

(Voorheen: het Algemeen Verbond 
van Volkstuindersverenigingen in 
Nederland), kreeg van de Franse zus-
tervereniging al de vraag of het ‘bij 
jullie ook zo’n gekkenhuis is’.
Door de vrijheidsbeperkingen die co-
rona ons de afgelopen anderhalf jaar 
heeft opgelegd, zoeken mensen an-
dere bezigheden. De volkstuin, die 
toch al in de belangstelling stond 
vanwege de toegenomen hang naar 
natuur en duurzaamheid en de wens 
om veilig en verantwoord voedsel te 
eten, bood een mooi alternatief. Pro-
bleem is alleen dat de vraag naar 
volkstuinen – er zijn er zo’n 120.000 
– ook voor de uitbraak van de pande-
mie al groot was. Veel volkstuinver-
enigingen hebben een wachtlijst, 
niet zelden één die haast net zo lang 
is als de ledenlijst. ‘Amsterdam telt, 
verdeeld over 39 complexen, zesdui-
zend volkstuinen en er staan vijfdui-
zend mensen op de wachtlijst’, illus-
treert Grondel. ‘Omdat mensen soms 
wel vijf of zes jaar moeten wachten 
tot ze een tuintje krijgen toegewe-
zen, zijn veel wachtlijsten al geslo-
ten.’ Nog meer mensen inschrijven 
heeft immers geen zin. ‘Dat is overal 
in de grote steden hetzelfde.’

Als reactie daarop heeft de stichting 
Volkstuindersbelangen Rijnmond 
een meldpunt ingesteld voor Rotter-
dammers die graag een volkstuin 
willen maar nergens zijn ingeschre-
ven. ‘We willen de behoefte zicht-
baar maken. Daar zijn we in april van 
dit jaar mee begonnen en we hebben 
nu ongeveer 450 aanmeldingen’, al-

Volkstuin speelbal in de slag om publieke ruimte

Het aandeel jongvolwassenen en mensen van middelbare leeftijd is toegenomen onder volkstuinders.

In twintig procent van de tuinen wordt fruit, groenten en bloemen gekweekt.

tekst en beeld Theo Haerkens  nd.nl/nederland

‘Amsterdam telt 
6000 volkstuinen 
en er staan 5000 
mensen op de 
wachtlijst.’

Pepijn de Lange / vk nd.nl/nederland   

Nieuwe regels: coronabewijs 
verplicht bij reis uit geel land

 ▶ Amsterdam
Sinds zondag hebben vakantiegan-
gers die naar Nederland terugkeren 
vanuit een EU-land met kleurcode 
geel te maken met nieuwe regels. 
Iedere inreiziger moet een corona-
bewijs kunnen tonen: een vaccina-
tiebewijs, een covid-herstelbewijs 
of een negatieve testuitslag.

Reizen naar gele landen is niet verbo-
den, maar er zijn wel veiligheids- of 
gezondheidsrisico’s aan verbonden. 
Onder meer België, Denemarken, 
Frankrijk, Griekenland, Italië, Luxem-
burg, Portugal, Spanje en Zwitserland 
kleuren op dit moment geel. 
Voor groene landen zoals Duitsland, 
Hongarije, Kroatië, Noorwegen, Oos-
tenrijk, Polen, Tsjechië en Zweden 
gelden bij terugkeer geen regels. De 
kleurcode oranje – alleen noodzake-
lijke reizen – wordt voor landen bin-
nen de EU alleen nog gebruikt als er 
een nieuwe virusvariant opduikt. Het 
Verenigd Koninkrijk blijft wel oranje. 

Voor rode landen, veelal buiten Euro-
pa, geldt het advies er niet naartoe te 
reizen.
Iedere reiziger vanaf 12 jaar die uit 
een geel land terugkeert, moet bij de 
grens een coronabewijs kunnen to-
nen. Dat mag een bewijs van volledi-
ge vaccinatie van minstens twee we-
ken oud zijn, bijvoorbeeld de QR-code 
uit de CoronaCheck-app. Wie tussen 
11 en 180 dagen geleden positief op 
het coronavirus is getest, kan ook met 
een herstelbewijs uit de voeten.
Andere reizigers moeten in de 48 uur 
voor aankomst, in het buitenland een 
PCR-test ondergaan. Zij mogen alleen 
met een negatieve testuitslag reizen. 
Een antigeentest, die sneller een uit-
slag geeft, mag ook, maar alleen in de 
laatste 24 uur voor aankomst in Ne-
derland. Wie korter dan twaalf uur in 
een geel land is geweest, heeft geen 
coronabewijs nodig.
Terug in Nederland krijgen reizigers 
het advies zich op de tweede en vijfde 

dag nogmaals te laten testen – ook 
degenen die met een vaccinatie- of 
herstelbewijs de eerdere testver-
plichting ontliepen. Je kunt daarvoor 
naar de GGD of een zelftest doen.
De testmogelijkheden verschillen per 
land. Zo kun je in Frankrijk op prak-
tisch elke straathoek terecht voor een 
PCR- of antigeentest. In Italië mogen 
apotheken op afspraak coronasnel-
testen afnemen. In België kunnen 
buitenlanders alleen bij commerciële 
aanbieders terecht. Ook de prijzen 
voor een test lopen uiteen. In Frank-
rijk betalen toeristen 49 euro voor 
een PCR-test, in België 120 euro. Op 
de website wijsopreis.nl van het mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken staan 
de testlocaties voor toeristen.
Wie positief test, wordt geacht niet te 
reizen. Pas als je kunt aantonen dat je 
van de besmetting bent hersteld, mag 
je Nederland weer binnen. Op het 
passeren van de grens zonder corona-
bewijs staat een boete van 95 euro. <

anp    

Arrestatie na 
aanrandingen

 ▶ Zoetermeer
De politie heeft vrijdagavond een 
21-jarige man uit Zoetermeer aan-
gehouden die ervan wordt verdacht 
afgelopen week in Zoetermeer drie 
vrouwen te hebben aangerand en 
beroofd. Twee slachtoffers raakten 
daarbij lichtgewond. De politie ver-
moedt dat het om één verdachte 
gaat. De woning van de verdachte is 
doorzocht, waarbij spullen in beslag 
zijn genomen voor onderzoek. <

anp    

Boetes na gesjoemel 
in paardenhandel

 ▶ Den Haag
Onderzoek van de Belastingdienst 
naar gesjoemel met de handel in eli-
tepaarden heeft 100 miljoen aan na-
heffingen en boetes opgeleverd. Een 
woordvoerder van de fiscus beves-
tigt berichtgeving in het AD daar-
over. De krant berichtte over de 
markt van exclusieve spring- en 
dressuurpaarden, waarin tientallen 
miljoenen aan belasting wordt ont-
lopen. <
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Te weinig personeel 
ziekenhuis Dordrecht

 ▶ Dordrecht
Het Albert Schweitzer-ziekenhuis in 
Dordrecht heeft zo weinig mede-
werkers beschikbaar, dat bevallende 
vrouwen misschien moeten uitwij-
ken naar andere ziekenhuizen in de 
regio. Geplande bevallingen worden 
mogelijk verplaatst naar een andere 
dag. De krapte kan tot het einde van 
de zomervakantie duren. <



dus voorzitter Erik van Idsinga. Hij 
wijst erop dat maar de helft van de 
volkstuinverenigingen op zijn web-
site een verwijzing naar het meld-
punt heeft opgenomen. De belang-
stelling kan dus nog groter zijn, wil 
hij maar zeggen.
Het zijn niet alleen de volkstuinders 
zelf die gewag maken van het enor-

me tekort aan tuinen en tuintjes. De 
gemeente Rotterdam inventariseert 
elke vijf jaar de behoefte en consta-
teert in haar ‘Monitor Volkstuinen 
2021’ een tekort van niet minder dan 
28 procent, tegen negen procent in 
2002. Het aantal tuinen is in die peri-
ode niet gestegen, maar juist afgeno-
men van 5922 tot 5262. Die daling 

wordt grotendeels toegeschreven 
aan de ontwikkeling van de nieuw-
bouwwijk Park Zestienhoven, waar-
aan het gelijknamige volkstuinen-
complex deels werd opgeofferd. Op 
het voormalige Keyenburg-complex 
gingen sinds 2016 23 tuintjes verlo-
ren door plaatsing van zogenaamde 
tiny houses.

De onderzoekers spreken van een 
‘spectaculaire’ groei van de wachtlijs-
ten. Het gros van de volkstuinen in 
Rotterdam betreft verblijfstuinen, 
tuinen waar een huisje op staat waar 
mensen bijvoorbeeld het weekeinde 
doorbrengen. Niet meer dan twintig 
procent betreft ‘nutstuinen’, tuinen 
waar mensen groente en fruit telen 
of bloemen kweken. Het tekort daar-
aan is minder gegroeid en bedraagt 
24 procent.

jongvolwassenen
Volgens Van Idsinga werd de vraag 
naar tuinen in het verleden gestimu-
leerd doordat mensen hun caravan of 
een vaste standplaats op de camping 
ervoor inwisselden. Tegenwoordig 
zoeken met name hogeropgeleiden 
in Rotterdam volgens hem een volks-
tuin voor ‘de combinatie van stad en 
groenbeleving’. De daling van de ge-
middelde leeftijd van de tuinders 
met één jaar tot ruim 56 jaar in de 
Monitor lijkt dat te bevestigen. Voor-
al het aandeel jongvolwassenen (25 
tot en met 34 jaar) en mensen van de 
middelbare leeftijd (45 tot en met 64 
jaar) is toegenomen. Een van de ver-
enigingen meldt volgens de Monitor 
een ‘sterke aanwas van hippe twinti-
gers’. Het aantal 75-plussers daalde 
en verwacht wordt dat die trend zich 
doorzet.

Dat de gemeenten kampen met ern-
stige woningtekorten stelt de volks-
tuinders bepaald niet gerust. In de 
strategische verkenningen voor de 
woningbouw zijn op de kaart van 
Rotterdam cirkels getrokken waar 
ook volkstuincomplexen binnen val-
len, vertelt Van Idsinga. ‘De gemeen-
te onderzoekt of die gebieden een 
andere bestemming kunnen of moe-
ten krijgen.’ Dat maakt de bezorgd-
heid bij de verenigingen niet minder: 
‘Het bruist en gist. We zijn met een 
aantal verenigingen aan het kijken 
hoe we daar gezamenlijk een ant-
woord op kunnen vinden en met de 
gemeente om de tafel kunnen.’ De 
verenigingen proberen elkaar vast te 
houden omdat ze bang zijn dat ze 
anders tegen elkaar worden uitge-
speeld. ‘Vroeger had je de Rotter-
damse Bond van Volkstuinders, die 
de grond verhuurde aan de vereni-
gingen en tevens fungeerde als ge-
sprekspartner voor de gemeente, 
maar die bestaat al een paar jaar niet 
meer.’
Van Idsinga benadrukt dat de onge-
veer veertig volkstuinen in Rotter-
dam ‘een essentieel onderdeel vor-
men van de sociale structuur in de 
stad’ en dat er dringend behoefte is 
aan uitbreiding. Dat neemt niet weg 
dat ook de volkstuinverenigingen het 
belang zien van woningbouw en goe-
de verbindingen, die immers essenti-
eel zijn voor vervoer en werkgele-
genheid. Daarom zoeken ze 
inbedding van de volkstuincom-
plexen in het openbare groen. ‘De 
volkstuinen moeten inclusief wor-
den!’ De complexen moeten niet lan-
ger uitsluitend open zijn voor lief-
hebbers van uien en aardbeien, maar 
ook voor wandelaars en fietsers.

natuurwaarde
Dat is ook de visie van de AVVN. ‘De 
natuurwaarde in de volkstuinen is 
hoog. Een volkstuinencomplex gaat 
niet ten koste van gemeentelijk 
groen, maar zorgt juist voor kwalita-
tieve verbetering van de groene om-
geving’, stelt Grondel, die het al ‘heel 
wat’ vindt dat onlangs in de hoofd-
stedelijke Volkstuinnotitie is vastge-
legd dat er geen tuintjes meer mogen 
verdwijnen.
Dat volkstuincomplexen andere be-
stemmingen krijgen, speelt niet al-
leen in de vier grote steden; ook in 
plaatsen als Leiden en Purmerend 
hebben volkstuintjes in de afgelopen 
jaren een andere bestemming gekre-
gen. Toch hoeft het niet altijd slecht 
af te lopen, zo blijkt uit het succes 
waarmee Streven naar Verbetering in 
Rotterdam wist te voorkomen dat 
het een derde van zijn oppervlakte 
moest inleveren voor uitbreiding van 
voetbalclub Steeds Hoger. De vereni-
ging plaatste naambordjes bij bomen 
en planten en zette de eigen sociale 
functie in de wijk eens goed in het 
zonnetje. Meer dan vijfduizend 
handtekeningen ten gunste van de 
stadsnatuur – ‘De bijzondere vogels 
die er leven, zijn aantoonbaar van 
meerwaarde’ – deden het gemeente-
bestuur begin dit jaar van gedachten 
veranderen.
Hoewel de AVVN de volkstuincom-
plexen een eigen plaats wil geven in 
het openbare groen en bereid is die 
open te stellen voor een breder pu-
bliek, is de consequentie wel dat de 
inrichting dient te worden aange-
past. ‘Want dit mag niet ten koste 
gaan van bijvoorbeeld de veiligheid 
op de tuinen.’ <

Volkstuin speelbal in de slag om publieke ruimte

Het aandeel jongvolwassenen en mensen van middelbare leeftijd is toegenomen onder volkstuinders.

‘Een volkstuinencomplex zorgt voor kwalitatieve verbetering van de groene omgeving.’

tekst en beeld Theo Haerkens  nd.nl/nederland
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Vrolijk spul, plaag voor het vee
Simoon Hermus / vk nd.nl/nederland beeld Harry Cock

Om de biodiversiteit te bevorderen wordt in bermen het jakobskruiskruid ingezaaid. 
Boeren zijn daar niet onverdeeld gelukkig mee.

Boeren maken zich zorgen over het opruk-
kende jakobskruiskruid, waar koeien en 
paarden doodziek van kunnen worden. Ooit 
werd het kruid ingezaaid in bermen om de 
biodiversiteit te bevorderen. Nu wil de plant 
niet meer zomaar verdwijnen.

 ▶ Dwingeloo
Met twee handen om de stengel rukt Dirk 
Bruins het jakobskruiskruid uit de grond aan 
de rand van zijn weiland in Dwingeloo. De 
melkveehouder is geen liefhebber van de plant. 
Vorige zomer zag hij dat de huid van een van 
zijn koeien losliet, ‘een heel akelig gezicht’. Hij 
liet er een veearts naar kijken, die hem vroeg of 
het dier soms jakobskruiskruid had gegeten.
Boerenbelangenclub LTO – Bruins is voorzitter 
van LTO Noord – maakt zich zorgen over het 
oprukken van de vrolijke gele plant. De vereni-
ging roept gemeenten, provincies, waterschap-
pen en andere terreinbeheerders op om het 
kruid rond weidegronden terug te dringen. 
Vijftien jaar geleden begonnen provincies met 
het toevoegen van het kruid aan zaaimengels 
om bermen te verstevigen en de biodiversiteit 
te verbeteren. Onder meer de provincie Dren-
the laat het jakobskruiskruid nu weg uit het 
mengsel, maar de plant draagt veel zaad en 
tiert welig. Mede door de huidige natte zomer 
kleuren zandgronden in Nederland in rap tem-
po geel.
Het eten van jakobskruiskruid is schadelijk 
voor zoogdieren – het bevat pyrrolizidine-alka-
loïden (PA’s), die de lever aantasten. Vooral 
koeien en paarden kunnen ziek worden als ze 
veel van de plant eten. Bij mensen kan de lever 
beschadigd raken als ze regelmatig thee drin-

ken van PA-houdende planten. Paarden en 
koeien eten normaal gesproken niet van de 
plant, omdat hij bitter smaakt.

doodgeboren veulens

Maar als jakobskruiskruid in weilanden groeit, 
kan het na het maaien en verhakselen in het 
hooi terechtkomen. De dieren proeven het dan 
niet meer. Vorig jaar hield LTO een enquête on-
der paardenhouders in Nederland. Van de 1550 
respondenten had bijna 90 procent het ja-
kobskruiskruid op eigen grond aangetroffen. 
Een derde van hen zei er problemen van te on-

dervinden, zoals paarden met leverziekte en 
doodgeboren veulens.
Ecoloog Nils van Rooijen van de Wageningen 
Universiteit is sceptisch. Hij erkent dat de plant 
giftig is, maar onderstreept dat koeien en paar-
den het kruid in de wei links laten liggen zo-
lang er genoeg alternatieven zijn. Daarnaast 
moeten ze veel van het jakobskruiskruid bin-
nenkrijgen voor ze gevaarlijk ziek worden – 
een dosis van zo’n 20 procent van het li-
chaamsgewicht is dodelijk.
Wie de plant eenmaal herkent, ziet ’m overal. 
In de bebouwde kom, aan de rand van indus-
trieterreinen, in de duinen. ‘Jakobskruiskruid 

groeit goed op braakliggend terrein’, zegt Van 
Rooijen. ‘In paardenweiden komen de planten 
voor als er kale plekken ontstaan. Maar in een 
dichtbegroeide grasweide groeien ze amper. 
Het klopt dat ze veel zaden loslaten en dus 
enorm kunnen oprukken. Maar het zijn geen 
goede windverspreiders; het zaad komt niet 
verder dan een paar meter.’

theorie versus praktijk

Boer Bruins wijst op het veld. Hoe langer je 
kijkt, hoe meer gele plukjes er opdoemen. ‘Je 
hebt de theorie en de praktijk’, zegt hij. ‘Je kunt 
wel zeggen dat de planten alleen in de berm 
groeien, maar ik zie ze toch echt in mijn gras-
veld staan. Ik kan deze hoeveelheid nog wel 
handmatig lostrekken. Maar als je vlak bij de 
A28 zit, bij het talud waar het helemaal geel 
ziet, is het een ander verhaal. Daar staat altijd 
wind. Geloof me, dan komen die zaden een 
stuk verder.’
Dierenarts Wim Schaap van Diergeneeskundig 
Centrum Bekenland in Gelderland begrijpt de 
zorgen van Bruins. ‘De alkaloïden uit de plant 
worden omgezet in gifstoffen waar levercellen 
van kapotgaan.’ Na herhaalde blootstelling ver-
liest de lever capaciteit. ‘Die leverschade is on-
omkeerbaar.’ Alkaloïden mogen volgens EU-
richtlijnen niet in veevoer voorkomen, omdat 
er een overdracht op de melk mogelijk is.
Over één ding zijn boer Bruins en ecoloog Van 
Rooijen het eens: het kruid is eenvoudig te be-
strijden. Als de gemeenten en andere instanties 
hun maaibeleid aanpassen en inzetten op een 
berm met andere plantensoorten, krijgen de 
zaden weinig kans te ontkiemen. Daarbij is ja-
kobskruiskruid doorgaans een tweejarige 
plant, zegt Van Rooijen. ‘Als je voorkomt dat hij 

ruimte krijgt, is-ie zo weg.’ Maar bermen wor-
den expres later gemaaid om insecten van de 
planten te laten profiteren.

nectarleverancier

Chris van Swaay, projectleider bij de Vlinder-
stichting, wil graag dat dat zo blijft. Het kruid 
komt van nature in Nederland voor. ‘Ja-
kobskruiskruid is een belangrijke nectarleve-
rancier, er zijn insecten die alleen van deze 
plant eten.’ Zolang boeren opletten dat het 
kruid niet in hooi terechtkomt, kan de plant 
wat hem betreft blijven staan.

‘Hij hoeft niet overal weg’, reageert Bruins. 
‘Maar die plant is ingezaaid. Dus hoe natuurlijk 
is het om hem alles over te laten nemen?’ Hoe-
wel zieke koeien minder melk produceren, gaat 
het Bruins niet alleen om het economische ver-
haal. ‘Ik ben bang dat mensen denken: kijk, de 
boeren zijn weer ergens tegen. Maar ik ben 
echt niet tegen bermbeplanting.’
Zelf zaait hij vrijwillig wilde bloemen aan de 
randen van zijn percelen. ‘Omdat het goed is 
voor de biodiversiteit.’ Maar ook omdat hij het 
een prachtig gezicht vindt. Het paars van de 
distels, het rood van de klaprozen – en het geel. 
Maar dan van de margrietjes. <

Stoffen uit de plant 
worden omgezet in 
gif dat levercellen 
kapotmaakt.

‘Het hoeft niet overal 
weg. Maar hoe 
natuurlijk is het dat 
het alles overneemt?’

Dirk Bruins trekt jakobskruiskruid uit zijn weiland. Door de huidige natte zomer tiert de pland in Nederland welig.



 …Een groot laadplein aan zee, waar 
je je elektrische auto goedkoop van 
stroom kunt voorzien onder de zon-
nedaken.

 …Groendus van ex-Eneco-CEO Je-
roen de Haas brengt vraag en aan-
bod van groene energie bij elkaar 
– broodnodig in een nieuw energie-
systeem.

 ▶ Utrecht
‘Dit is heus niet het ei van Columbus’, 
zegt Jeroen de Haas, zittend op een 
bankje aan de boulevard van Bloe-
mendaal aan Zee. De zon straalt uit-
bundig op deze doordeweekse och-
tend. Even verderop staan enkele 
elektrische auto’s geparkeerd onder 
twee reusachtige overkappingen van 
vijfduizend zonnepanelen.
Deze nieuwe ‘zonneparking’ in Bloe-
mendaal is een mooi voorbeeld hoe 
het nieuwe, groene energiesysteem 
moet functioneren; vraag en aanbod 
van duurzame elektriciteit komen 
hier samen en vullen elkaar aan.
Op een mooie zomerse dag gaan bad-
gasten naar zee en parkeren hun e-
auto onder de zonnepanelen. Als de 
strandgangers ’s middags gebruind 
en rozig terugkeren bij hun auto, is 
die gevuld met zonnestroom en 
dankzij de schaduw lekker koel, 
waardoor de airco bij vertrek minder 
hard hoeft te loeien.
Deze zonneparking vormt een per-
fecte match tussen aanbod en vraag 
naar elektriciteit. En het opwekken 
van stroom gebeurt ook nog eens 
zonder extra ruimte in te nemen; de 
parkeerplaats was er immers al.
Een ‘zonnecarport’ als deze mag geen 
raketwetenschap zijn, maar is wel 
een elegante manier om de energie-
transitie soepeler te laten verlopen. 
Het idee komt van Groendus, een 
jong bedrijf dat duurzame oplossin-
gen voor de zakelijke markt bedenkt. 
De Haas, voormalig CEO van Eneco, is 
sinds de oprichting betrokken bij 
Groendus. Het bedrijf verzorgt de 
technische ontwikkeling en het ad-
vies, en zoekt daar financiers bij. 
Kern van de werkwijze is het berei-
ken van ‘gelijktijdigheid’: groene 
stroom gebruiken op het moment 
dat ze wordt geproduceerd.
In het huidige energiesysteem past 
het aanbod van elektriciteit zich aan 
aan de vraag. Is er meer vraag, dan 
gaat de elektriciteitscentrale een 
tandje harder. Bij duurzame energie 
varieert het aanbod met het weer: 
meer zon en meer wind betekenen 
meer energie. Als de vraag niet mee-
beweegt op deze groene golven, ont-
staan overschotten en tekorten.
Overschotten belasten het elektrici-
teitsnet en bij tekorten moeten fos-
siele centrales bijspringen, wat tot 
onnodige CO2-uitstoot leidt. Groen-
dus helpt zakelijke gebruikers hun 
vraag beter af te stemmen op het 
aanbod. Dat helpt de energietransitie 
en er valt ook nog wat mee te verdie-
nen.
De Bloemendaalse parking is het ide-
ale voorbeeld. Badgasten komen im-
mers als het zonnig is (veel aanbod) 
en hebben tijdens de reis een deel 
van hun accu verbruikt (meer vraag). 
De auto-accu’s kunnen dus met de 
zon van de dag worden bijgevuld 
zonder het elektriciteitsnet te belas-
ten. Dat is prettig voor netbeheer-
ders, die nu soms al moeite hebben 
alle groene stroom in het stroomnet 
weg te krijgen.
Maar er kan meer. Stel dat diezelfde 

netbeheerders zouden zien dat de 
vraag naar elektriciteit in bijvoor-
beeld Rotterdam aan het begin van 
de avond zal stijgen, dan kunnen ze 
de accu’s van e-auto’s in Bloemen-
daal met bestemming Rotterdam 
voorrang geven om volledig op te la-
den. Als deze auto’s aan het eind van 
de dag naar Rotterdam rijden, kan 
het overschot worden teruggeleverd 
via een lokale laadpaal om de ener-
gievoorziening ter plaatse te onder-
steunen.
Ook de automobilist profiteert. Die 
kan goedkoop stroom ‘tanken’ in 
Bloemendaal, om het later voor een 
meerprijs te verkopen via een Rotter-
damse laadpaal. Nu is dit nog theorie. 
Maar de technologie om het mogelijk 
te maken, komt de komende jaren 
beschikbaar.
Bedrijven die veel elektriciteit ver-
bruiken, kunnen nu al profiteren. 
Voor hen heeft Groendus een ener-
giemarktplaats. Hier worden vraag 
en aanbod van groene stroom gekop-
peld zonder tussenkomst van een 
traditionele energieleverancier.
Particulieren komen later, voor hen 
moet thuis achter de meter nog veel 
gebeuren; apparaten moeten zich 
automatisch gaan aanpassen aan het 
aanbod. Dus de wasmachine moet 
vanzelf gaan draaien, de auto moet 
automatisch opladen en de warmte-
pomp moet zelfstandig energie buf-
feren als de zon schijnt of als het 
hard waait. Nu kunnen ze dat nog 
niet, maar digitalisering gaat een 
hoge vlucht nemen achter de meter-
kast, verwacht De Haas.

overtuiging
Bij de energietransitie gaat het iets te 
vaak over technologie, vindt De Haas. 
‘Geloof’ noemt hij minstens zo be-
langrijk. ‘Want’, zegt hij, ‘als je er-
gens in gelóóft, zal het gebeuren. Kijk 
naar Silicon Valley, waar een soort 
heilige overtuiging bestaat dat tech-
nologie alles kan oplossen.’
Toen hij nog de scepter zwaaide bij 
Eneco, riep De Haas in 2007 dat het 
energieconcern honderd procent 
duurzaam moest worden. We had-
den slechts een vaag idee hoe dat 
moest, zegt hij nu. ‘Maar we waren 
ervan overtuigd dat verandering 
noodzakelijk was.’
Tot zijn verrassing kwam de grootste 
weerstand eerst van techneuten. 
‘Toen ik windmolens wilde neerzet-
ten, zeiden ze: je introduceert een 
systeemrisico.’ Vanuit hun standpunt 
bezien begrijpelijk. Technici willen 
liefst een apparaat dat ze kunnen 
sturen, zoals een gascentrale die je 
even harder of zachter zet.
Om hun weerstand te overwinnen 
nam De Haas zich destijds iets voor: 
als het lukt ingenieurs enthousiast te 
maken, komt het goed. Die gaan dan 
aan het werk, puzzelen aan oplossin-
gen en zorgen dat het werkt.
Overtuiging is volgens De Haas de 
sleutel om tot noodzakelijke veran-
deringen te komen. Voorbeeldgedrag 
van overtuigde CEO’s is daarom zo 
belangrijk. ‘Kijk naar KLM, Schiphol, 
NS, die willen nu allemaal duurzaam 
zijn.’ Als dit gebeurt, volgen er meer 
en komt de verandering. < Jeroen de Haas van Groendus: ‘Digitalisering gaat een vlucht nemen, ook achter de meterkast.’

De overkapping van zonnepanelen in Bloemendaal aan Zee waaronder strandgangers hun auto kunnen opladen.

Waar: Utrecht
Sinds: 2021
Aantal werknemers: 110
Jaaromzet: nog niet bekend

Groendus

Bard van de Weijer / vk  nd.nl/economie beeld raymond rutting

Zonneparking aan het strand
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Amsterdam regenbui 19 regenbui 20 Athene zonnig 35 zonnig 37 Antalya zonnig 40 zonnig 41
Apeldoorn regenbui 20 bewolkt 20 Barcelona bewolkt 28 bewolkt 29 Bangkok bewolkt 37 bewolkt 36
Arnhem regenbui 20 bewolkt 20 Berlijn bewolkt 24 hagel 22 Buenos Aires regen 6 bewolkt 11
Breda regenbui 20 bewolkt 21 Boedapest onweer 29 bewolkt 31 Casablanca bewolkt 24 bewolkt 25
Den Bosch regenbui 19 bewolkt 20 Bordeaux bewolkt 25 bewolkt 28 Curaçao bewolkt 31 onweer 31
Den Haag regenbui 18 regenbui 19 Brussel regenbui 20 bewolkt 21 Delhi onweer 36 bewolkt 40
Den Helder regenbui 19 regenbui 20 Dublin hagel 18 bewolkt 20 Johannesburg zonnig 24 zonnig 20
Eindhoven regenbui 21 bewolkt 21 Frankfurt bewolkt 24 bewolkt 24 Lima bewolkt 17 bewolkt 18
Emmen regenbui 19 regenbui 20 Heraklion zonnig 33 zonnig 34 Los Angeles zonnig 25 zonnig 26
Enschede regenbui 20 regenbui 21 Innsbruck onweer 22 onweer 25 Melbourne bewolkt 16 bewolkt 16
Groningen regenbui 19 regenbui 20 Kopenhagen type 20 type 20 Mexico City regenbui 26 regenbui 25
Leeuwarden regenbui 18 regenbui 19 Las Palmas zonnig 22 zonnig 22 Nairobi regen 24 regen 26
Lelystad regenbui 19 regenbui 20 Lissabon bewolkt 26 bewolkt 28 New Orleans onweer 34 bewolkt 34
Maastricht regenbui 20 regenbui 21 Londen hagel 19 bewolkt 22 New York bewolkt 29 onweer 30
Middelburg regenbui 20 bewolkt 20 Madrid bewolkt 33 zonnig 35 Paramaribo onweer 34 onweer 33
Nijmegen regenbui 20 bewolkt 21 Milaan bewolkt 30 bewolkt 31 Peking onweer 33 bewolkt 31
Rotterdam regenbui 20 regenbui 21 Moskou bewolkt 26 onweer 27 Seoul onweer 33 onweer 31
Terschelling regenbui 18 regenbui 18 Nice bewolkt 29 bewolkt 30 Singapore onweer 32 onweer 32
Utrecht regenbui 20 regenbui 21 Oslo hagel 17 onweer 20 Sydney bewolkt 19 bewolkt 23
Venlo onweer 20 bewolkt 21 Parijs bewolkt 21 bewolkt 23 Tel Aviv bewolkt 33 bewolkt 33
Vlissingen regenbui 20 bewolkt 20 Rome bewolkt 32 bewolkt 34 Tokio onweer 32 zonnig 34
Winterswijk onweer 20 regenbui 21 Sofia bewolkt 36 bewolkt 34 Toronto onweer 33 onweer 30
Zierikzee regenbui 19 regenbui 20 Stockholm hagel 20 bewolkt 21 Tunis bewolkt 45 bewolkt 47
Zwolle regenbui 19 regenbui 20 Warschau onweer 24 onweer 25 Vancouver bewolkt 22 bewolkt 24
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Wisselvallig
De dag start vooral in het 
noordwesten met een aantal 
buien. In het zuidoosten is het 
’s ochtends overwegend droog. 
In de middag komen verspreid 
over het land buien voor met 
mogelijk een klap onweer. Met 
een matige zuidwestenwind 
waait het duidelijk minder hard 
dan afgelopen weekend. De 
temperatuur stijgt naar 19 in het 
noorden tot 21 in het zuidoosten 
van het land. Daarmee is het vrij 
koel voor de tijd van het jaar. 
Normaal wordt het in augustus 
20 tot 25 graden. Bovendien voelt 
het door de wind nog een fractie 
koeler aan. Vanavond doven de 
buien geleidelijk uit en wordt 
het op steeds meer plaatsen 
droog. Komende nacht zijn vooral 
de kustregio’s gevoelig voor 
buien vanuit het zuidwesten. 
Uiteindelijk wordt het niet 
kouder dan 14 tot 16 graden. 
Dinsdag neemt de buiigheid 
geleidelijk af en zijn er vaker 
droge perioden met ruimte voor 
de zon. Met maxima van 20 tot 
22 graden wordt het wat warmer 
dan de dagen ervoor. De dagen 
daarna lijken overwegend droog 
te verlopen met geregeld ruimte 
voor de zon. Woensdag wordt het 
lokaal zomers warm met maxima 
van 22 tot 26 graden. Donderdag 
wordt het nog wat warmer 
met lokaal 28 graden in het 
zuidoosten van het land. Volgend 
weekend lijkt de kans op buien 
weer wat toe te nemen. 

Roosmarijn Knol

Warmst: 32,6 °C in 2020 
Koudst: 6,3 °C in 1921 
Natst: 30,1 mm in 1951 

Maximum 32.6 °C
Minimum 21.5 °C
Aantal mm 0.0 mm

Delfzijl 01:25 uur 13:36 uur
Dordrecht 05:54 uur 18:14 uur
Harlingen 11:25 uur 23:55 uur
IJmuiden 05:09 uur 17:35 uur
Rotterdam 05:19 uur 17:39 uur
Stavenisse 05:15 uur 17:34 uur
Vlissingen 03:28 uur 15:47 uur
Yerseke 05:12 uur 17:26 uur
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eilanden

Arnhem 879 6
Keulen 3958 -11
Konstanz 39659 -1
Lobith 1064 3
Zwolle 79 5

MORGENVANDAAG

HOOGWATER

WATERHOOGTE (CM)

MORGEN

MORGEN

Madrid

Tunis

Parijs

londen

Berlijn

WarsChau

Moskou

helsinki
oslo

duBrovnik isTanBoel

aThene

roMe

duBlin

lissaBon

19

maandag 9 augustus 2021
nederlands dagblad



puzzel

9 6 3 2
1 2 9 5 4

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

3 4
4 6 2 7

3 9 2
2 8 5 7 9 3

7 9
9 7 8

1 2
9 4

5 6 4 3 2
3 2 8 6

5 1 6
3 8

2 7 3

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

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

OPLOSSING SUDOKU

HEAVY VAN ZATERDAG

SUDOKU

BREINBREKER

lossen

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

OPLOSSING SUDOKU

MEDIUM VAN ZATERDAG

OPLOSSING 

WOORDZOEKER

VAN ZATERDAG

OPLOSSING VORIGE BREINBREKER

© Sanders Puzzelboeken
9-08-21

Welke letter moet nog rood 
worden ingekleurd?

DE OPLOSSING VAN DEZE PUZZEL KOMT  

IN HET ND VAN MAANDAG 16-08-21

2. Te beginnen met het eerste 
getal worden de volgende 
bewerkingen uitgevoerd: -1, 
+2, -3, +4, -5, +6.

Was de ijsbergsla en snijd de bladen 
in smalle reepjes.
Was de koriander en knip de blaadjes 
klein.
Verwarm de wraps in een droge koe-
kenpan.
Maak het chilimengsel op smaak met 
de koriander.
Verdeel de reepjes ijsbergsla, het chi-
limengsel, de kaas en de yoghurt over 
de wraps en rol ze op. <

bereiding
Pel de ui en de knoflook en snijd ze 
klein.
Maak de paprika’s schoon en snijd ze 
in blokjes. 
Maak het pepertje schoon en snijd 
het klein.
Laat de kidneybonen uitlekken en 
spoel ze af.
Verwarm de olie en fruit hierin de ui 
en de knoflook glazig.
Bak de paprika’s en het pepertje mee.
Voeg de maïs, de kidneybonen en de 
tomatenblokjes toe en laat de chili 10 
minuten zacht pruttelen.

recept

In dit recept maken we gezondere en duurzamere keuzes, 
oftewel Eetwissels. Zo kiezen we voor volkoren wraps in 
plaats van witte, nemen we kidneybonen in plaats van 
gehakt, en ruilen we crème fraîche of zure room in voor 
Griekse yoghurt (0% vet).

107. Ik ben al aan het bedenken hoe 
ik ervoor ga zorgen dat ze van ge-
dachten verandert. De woorden lig-
gen op het puntje van mijn tong. Ik 
ben geen klein kind meer. Ik ben der-
tien. Ik wil al die mensen ook helpen. 
Ik weet hoe ik voorzichtig moet zijn. 
Ik zal mijn masker op doen. Ik kan de 
mand dragen.
Dat is allemaal waar, maar de werke-
lijke reden is dat ik geen dag meer in 
dit huis wil zijn en doen alsof ik de 
lijken niet zie die zich opstapelen op 
de stoep en in de salon en zelfs in het 
koetshuis, waar oom Fred eerst de 
extra kisten opsloeg in de tijd dat er 
nog extra kisten waren. Ik ben het 
beu dat Evie steeds zegt wat ik moet 
doen en ik heb genoeg van Willa’s 
gejengel en oom Fred die loopt rond 

te stampen en te klagen dat hij geen 
lijken meer kan aannemen. 
Ik wil ergens zijn waar er iets gebeurt 
wat goed is en fijn, al is het maar dat 
mama en ik iemand die ziek op bed 
ligt soep brengen.
Ik doe mijn mond open om alle rede-
nen op te noemen waarom ik wel 
met haar mee zou mogen. Maar dan 
maakt die blik in haar ogen die zegt 
dat ik niet mee mag opeens plaats 
voor een andere. Ik heb haar niet 

meer zo naar me zien kijken sinds 
Henry is gestorven. 
Haar ogen zeggen dingen waar haar 
mond nog niet aan toe is. Dat ze mis-
schien zou willen dat ze mijn zussen 
en mij kon beschermen tegen wat er 
gebeurt en hoe moeilijk het is om 
moeder te zijn en toch zo machte-
loos.
‘Ik zal voorzichtig zijn,’ zeg ik. ‘Ik zal 
niemand naar me laten hoesten.’ 
Mama geeft niet meteen antwoord, 
maar haar ogen zijn strak op de mij-
ne gericht.
Ik steek mijn hand uit en leg die op 
haar arm. 
Ze kijkt naar mijn hand op haar 
mouw en het is alsof ze kijkt hoe 
lang mijn vingers zijn en of ik wel in 
staat zal zijn om haar te helpen.

38. Josephine merkte dat haar paard 
vermoeid begon te raken door de 
lange dagen en korte nachten. Daar-
om reed ze soms een paar uur mee 
op de wagen, zodat het dier achter de 
wagen kon lopen zonder berijder op 
zijn rug.
Aan het einde van de derde dag trok-
ken ze over een heuvel heen. Plotse-
ling zagen ze de eerste daken van de 
stad Bayeux verschijnen. De boven 
alles uitstekende kathedraal weer-
kaatste het zonlicht. Het was een 
prachtig gezicht. 
‘Mooi hè,’ zei Geoff, die naast haar op 
de wagen zat. ‘Je zou het klooster 
eens moeten zien.’ Hij keek verlan-
gend uit naar de stad. ‘Hm,’ mom-
pelde Josephine. Ze keek niet naar de 
stad, maar naar het dal ernaast. Daar 
lagen honderden kampvuren met 

groepen soldaten erbij. Talloze ten-
ten stonden opgezet. Het leger van 
hertog Willem zag er indrukwekkend 
uit. 
Ze sprong van de wagen en maakte 
haar paard los. 
‘Hier scheiden onze wegen zich, niet-
waar?’ vroeg Geoff. Ze knikte en 
glimlachte. ‘Dank jullie wel voor het 
eten en gezelschap. Ik zal jullie nooit 
vergeten.’ De anderen probeerden 
haar te overreden om bij hen te blij-

ven, maar ze wist dat ze dat niet kon. 
‘Tot ziens, misschien.’ 
‘Veel geluk. Moge God je behoeden!’ 
Geoff zwaaide vanaf de wagen, ter-
wijl de groep de heuvel af reed naar 
de stad. Even bleef ze de muzikanten 
na staan kijken. Toen richtte ze haar 
blik op het leger en gaf haar paard de 
sporen. 
Het kampement was toch nog verder 
weg dan het vanaf de heuvel had ge-
leken. Het nam bijna een uur in be-
slag om beneden bij de eerste solda-
ten aan te komen. Ze viel niet op in 
haar stoffige en besmeurde kleding. 
Langzaam stapte ze met haar paard 
langs de troepen. Het onverzorgde 
uiterlijk van de meeste mannen gaf 
hun een grimmige uitdrukking. Hun 
kleding en wapens waren vies. Over-
al klonk gevloek en geschreeuw.

het tegendeel van 
verdriet

geheim van de schrijver

wordt vervolgd

wordt vervolgd

 feuilletons

ingrediënten 
voor 2 personen
• 1 ui
• 1 teentje knoflook
• 2 gele en/of rode paprika’s
• 1 klein rood pepertje
• 2 eetlepels olijfolie
• 1 blik kidneybonen (uitlekge-

wicht 250 gram)
• 1 blikje maïs zonder zout (uit-

lekgewicht 140 gram)
• ½ blik tomatenblokjes zonder 

zout
• 4 bladen ijsbergsla
• ½ bosje koriander
• 2 grote of 4 kleine volkoren 

wraps
• 2 eetlepels geraspte 30+-kaas
• 2 eetlepels Griekse yoghurt 0% 

vet

▶ ▶ info: voedingscentrum.nl

tekst en beeld voedingscentrum  nd.nl/varia

Volkorenwraps met kidneybonen

20

maandag 9 augustus 2021
nederlands dagblad



 ■ protestantse kerk
aangenomen naar Ochten (her-
vormd): K.E. Schonewille te Waar-
denburg-Neerijnen.
 
afscheid zondag 15 augustus
Kamperland | J.J. de Lange wegens 
vertrek naar Garijp.

 ■ geref. kerken vrijg.
beroepen te Zaltbommel (als ge-
meentepredikant): M. Tel, die al 
aan Zaltbommel verbonden is als 
predikant met bijzondere op-
dracht (geestelijk verzorger Bra-
bantZorg).  

 ■ geref. gemeenten
bedankt voor Berkenwoude:
A. Schot te Nunspeet.

 ■ hersteld herv. kerk
intrede zaterdag 21 augustus
Urk (Elim) | kandidaat P.J.T. van 
den Herik uit Staphorst.

kerknieuws

 ■ hevige pijn
‘Onze lieve vriendin Leni Kruidenier 
is afgelopen vrijdag, 6 augustus, 80 
jaar geworden’, mailen Magda en 
Rob Boekholt uit Rotterdam. ‘Ze is 
enkele jaren weduwe. Sinds febru-
ari 2018 zit zij in de lappenmand. 
Leni heeft een beknelde zenuw en 
krijgt daarvoor injecties in haar rug. 
Hierdoor heeft zij constant hevige 
pijnen en dat is haar leven gaan be-
heersen. Nu is ze opgenomen op 
een verpleegafdeling, voorlopig 
voor drie maanden. Wilt u haar be-
moedigen én verrassen met (ver-
jaardags)post?’
Mevr. Leni Kruidenier-Noordsij, 
Verzorgingshuis Sonneburgh, 
Verpleegafd. 5B, kamer 120, 
Groene Kruisweg 381, 
3084 LM Rotterdam.

 ■ hartelijk dank
‘Bij dezen dank ik namens mijn 
tante, mevrouw Hennie Nijmeijer-
Overweg, alle mensen uit het hele 
land die haar een kaart hebben ge-
stuurd’, laat Anja Lamberink weten. 
‘Ze heeft ervan genoten, ook van de 
post voor haar verjaardag. Nu 
woont ze in de Schoutenhof in Har-
denberg, omdat wonen in het 
Weerdtje in Gramsbergen niet 
meer lukt.’

Tijn Boers (6), zijn ouders en opa en 
oma Boers uit Hardenberg danken 
alle kaartenstuurders heel hartelijk 
voor de post die hij kreeg na zijn 
blaasoperatie. 
‘Hij werd verrast met heel veel leu-
ke kaarten, stickers en cadeautjes. 
Tijn heeft er erg van genoten’, mailt 
de familie Boers. ‘Het gaat weer 
goed met Tijn en hij geniet nu van 
de vakantie.’

meeleven
Marianne Hoksbergen nd.nl/varia   

▶ ▶ opgaven: meeleven@nd.nl of ND, 
Postbus 2085, 3800 CB Amersfoort.

Enne Koops historiek.net nd.nl/varia beeld Bundesarchiv Duitsland

In de zomer van 1919 zorgde 
een foto op de voorpagina van 
de rechts-conservatieve Deut-
sche Tageszeitung voor een gro-
te rel in Duitsland. De foto en 
de daaropvolgende rel kunnen 
als symbolisch beschouwd 
worden voor de tragische peri-
ode van de Weimarrepubliek 
(1919-1933). Op de foto, die op 
9 augustus 1919 gepubliceerd 
werd, zien we Rijkspresident 
Friedrich Ebert en de minister 
van Defensie Gustav Noske. Tij-
dens een bezoek aan de Oost-
zee lieten ze zich fotograferen 
in een zwembroek. ‘Kein Pro-
blem’ zou je denken, maar als 
hoogwaardigheidsbekleder was 
de ongeschreven regel in die 
tijd, ook voor mannen, om een 
badpak te dragen.
In Duitsland, dat kampte met 
veel geweld en chaos na de re-
cente afschaffing van de mo-
narchie, brak grote publieke 
verontwaardiging over de foto 
uit. Waarom gingen de hoge 
heren op vakantie, terwijl het 
in Duitsland een grote chaos 
was? Daar kwam nog bij dat 
tijdens het keizerrijk politici 
zich altijd in uniformen met 
onderscheidingen lieten foto-
graferen. Deze halfnaakte foto 
wekte daarentegen de sugges-
tie van kwetsbare mannen.
De foto, weleens beschouwd als 
de eerste meme uit de Duitse 
geschiedenis, ging het hele land 
door en werd symbool voor de 
zwakte van de Duitse republiek. 
Adolf Hitler trok er later lessen 
uit: hooggeplaatste nazi’s 
mochten zich niet in zwemkle-
ding laten fotograferen.

Zwembroekfoto leidt tot rel in Duitsland 

De zwembroekfoto, met als tweede van rechts Friedrich Ebert en links naast hem Gustav Noske.

opnieuw in beeld9-8-1919
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‘Hoger onderwijs 
moet weer open’

 ▶ Amsterdam
Collegevoorzitter Mirjam van Praag 
van de Vrije Universiteit Amsterdam 
vindt het hoog tijd worden dat het 
hoger onderwijs weer opengaat in 
het nieuwe collegejaar.

In een interview met Het Parool zegt 
ze: ‘We hebben de afgelopen ander-
half jaar ongekende maatregelen ge-
nomen om een crisis in de gezond-
heidszorg te voorkomen. Begrijpelijk, 
ik wil niks bagatelliseren, maar als 
het risico op zo’n crisis er niet meer is, 
is er geen enkele grond meer voor die 
maatregelen.’ Volgens haar is inmid-
dels het merendeel van de studenten 
en docenten gevaccineerd.
Van Praag ziet dat studenten er vooral 
psychisch onder lijden dat het onder-
wijs online plaatsvindt, al zijn hun 
studieresultaten wel op peil geble-
ven. ‘Maar studeren is meer dan dat. 
Studenten worden geacht te werken 
aan hun persoonlijke ontwikkeling, 
aan sociale vaardigheden, aan vol-
wassen worden. Tijdens hun oplei-
ding denken ze ook na over de rol die 
ze later willen spelen in de maat-
schappij. Dat kan niet zonder contact 

met andere studenten en met docen-
ten’, aldus de VU-topvrouw in Het Pa-
rool.

ongelijkheid
Van Praag schetst dat elk extra jaar 
opleiding in het latere leven gemid-
deld rond 8 procent meer inkomen 
oplevert. ‘Dus als je een aantal maan-
den mist, betekent dat wat. Studen-
ten van nu dreigen langdurig op een 
achterstand van misschien wel 3 pro-
cent te worden gezet.’ Volgens Van 
Praag vergroot die achterstand de so-
ciale ongelijkheid in de toekomst. ‘Ze-
ker als je bedenkt dat niet iedereen 
thuis in omstandigheden verkeert om 
er toch nog wat van te maken.’ 
Dat kan uiteindelijk ook gevolgen 
hebben voor het totale verdienver-
mogen van Nederland: ‘Als we nu 
niks doen, kan ons dat jaarlijks 1,5 
procent bruto nationaal product kos-
ten. Op de lange duur zou dat kunnen 
oplopen tot een bedrag van zo’n 600 
miljard euro.’
Het kabinet beslist komende vrijdag 
of het hoger onderwijs weer zonder 
coronabeperkingen open kan. <



npo 2 ▶ max, 10.20-11.00 uur

Professors op pad
Professor mr. Pieter van Vollenhoven en prof. dr. Joop Schaminée bezoeken 
de plek waar in 1953 de Watersnoodramp is begonnen met een dijkdoor-
braak. Vanuit De Schelphoek worden de professors meegenomen naar een 
bijzondere plek, waar iedereen kan zien hoe mooi het onderwaterleven in de 
Oosterschelde is. Vlak bij het Watersnoodmuseum, in de branding, treffen ze 
de ‘onderwatertuinen’.

npo 2 ▶ eo, 19.15-19.45 uur

Typisch Buitenhof
Drie weken lang geven bewoners 
een kijkje in hun wijk Buitenhof in 
Delft. Onder hen Sjaan, die scootmo-
bielangst heeft. Toch wil ze een ritje 
naar de supermarkt maken. Thuis-
kapper Henk vertelt over de liefde 
van zijn leven. Sjaan, Henk en Naigel 
zijn slechts drie van de buurtbewo-
ners die in beeld komen in Typisch 
Buitenhof.  

optie
sbs 6 ▶ 20.30-21.25 uur

Familie Gillis: massa is 
kassa
Vanaf vanavond is het tweede sei-
zoen van Familie Gillis: massa is kassa 
opnieuw te zien op SBS 6. Elke 
maandag om 20.30 uur wordt de 
multimiljonair Peter Gillis met zijn 
familie en vakantieparken verder ge-
volgd tijdens de coronacrisis. Met de 
winter op komst vertrekken de laat-
ste gasten van de vakantieparken en 
storten de familie Gillis en de werk-
nemers van Peter zich op de grote 
schoonmaak en het winterklaar ma-
ken van alle parken.

npo 2 ▶ human, 09.30-10.20 uur

Het filosofisch kwintet
Welke zwakheden legt de coronacri-
sis bloot? Clairy Polak onderzoekt 
met vier steeds wisselende denkers 
het thema onzekerheid en onze om-
gang daarmee. Een virus liet onze 
vaste structuren op hun grondvesten 
schudden. De wereld kwam tot stil-
stand; opeens was niets meer zeker. 
In de coronacrisis was er een groot 
verlangen naar een autoriteit die de 
mens ‘redt’. Tegelijkertijd hebben 
veel mensen moeite met het erken-
nen van die autoriteit. Clairy Polak 
onderzoekt samen met sociaal we-
tenschapper Hans Boutellier, politi-
coloog Josette Daemen, schrijver Ar-
non Grunberg en filosoof Haroon 
Sheikh wat burgers en staat van el-
kaar verwachten.

Wat vertelt een begraafplaats 
over de cultuur en historie van 
een land? Presentator Kefah Al-
lush reist in Gewijde grond 
langs begraafplaatsen op Sicilië, 
in Amsterdam, Dublin, Sarajevo 
en Lissabon, op zoek naar de 
ziel van Europa.

Oorlogsrequiem heet deze vierde 
aflevering, een toepasselijke titel 
bij de bewogen geschiedenis van 
Sarajevo. De Eerste Wereldoorlog 
werd hier ingeluid met de moord 
op Frans Ferdinand en zijn vrouw. 
WOII gaat ook niet aan de stad 
voorbij. De partizanen vechten 
onder leiding van maarschalk Tito 
tegen de Duitse bezetters. Joden, 
Kroaten, Serven en Bosniakken 
vochten zij aan zij. En dan, het 
meest recent, de Joegoslavische 
oorlog en het beleg van Sarajevo 
in de jaren negentig.
Een waarschuwing is hierbij op 
zijn plaats. Want wie denkt dat er 
alleen maar grafstenen en ver-
drietige mensen op begraafplaat-
sen te zien zijn in dit programma, 
heeft het mis. Bewoners vertellen, 
geïllustreerd door soms heftige 
videobeelden, hun gruwelijke er-
varingen tijdens een oorlog met 
12.000 doden en een belegering 
van veertien maanden. Niet gek 
dat er in de laatste oorlog te wei-
nig plaats was op de begraaf-
plaats. Daarom werden de doden 
destijds op allerlei plaatsen begra-
ven, zoals sportvelden, parken en 
een grote heuvel aan de rand van 
de stad. Die laatste zorgt voor in-
drukwekkende beelden vanuit de 
stad gezien en vanaf de heuvel 
met zerken gezien naar beneden. 

Volgens de intro wordt via de vijf 
begraafplaatsen gezocht naar de 
‘ziel van Europa’. Dat klinkt wat 
wazig, maar in EO Visie vertelde 
Kefah Allush in 2017 – vooraf-
gaand aan de uitzendingen van 
Gewijde grond - het duidelijker: 
‘Als je iets wilt weten over jezelf, 
over je eigen cultuur en die van 
de landen om je heen, kortom als 
je iets wilt weten over waarom 
we Europeanen zijn en wat Euro-
peanen zijn, dan moet je weten 
hoe wij met onze doden omgaan.’
In het geval van Sarajevo heeft die 
‘ziel’ alles te maken met nationa-
lisme en diversiteit. Het is interes-
sant hoe ook dat in de uitzending 
belicht wordt, de interviews met 
historicus Nihad en bijvoorbeeld 
een dochter van een partizaan ge-
ven kaders en duiding. Tegelijk 
wordt ook wel voorkennis veron-
dersteld; zo gaat het tussen neus 
en lippen door over het commu-
nisme en wordt er snel gescha-
keld tussen de verschillende oor-
logen en allerlei historische 
gebeurtenissen. Bijzonder is dat 
een oudere man vertelt dat de 
laatste oorlog hem verrast heeft, 
omdat etniciteit en religie nooit 
een issue waren. In de stad betrof 
zelfs 39 procent van de huwelij-
ken gemengde huwelijken. Het 
omarmen van je naaste, ongeacht 
afkomst of religie, is gelukkig 
steeds weer meer zichtbaar in de 
stad, merkt hij. Nihad stelt het 
zelfs zo: ‘Er komt een dag dat di-
versiteit zal worden gezien als 
Gods grootste geschenk en als iets 
dat we moeten koesteren.’

▶ ▶ Gewijde grond, eo, npo 2, 23.10-
23.55 uur

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

07.00 NOS Journaal met gebarentolk 07.15 
NOS Journaal 07.30 NOS Journaal met geba-
rentolk 07.35 NOS Journaal 08.00 NOS Jour-
naal 08.10 NOS Journaal 08.30 NOS Journaal 
08.40 NOS Journaal 09.00 NOS Journaal met 
gebarentolk 09.15 Nederland in beweging 
09.30 Het Filosofisch Kwintet 10.20 Profes-
sors op pad 11.00 NOS Journaal 11.15 Metter-
daad 11.25 NOS Journaal 11.40 Noord-Zuid-
Oost-West 12.05 Kook mee met MAX 12.25 
BinnensteBuiten 13.00 NOS Journaal 13.10 
NOS Sportjournaal 13.20 Hollandse zaken 
14.10 Max Maakt Mogelijk – Special 14.25 
Rail Away 15.00 Hoog Water 16.00 NOS Jour-
naal 16.10 Zeg ‘ns AAA 16.30 Typisch Renesse 
17.00 NOS Journaal 17.10 De slimste mens 

18.00 NOS Journaal
18.15 NOS Journaal Regio
18.20 Noord-Zuid-Oost-West
18.45 BinnensteBuiten
19.15 Typisch Buitenhof
19.45 De wereld van de Chinezen
20.40 De slimste mens
21.30 Nieuwsuur
22.10 25 jaar Foute Vrienden
23.10 Gewijde Grond
23.50 Andries

08.40 Bol & Smik 08.50 Tom 08.55 Pieter 
Konijn 09.10 Liselotte 09.15 Ella, Oscar & 
Hoo 09.25 Vos en Haas 09.35 Olly the Little 
White Van 09.40 Timmy Time 09.45 Tele-
tubbies 10.00 Hey Duggee 10.05 Bing 10.15 
Bing 10.20 Nijntjes avonturen groot en klein 
10.30 No-No 10.35 No-No 10.45 Bumba en 
het magische wonderboek 10.50 Bumba en 
het magische wonderboek 10.55 Guess how 
much I love you 11.05 Sesamstraat 10 voor... 
11.15 Calimero 11.25 Clangers 11.40 Babar en 
de belevenissen van Badou 11.50 Sesamstraat 
12.06 Zin in Zappelin 12.10 KRO Kindertijd 
12.18 Zin in Zappelin 12.20 Iedereen K3 
12.39 Zin in Zappelin 12.40 Boule et Bill 
12.53 Zin in Zappelin 12.55 Splat & Seymour 
13.09 Zin in Zappelin 13.10 Mega Mindy 
13.40 Nils Holgersson 3D 13.50 Peter Pan 
14.15 Capsclub 14.40 Bommetje XXL 15.30 
De mooiste sprookjes 16.30 Dance academy 
16.50 Spangas: De campus – marathon

18.05 Brugklas
18.15 Brugklas
18.25 Brugklas
18.35 Brugklas
18.45 Het Klokhuis
19.00 NOS Jeugdjournaal
19.25 First dates hotel
20.20 De Heineken Ontvoering
22.20 Het beste van...Disco
23.10 The Dog House

11.00 Homes Under the Hammer 12.00 Wan-
ted Down Under Revisited 12.45 Caught Red 
Handed 13.15 Bargain Hunt 14.00 BBC News 
at One; Weather 14.30 BBC Regional News 
and Weather 14.45 WPC 56 15.30 Home Is 
Where the Art Is 16.00 Escape to the Country 
16.45 My Unique B&B 17.30 The Bidding 
Room 
18.15 Pointless 19.00 BBC News at Six; 
Weather 19.30 BBC Regional News and 
Weather 20.00 Rip Off Britain 20.35 
Panorama 21.05 EastEnders 21.30 
Ghosts 22.00 Celebrity MasterChef 
23.00 BBC News at Ten 23.25 BBC Regi-
onal News and Weather 23.30 Weather 

06.00 Alaska State Troopers 07.00 Alaska 
State Troopers 07.55 Airport Security Co-
lombia 2.5 08.55 Airport Security Colombia 
2.5 09.50 Great Inventions 10.55 Great 
Inventions 12.00 Ice road rescue 13.00 Ice 
road rescue 14.00 Food Factory 14.30 Food 
Factory 15.00 Airport Security: Rome 16.00 
Airport Security: Rome 17.00 Gordon Ramsay: 
Unchartered S1 Compilations 
18.00 Gordon Ramsay: Unchartered S1 
Compilations 19.00 The Incredible Dr. 
Pol 20.00 Air Crash Investigation Spe-
cial Report 21.00 Atlas of Cursed Places 
22.00 Drain the Oceans 23.00 One 
Strange Rock

07.30 A Matter of Life and Debt 08.00 Ce-
lebrity Antiques Road Trip 09.00 Fake or 
Fortune? 10.00 BBC News at 9 11.00 BBC 
News 14.00 Letterbox 14.30 Eggheads 15.00 
Make Me a Dealer 15.45 Great British Menu: 
The Finals 16.45 Rick Stein’s Seafood Odyssey 
17.15 Elephant, family and me 
18.15 Flog It! 19.00 Richard Osman’s 
House of Games 19.30 The Farmers’ 
Country Showdown 20.00 Great Aus-
tralian Railway Journeys 21.00 Only 
Connect 21.30 University Challenge 
22.00 The Riots 2011: One Week in Au-
gust 23.30 Newsnight

06.50 NOS Journaal 07.00 NOS Journaal 
07.10 NOS Journaal 07.25 NOS Journaal 07.40 
NOS Journaal 07.45 NOS Journaal 08.00 NOS 
Journaal 08.10 NOS Journaal 08.20 NOS 
Journaal 08.35 NOS Journaal 08.45 NOS 
Journaal 09.00 NOS Journaal 09.15 NOS 
Journaal 09.20 NOS Journaal 09.35 NOS 
Journaal 09.45 NOS Journaal 10.00 NOS 
Journaal 10.15 Nederland in beweging 10.30 
NOS Journaal 10.40 MAX Geheugentrainer 
11.00 NOS Journaal 11.10 Droomhuis gezocht 
12.00 NOS Journaal 12.15 De Nieuws BV 13.00 
NOS Journaal 13.20 NOS Journaal 13.35 NOS 
Journaal 14.00 NOS Journaal 14.15 Kook 
mee met MAX 14.30 NOS Journaal 14.45 NOS 
Journaal 15.00 NOS Journaal 15.20 Op1 16.20 
Sterren NL Top 25 17.00 NOS Journaal 17.10 TV 
Monument: VARA Kinderprogramma’s 17.50 
Piets weerbericht

18.00 NOS Journaal
18.15 EenVandaag
18.45 NOS Sportjournaal
19.05 Mindf*ck
20.00 NOS Journaal
20.35 MAX vakantieman
21.25 Swanenburg
22.15 Op1
23.15 NOS Journaal
23.40 Op1

08.00 Radio 2 op één 10.00 Radio 2 op één 
12.00 Zomerbeelden 12.30 Switch 13.00 Het 
journaal 13.25 Het weer 13.30 Thuis 13.55 
Dieren in nesten 14.15 First Dates 15.00 
Dierendokters 24/7 15.25 Murdoch Mysteries 
16.10 Oases, Sentinels of the Desert 17.05 
Witse 
18.00 Het journaal 18.10 Het weer 
18.15 Inside Taronga Zoo 19.00 Het 
journaal 19.35 Het weer 19.40 De 
stoel 19.45 F.C. De Kampioenen 20.25 
Switch 21.00 Reizen Waes: Vlaande-
ren 21.50 Unité 42 22.40 Het journaal 
22.54 Keno 22.55 Het weer 23.00 
Switch 23.30 Journaallus

09.00 Tagesschau 09.05 Live nach Neun 
09.55 Verrückt nach Meer 10.45 Meister des 
Alltags 11.15 Gefragt – Gejagt 12.00 Tages-
schau 12.15 ARD-Buffet 13.00 ARD-Mittags-
magazin 14.00 Tagesschau 14.10 Rode Rozen 
15.00 Tagesschau 15.10 Sturm der Liebe 
16.00 Tagesschau 16.10 Verrückt nach Meer 
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 
18.00 Gefragt – Gejagt 18.50 
Großstadtrevier 19.45 Sportschau vor 
acht 19.50 Wetter vor acht 19.55 Börse 
vor acht 20.00 Tagesschau 20.15 Sport-
schau 21.35 Tagesthemen 23.15 Warum 
Kinder keine Tyrannen sind

NPO 1

ARD BBC 2

NGC

NPO 2 NPO 3

Andries Andries Knevel ontvangt 
elke zondag een christelijke gast, 
vandaag Jurrien ten Brinke. eo, 
23.50 uur

EEN BBC 1

Diversiteit als geschenk

Astrid van den Hoek nd.nl/media beeld eo

podium  tv vooraf  

22

nederlands dagblad maandag 9 augustus 2021
media



 npo 2 ▶ eo, 14.25-15.00 uur

Rail away
Over markante spoorlijnen overal ter wereld. Er wordt een traject afge-
legd waarbij onderweg ook veel aandacht is voor bijzondere locaties.Van 
de voet van de Franse Pyreneeën tot de hoogvlakte van de Cerdagne aan 
de Spaanse grens kronkelt de gele kanarie, zoals de bijnaam van de trein 
is, zich langs grootse viaducten en tunnels naar ijle hoogten in de zon.

09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet Junior 
19.15 Michael Palin: travels of a lifetime 
20.00 Terzake 20.30 American insurrection 
21.30 Nikita Khrushchev: The red Tsar 22.25 
Wereldrecord 23.15 The Insider: Reggie Yates

06.00 Another life 06.30 Bloom Today 
07.00 De Boekenberg 07.07 Wijs Paleis 07.15 
Wijs Paleis 07.30 Joseph Prince Ministries 
08.00 Joyce Meyer 08.30 Homecoming 
09.00 Hour of Power 10.00 In Touch 11.00 
Verbonden met Israël 11.30 Bloom Today 
12.00 Eurospirit 12.30 Superboek 13.00 De 
profeet Jesaja 13.30 Another life 14.00 Chip 
Ingram 14.30 Arjan en Efi Knevel 15.00 Jo-
seph Prince Ministries 15.30 In Touch 16.30 
De profeet Jesaja 17.00 De Boekenberg 17.07 
Wijs Paleis 17.25 7th Street Theater 17.50 
Opwekking Praise 2019 18.17 The 700 Club 
18.47 Goeie Genade 19.17 Cross Talk 19.36 
Gospel Truth 20.01 Planetshakers TV 20.30 
The Prophetic Connection 21.00 Geloofshel-
den 22.00 Joyce Meyer 22.30 The 700 Club 
23.00 The Prophetic Connection 23.30 Travel 
the road 

07.00 De Nieuwe Morgen – de zome-
reditie 09.00 Blessings 10.00 Geloof & 
Gezondheid 12.00 Laurens’ Strandpa-
viljoen 14.00 Backstage – de zomere-
ditie 16.00 De Dag Van Vandaag – de 
zomereditie 19.00 Wens 20.00 Mu-
ziekavond 22.00 Op weg met de Bijbel 
22.30 Muziekavond

06.00 Mediashop 09.30 Flodder 10.00 
Flodder 10.30 Married... with Children 11.00 
Married... with Children 11.30 Vis TV 12.00 
Vis TV 12.30 Stop! Politie 13.30 Idioten Op De 
Weg 14.00 Idioten Op De Weg 14.25 Idioten 
Op De Weg 14.30 Flodder 15.00 Flodder 
15.30 Storage Wars 16.00 Storage Wars 16.30 
Storage Wars 17.00 Married... with Children 
17.30 Married... with Children 
18.00 The A-Team 19.00 Hardcore 
pawn 19.30 Hardcore pawn 20.00 
Hardcore pawn 20.30 Desperado 22.40 
Once Upon a Time in Mexico

06.00 Mediashop 07.30 Online Gespot 
08.00 Tommy Teleshopping 10.00 Medias-
hop 10.35 Tommy Teleshopping 11.00 Me-
diashop 14.20 Tommy Teleshopping 17.01 112 
Vandaag 17.31 Ambulance UK 
18.30 US Kitchen Nightmares 19.30 
US Kitchen Nightmares 20.30 Bureau 
Burgwallen 21.30 112 Vandaag 22.00 De 
Alarmcentrale: Pech Onderweg 23.00 
Spoed Londen

09.30 Hart van Nederland – Ochtend Editie 
09.40 Hart van Nederland – Ochtend Editie 
09.55 Hart van Nederland – Ochtend Editie 
10.10 Mr. Frank Visser: wordt u al geholpen? 
11.10 DIY SOS 12.25 Lang leve de liefde NL 
12.55 50/50 13.25 Escape to the Country 
14.25 Zoo Juniors 14.55 Escape to the Coun-
try 15.55 DIY SOS 17.15 Hart van Nederland 
17.30 Escape to the Country 
18.25 50/50 19.00 Lang leve de liefde 
NL 19.30 Mr. Frank Visser: wordt u al 
geholpen? 20.30 Familie Gillis: Massa 
is kassa 21.25 100 jaar jong 22.30 Hart 
van Nederland – Laat 22.55 Show-
nieuws – Late Editie 23.40 Weer.nl 

07.45 RTL Nieuws 08.00 RTL Nieuws 08.20 
RTL Nieuws 08.40 RTL Nieuws 09.00 RTL 
Nieuws 09.10 RTL Boulevard 10.00 A New Life 
in the Sun 11.10 Ik Weet Er Alles Van! 11.40 
The Bold and the Beautiful Flashback 12.05 
Eigen Huis & Tuin: Lekker Leven 13.05 Dr. Phil 
14.00 Humberto 15.26 Lego Masters Australië 
16.10 Lego Masters Australië 17.00 Eigen Huis 
& Tuin: Lekker Leven 
18.00 RTL Nieuws 18.15 Editie NL 18.30 
RTL Weer 18.35 RTL Boulevard 19.30 
RTL Nieuws 19.55 RTL Weer 20.00 Ik 
Weet Er Alles Van! 20.30 B&B Vol liefde 
21.50 Humberto 23.25 RTL Nieuws 
23.40 RTL Weer 23.45 Humberto

Family7 Groot Nieuws Radio

Canvas

RTL 4

RTL 5

SBS 6

RTL 7

De wereld van de Chinezen Chi-
na-expert Ruben Terlou zoekt Chinese 
expats op. vpro, 19.45 uur

De slimste mens Dagelijkse kennis-
quiz met een knipoog. kro-ncrv, 
17.10 uur

om de hoek

 ■ reddingsboten redden 
hond bij kust van Vlieland
Een hond aan de kust van Vlieland 
beleefde zaterdagochtend ang-
stige momenten. Hij werd door 
een sterke ebstroom meegesleept 
de zee in en moest worden gered 
door lifeguards. 
Het lukte het dier zelf niet om te-
rug te komen, schrijft Omrop 
Fryslân. De Nederlandse Redding 
Maatschappij (KNRM) schoot hem 
te hulp met een reddingsboot en 
een kusthulpverleningsboot. En 
met het nodige succes. ‘Op het 
strand aangekomen werd de hond 
door de bezorgde en hele blije ei-
genaren rijkelijk omhelsd’, schrijft 
de KNRM.

 ■ bedrijf gefrustreerd na 
nieuw ongeluk met pijlwagen
Een weggebruiker die te veel ge-
dronken had, is vorige week 
woensdag op de A12 tegen een 
pijlwagen gereden. Die geeft aan 
dat een rijstrook is afgesloten. Het 
is zeker niet de eerste keer dat 
een pijlwagen van Vermeulen 
Groep kapotgereden wordt, zegt 
Zwiep Vermeulen tegen Omroep 
West. ‘Tegen dit soort malloten 
kun je niet veel doen.’

 ■ deur van ‘oude doos’ voor 
de grap gebarricadeerd
Omdat Marjon Hogeboom uit 
Twello vijftig jaar werd, bedach-
ten haar vriendinnen een ludieke 
actie: geen opblaaspop in de tuin, 
maar een stapel dozen voor de 
voordeur. ‘De echte oude doos zit 
binnen’, was te lezen. Hogeboom 
werd lang in de achtertuin gehou-
den, vertelt ze aan Omroep Gel-
derland. ‘Toen ik eenmaal via de 
achterdeur ging kijken, was ik he-
lemaal verrast. Ik vond het heel 
erg leuk.’

 ■ omwonenden Ridderveld in 
actie tegen bouwplannen
Buurtkinderen gebruiken het Rid-
derveld in Emmen graag als speel-
veld, zeggen omwonenden tegen 
RTV Drenthe, maar in de afgelo-
pen jaren dreigde het veldje 
meerdere keren bebouwd te ra-
ken. Nu zijn er plannen voor een 
opvang voor dementerenden. 
Buurtbewoners hebben een span-
doek opgehangen om hun onge-
noegen over het plan te uiten. 
‘Voor onze kinderen is er verder 
niets in de buurt waar ze terecht 
kunnen’, aldus Ilona Scheeve van 
het bewonerscomité.

Een pijlwagen van Vermeulen Groep is op de A12 kapotgereden door een 
weggebruiker die te veel alcohol gedronken had.

redactie nd nd.nl/varia beeld omroep west

t ips
tarief € 5,90 per regel; tekst wordt achterelkaar 

doorgezet; opgave via ndadvertenties.nl 

vraag en aanbod

 ■ goud en zilver
GOUD EN OUDE MUNTEN 
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

anp    

Google-man naar 
Nieuw-Zeeland

 ▶ Wellington
Larry Page, de medeoprichter van 
Google en een van de rijkste mensen 
op aarde, heeft een verblijfsvergun-
ning gekregen in Nieuw-Zeeland. Hij 
maakte gebruik van een regeling 
voor vermogende investeerders, be-
vestigt de immigratiedienst van het 
land, Immigration New Zealand.
Het investeerdersvisum van Page 
vereist dat hij in drie jaar tijd min-
stens 10 miljoen Nieuw-Zeelandse 
dollar (bijna 6 miljoen euro) moet 
kunnen investeren in het land. Dat 
zou voor de multimiljardair geen 
probleem moeten zijn. Page heeft 
volgens de Bloomberg Billionaires 
Index een vermogen van omgere-
kend bijna 104 miljard euro.
De immigratiedienst bevestigt zater-
dag dat Page al in november vroeg 
om een verblijfsvergunning. Page 
zou tijdens de pandemie met zijn 
gezin in Fiji hebben gezeten. Nieuw-
Zeeland kreeg naar verluidt op 11 
januari het verzoek om het kind van 
Page toe te laten voor een medische 
behandeling. <

Wat trekt de aandacht op sociale 
media? Vandaag: een beiaardier 
speelt zware metal.

Met open mond keken voorbijgan-
gers naar boven toen ze tijdens het 
Torenfestival langs de kerktoren van 
Weert liepen. Waar normaal gespro-
ken misschien een volksliedje of 
klassieke muziek uit de toren klinkt, 
zorgde beiaardier Frank Steijns deze 
keer voor zware metalmuziek, in sa-
menwerking met gitarist Jitse Zon-
neveld. Ze speelden het nummer ‘Ace 
of Spades’ van Motörhead. Enkele 
weken na het optreden pikte de Brit-
se band het op en deelden ze het 
filmpje op hun eigen YouTube-ka-
naal, en dat zorgt voor veel aandacht.
Het lijkt een onmogelijke combina-
tie, metal op een klokkenspel samen 
met een gitarist. Hoe kwam stadsbei-
aardier Steijns hier eigenlijk bij? Het 
was een verzoek van de gitarist, 
blijkt uit een interview van Steijns 
met Editie NL. ‘Ik kende het helemaal 
niet. Maar als je Jitse om drie uur ‘s 
nachts wakker maakt, kan hij het ge-
lijk voor je spelen.’ Even later ontving 

Steijns de bladmuziek, maar oefenen 
was nauwelijks mogelijk. ‘We kon-
den niet echt repeteren, want dan 
zou de hele stad het al horen.’ Daar-
om konden de beiaardier en de gita-
rist alleen even oefenen op een nep-
carillon. ‘De eerste uitvoering moest 
meteen goed zijn.’ Overigens was het 
niet vanzelfsprekend dat met de gel-
dende coronamaatregelen dit concert 
kon doorgaan. ‘Dit was het eerste en 
enige muziekfestival dat coronaproof 
doorgang kon vinden. De stad was 
onze concertzaal en wij zaten op 
tientallen meters hoogte.’
Het zal die middag behoorlijk hard 
door de binnenstad van Weert heb-
ben geklonken. ‘Ik was bang dat ik 
gearresteerd zou worden. Zo hard 

klonk het door de hele stad. Maar ie-
dereen keek met open mond naar 
boven. Dat was hartstikke gaaf’, blikt 
Steijns terug. Hij deelde na afloop 
een filmpje op Facebook en dat pikte 
Motörhead op. ‘Jitse belde me ineens 
op. Hij ging helemaal uit zijn plaat, 
want de band had ons filmpje ge-
deeld op YouTube en op andere soci-
almediakanalen.’
Veel mensen uit verschillende landen 
reageren op de beelden, waaronder 
uit Duitsland. ‘Dat is een verschil tus-
sen Nederland en Duitsland. Zulke 
torens hebben wij ook, maar die 
worden nooit voor zoiets gaafs ge-
bruikt als dit. Ik hou van Nederland.’ 
Sommigen weten niet goed wat ze 
ervan moeten denken: ‘Dit is zo fout 
en zo cool tegelijkertijd.’
Voor Steijns was het muzikale uitje 
naar heavy metal niet eenvoudig. ‘Zo 
ver ben ik nog nooit buiten mijn 
comfortzone gegaan.’ De beiaardier, 
die ook in het orkest van André Rieu 
speelt, denkt wel nog een keer zoiets 
te gaan doen. ‘Er is enorm veel vraag 
naar.’

▶ ▶ nd.nl/carillon

Jasper den Boon nd.nl/media beeld motörhead

Metal spelen op het carillon
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Iedere cherub had vier gezich-
ten: bij de eerste was het ge-
zicht van een cherub te zien en 
bij de tweede dat van een 
mens, bij de derde de muil van 
een leeuw en bij de vierde de 
bek van een adelaar. (…) Het 
waren de wezens die ik bij het 
Kebarkanaal al had gezien.

De eerste keer dat Ezechiël die 
machtige troonengelen ziet, heeft 
hij het over gezichten als van een 
mens, een leeuw, een stier en een 
adelaar. Nu ziet hij geen stieren-
kop maar een cherub. Toch gaat 
het om precies dezelfde wezens, 
dat zegt hij er nadrukkelijk bij. Zijn 
die gezichten soms veranderlijk, of 
ziet hij er elke keer iets anders in?
Blijkbaar herkent Ezechiël nu iets 
van de cherubafbeeldingen zoals 
Salomo die had laten aanbrengen 
op de deuren van het heiligdom. 
Ook in de kleden van de taberna-
kel zaten al cherubpatronen – vol-
gens Gods eigen ontwerp.
Dus tóén al liet Hij ons proeven 
van zijn wereld.

Cherub

Ezechiël 10:14-15

Stilgezet/

Onze kleinzoon (11 jaar) kwam in 
de zomervakantie logeren. 
Toen hij ‘s morgens beneden 
kwam, vroeg oma hem: ‘Heb je 
lekker geslapen?’ 
‘Ja hoor’, was zijn antwoord. ‘Heb 
je ook gedroomd?’ vroeg oma. 
Kleinzoon: ‘Nee, het was een saai 
nachtje!’

ik en mijn huis

Dromen

Deze zomer staat er in deze rubriek 
wekelijks een spreekwoord, uitdruk-
king of gezegde centraal. Vandaag: 
beter een goede buur dan een verre 
vriend.

Een jongen op de camping die de-
zelfde hobby heeft: superleuk! Heer-
lijk om met hem op te trekken. Twee 
weken lang zijn jullie onafscheide-
lijk. Maar dan gaat hij terug naar 
Brabant en jij weer naar Groningen. 
Elkaar appen kan natuurlijk altijd. 
Maar de kans dat je elkaar weer te-
genkomt zonder er moeite voor te 
hoeven doen, is klein. Dat is nu een-
maal het nadeel van een verre 
vriend. Je kunt niet spontaan iets 
afspreken en als je heel snel iemand 
nodig hebt, dan is hij niet in de 
buurt. 
Nee, neem dan je buurjongen. Je 
beste vriend wordt hij misschien niet 

omdat hij wat ouder is en andere in-
teresses heeft, maar hij staat wel al-
tijd voor je klaar. Aan een goede 
buur heb je de meeste dagen meer 
dan aan een verre vriend. 
Wist je dat dit spreekwoord uit de 
Bijbel komt? Het staat in Spreuken 
27:10b, met net iets andere woorden: 
‘een vriend in de buurt is beter dan 
een broer ver weg’. Zo zijn er veel 
meer spreekwoorden, uitdrukkingen 
en gezegden die uit de Bijbel komen: 
‘in zak en as zitten’ (Ester 4:1), ‘niet 
van gisteren zijn’ (Job 8:9), ‘wie een 
kuil graaft voor een ander, valt er 

zelf in’ (Spreuken 26:27), ‘iets valt in 
goede aarde’ (Marcus 8:4). Soms zie 
je het spreekwoord niet direct terug, 
maar dan is het wegvertaald en staat 
het in een oudere vertaling nog wel. 
Zelfs ‘Abraham zien’, wat wel gezegd 
wordt als iemand vijftig jaar wordt, 
komt uit de Bijbel. Het komt uit Jo-
hannes 8:57, waar de Joden aan de 
Here Jezus vragen hoe het kan dat 
Hij Abraham gezien heeft, terwijl Hij 
nog geen vijftig jaar was.

Machteld Meerkerk 
nd.nl/varia beeld unsplash

Beter goede 
buur dan 
verre vriend

meer 
weten

Op huizenverkoopsite Funda 
speuren we naar de meest 
excentrieke panden. Vandaag: de 
Grote Vermaning van 
Hindeloopen, een monumentaal 
woonhuis met een gerenoveerde 
kerk. 

 ■ Wie woont hier? 
Hier woont de familie Stalmann. 
Maar ooit was op deze plek de groot-
ste doopsgezinde gemeente van 
Friesland, die ‘de Grote Vermaning’ 
werd genoemd. De straatnaam komt 
hier ongetwijfeld vandaan. In de ne-
gentiende eeuw werd de kerk al ver-
kleind: een deel werd omgebouwd 
tot ‘kosterij’. De kerk kreeg de hui-

dige voorgevel in 1931. Uiteindelijk 
werd in 2003 de laatste kerkdienst 
gehouden. De elf gemeenteleden 
konden het gebouw niet meer onder-
houden. 
De kerk werd toen een opslagplaats 
voor meubels, deed ook dienst als 
cultureel centrum en werd in 2016 
weer helemaal gerenoveerd door de 
huidige eigenaars, vertelt makelaar 
Paul Lindeboom van Makelaardij 
Friesland. ‘Zij verhuurden de kerk-
zaal, bijvoorbeeld voor ontmoetin-
gen, rouwdiensten et cetera.’

 ■ Wat maakt het huis excentriek? 
Elke voormalige kerk waarin een 
woonhuis komt, heeft iets bijzon-
ders, heeft uitstraling. Hier bleef zelfs 
de hele kerkzaal intact. ‘Alle originele 
details, zoals kansel, kerkbanken, 
glas in lood en kroonluchters zijn te-
rug te vinden in deze magnifieke 
ruimte met grote verdieping’, aldus 
de makelaardij. Vanuit je huis loop je 
zo de kerk binnen. Maar een nieuwe 
eigenaar kan ook iets heel anders 
met deze ruimte gaan doen. Wat 
ideeën van de makelaar: ‘Wonen in 
loft-sferen, atelier, sportruimte, bed 
& breakfast, maar ook een winkel be-
horen tot de mogelijkheden.’

 ■ Waarom zou je hier willen wo-
nen? 
Om iets bijzonders te hebben, dat 
staat voorop. Bijkomende voordelen 
zijn dat het huis in het centrum van 
Hindeloopen ligt, in een leuk straatje 
en dat er een tuin bij zit.
Voor een woning met het woonop-
pervlakte van 137 vierkante meter is 
het in deze tijd niet eens extreem 
duur, hoewel Hindeloopen natuurlijk 
niet onder de duurste woonregio’s 
valt.

 ■ Waarom is het dan nog niet 
verkocht? 
Nou, dat valt niet tegen: hoewel het 

pand tien maanden te koop stond, is 
het juist verkocht onder voorbehoud. 
Omdat het onder de Rijksmonumen-
tenwet valt, heeft het wat langer ge-
duurd, licht makelaar Lindeboom 
toe.
‘Je moet wel iets met het verleden 
hebben, het moet je aanspreken, de 
doelgroep is daardoor beperkter.’

 ■ Moet er nog veel geklust wor-
den? 
Als je iets met de kerkzaal wilt, dan 
sowieso. Maar of de toekomstige ei-
genaars dat gaan doen, daar laat de 
makelaar zich niet over uit. De staat 
van onderhoud van de woning 

noemt hij goed. ‘Het pand staat er al 
eeuwen.’ 

 ■ Lekker tuintje erbij?
Zeker. ‘De woning beschikt over een 
bijzonder diepe, zonnige achtertuin. 
Erg uniek voor het centrum van Hin-
deloopen’, volgens Funda. De tuin is 
7 meter breed en 22 meter diep. Er is 
een ruim zitgedeelte en daarachter 
een grasveld, waarop nu een schom-
mel staat, met een paadje erlangs, 
zodat het huis ook via de achterkant 
te bereiken is. 

▶ ▶ Wilt u de advertentie van deze wo-
ning bekijken?  
Ga naar nd.nl/huismetkerk

Eigen kerkje 
aan huis in 
Hindeloopen

 ▶ adres Vermaningsteeg 1, Hinde-
loopen

 ▶ type huis herenhuis, vrijstaande 
woning

 ▶ bouwjaar 1653
 ▶ vraagprijs € 419.500
 ▶ te koop sinds oktober 2020
 ▶ bijzonderheid met gerenoveerde 

kerkzaal

gegevens

Machteld Meerkerk nd.nl/nederland beeld funda

vastgoed

‘Ik kijk’, had ik iemand uit Hegge
meesmuilend zonet horen zeggen, 
‘daar echt niet van op. 
Daar kon, wat een mop, 
je echt wel een wedje op leggen.’

Limerick bijdragen? achterop@nd.nl

limerick
Kees van Egmond, Bleiswijk   

Belastingfraude 
paardensport
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