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Esther Lammers
redactie politiek

D66 wil dat mensen met problema-
tische schulden binnen drie jaar van 
al hun schulden verlost zijn. Kamer-
lid Hülya Kat komt met een plan 
om de schuldhulpverlening te ver-
beteren. “Mensen moeten veel 
sneller schuldenvrij worden en hun 
leven weer kunnen oppakken”, 
vindt ze. Het duurt ‘met een beetje 
pech’ nu zeven jaar voordat iemand 
schuldenvrij is.

Zo’n 8 procent van de Neder-
landse huishoudens kampte in 2021 
met problematische schulden, en 
een derde hield nog maar net het 
hoofd boven water. Gevreesd wordt 
dat veel meer huishoudens in de 
schulden raken door de hoge infla-
tie en de energiecrisis. Het Centraal 
Planbureau waarschuwde al dat 1,2 
miljoen Nederlanders dit jaar in gro-
te financiële nood kunnen komen.

Het kabinet heeft inmiddels 
voor miljarden steun toegezegd, 
maar of die steun er in 2024 op-
nieuw komt, is onzeker. Minister 
Schouten (armoedebeleid) meldde 
vorige week dat ze 120 miljoen euro 
extra uittrekt, zodat gemeenten 
meer mensen met schulden kun-
nen helpen. Kamerlid Kat verwijst 
ook naar de noodkreet van de Nati-
onale Ombudsman, Reinier van 
Zutphen, die deze zomer kritiek 
uitte op de trage schuldafhandeling 
van de toeslagenouders. Ook de 
Raad voor Volksgezondheid en Sa-
menleving riep dit voorjaar op met 
een veel snellere schuldaflossing en 
betere begeleiding van deze kwets-
bare groep te komen.

Kat wil een andere benadering 
van schuldsanering. Nu staat het in-
nen van de schuld centraal, niet de 
hulp aan mensen met schulden. 
“We moeten af van het idee dat 
schuldhulpverlening een boete is op 
eigen wanbeleid”, zegt Kat. “Daar-
mee zetten we de meest kwetsba-
ren jarenlang in de wachtkamer, 
terwijl schuldhulpverlening een 
instrument moet zijn om mensen 
weer perspectief te bieden.”

Ook het kabinet, waar D66 deel 
van uitmaakt, heeft huishoudens 
met schulden tot speerpunt be-
noemd, vanwege de hoge maat-
schappelijke kosten. Deze mensen 
krijgen vaker problemen met werk, 
wonen en relaties. Volgens het coa-

litieakkoord moet in 2030 het aan-
tal huishoudens met probleem-
schulden zijn gehalveerd. Kat hoopt 
daarom steun voor haar voorstel te 
krijgen.

Huishoudens met probleem-
schulden hebben gemiddeld 40.000 
euro uitstaan. Er bestaat een grote 
‘schuldhulp-industrie’ waarin jaar-
lijks zo’n 17 miljard euro omgaat. Er 
zijn schuldbemiddelaars, budget-
coaches, budgetbeheerders, sociale 
wijkteams, bewindvoerders en 
schuldhulpverleners. Kat noemt de 
schuldhulpverlening ‘onnodig com-
plex, versnipperd en inefficiënt’.

Het moet simpeler, vindt het Ka-
merlid. “Breng het hele schuldsane-
ringstraject terug tot drie jaar, in-
clusief hulp en begeleiding. De af-
lossing van de schuld zelf mag 
maximaal twee jaar duren.” 

De gemeente moet met schuld-
eisers een afbetalingsbedrag afspre-
ken. Zodra twee derde van hen 
daarmee akkoord gaat, kan de ge-
meente eisen dat de andere schuld-

eisers ook meedoen. Nu mag alleen 
de rechter dat opleggen, maar die 
wettelijke bevoegdheid moeten ge-
meenten ook krijgen, vindt D66.

Gemeenten kunnen daarna met 
een saneringskrediet alle schulden 
in één keer aflossen. De schulde-
naar is dan verlost van de stress van 
de vele schuldeisers. Hij heeft nog 
maar één schuld (bij de gemeente) 
over, die hij in twee jaar moet aflos-
sen. Er zijn al 84 gemeenten die op 
deze wijze werken. Zij zijn aange-
sloten op het nieuwe Waarborg-
fonds Saneringskredieten, waarmee 
ze het risico van wanbetaling afdek-
ken.  Kat wil dat alle 355 gemeen-
ten standaard zo gaan werken, om-
dat blijkt dat mensen zo sneller hun 
leven weer kunnen oppakken.

D66 wil snellere 
hulpverlening  
bij schulden
Financiële nood • D66 wil de 
schuldhulp veranderen. Gemeenten 
zouden schuldeisers mogen dwingen 
mee te doen aan een afbetalingsregeling. 
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Goedemorgen Wereldleiders 
op de bres voor glaskikkers

Nee, wereldleiders blinken 
niet altijd uit in het be-
schermen van de natuur. 
Maar in Panama is, hoe 
klein ook, een succes ge-
boekt. Politieke kopstuk-
ken zijn het daar eens ge-
worden over een betere be-
scherming van kikkers. 
Glaskikkers om precies te 
zijn. 

Daar bestaan zo’n 150 
soorten van. De beestjes 
blijken populair onder die-
rensmokkelaars. Die ne-
men de kikkers stiekem 
mee uit Midden-Amerika, 
om in Europa te slijten aan 
liefhebbers van verboden 
exotische (huis)dieren. 

Daarmee moet het afge-
lopen zijn, besloten leiders 
tijdens de ‘Conventie inza-
ke de internationale handel 
in bedreigde uitheemse die-
ren en planten’ in Panama. 

Bijna de helft van alle glas-
kikkersoorten wordt met 
uitsterven bedreigd. 

Het beste nieuws voor de 
glaskikkerfamilie is: alle 
(sub)soorten komen in één 
klap op de lijst van soorten 
die de hoogste bescherming 
genieten, aldus natuurweb-
site Nature Today. 

De reden daarvoor is van 
praktische aard. Glaskik-
kersoorten, bijna allemaal 
klein, groen en een tikje 
transparant, lijken zo sterk 
op elkaar dat milieube-
schermers die nauwelijks 
uit elkaar kunnen houden.

Naast de glaskikker ge-
ven de leiders ook de be-
scherming van enkele haai- 
en vogelsoorten toppriori-
teit.

Frank Straver

Nanne Nanne Meulendijks

Een wit vlak als verzetspoëzie

E en grauwe zondagochtend, de op-
maat van een dag zonder noemens-
waardigheden, en dan tuimelt zo-
maar de wereld naar binnen. Cor-
respondent Eva Rammeloo doet 

per Twitter live verslag van protesten in 
Shanghai, waar mensen durven te roepen 
“Weg met de partij, weg met Xi Jinping!” En 
het blijkt niet alleen om Shanghai te gaan, 
vanuit verschillende Chinese steden komen 
soortgelijke beelden en klinken soortgelijke 
leuzen – Beijing, Nanjing, Wuhan, Chengdu. 
Ik blijf gebiologeerd kijken.

Bij de Tsinghua Universiteit in Beijing 
staat een studente met een blanco protest-
bord, een wit vlak als verzetspoëzie. Zonder 
enig woord te bezigen, vertelt ze precies 
waar het aan schort: de vrijheid om te zeg-
gen waar het aan schort. En ook dit vindt 
navolging in andere steden, het zou het 
symbool kunnen worden van iets groters. 
Evengoed kan het binnen korte tijd weer 
uitdoven, zoals we zagen bij het begin van 

Poetins oorlog tegen Oekraïne. Toen in 
Moskou mensen opgepakt werden vanwege 
het vasthouden van een blanco vel papier, 
was het snel voorbij. Ik durf dat de Russen 
niet kwalijk te nemen.

Sommigen verbinden de Chinese protes-
ten met die in Iran, anderen verwijzen naar 
1989, het Oost-Europese revolutiejaar. Maar 
daarin schuilt zowel belofte als dreiging; 
1989 was voor China juist geen jaar van be-
vrijding, maar van het bloedig neerslaan van 
de demonstraties op het Plein van de He-
melse Vrede. En als we het over Iran heb-
ben, daar werd in 2009 de Groene Revolutie 
tegen het regime met geweld gesmoord, iets 
wat zich op kleinere schaal herhaalde in 
2011 en 2017. 

Ik zeg niet dat het nu niet anders kan lo-
pen en ik juich bij elk straatfilmpje waarin 
een mollah zijn hoofddeksel verliest – een 
populaire sport onder Iraanse jongeren – 
maar weet je wat het is? Ik ben sinds 1989 
per ongeluk steeds ouder geworden, met als 

gevolg dat ik wat brommerig uit de hoek 
kan komen.

Wat kwam er terecht van de Arabische 
Lente? Hoe is het met de mensenrechten in 
Egypte? Houdt iemand nog bij hoe het gaat 
in Myanmar? Waarom horen we niets meer 
over het brute bewind in Wit-Rusland?  

Nicaragua, hoe is het daar? Of Oeganda? 
Wie zich bijzonder betrokken voelt bij een 
van deze landen zal bitter constateren dat 
ze ‘verdwenen zijn van de voorpagina’s’, zo-

als dat heet, en voor zover ze er ooit al op 
stonden. 

Ik ken die bitterheid, maar ben het ook 
een beetje gaan relativeren. De voorpagina’s 
weerspiegelen de geschiedenis van het he-
den en in die geschiedenis bestaat een ver-
schil tussen voorgrond en achtergrond, ook 
al vind ik dat niet altijd terecht.

Op politiek niveau speelt bovendien de 
kwestie van wat Buitenlandse Zaken  
‘handelingsperspectief ’ noemt. Een lelijk 
woord, dat gemakkelijk als schaamlap kan 
worden gebruikt, maar het klopt wel: als je 
iets wilt bereiken, moet je weten op welke 
manier je invloed kunt uitoefenen. Soms zal 
dat publiek zijn, soms discreet. Soms heb je 
helemaal geen invloed. In Pyongyang luis-
tert niemand naar Den Haag.

Maar wat je hoopt is dat realisme nooit 
onverschilligheid wordt, dat we ons als land 
niet laten opslokken door onze eigen pro-
blemen. Hier zijn leuzen toegestaan, dat 
gun je iedereen.

Ik juich bij elk 
filmpje waarin 
een mollah zijn 
hoofddeksel 
verliest

Het weer

Eerst wat regen. Bij een 
matige zuidenwind ko-
men de maxima uit op 8 
graden en in het zuiden 
10 graden.

Yunus Aktas wint Cameretten

Yunus Aktas heeft 
zaterdag de 

56ste editie van 
het Cameretten 
Festival gewon-
nen. De comedi-
an won zowel de 
juryprijs als de pu-
blieksprijs. ‘Yunus 
speelt in zijn programma 
de underdog, de loser en 
dat doet hij met verve’, 
schrijft de jury. ‘Zijn stijl 
is onderkoeld, hij oogt 

ontspannen en volle-
dig in control’. Ca-

meretten geldt 
als een kweekvij-
ver voor talent. 
Andere finalisten 

dit jaar waren de 
broers Joey & Dave 

en Selma Visscher. In 
het verleden betekende 
het festival de doorbraak 
voor cabaretiers als Her-
man Finkers en Paul de 
Leeuw.

Sahin nieuwe burgemeester Rijswijk

Huri Sahin (47) 
wordt de nieu-

we burgemeester 
van de gemeente 
Rijswijk. Haar 
benoeming gaat 
in op 12 december 
2022. Sahin is mo-
menteel directeur 
Stichting Lokaal Rotter-
dam en voorzitter van het 
Kinderrechtencollectief. 
Eerder was ze (Groen-
Links-)gemeenteraadslid 

in Zoetermeer en 
tussen 2014 en 

2018 lid van Pro-
vinciale Staten 
van Zuid-Hol-
land. In Rijswijk 

wordt zij de op-
volger van VVD’er 

Michel Bezuijen die op 
1 oktober 2020 burge-
meester van Zoetermeer 
werd. Sindsdien is Bas Ver-
kerk (VVD) waarnemend 
burgemeester.

Zangeres ‘Fame’ (63) overleden

Zangeres en actri-
ce Irene Cara is 

op 63-jarige leef-
tijd overleden. 
De Amerikaanse 
was vooral be-
kend van 
titelsongs van de 
films Fame en Flash-
dance, hiermee scoorde ze 
in de jaren tachtig grote 
hits. Cara werd in één klap 
wereldberoemd door haar 
rol als Coco Hernandez in 

de film Fame. Het le-
verde haar twee 

Grammy Awards 
op en een num-
mer 1-hit in Ne-
derland. Ze zong 

enkele jaren later 
ook de titelsong 

van Flashdance, What A 
Feeling. De laatste jaren 
leefde ze een teruggetrok-
ken bestaan in Florida. De 
doodsoorzaak is nog onbe-
kend.
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Woord van de dag

Kanoet
duurzaamheid&economie 11

De Iraanse autoriteiten hebben 
de nicht van de opperste leider 
ayatollah Ali Khamenei opgepakt. 
Gisteren werd op sociale media 
een video verspreid waarin Fari-
deh Moradkhani het regime van 
haar oom ‘moorddadig’ noemt.

Ze roept de internationale ge-
meenschap op alle banden met 
Teheran te verbreken vanwege de 
politieke onrust, en veroordeelt 
de onderdrukking. Haar tak van 
de familie verzet zich al langer te-
gen het regime. ANP 

Iran Nicht van hoogste geestelijke opgepakt

Demonstranten in 
Shanghai houden witte 
vellen papier omhoog.
FOTO AFP‘We willen niet testen, we willen 

vrijheid’, schreeuwt de menigte 

Eva Rammeloo
Shanghai

In een paars glitterjasje staat Sue 
hard te huilen. Haar vriendin slaat 
een arm om haar heen. “Ze is heel 
verdrietig. En ook blij.” Dan kijkt 
Sue zelf op, met betraande ogen. 
“Misschien verandert er nu eindelijk 
iets.” In een land waar de politie al-
les wat maar een beetje op een de-
monstratie lijkt snel uiteendrijft, is 
deze mensenmassa onthutsend.

Het protest in Shanghai is dan al 
uren aan de gang. Het begon als een 
wake voor de zeker tien Oeigoeren 
die omkwamen bij een brand in 
Urumqi. Maar toen de cafés en clubs 
dichtgingen, sloten honderden jon-
geren in uitgaanskleding zich aan bij 
de menigte. De politie keek rijen dik 
van een afstandje toe.

Yifan is speciaal voor deze wake 
naar het centrum van de stad geko-
men. De jonge vrouw staat stil te kij-
ken naar de waxinelichtjes en de 
bloemen onder het straatnaambord 
met Wulumuqi (Urumqi-straat). 
“We weten allemaal wat er gebeurt 
in Xinjiang. Maar dit gaat nog een 
stap verder.” In de westelijke regio 
Xinjiang, waar Peking al jarenlang de 

Oeigoerse minderheid zwaar onder-
drukt, was het zerocovid-beleid nog 
strenger dan in de rest van het land. 
Al meer dan drie maanden is het ge-
bied op slot.

De omstandigheden bij de brand 
komen de Chinezen bekend voor: 
deuren die van de buitenkant zou-
den zijn afgesloten, bluswagens die 
niet bij het gebouw konden komen 
omdat auto’s in de weg stonden – 
met een lege accu omdat de eigena-
ren in een quarantainecentrum zit-
ten. “En dan zegt de politie dat de 
mensen niet wisten hoe ze zichzelf 
konden redden. Een driejarige is 
overleden! Hoe durven ze!” Yifan 
spuugt haar woorden haast uit. Net 
als Sue wil ze om veiligheidsredenen 
niet met haar volledige naam ver-
meld worden.

De brand in Urumqi is de lont in 
een overvol kruitvat. Op verschillen-
de plekken in het land waren zater-
dag protesten. In de stad Lanzhou 
werden mobiele testloketten omge-
duwd, in Nanjing protesteerden stu-
denten op de campus van hun uni-
versiteit, in Beijing duwden mensen 
metalen barrières omver. En in 
Shanghai trokken woedende jonge-
ren naar de Wulumuqi-straat. 

“We willen niet testen, we willen 
vrijheid”, roepen de jongeren steeds 
harder. Ze houden witte vellen pa-
pier omhoog. Ze hoeven er niets op 
te schrijven, want iedereen weet wat 
ze bedoelen. De meeste mondkapjes 
zijn zelfs af. Dat maakt de demon-
stranten herkenbaar voor de surveil-
lancecamera’s, maar het lijkt ze 
niets te kunnen schelen. Na drie jaar 

strikte coronamaatregelen en een fa-
lend economisch beleid hebben ze 
weinig meer te verliezen.

Het is voor het eerst dat mensen 
hardop durven uit te spreken wat ze 
denken. Durven te schrééuwen 
zelfs. Want diep in de nacht klinkt er 
opeens de naam van de Communis-
tische Partij. De jongen die hem 
schreeuwt, gaat nog een stap verder. 

“Xi Jinping!” De menigte antwoordt 
weer: “Weg met hem!”

Mensen zijn voor minder in de 
gevangenis verdwenen, maar de 
woede zit dan ook diep. Het is amper 
drie weken geleden dat er een soepe-
lere interpretatie van het coronabe-
leid was beloofd. Dat bracht opluch-
ting en hoop voor de Chinezen, die 
al drie jaar te maken hebben met 
strikte regels om het aantal corona-
besmettingen op nul te houden.

De afgelopen dagen steeg het 
aantal besmettingen zo snel dat er 
tóch weer strengere restricties kwa-
men. Het bracht bij de jongeren een 
nieuwe golf frustratie naar boven. 

De communistische regering lijkt 
weinig met het volk op te hebben. 
“Xi Jinping is niet mijn president. 
Hij is een grap, een middelbare scho-
lier. Dit houdt pas op als hij dood is”, 
zegt Yifan.

Aan de zijkant van de menigte 
staat de 30-jarige Sue ademloos te 
kijken. “We moeten hier gewoon 
blijven staan. Dan doen we ook iets”, 
zegt ze. “Ik ben superjong, en ik heb 
dit nog nooit in China gezien. Als ik 
op televisie een protest zag, bete-
kende het niets voor me.” 

Haar familie werkt voor de rege-

ring, vertelt ze voorzichtig. “Mis-
schien moet ik dat niet zeggen. Mijn 
opa is een groot fan van Mao. Mijn 
hele familie steunt de regering. Maar 
ze weten dat er iets niet klopt, ze 
weten alleen niet wat.” Ze wijst op 
haar buik. “Soms moet je het hier 
van binnen voelen.”

De honderden agenten laten de 
menigte een lange tijd met rust. Pas 
diep in de nacht keren de mensen 
zich tegen de muur van mannen in 
gele hesjes. “Dien het volk!”, 
schreeuwt de massa. Dan pas komt 
de politie in actie. De demonstran-
ten worden uiteengedreven en ver-
wijderd uit de Wulumuqi-straat. 
Naar schatting enkele tientallen 
worden gearresteerd.

De waxinelichtjes zijn zondag-
middag verdwenen. Maar op ver-
schillende plekken in Shanghai ko-
men mensen opnieuw bij elkaar. Ze 
willen doorgaan, ook al zijn tiental-
len demonstranten gearresteerd. 
Ook op de universiteiten in Peking 
en Nanjing werd zondag weer gepro-
testeerd, net als in Wuhan en 
Chongqing. De geest is uit de fl es. 

De identiteit van Sue en Yifan is door 
de hoofdredactie geverifieerd.

China reportage • Woedende Chinezen gaan in Shanghai en andere steden de straat op in protest 
tegen het zerocovid-beleid. Er klinken zelfs, zeer uitzonderlijk, leuzen tegen de leider Xi Jinping.

Het is voor het eerst 
dat mensen hardop 
durven uit te spreken 
wat ze denken
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Een ‘stevige stap’, maar 
de crisis is niet voorbij

Niels Markus
redactie politiek

Zelden kwam een kabinet op één 
dag met zoveel plannen voor de na-
tuur en de landbouw als op vrijdag. 
Niet eerder waren de plannen, zoals 
de uitkoopregeling, zo concreet. 
Het kabinet hoopt het stikstofdos-
sier eindelijk vlot te trekken, maar 
daarvoor liggen er nog te veel losse 
eindjes.

In Trouw zei stikstofminister 
Christianne van der Wal dat dit 
“een stap” is naar de oplossing van 
het stikstofprobleem. “Een hele 
stevige stap.” Waarschijnlijk duizelt 
het de niet-ingevoerde nieuwsvol-
ger inmiddels van alle stikstofstap-
pen. Alleen al Van der Wal kwam de 
afgelopen maanden met verschei-
dene plannen, later al dan niet bij-
gestuurd door bemiddelaar Johan 
Remkes of een rechter.

Maar de contouren van het stik-
sto� eleid liggen er, en vooral de 
boeren zullen het gaan voelen. Boe-
ren die veel stikstof uitstoten in de 
buurt van natuurgebieden krijgen 
eerst een stopregeling aangeboden. 
Weigeren ze die, dan moeten ze re-
kening houden met onteigening. 
Als extra complicatie voor de boe-
ren presenteerde minister Mark 
Harbers (infrastructuur) ook nog 
plannen om het grondwaterpeil te 
verhogen, wat voor veel boeren ook 
forse gevolgen kan gaan hebben 
voor hun bedrijfsvoering.

Boerenorganisaties reageren kri-
tisch op de plannen, maar de reac-
ties zijn lang niet meer zo fel als af-
gelopen zomer. Na de presentatie 
van de eerste stikstofplannen van 
Van der Wal laaiden hevige boeren-
protesten op, die Johan Remkes 
moest pacifi ceren.

Uitkopen
Eén van de belangrijkste adviezen 
van Remkes legt het kabinet naast 
zich neer. De VVD-coryfee had er-
voor gepleit om zo’n vijf- à zeshon-
derd boerenbedrijven die de natuur 
onevenredig sterk vervuilen, bin-
nen een jaar uit te kopen. Volgens 
het kabinet botst dat op allerlei be-
zwaren, waaronder vertraging als 
boeren de onteigening aanvechten.

Volgens Van der Wal is de nieu-
we kabinetsaanpak nog steviger 
dan Remkes’ voorstellen. Het kabi-
net wil twee- à drieduizend boeren 
een aanbod doen om te stoppen, en 
daarbij dwang achter de hand hou-
den. Volgens Van der Wal moet het 
kabinet er wel een schepje bovenop 
doen ten opzichte van ‘Remkes’, 

nadat de Raad van State onlangs de 
bouwvrijstelling voor grote projec-
ten afschoot. Wederom had het ka-
binet niet aangetoond dat een vrij-
stelling in de vergunningverlening 
gepaard ging met een substantiële 
reductie van de stikstofuitstoot.

De tijd van listen, wensdenken 
en geitenpaadjes is voorbij, bena-
drukt Van der Wal. Toch moest zij 
in Trouw erkennen dat haar nieuwe 
aanpak nog niet waterdicht is. Wat 
precies de grootste uitstoters op na-
tuurgebieden zijn, weet het minis-
terie niet. Boeren kunnen straks 
zelf uitrekenen of zij een zogehe-
ten ‘piekbelaster’ zijn. Of de Euro-
pese Commissie de uitkoopplannen 
toestaat is ook nog maar de vraag. 

Mogelijk is grootschalige uitkoop in 
strijd met EU-regels over staats-
steun. Maar gezien de vele klachten 
van Brussel over de slechte staat 
van de Nederlandse natuur, ver-
wacht het kabinet enige coulance.

Urgentie
Het meest saillant is dat Van der 
Wal nog niet kan zeggen hoe haar 
regeling precies zal uitpakken. Het 
ministerie weet immers niet welke 
bedrijven direct oren hebben voor 
uitkoop. Zijn dat de grootste uitsto-
ters? En liggen die dicht bij natuur-
gebieden? Van der Wal moet er 
vooralsnog het antwoord op schul-
dig blijven, terwijl het voor de uit-
werking van haar plannen nogal 
een verschil maakt.

En dat terwijl een stevige stik-
stofaanpak steeds urgenter is. In de 
drieënhalf jaar sinds de Raad van 
State-uitspraak is veel kostbare tijd 
verloren gegaan. Voor de natuur, 
die al decennia kampt met een te-
veel aan stikstof en steeds verder 
verslechtert, maar ook voor de eco-
nomie en voor boeren zelf. De ui-
termate stroeve vergunningverle-
ning voor veel projecten dreigt veel 
van de grote ambities van het kabi-
net te vertragen, op het gebied van 
woningbouw of de energietransitie 
bijvoorbeeld. Bovendien zit het ka-
binet hevig in zijn maag met een 
groep boeren die voorheen zonder 
natuurvergunning konden boeren, 
maar voor wie nu hoge boetes in de 
lucht hangen. Van der Wal is zelf de 
eerste om te erkennen dat het kabi-
net er nog lang niet is. “Dit pro-
bleem is zó complex en groot, dat 
kun je niet in één keer repareren.”

Tata Steel in IJmuiden is één van de grootste industriële stikstofbronnen. Maar het      bedrijf zegt al op het goede pad te zitten voor lagere emissies. 

analyse • De ergste onrust onder boeren is geweken, en het 
kabinet komt met een ruime uitkoopregeling. Het 
stiksto� eleid was niet eerder zo concreet, maar er is veel 
onduidelijk over hoe e� ectief de plannen zullen zijn.

Van der Wal weet 
nog niet hoe haar 
regeling uit gaat 
pakken. Willen de 
grootste uitstoters 
uitgekocht 
worden of niet?

Ook de industrie 
moet uitstoot van 
stikstof verlagen

Frank Straver
redactie duurzaamheid&economie

Behalve boeren moeten ook industri-
ele bedrijven hun stikstofuitstoot 
verminderen. Bedrijfsclusters zoals 
Tata, BP, Yara, RWE en Chemelot 
moeten ‘versneld’ hun emissie verla-
gen, zo staat in de  stikstofplannen 
die minister Van der Wal (stikstof, 
vdd) vrijdag presenteerde.

Eerder dit jaar presenteerde de 
minister nog een plan (inclusief een 
omstreden kaartje) dat alleen over  
boeren ging. Landbouworganisaties 
en de Tweede Kamer eisten ook een 

Ook industriële 
‘piekbelasters’ moeten 
hun uitstoot van stikstof 
scherp verlagen. De sector 
zelf klaagt daar niet over.  

plan voor de industrie. De prille con-
touren daarvan liggen er nu.

Vijftig tot zestig industriële ‘piek-
belasters’, die met hun uitstoot de 
beschermde natuur schaden, moeten 
schoner gaan werken. Hun uitstoot 
moet ‘grotendeels of geheel’ omlaag. 
De inzet van duurzame technieken is 
nodig. Duurzaam opgewekte elektri-
citeit moet gas en kolen vervangen. 
De overheid wil dat zo nodig afdwin-
gen, door vergunningseisen aan te 
scherpen.

“Het is goed dat het kabinet de in-
dustrie expliciet erkent als piekbelas-
ter”, reageert hoogleraar stikstof Jan 
Willem Erisman. Fabrieken stoten 
net zo goed stikstof uit (9 procent 
van de Nederlandse stikstofneerslag) 
en boeren (goed voor 40 procent) 
willen niet als enige een o� er moe-
ten brengen om de stikstofcrisis op te 
lossen. Dat is in lijn met de stelling 
van het kabinet dat diverse sectoren 
‘evenredig’ moeten bijdragen aan het 
oplossen van de stikstofcrisis.

Stikstof 
Piekbelasters

Het kabinet wil twee- à 
drieduizend boeren 
een aanbod doen om 
te stoppen
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Rianne Oosterom
redactie binnenland

In het totaal vernieuwde Verzetsmu-
seum, dat deze week opent, zullen 
bezoekers het woord verzetsheld niet 
tegenkomen. Het museum spreekt 
over verzetsmensen of verzetsvrou-
wen of -mannen. Daarmee keert het 
zich tegen het tegenwoordige ge-
strooi met de term, een ontwikkeling 
die directeur Liesbeth van der Horst 
‘moeilijk’ vindt.

“De verzetsheld is weer helemaal 
terug en dat stuit me tegen de borst”, 
zegt ze in een interview met deze 
krant. “Mensen kunnen heldhaftig 
zijn, maar zijn nooit 100 procent een 
held. Mensen worstelden en klooi-
den, ook in het verzet. Wij willen 
niet heroïseren, wij willen juist de 
menselijke kanten laten zien.”

Het museum heeft de negatievere 
aspecten van het verzet prominenter 
in beeld gebracht dan in de vorige vas-
te opstelling, die maar liefst 23 jaar 
onveranderd bleef. “Denk aan drugs-
gebruik door verzetsmensen, of een 
mislukte aanslag.” Voor dappere da-
den is in de vernieuwde opstelling, 
die vanaf 1 december te zien is, ‘uiter-
aard ook plaats’, zegt Van der Horst.

“Het woord verzetsheld popt te-
genwoordig overal op”, zegt ook 
 Ismee Tames, die zich als bijzonder 
hoogleraar aan de Universiteit 
Utrecht bezighoudt met de geschie-
denis en betekenis van verzet tegen 
onderdrukking en vervolging. In het 
complete krantenarchief van Lexis-
Nexis zie je de trend ook terug: wie 
zoekt op ‘verzetsheld’ ziet een rap 
stijgende lijn vanaf 2010, die nog har-
der stijgt vanaf 2019.

“Verzetsheld is een normale term 
geworden om mensen mee aan te 
duiden die op de een of andere ma-

nier iets met verzet te maken had-
den. Met het verdwijnen van de oor-
logsgeneraties is dat de manier ge-
worden om aan lezers of luisteraars 
te communiceren om ‘wat voor ie-
mand’ het gaat. Vroeger zou dat aller-
lei debat hebben opgeleverd”, zegt 
Tames.

De eerste aanzet tot herwaarde-
ring van verzethelden kwam van 
Marjan Schwegman in 2008, zij was 
toen directeur van het oorlogsdocu-
mentatiecentrum het Niod. Ze riep 
historici op om de complexe fi guur 
van de ‘held’ te onderzoeken. Daar-
voor was het historische mode om 
voornamelijk de lelijke en slappe 
kanten van het verzet te belichten.

Aan Schwegmans oproep werd ge-
hoor gegeven met allerlei biografi eën 
over heldhaftige verzetsmensen, die 
soms ook letterlijk zo genoemd wer-
den en over wie de schrijvers soms 
een moreel oordeel velden. Inmid-
dels zie je de term ook veel terug in 
de populaire cultuur, denk ook aan 
historische podcasts.

Het Verzetsmuseum gebruikte de 
term verzetsheld eerder overigens 
ook niet, alleen sporadisch op de 
website. Een belangrijke reden voor 
Van der Horst om het woord te ver-
mijden, zijn de vele verzetsmensen 
die zij zelf ontmoette in de dertig jaar 
dat ze nu bij het museum werkt. “Die 
hadden een bloedhekel aan het 
woord held!”

de Verdieping 2|3 
Verzetsmuseum vernieuwd: hoe is 
onze kijk op het verzet veranderd?

Verzetsmuseum 
rekent af met 
heldenhype
Heroïseren • Heldhaftige 
daden, die bestaan, maar de 
‘verzetsheld’ bestaat niet, 
zegt de directeur van het 
Verzetsmuseum. ‘Niemand 
is 100 procent een held.’

Tata Steel in IJmuiden is één van de grootste industriële stikstofbronnen. Maar het      bedrijf zegt al op het goede pad te zitten voor lagere emissies. FOTO ANP

Rellen na WK-winst Marokko
In Amsterdam, Rotterdam en Den 
Haag moest de politie gisteravond op-
treden vanwege rellen na de wed-
strijd van Marokko tegen België. Ma-
rokko won de wedstrijd waarna het 
onrustig werd. In het centrum van 
Rotterdam gooide een groep van on-
geveer vijfhonderd supporters vol-
gens de politie vuurwerk en glas naar 
agenten. Daarop volgden verschillen-
de charges van de ME. In Den Haag 
een zelfde beeld. De politie laat we-
ten dat er met zwaar vuurwerk is ge-
gooid en dat supporters auto’s van 
voorbijgangers opentrokken.

Op het Mercatorplein in Amster-
dam-West was volgens de politie ook 
overlast van vuurwerk. Ongeveer 
vij� onderd mensen waren er op de 

been. Op een foto is een uitgebrande 
auto te zien. In eerste instantie ver-
liepen de feestelijkheden gemoede-
lijk. “Er was een feestje en dat is over-
last geworden”, zegt een woordvoer-
der van de politie. In Utrecht en 
Amersfoort werd vooral feest ge-
vierd, aldus een woordvoerder. In de 
Utrechtse wijk Lombok was de sfeer 
feestelijk. In Amersfoort werd een 
scooter in brand gestoken. In de Bel-
gische hoofdstad Brussel was het de 
hele zondagavond onrustig. Na de 
wedstrijd braken er rellen uit. De po-
litie zette daarop waterkanonnen in.

sport 18
Het momentum is gepasseerd

ME-charges

‘Mensen 
worstelden en 
klooiden, ook in 
het verzet. Wij 
willen juist de 
menselijke kanten 
laten zien.’

Het kabinet wil volgend jaar tot af-
spraken komen met de industriële 
piekbelasters in de omgeving van 
Natura2000-gebieden. Volgens Eris-
man hoeft dat niet gepaard te gaan 
met dezelfde verhitte discussies als 
in de landbouw. “Stikstofreductie is 
in de industrie makkelijker te reali-
seren.”

Fabrieken kunnen vuile machi-
nes vervangen. Groene stroom van 
windmolens of zonnepanelen kan 
een proces stikstofarm maken. Ei-
sen en afspraken voor klimaat en 
schone lucht sturen de industrie al 
die kant op. In 2030 kan de indus-
trie zo’n 40 procent minder stikstof 
uitstoten, bleek onlangs uit de kli-
maat- en energieverkenning.

Tata Steel in IJmuiden, één van 
de grootste industriële stiksto� ron-
nen, reageert vrij laconiek op de ka-
binetsplannen. Het bedrijf zegt al op 
het goede pad te zitten voor lagere 
emissies. Een plan om over te stap-
pen op groene waterstof moet het 
productieproces stikstofarm maken. 
Verder moet een nieuwe technische 
afzuiginstallatie de uitstoot in 2025 
met 30 procent laten dalen, meldt 
een woordvoerder. “Wij nemen 
onze verantwoordelijkheid.” De in-
dustriesector klaagt niet over de ge-
presenteerde stikstofeisen. 

Wat helpt: het kabinet stuurt 
niet aan op een mogelijke uitkoop, 
zoals bij de boeren. “Dat zou bij fa-
brieken ook moeilijk zijn en peper-
duur”, reageert stikstofexpert Raoul 

Beunen van de Open Universiteit. 
Bovendien is uitkoop van fabrieken 
volgens hem ook onnodig, omdat de 
industrie met technische aanpassin-
gen aan stikstofeisen kan voldoen. 
“Beleid voor schoon energiegebruik 
gaat hand in hand met stikstofre-
ductie.” Eerst zien dan geloven, 
maakt Beunen wel als kantteke-
ning. “Concrete uitvoeringsafspra-
ken moeten nog gemaakt worden.”

Ook Johan Vollenbroek van de 
milieuorganisatie MOB reageert kri-
tisch op het kabinetsplan. “Het ka-
binet blijft vage nota’s produceren”, 
stelt hij. Vollenbroek had willen 
zien dat het kabinet hard kiest voor 
een halvering van de veestapel, zo-
dat stikstofemissie snel daalt. Minis-
ter Van der Wal wil de veestapel la-
ten krimpen, door boeren tegen een 
royale vergoeding te laten stoppen. 
De stikstofrechten die daarbij vrij-
vallen moeten bij de overheid te-
rechtkomen. Die kan de vrijgeko-
men  stikstofruimte inzetten voor 
de bouw of de energietransitie.

Dat moet Van der Wal nog wel 
wettelijk regelen. Tot die tijd kan er 
mogelijk een run op stikstofrechten 
ontstaan. Beunen van de Open Uni-
versiteit ziet dat industriële (ener-
gie)bedrijven snel nog even stik-
stofruimte uit oude vergunningen 
‘afsto� en’ en benutten. Die rechten 
kunnen ze mogelijk nog verkopen, 
voordat Van der Wal de vrije stik-
stofhandel officieel een halt toe-
roept. 

Het kabinet blijft vage 
nota’s produceren, 
vindt Vollenbroek. 
Hij had willen zien dat 
het kabinet kiest voor 
een halvering van de 
veestapel.
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Partijleider Gert-Jan Segers sprak zaterdag tijdens het 47ste partijcongres van de ChristenUnie. FOTO ANP

Alleen ‘humaan’ remmen 
bespreekbaar, zegt Segers

Wilma Kieskamp
redactie politiek

Leden van de ChristenUnie staan 
Gert-Jan Segers schoorvoetend toe 
om in politiek debat te gaan over het 
aantal asielzoekers dat naar Neder-
land komt. De partijleider krijgt wel 
een waarschuwing mee: de ‘christe-
lijke gastvrijheid’ voor vluchtelin-
gen moet overeind blijven, vindt de 
achterban.

Het onderwerp zorgt voor nervo-
siteit in de ChristenUnie. Politiek 
leider Gert-Jan Segers vindt dat de 
partij open moet staan voor een dis-
cussie in de coalitie, heeft hij zater-
dag herhaald op het congres van de 
partij. 

“We moeten het hebben over mi-
gratie en asielbeleid”, aldus Segers. 
“Er zullen meer vluchtelingen ko-
men en vooral meer arbeidsmigran-
ten. Elk jaar komt er een stad als 
Deventer bij. Het is een legitieme 
vraag of wij dat kunnen dragen.”

De ChristenUnie is na de VVD en 
het CDA de derde coalitiepartij die 
het debat zoekt over migratie. De 
VVD wil dat er substantieel minder 
asielzoekers naar Nederland komen. 
Het CDA wil dat er meer fysieke 
grenzen komen aan de randen van 
Europa.

Segers stuitte op het partijcon-

gres op kritiek en twijfel bij leden 
over de wenselijkheid van een poli-
tieke discussie over asielzoekers. 
Een deel van de leden vindt dat hij te 
veel meegaat met het ‘VVD-geluid’.

Kritische moties kregen steun 
van een kleine helft van het con-
gres. De indieners vrezen dat een 

debat over asiel leidt tot nieuwe con-
cessies die de ChristenUnie aan de 
VVD moet doen, na de eerdere con-
cessie dat gezinshereniging tijdelijk 
wordt afgeremd. Een ander deel van 
de leden is bezorgd dat de discussie 
over asiel zorgt voor breuklijnen in 
de partij.

Segers wist de leden uiteindelijk 
te overtuigen. Hij stelde hen gerust: 
als onderhandelingen in de coalitie 
alleen maar leiden tot discussie over 
“hobbels om asielprocedures in Ne-
derland zo moeilijk mogelijk te ma-
ken, dan zal het gesprek heel kort 
zijn”. Hij garandeert: “De Christen-
Unie gaat niet onderhandelen over 
pestmaatregelen voor asielzoekers”.

Het afbouwen van juridische 
 ondersteuning of beroepsmogelijk-
heden voor asielzoekers, of het 
steeds weer verplaatsen van asiel-
zoekers is niet bespreekbaar voor de 
fractie. Segers: “Alleen een humaan 
asielbeleid is bespreekbaar.”

Net als de CDA-fractie pleit de 
CU-fractievoorzitter ervoor dat het 
aantal asielzoekers dat naar Neder-
land komt wordt geremd door bete-
re bewaking van de Europese bui-
tengrenzen. Daar moet premier 
Rutte binnen de Europese Unie 
meer werk van maken.

Maar vooral moet Rutte zich vol-
gens Segers gaan inzetten om ar-
beidsmigratie binnen de Europese 
Unie aan banden te leggen. Arbeids-
migranten zouden voortaan een 
 vergunning moeten hebben in 
plaats van vrij te kunnen reizen bin-
nen de EU, om uitbuiting tegen te 
gaan. Segers noemt arbeidsmigratie 
“het laatste bolwerk van het neo-
liberalisme”.

Asielopvang • Na de VVD 
en het CDA wil nu ook de 
ChristenUnie praten over 
de instroom van 
asielzoekers. Het leidt tot 
nervositeit in de partij.

Een deel van de leden 
vindt dat Segers te 
veel meegaat met het 
‘VVD-geluid’

CU wil vooral betere 
bewaking van de 
Europese 
buitengrenzen

‘Het is een legitieme 
vraag of wij de hoge 
huidige instroom 
kunnen dragen’

Gijs Moes
redactie buitenland

Naast de militaire confrontatie op het 
slagveld is er nog een strijd gaande in 
Oekraïne: die om de stroomvoorzie-
ning. Terwijl Russische troepen het 
elektriciteitsnet voortdurend onder 
vuur nemen, zijn Oekraïense techni-
ci vierentwintig uur per dag in touw 
om de schade te herstellen.

Het doelgericht uitschakelen van 
de voorzieningen komt volgens Andri 
Kostin, het hoofd van de Oekraïense 
justitie, neer op genocide. Tegen de 
Britse omroep BBC zegt Kostin dat 
de aanvallen het hele Oekraïense 
volk tre� en en bedoeld zijn om een 
overgave af te dwingen.

Miljoenen Oekraïners zaten giste-
ren zonder stroom en daardoor vaak 
in de kou, al zijn exacte aantallen ook 
door de regering niet genoemd. In de 
hoofdstad Kiev vroor het gisteren 
licht. De komende dagen schommelt 
de temperatuur rond het vriespunt, 
om er later in de week vooral ’s nachts 
fl ink onder te duiken. Het heeft er de 
afgelopen dagen gesneeuwd en de ko-
mende tijd valt er nog meer.

Raketinslagen
Volgens Ukrenergo, de beheerder van 
het Oekraïense elektriciteitsnet, le-
verden de centrales in het land zon-
dag 80 procent van de vraag naar 
stroom. Dat was een dag eerder nog 
75 procent. Net als de regering roept 
de beheerder de Oekraïners op zo zui-
nig mogelijk om te gaan met elektri-
citeit, om het bereik zo groot moge-
lijk te houden.

De partij van president Volodimir 
Zelenski liet gisteren weten meer 
Russische aanvallen op infrastruc-
tuur te verwachten. In veertien van 
de 27 Oekraïense regio’s gelden nu al 

beperkingen aan het stroomgebruik. 
In gebieden waar wel elektriciteit is, 
valt die geregeld uit.

Er zijn zorgen om de kerncentra-
les, die een groot deel van de elektri-
citeit leveren in Oekraïne en ook ge-
regeld beschoten worden. De centra-
le in Zaporizja, de grootste producent 
van kernenergie in Europa, is bezet 
door Russische militairen. Het afge-
lopen weekend waren er geruchten 
dat de Russen de centrale zouden ver-
laten, maar daar zijn nog geen directe 
aanwijzingen voor.

De stad Cherson, die twee weken 
geleden door Oekraïne werd bevrijd, 
ligt zwaar onder vuur van het Russi-
sche leger. Inwoners vertellen aan 
internationale persbureaus over 
voortdurende raketinslagen en veel 
mensen vluchten de stad uit. Volgens 
het hoofd van de Oekraïense politie 
zijn er 32 mensen in Cherson omge-
komen door de aanvallen, sinds de 
Russische militairen zich terugtrok-
ken.

In het interview met de BBC zegt 
Kostin ook dat justitie in Oekraïne 
onderzoek doet naar bijna 50.000 ge-

vallen van oorlogsmisdaden die zijn 
begaan sinds de Russische inval op 24 
februari. Volgens Kostin zijn 11.000 
Oekraïense kinderen gedeporteerd 
naar Rusland.

Oekraïne: Aanval
op elektriciteitsnet 
is genocide 
Infrastructuur • Miljoenen 
Oekraïners zitten na de 
Russische aanvallen nog 
zonder stroom, ook al 
wordt er hard gewerkt aan 
herstel.

ADVERTENTIE

Er zijn zorgen om 
de kerncentrales, 
die een groot deel 
van de elektriciteit 
leveren in Oekraïne
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Was de journalistiek tijdens corona 
te veel op de hand van de overheid?

Robin Goudsmit
redactie binnenland

Het lijkt bijna onvoorstelbaar dat het 
leven in Nederland goeddeels op slot 
ging. Maar nauwelijks een jaar gele-
den sloten winkels, theaters en 
sportscholen voorlopig voor het 
laatst hun deuren. Tijd dus voor re-
flectie op de coronacrisis, en hoe Ne-
derland ermee omging. 

Zaterdag gingen NRC-hoofdredac-
teur René Moerland en zijn NOS 
Nieuws-collega Giselle van Cann in 
het Amsterdamse debatcentrum De 
Balie in gesprek over hun coronaver-
slaggeving. Het gesprek vond plaats 
op uitnodiging van De Vierde Golf, 
een organisatie van mensen die kri-
tisch zijn op het Nederlandse co-
ronabeleid. De organisatie wil graag 
“de dialoog gaande houden. Die is 
verstomd tijdens corona.”

Moerland en Van Cann vragen 
zich af of de media wel voldoende 
vragen hebben gesteld over de weg 
die het kabinet uitstippelde om uit 
de coronacrisis te komen. Hadden 
kranten wel zicht op de sociale ge-
volgen van de lockdowns, bijvoor-
beeld. En hebben media de geluiden 
tegen de vaccinatiecampagnes vol-
doende serieus genomen?

Doorgeefluik
De Volkskrant legde in 2020 verant-
woording af in een interview met 
hoofdredacteur Pieter Klok. En afge-
lopen oktober deelde Nu.nl-hoofdre-
dacteur Gert-Jaap Hoekman de uit-
komsten van een onderzoek dat hij 
had laten instellen naar de corona-
verslaggeving van zijn nieuwsweb-
site. Hoekman spaarde in zijn con-
clusies zijn eigen medium niet: 
Nu.nl had vooral gefunctioneerd als 
‘doorgeefluik’ van het kabinet, OMT 
en RIVM. “We moeten simpelweg 
kritischer zijn richting de overheid.”

Ook de redactie van Trouw debat-
teerde eind 2021 over de eigen co-
ronaverslaggeving. Daarbij conclu-
deerden redacteuren dat het tijdens 
corona meer dan ooit belangrijk was 
geworden om transparant te zijn 
over hoe ze hun werk doen. “De pan-
demie heeft ons als medium geleerd 
dat verantwoording van onze werk-
wijze van belang is voor het wekken 
en het behoud van vertrouwen”, al-
dus adjunct-hoofdredacteur Wendel-
moet Boersema. Als er door sommi-
gen openlijk getwijfeld werd aan de 
wetenschap, had de krant de taak 
om uit te leggen dat de redactie de 
integriteit van wetenschappers in 
principe niet in twijfel trekt. Die 
houding kon volgens Trouw prima 
samengaan met het kritisch onder-
vragen van experts.

Toen de allereerste Nederlandse 
coronapatiënt zich eind februari 
2020 aandiende, was er nog weinig 
bekend over de gedragingen van het 
virus. “De informatiehonger van de 
lezers was enorm”, concludeerde 

Reflectie • Bijna een jaar na de laatste harde lockdown kijken steeds meer media terug op hun 
coronaverslaggeving. In De Balie in Amsterdam debatteerden twee hoofdredacteuren. 

Volkskrant-hoofdredacteur Pieter 
Klok over die periode. Hij vond dat 
enige terughoudendheid gepast was. 
“We moeten niet gelijk proberen de 
grootste vragen te beantwoorden. 
Wat is dit virus precies, hoe groot zal 
de uitwerking zijn op onze samenle-
ving – niet doen. Het is beter om 
eerst heel praktisch te kijken: wat 
gebeurt er, waar is nu actie nodig?”

Kranten, nieuwssites en actuali-
teitenprogramma’s buitelden onder-
tussen wel over elkaar heen om het 
publiek zo goed mogelijk te informe-
ren. 

Crisisstand
Maar zorgde de crisisstand op redac-
ties ervoor dat nuance of kritiek op 
de overheid het onderspit delfde? 
Van Cann vond dat de NOS achteraf 
erg gefocust was op het beleid om 
vooral de ziekenhuizen en de ic’s te 
ontzien. “Zeker in het begin hebben 
we door een rietje naar de zieken-
huizen en de zorg gekeken”, zei Van 
Cann daarover in De Balie. 

Een enkele keer ging de NOS on-
willekeurig te ver, vertelde ze. Tij-
dens een persconferentie later in de 
pandemie richtte toenmalig minis-
ter van volksgezondheid Hugo de 
Jonge zich lange tijd rechtstreeks tot 
ongevaccineerden. “Toen heeft de 
NOS duidelijk gemaakt dat als dit 
nog een keer zou gebeuren, we de 
persconferenties niet meer zouden 
uitzenden.” Van Cann hekelde ook 
het gebrek aan transparantie van de 
overheid. Zo moest Nieuwsuur naar 

de rechter stappen om ervoor te zor-
gen dat het ministerie van volksge-
zondheid Wob-verzoeken in behan-
deling ging nemen.

Een andere veel gehoorde klacht 
is ook het gebrek aan verschillende 
stemmen in het debat over de be-
strijding van het virus. Dat conclu-
deerde ook oud-Trouw-hoofdredac-
teur Frits van Exter, die het het on-
derzoek bij Nu.nl leidde. 

De redactie van Nu.nl had des- 
informatie over corona goed verme-
den, maar had meer aandacht mogen 
geven aan andere meningen. “Naar-
mate het langer duurt is een grotere 
variatie in onderwerpen en invals-
hoeken en ruimte voor kritische te-
gengeluiden voorstelbaar. Dat ge-
beurt met mate.”

‘Wappie’
Media hebben een belangrijke rol in 
het legitimeren van kritische stem-
men, klonk het zaterdag in De Balie. 
“Wie je laat zien in het journaal 
wordt als redelijk gezien, wie je niet 
laat zien is automatisch onredelijk”, 
stelde iemand uit het publiek. Veel 
aanwezigen stoorden zich aan het 
inmiddels gevestigde stereotype van 
de ‘wappie’. Daarmee zetten de me-
dia volgens hen tegenstanders van 
het coronabeleid weg als mensen die 
complottheorieën geloofden en 
waar niet mee te praten viel.

Volgens René Moerland kan een 
krant wel degelijk alle geluiden laten 
horen in verschillende journalistieke 
genres. “In verslaggeving telt alles, 
ook alle sentimenten. Die kun je al-
lemaal laten zien in een reportage. 
In een interview of weergave van 
een debat is dat anders. Dan moet je 
goede pluriformiteit hebben, en alle 
standpunten kritisch bevragen.”

“We schrijven geen onjuistheden 
op als iemands mening, dan probe-
ren we de context erbij te geven, 
waar het vandaan komt”, zegt Wen-
delmoet Boersema van Trouw.

Duiding
Het duiden van verzet tegen maatre-
gelen was belangrijk voor de krant, 
stelt ze. “Daarbij ligt onze focus eer-
der op ‘gewone’ burgers dan op de 
bekende leiders van kritische organi-
saties. Een voorbeeld: wij stelden 
niet Willem Engel tegenover Jaap 
van Dissel, wel een moeder en doch-
ter die respectievelijk tegen en voor 
vaccinatie waren.”

Zaterdagavond wilden de deelne-
mers aan het debat in De Balie voor-
al een ‘open’ gesprek. Alhoewel er 
tijdens de avond door sommige aan-
wezigen luid en afkeurend werd ge-
mompeld, leek het er toch op dat de 
meesten de avond geslaagd vonden. 
De twee hoofdredacteuren kregen in 
ieder geval een luid en hartelijk ap-
plaus.

 
‘We willen de 
dialoog gaande 
houden’

organisator De Vierde Golf

 
‘We schrijven geen 
onjuistheden op als 
iemands mening, 
het gaat ook om de 
context’ 
 
Wendelmoet Boersema,  
Trouw

 
‘We moeten niet 
gelijk proberen de 
grootste vragen te 
beantwoorden’
Pieter Klok,  
de Volkskrant

 
‘We moeten 
kritischer zijn naar 
de overheid’

Gert-Jaap Hoekman,  
Nu.nl

 
‘Zeker in het begin 
hebben we door 
een rietje naar de 
zorg gekeken’
 
Giselle van Cann,  
NOS-Nieuws

FOTO’S ANP 
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ADVERTENTIE

Refo-zuil brokkelt af door wantrouwen

Maaike van Houten
redactie religie&filosofie

Tijdens de jaarlijkse conferentie van 
het Biblebelt-netwerk in Gouda werd 
zaterdag openlijk getwijfeld aan het 
voortbestaan van de reformatorische 
zuil. Steef de Bruijn, hoofdredacteur 
van het Reformatorisch Dagblad (RD), 
spreekt over ‘degeneratie van de zuil’. 
Religie-historicus Fred van Lieburg 
constateert dat er grote spanningen 
zijn binnen de zuil, “voor zover je nog 
van de zuil kunt spreken”. Dat zij dat 
zo naar buiten brengen is opvallend. 
In een geseculariseerd Nederland dat 
vaak weinig begrip voor hen heeft, 
houdt men kritiek en verdeeldheid 
liever binnenskamers.

De conferentie werd gehouden op 

Driestar, de hogeschool van de 
 bevindelijk gereformeerden. Naast 
scholen en kerken hebben zij ook een 
eigen politieke partij, de SGP, een ei-
gen krant, het RD, en tal van andere 
maatschappelijke organisaties op 
 reformatorische grondslag. 

De reformatorische zuil is nog de 
enige tak van de verzuiling, het ken-
merk van een groot deel van de vori-
ge eeuw waarin het maatschappelijk 
leven was ingedeeld naar levensover-
tuiging: katholiek, protestant, socia-
listisch, liberaal. Restanten ervan zijn 
er nog, maar als samenhangend com-
plex van onder meer kerk, gezin, 
school en politiek zijn deze zuilen 
verdwenen.

Die banden zijn in de reformatori-
sche wereld nog hecht. De kerken 
zitten vol, de scholen ook, de SGP 
staat er goed voor. Maar de neuzen 
staan op de Biblebelt niet langer de-
zelfde kant op. Cultuursocioloog An-
neke Pons-de Wit ziet het ‘zuil-
denken’ onder jongeren tussen 20 en 
40 jaar oud verdwijnen. Zij doet on-
derzoek naar de motieven van jonge 
refo’s die vaccinaties tegen corona 

weigeren. Haar onderzoek is nog niet 
af, maar haar voorlopige conclusie is 
dat slechts een deel van hen religieu-
ze motieven aanvoert om zich niet te 
laten inenten. 

Bij de andere jonge weigeraars zijn 
geloofsoverwegingen helemaal niet 
aan de orde, wat de eenheid binnen 
de zuil aantast. Deze jonge refo’s ver-
trouwen erop dat hun lichaam wel 
bestand is tegen het virus, of zij wan-
trouwen instituties, de overheid net 
zo goed als het RIVM. Zij laten zich 
leiden door individuele vrijheid en 

zel� epaling, aldus Pons-De Wit. Dat 
is de bijl aan de wortel van het refor-
matorisch denken binnen de zuil.

Pons’ collega-onderzoeker Hidde 
Slotboom stelt dat deze jongeren niet 
aan hun trekken komen in het huis-
orgaan van de refozuil, het Reforma-
torisch Dagblad. In de commentaren 
laat de hoofdredactie de beslissing 
om te vaccineren over aan het gewe-
ten van de lezers, al moeten zij dat 
wel doen ‘voor het aangezicht van 
God’. De krant steunt de coro-
na-maatregelen van de overheid. 
Voor een alternatieve blik zijn deze 
mensen aangewezen op andere (soci-
ale) media. 

Mondiger
RD-hoofdredacteur Steef de Bruijn 
merkt dat bewoners van de Bible belt 
steeds zelfbewuster en mondiger 
worden. Dat uiten zij soms op een 
manier die wat hem betreft haaks 
staat op christelijke normen en waar-
den. “Als we vinden dat een journalist 
moet oprotten, dan gooien we hem in 
de goot”, hoort hij een refo-jongere 
in een podcast zeggen over een 

 verslaggever in Lunteren die met 
auto en al door een shovel in de sloot 
werd gegooid. En een directeur van 
een  reformatorische basisschool ver-
telde De Bruijn dat de kinderen ten 
tijde van het boerenprotest op hun 
plastic trekkertjes naar school kwa-
men, en onder elkaar zeiden “dat mi-
nister Van der Wal opgeknoopt moet 
worden”.

Het verontrust De Bruijn, maar 
het verbaast hem niet. Onder zijn le-
zers zorgen corona en stikstof voor 
grote onrust, die de tegenstellingen 
binnen de refo-zuil blootlegt. De lijn 
van de krant wordt hard aangevallen: 
“Wij zijn gereduceerd tot gifmengers 
en kankergezwellen”, vat De Bruijn 
de boze reacties samen. Een deel van 
zijn lezers wordt op sociale media be-
vestigd in hun overheidswantrou-
wen. Ze komen, zegt De Bruijn, bij 
hem “eerder met een tekst van Fo-
rum voor Democratie dan met een 
passage uit de Bijbel”. Aansluiting bij 
de seculiere meerderheid ligt dan 
meer voor de hand dan met de eigen 
reformatorische geloofsgenoten, zo 
analyseert de hoofdredacteur.

Biblebelt • Jonge orthodox-
gereformeerden laten zich 
soms meer leiden door de 
eigen moraal dan door de 
Bijbel. Ook overheidskritiek 
verdeelt de gemeenschap.

‘De Biblebelt laat 
vaker van zich 
horen, soms op 
een manier die 
haaks staat op 
christelijke normen 
en waarden’
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Forum voor Democratie (FvD) 
heeft een app gelanceerd die le-
den in staat stelt contact te leg-
gen met partijgenoten als ze iets 
willen kopen of verkopen. Partij-
leider Thierry Baudet zei dat het 
de bedoeling is om de app de ko-

mende maanden uit te breiden, 
uiteindelijk zelfs met een da-
ting-functie. De app is alleen toe-
gankelijk voor leden en erop ge-
richt om ‘gelijkgestemden in 
jouw regio’ te vinden. Tot nu toe 
doen er 500 mensen mee. ANP

FvD Zakelijke app voor ‘gelijkgestemden’

De stichting Eer en Herstelbe-
talingen Slachtoffers van sla-
vernij in Suriname wil dat ko-
ning Willem-Alexander de ex-
cuses maakt voor het 
slavernijverleden in het land. 
Vrijdag werd duidelijk dat acht 
kabinetsleden op 19 december 
op verschillende plekken in 
Suriname excuses zullen aan-
bieden, onder wie minister 
Franc Weerwind (Rechtsbe-
scherming). De stichting vindt 
dat ongepast, Weerwind is vol-
gens hen ‘nazaat van slaafge-
maakten in Paramaribo’. “Ne-
derland heeft toch ook niet 
aan een Indonesische nazaat 
van de Indonesische slavernij 
gevraagd om zulks in Indone-
sië te doen?”, zegt voorzitter 
van de stichting Roy Kaikusi 
Groenberg. ANP

Excuses Minister 
Weerwind naar 
Suriname ‘ongepast’

De politie heeft zaterdagmid-
dag het overgrote deel van de 
ongeveer 250 actievoerders 
opgepakt nadat ze de A12 had-
den geblokkeerd. De burge-
meester van Den Haag ver-
bood de blokkade. Toen de ac-
tievoerders op de snelweg 
gingen zitten nadat de politie 
hen sommeerde te vertrekken, 
werden ze opgepakt en in bus-
sen naar het bureau vervoer 
Vijf van de 150 actievoerders 
van Extinction Rebellion die 
zaterdag waren opgepakt, za-
ten gisteren nog vast, laat de 
politie weten. Ze worden nog 
vastgehouden omdat hun 
identiteit niet vastgesteld kan 
worden en omdat ze dit proces 
bemoeilijken, aldus een 
woordvoerster. De politie kon 
nog niet zeggen wanneer de 
vijf worden vrijgelaten. ANP

Blokkade Vijftal zit 
nog vast na blokkade 
op de A12

Een 34-jarige man uit Capelle 
aan den IJssel (Zuid-Holland) 
is vrijdagavond opgepakt om-
dat hij in verband wordt ge-
bracht met de vele lekgesto-
ken banden in Capelle en 
Krimpenerwaard. De politie 
kreeg de afgelopen tijd zeker 
250 aangiftes binnen van 
mensen die ’s ochtends hun 
banden lek aantroffen. Dit 
leidde tot onrust in de omge-
ving. De man werd opgepakt 
dankzij een tip van een buurt-
bewoner, die een verdachte si-
tuatie meldde. De politie be-
kijkt nu of de man echt achter 
het banden prikken zit. Peter 
Oskam, burgemeester van 
Capelle aan den IJssel, is opge-
lucht en trots dat een situatie 
‘met veel angst en onveilig-
heid’ is opgelost. ANP

Capelle Gezochte 
bandenprikker 
opgepakt 

Cindy Cloin
Bemmel

Ambtenaren suf en saai? Alleen 
maar bezig met regels? Het stigma 
dat ambtenaren alleen maar werken 
op vaste kantoortijden kan deze za-
terdag in elk geval overboord. Want 
het gemeentehuis in Bemmel zit 
vandaag helemaal vol.

Honderden bezoekers gaan met 
ambtenaren in gesprek over de in-
houd van hun werk. In workshops 
kunnen mensen zelf ervaren wat 
het werk zoal inhoudt. Bijvoorbeeld 
dat je soms een drugspand moet slui-
ten, of betrokken bent bij het bege-
leiden van een gezin met proble-
men.

‘Loeren bij Lingewaard’ is een ini-
tiatief van de ambtenaren om hun 
werk op de kaart te zetten. “Het idee 
ontstond in een opwelling, maar wel 
met een dieperliggende gedachte er-
achter”, zegt Igor van der Valk, alge-
meen directeur bij de gemeente Lin-
gewaard. “Personeel vinden is op dit 
moment voor iedereen lastig, maar 
voor de overheid al helemaal. We 
moeten tegen heel wat vooroordelen 
opboksen en zoiets als de toeslagen-
affaire helpt niet om ons imago te 
verbeteren. Maar we zijn tegelijker-
tijd trots op ons werk.”

“Ik wilde zelf vroeger niet bij een ge-
meente gaan werken, want wat 
moest ik met stoeptegels? Maar het 
bleek zoveel meer te zijn”, vertelt 
Karin Sleeking, directeur van A&O 
fonds Gemeenten. “Ik ging aan de 
slag met een nieuw station en deed 
daarna nog veel meer projecten met 
groot maatschappelijk belang.” A&O 
ondersteunt medewerkers bij ge-
meenten bij allerlei vragen die zij 
hebben, onder meer op het vlak van 
arbeidsmarkt en vacatures. Zij on-
dersteunen de dag in Lingewaard.

Anneloes de Niet is zich al langer 
aan het oriënteren op een andere 
baan. “Het voelt een beetje alsof je 
naar de open dag van je nieuwe mid-
delbare school gaat. Laagdrempelig 
binnenlopen, kijken of de sfeer be-
valt en of er leuke mensen rondlo-
pen. Alleen gaat het dan niet om de 
leraren, maar om je eventuele nieu-
we collega’s.” Ze werkt nu nog in het 
bedrijfsleven, maar ziet een baan als 
ambtenaar zeker zitten. “Je doet 
werk waarbij je iets betekent voor de 
samenleving. In het kader van zinge-
ving spreekt me dat erg aan.”

In het afgelopen kwartaal waren 
er bijna 8700 openstaande vacatures 
bij de gemeenten, zo blijkt uit de Va-
caturemonitor van A&O. Dat is een 
stijging van zo’n 4 procent vergele-

In actie tegen het suffe imago  
van de ambtenaar
Stigma reportage • De gemeente Lingewaard gooit de deuren open om te laten 
zien dat ambtenaar zijn niet zo saai is als het klinkt. 

Open dag van de gemeente Lingewaard: boa’s vertellen over hun werkzaamheden. FOTO KOEN VERHEIJDEN

 
We moeten  
tegen heel wat 
vooroordelen 
opboksen
 
Igor van der Valk, directeur  
bij gemeente Lingewaard

 
Je doet werk waarbij 
je iets betekent voor 
de samenleving. 
Dat spreekt me aan.
 
bezoeker Anneloes de Niet

ken met dezelfde periode vorig jaar 
en maar liefst 45 procent hoger dan 
voor de coronacrisis. Een op de vijf 
gemeentelijke vacatures is moeilijk 
in te vullen. Het is dus duwen en 
trekken en voldoende perspectief 
bieden, zeker om jonge mensen bin-
nen te halen. En te houden. Daarom 
werden ook studenten uitgenodigd 
voor de open dag.

Twee jonge vrouwen vullen een 
formulier in over hun werkervaring, 
hun talenten en wat voor werk ze 
graag zouden willen doen. Ze zijn ge-
vlucht uit Oekraïne en wonen sinds 
een tijdje in het nabijgelegen Huis-
sen, ook gemeente Lingewaard. Ze 
zijn hier op uitnodiging van een 
ambtenaar die opvang voor Oekra-
iense vluchtelingen regelt. “Ik heb 
werkervaring op het gebied van 
duurzaamheid en ik vind deze dag 
heel inspirerend”, zegt een van hen. 
“Het lijkt niet saai, maar gezellig. Ik 
zou hier best willen werken.”

A&O gaat in 2023 meer van dit 
soort open dagen bij gemeenten on-
dersteunen om nieuwe medewer-
kers te werven. En sommige voor-
oordelen blijken ook gewoon een 
voordeel. Want wie wil er nou niet 
de mogelijkheid om werk en privé te 
combineren of een cursus werkge-
luk?
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Activisten leggen de zandzakken klaar, 
want Shell wil boren onder de Waddenzee
Karin de Mik
Ternaard

“Hou het in de grond! Hou het in de 
grond!” Honderden demonstranten 
uit het hele land scanderen de leus. 
Ze staan deze zaterdagmiddag op het 
talud van de zeedijk bij Ternaard, 
met als decor de weidse kwelders. Ze 
roepen Shell en de Nederlandse aard- 
oliemaatschappij (Nam) op af te zien 
van hun geplande gaswinning in de 
Waddenzee nabij het Friese dorp. 

De vereiste vergunning daarvoor 
moet het kabinet nog afgeven. Gas-
winning leidt tot bodemdaling, en in 
combinatie met de zeespiegelstij-
ging als gevolg van klimaatverande-
ring pakt dit desastreus uit voor de 
wadplaten, menen de actievoerders. 
De wadplaten vallen nu nog droog, 
maar dreigen te verdrinken, waar-
door rust- en foerageerplekken voor 
miljoenen wadvogels verdwijnen.

In de menigte aan de voet van de 
dijk wapperen groene en blauwe 
vlaggen van actiegroep Extinction 
Rebellion en de Waddenvereniging. 
Tientallen actievoerders houden 
bordjes omhoog met teksten als 
‘Shell, in aardgas zit geen toekomst’ 
en ‘Shell, laat de Waddenzee niet 
zakken’. Pauline Berens is een van 
de actievoerders. Ze is vanuit Nijme-
gen naar Friesland gereisd om haar 
stem te laten horen tegen gasborin-
gen in de Waddenzee.
De geboren Drentse bracht vele va-

kanties door op de Waddeneilanden. 
“Gaswinning verpest de natuur”, 
zegt ze. 

Dat Shell slechts vijf procent van 
zijn investeringen besteedt aan 
duurzame energie is in haar ogen 
een lachertje. “Dat betekent dat er 
nog 95 procent in fossiele brandstof-
fen wordt gestoken. Dat Shell hier-
voor nog nieuwe gebieden aanboort 
vind ik zó fout.” 

Ook Baukje Miedema uit Mirns 
vindt dat boren naar aardgas niet 
thuishoort in de Waddenzee. “We 
weten toch dat we daarmee de na-
tuur vernielen.”

Zeventiger Dick van Elck uit 
Reeuwijk, gestoken in een glanzen-
de blauw-groene cape, is lid van de 
actiegroep Grootouders voor het Kli-
maat. Twee jaar geleden liep hij van-
uit de Eemshaven naar Rotterdam 
en van Edinburgh naar Glasgow, 
waar de klimaatconferentie plaats-

vond. Ruim dertig jaar geleden was 
hij een van de oprichters van ener-
giecoöperatie De Windvogel, die 
windturbines en zonnevelden be-
heert. “We moeten laten zien dat 
het anders kan”, meent Van Elck. 
“Alleen samen kunnen we een op-
lossing vinden voor het klimaatpro-
bleem.”

Een van de sprekers op de mani-
festatie is Frank Petersen van de 

Waddenvereniging, die de actie sa-
men met Milieudefensie organiseer-
de. Hij smeekt de Nam af te zien van 
gaswinning in ‘het grootste interge-
tijdengebied van Europa’. “Shell, 
Nam, kabinet: please, please laat het 
aardgas onder dit unieke Werelderf-
goed zitten. Miljoenen vogels over-
winteren, rusten en foerageren hier 
en de Waddenzee is de kraamkamer 
voor veel vissoorten.”
Petersen wijst erop dat veel partijen 
tegen aardgaswinning zijn, waaron-

der de gemeente Noard- east-Frys-
lân, de provincie Fryslân, het Wet-
terskip Fryslân (de beheerder van de 
zeedijk) en secretaris-generaal Gu-
terres van de Verenigde Naties. “Al-
lemaal zeggen ze: “Doe het niet!” 
Uit honderden kelen klinkt het, ook 
deels in het Fries: “Dog it net!” 
Een ovationeel applaus is er voor 
spreker Jikke de Wit (12) uit Kollu-
merpomp, die zich vooral zorgen 
maakt om de kanoeten. Deze trek-
vogels vliegen elk jaar in de winter 
vanaf de toendra’s in Siberië naar 
warm Afrika. De Waddenzee is on-
derweg een belangrijke tussenstop. 
“Maar als de zeespiegel stijgt, vallen 
er minder platen droog en hebben ze 
hier geen plek meer om uit te rus-
ten. Onderweg gaan er dan heel veel 
vogels dood.”

Nine de Pater van Milieudefensie 
noemt de CO2-uitstoot die met aard-
gaswinning gepaard gaat ‘een schen-
ding van de mensenrechten’. “Shell 
verkiest winst boven bescherming 
van de natuur.” 

De demonstranten vormen ver-
volgens een lange menselijke slinger 
naast de metershoge beelden van 
mensfiguren op de dijk. 

Aan de voet van de dijk liggen 
honderden zandzakjes, als symbool 
voor de dreigende zeespiegelstijging. 
Er staan leuzen op als ‘Beter wadlo-
pen dan doodlopen’. En op een be-
scheiden bordje: ‘Shell hat al genôch 
fernield. It moat no út wêze’.

Als protest tegen de 
voorgenomen 
gaswinning vormen 
demonstranten een 
menselijke slinger. 
FOTO SJAAK VERBOOM

De wadplaten vallen 
nu nog droog, maar 
dreigen te verdrinken 
als de bodem daalt

De Waddenzee is een 
belangrijke tussenstop 
voor kanoeten op weg 
van Siberië naar Afrika

De sterk gestegen energieprijzen 
in Europa, als gevolg van de Oek-
raïne-oorlog, vormen een gevaar 
voor de Europese industrie. Dat 
schrijft accountantskantoor PwC 
in een studie. Volgens PwC kun-
nen bedrijven besluiten te ver-

trekken uit Europa vanwege de 
hoge energiekosten. Met name 
Duitsland, de grootste economie 
van Europa, is hard geraakt van-
wege zijn grote afhankelijkheid 
van Russisch gas. Dit treft onder 
meer de auto-industrie. ANP

Studie ‘Energiecrisis gevaar voor industrie’

Gaswinning reportage • Honderden activisten eisen 
dat een nieuwe boring naar aardgas onder het 
Waddengebied wordt afgeblazen. ‘Please, please  
laat het gas onder dit unieke werelderfgoed zitten.’

Unesco waarschuwt

De Nederlandse Aardolie-
maatschappij en Shell willen 
vanuit het Friese Ternaard met 
een schuine boring gas onder 
de Waddenzee oppompen.
Het kabinet geeft volgens het 
regeerakkoord geen nieuwe 
vergunningen af voor gasbo-
ringen in het Waddengebied, 
maar bedrijven die al (bijna) 
een vergunning hadden, mo-
gen hun plan nog uitvoeren. 
Daarom kan de boring vanuit 
Ternaard mogelijk toch door-
gaan. Ook het bedrijf One-
Dyas wil een geplande gas- 
boring onder het Waddenge-
bied boven Schiermonnikoog 
doorzetten. De gassector had 
lange tijd weinig interesse in 
boringen in de Noordzee, 
maar mede door de ban op 
Russisch gas vinden boor- 
bedrijven het nu weer interes-
sant om voor Europa naar ‘ei-
gen’ gas te speuren. Dit baart 
milieuorganisaties zorgen. Zij 
willen geen extra fossiele 
energie aanwenden, maar 
schone bronnen benutten, zo-
als zonne- en windenergie. 
Unesco waarschuwde dat 
gasboringen indruisen tegen 
de Werelderfgoed-status van 
het Wad.
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Het is Kim Jong-uns ultieme doel 
om in Noord-Korea de grootste 
nucleaire voorziening ter wereld 
te bouwen. Dat heeft de leider 
van het land volgens staatsmedia 
gisteren verklaard tijdens een 
 bezoek aan de testlocatie van de 

ballistische raket Hwasong-17. Hij 
noemde die ‘’s werelds krachtig-
ste strategische wapen’ en zei dat 
de raket laat zien dat Noord-Ko-
rea innovatief is en uiteindelijk 
het sterkste leger ter wereld zal 
kunnen vormen. ANP 

Noord-Korea Kim wil nucleaire supermacht  

Brexit verlamt politiek in 
Noord-Ierland nog steeds

Niels Posthumus
Londen

Zolang het Noord-Ierland Protocol 
niet van tafel is, zal Noord-Ierland 
geen regering hebben. Dat was de 
boodschap van Jeffrey Donaldson, 
vorige week tijdens een ontmoeting 
met internationale media in Lon-
den. Al tien maanden zitten de 
Noord-Ieren zonder bestuur, door-
dat Donaldson met zijn partij DUP 
(Democratic Unionist Party) wei-
gert deel te nemen aan een rege-
ringscoalitie.

“Het protocol ondermijnt de con-
sensus die de kern vormde van het 
Goedevrijdagakkoord”, stelt hij. “De 
Europese Unie heeft altijd gezegd 
dat akkoord te willen beschermen. 
Dan moet zij zich flexibeler opstel-
len.”

Het probleem is dat er met de  
brexit eigenlijk weer een ‘harde’ 
grens had moeten komen tussen Ier-
land (EU-lid) en Noord-Ierland (on-
derdeel van het Verenigd Koninkrijk 
en dus geen EU-gebied meer). Met 
douanepoortjes dus, maar dat wilde 
bijna niemand. De angst is dat daar-
mee de oude spanningen in 
Noord-Ierland weer zouden oplaai-
en. Daarom kwam er het Noord-Ier-
land Protocol, om na de brexit een 
harde grens op het Ierse eiland te 
vermijden.

Geweld tussen (overwegend ka-
tholieke) pro-Ierse nationalisten en 
(veelal protestantse) pro-Britse uni-
onisten kostte tussen eind jaren zes-
tig en 1998 aan 3500 mensen het 
leven. Het Goedevrijdagakkoord 

maakte een eind aan het conflict. 
Het akkoord bepaalde dat unionis-
ten (zoals Donaldson) en nationalis-
ten Noord-Ierland voortaan altijd 
samen zouden besturen, via ver-
plichte coalities van de twee groot-
ste partijen aan beide zijden.

Door het Noord-Ierland Protocol  
dat de EU en het Verenigd Konink-
rijk sloten bleef Noord-Ierland toch 
onderdeel van de Europese interne 
markt, ook al is het Brits grondge-
bied. De grenscontroles die door de 
brexit noodzakelijk zijn geworden, 
vinden plaats op zee, tussen 

Noord-Ierland en de rest van het VK.
De EU was tevreden, maar de unio-
nisten protesteerden, want het pro-
tocol zorgt ervoor dat Noord-Ierland 
een (economische) uitzonderings-
positie heeft gekregen binnen het 
VK. Unionisten willen juist dat 
Noord-Ierland een volwaardig on-
derdeel van het VK blijft. De Britten 
wilden opnieuw onderhandelen 
over het protocol en om de druk op 
te voeren heeft de DUP de Noord-Ier-
se politiek lamgelegd.

Maar de EU buigt vooralsnog 
niet, en dus loopt de politieke nood 
in Noord-Ierland verder op. De Brit-

se regering probeerde Donaldson en 
zijn DUP onlangs te dwingen alsnog 
samen met de nationalistische Sinn 
Fein een regeringscoalitie te vor-
men. De Britse minister voor 
Noord-Ierland, Chris Heaton-Harris, 
dreigde anders nieuwe verkiezingen 
uit te schrijven.

De DUP hield het been stijf. In-
tussen zijn er inderdaad nieuwe ver-
kiezingen aangekondigd, maar een 
datum is nog niet vastgesteld. Het 
kan tot april duren (het 25-jarig jubi-
leum van het Goedevrijdagakkoord) 
voordat de Noord-Ieren naar de 
stembus gaan. Wel voerde de Britse 
regering een wet in die leden van 
het Noord-Ierse parlement 27,5 pro-
cent op hun salaris kort, totdat er 
weer een functionerende Noord-Ier-
se regering is.

Of nieuwe verkiezingen veel zul-
len oplossen, is de vraag. Het Goede-
vrijdagakkoord bepaalt dat unionis-
ten per definitie deel moeten uitma-
ken van de coalitieregering van 
Noord-Ierland. Niet alleen de DUP, 
maar alle unionistische partijen zijn 
mordicus tegen het Noord-Ierland 
Protocol. Dus ligt de bal bij de EU, 
herhaalt Donaldson voortdurend.

De Britse regering in Londen is al 
enige tijd, tot frustratie van Brussel, 
van plan een wet in te voeren die het 
mogelijk maakt bepaalde afspraken 
met de EU eenzijdig op te zeggen. 
Wel lijkt de nieuwe premier Rishi 
Sunak meer belang te hechten aan 
goede relaties met de EU dan zijn 
voorganger Liz Truss.

Niettemin is Donaldson blij, zei 
hij, dat ook Sunaks regering de eer-
der gemaakte Britse ‘fout’ om het 
protocol te tekenen probeert ‘recht 
te zetten’. Want de nadelige gevol-
gen voor Noord-Ierland zijn volgens 
hem groot. Terwijl de EU in zijn 
ogen toch zou moeten toegeven ‘dat 
de goederen die de Noord-Ierse 
grens passeren een minuscuul aan-
deel vormen van haar totale handel’.

Grens • Al maanden zit 
Noord-Ierland zonder 
regering. De unionisten 
weigeren vanwege het 
Noord-Ierland Protocol 
een coalitie te vormen.

Verkiezingsaffiches in Noord-Ierland, met bovenaan unionist Jeffrey Donaldson. FOTO GETTY

Na de brexit moest er 
weer een harde grens 
komen tussen EU-lid 
Ierland en het Britse  
Noord-Ierland

De Britse regering wil 
een wet invoeren die 
het mogelijk maakt 
afspraken met de EU 
op te zeggen

Aardverschuiving eist minstens 
zeven levens op eiland Ischia
Hulpdiensten op het Italiaanse eiland 
Ischia hebben gisteren zes overleden 
slachtoffers gevonden na de verwoes-
tende storm en aardverschuiving van 
zaterdag. Daarmee kwam het beves-
tigde dodental op zeven. Vijf mensen 
worden nog vermist, de zoektocht in 
het rampgebied wordt voortgezet. 
Dertien mensen zijn gewond ge-
raakt. 

Honderden politieagenten en vrij-
willigers zijn aan het werk om de ra-
vage op te ruimen en de vermisten te 
vinden. Ook zoeken duikers naar 
mensen tussen alle modder die de 
zee in is gestroomd. De kracht van de 
stromen was zo groot dat ook auto’s 
en delen van gebouwen de zee in zijn 
gesleurd.

Zaterdag was al bevestigd dat een 
31-jarige vrouw om het leven was ge-
komen, die een winkel had op het ei-
land. Gisteren vonden de reddings-
werkers zes andere slachtoffers, on-
der wie een meisje dat volgens de 
hulpdiensten 5 of 6 jaar oud was. 
Speurhonden zijn mogelijk een acht-
ste slachtoffer op het spoor. 

Het kleine maar dichtbevolkte 
Ischia ligt voor de kust van Napels en 
is vooral bekend als vakantiebestem-
ming. De aardverschuiving ontstond 
door plotselinge hevige regenval bij 
de stad Casamicciola. Zeker tien ge-
bouwen zijn ingestort en honderd 
mensen kwamen vast te zitten. Nog 
eens tweehonderd mensen kregen 
het advies te evacueren. ANP

Noodweer
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“Aangezien de winter eraan komt, 
heb ik premier Viktor Orbán maar 
een nieuwe sjaal gegeven”, tweette 
Eduard Heger, de premier van Slowa-
kije, donderdag – begeleid door een 
foto waarop zijn Hongaarse collega 
als een boer met kiespijn naar de ca-
mera lacht, een Slowakije-sjaal om 
zijn nek. 

Orbáns eigen sjaal, waarmee hij 
vorige week tijdens een voetbalwed-

strijd gefotografeerd werd, was door 
buurlanden namelijk een tikkeltje 
gedateerd bevonden: zo’n honderd 
jaar om precies te zijn. Zo lang is het 
geleden dat de kaart van Hongarije 
er uitzag zoals het land, in het natio-
nale rood-wit-groen, stond afgebeeld 
op de sjaal van premier Orbán.

Orbáns fashion faux pas viel in 
dramatisch slechte aarde bij omlig-
gende landen: het oude Groot-Hon-
garije bevatte immers delen van Slo-
wakije, Roemenië, Oostenrijk, Kroa-
tië, Servië en ja, ook van Oekraïne. 

Na afloop van de Eerste Wereld-
oorlog werd door de overwinnaars 
bepaald dat Hongarije deze gebieden 
af moest staan. Het land werd op die 
manier gereduceerd tot slechts 29 
procent van haar vroegere grondge-

bied – een nationaal trauma dat nog 
altijd leeft in Hongarije, zeker onder 
de achterban van Viktor Orbán.

De boze reacties op Orbáns sjaal 
waren zo talrijk dat het schandaal op 
Twitter verlekkerd omgedoopt werd 
tot scarfgate. Maar behalve woeden-
de reacties waren er ook meer laco-
nieke replieken, zoals die van Oos-
tenrijk: “Een snelle blik op de histo-
rische kaarten in het Weense 
ministerie van Buitenlandse Zaken 
heeft ons aanvankelijke vermoeden 
bevestigd: Transleithanië (het oude 
Hongaarse Koninkrijk) hield hon-
derd jaar geleden op te bestaan. We 
zullen onze Hongaarse buren hier bij 
de eerste gelegenheid van op de 
hoogte stellen”, aldus een gewiekste 
woordvoerder.

Anderen wezen erop dat het toch 
ook wel verrassend is dat er nu zo’n 
ophef is ontstaan over een gebreid 
lapje stof om de nek van de premier, 
terwijl de Hongaarse regering tij-
dens zijn voorzitterschap van de 
Raad van de Europese Unie een ko-
lossaal tapijt met dezelfde kaart liet 
neerleggen in Brussel. Wie Honga-
rije bezoekt ziet deze kaart boven-

dien overal terug: op stickers, op ra-
men, vlaggen. In het kantoor van re-
geringswoordvoerder Zoltán Kovács 
hangt een gigantische uitvoering, 
naast twee Hongaarse vlaggen en 
een drietal jachttrofeeën.

Misschien wel het toppunt was 
een Facebookfoto van Orbáns partij-
genoot Szilárd Németh, aan het be-
gin van de Russische invasie van Oe-
kraïne afgelopen voorjaar. Terwijl 
Németh zittend op een bank poseer-
de met voedselpakketten die hij naar 
het buurland zou sturen, hing boven 
hem aan de muur een ingelijst  
exemplaar van de gewraakte land-
kaart, met daarop Oekraïne dat deels 
bij Hongarije was ingelijfd.

Roos van Hennekeler

Scarfgate: ophef over de sjaal van Orbán 
Viktor Orbán blijft het idee 
van een Groot-Hongarije 
uitdragen. De buurlanden 
vinden dat uitdagende 
gedrag van de Hongaarse 
premier maar niks.

rondje Europa Hongarije

De Habsburgers 
maken in Praag 
een comeback 

Ekke Overbeek
Praag

Wie drie jaar geleden voor het laatst 
op het oude marktplein van Praag 
was, twijfelt allicht; stond dat barok-
ke monument er de vorige keer ook? 
Nee, de vijftien meter hoge zuil met 
daarop Maria met een aureool van 
twaalf gouden sterren is na 102 jaar 
terug van weg geweest.

Wie vervolgens een wandeling 
maakt ten noorden van de Praagse 
burcht, staat opeens oog in oog met 
een hypermodern gestileerde Maria 
Theresia, keizerin van een rijk dat al 
ruim een eeuw niet meer bestaat.

Beide Maria’s verschenen in 2020 
in het Praagse straatbeeld. Ze marke-
ren het afslijten van zwart-wit-nati-
onalisme dat elders in Centraal-Eu-
ropa nog altijd de boventoon voert. 
Er ging dertig jaar discussie aan 
vooraf, want de stenen Madonna 
raakt net als andere ‘Habsburgse’ 
monumenten de Tsjechische ziel.

Bohemen
De Habsburgers zijn de booswichten 
van de nationale geschiedenis, zoals 
die werd geschreven in de negen-
tiende eeuw. Tsjechië, toen Bohe-
men genoemd, werd geregeerd door 
deze katholieke Oostenrijkse kei-
zers, die – volgens deze lezing – drie 
eeuwen lang de Duitse taal en de ka-
tholieke religie opdrongen. Toen in 

1918 het multiculturele rijk uiteen-
viel in nieuwe natiestaten, moesten 
hun monumenten het ontgelden. 
‘Los van Wenen! Los van Rome!’ was 
het motto van de nieuwe, Tsjechos-
lowaakse republiek. De Maria-zuil 
ging om. Op het plein verrees een 
monument voor de nationale held 
Johannes Hus, de Boheemse kerk-
hervormer die in 1415 als ketter op 
de brandstapel eindigde. Tsjechië is 

tegenwoordig het meest ontkerke-
lijkte land van Europa.

Maar de geschiedenis is nooit af, 
zo blijkt op het kantoor van advo-
caat Michael Heres in hartje Praag. 
Aan de muur naast zijn bureau hangt 
een portret van de laatste keizer: Ka-
rel van Habsburg. “De twintigste 
eeuw heeft Tsjechië en Europa wei-
nig goeds gebracht”, benadrukt hij.

Heres is lid van een comité dat 
veldmaarschalk Josef Radetzky weer 
wil terugplaatsen op het Kleine-Zij-
de-Plein, onder de Praagse Burcht. 
Geen replica zoals de Maria-zuil en 

geen moderne kunst zoals Ma-
ria-Theresia, maar het negentien-
de-eeuwse origineel dat in 1919 werd 
weggehaald en opgeborgen.

Josef Radetzky von Radetz wist 
in 1848 Milaan en Venetië voor de 
Habsburgers te behouden door een 
Italiaanse opstand te onderdrukken 
en het koninkrijk Piëmont-Sardinië 
te verslaan. Hij ligt in een Weens 
pantheon en de naar hem vernoem-
de mars is het inofficiële volkslied 
van Oostenrijk. Een Oostenrijkse 
held, pal tegenover het Tsjechische 
parlement?

Nee, een Boheemse held, meent de 
advocaat. “In zijn eigen tijd werd hij 
gezien als een held. Hij voelde zich 
Bohemer en Oostenrijker, net als dat 
we ons vandaag trots Tsjech en Euro-
peaan kunnen voelen.” 

Het is volgens hem onjuist de 
Habsburgers af te schilderen als on-
derdrukkers van de Tsjechische na-
tie. Het is precies omgekeerd, meent 
hij: “Als de protestanten hadden ge-
wonnen, waren we nu een deelstaat 
van Duitsland geweest”, zegt hij 
stellig. “De Habsburgers dwongen 
ons niet om Duitsers te worden. 

Oostenrijk-Hongarije was een mul-
ti-etnische staat, een soort kleine 
Europese Unie onder het bewind 
van de Habsburgers.”

Volgens Heres verdedigde Radet-
zky deze EU avant la lettre tegen 
‘het nationalisme dat overal op-
kwam in Europa’, net zoals het hui-
dige Europa tegen nationalisme 
moet worden verdedigd. De advo-
caat is vol goede hoop dat de bron-
zen maarschalk binnenkort van stal 
wordt gehaald. “Er is niet veel verzet 
meer. De meeste mensen kan het 
gewoon niets schelen.”

Monumenten reportage • Een nieuwe kijk 
op de Tsjechische geschiedenis biedt ook 
de Habsburgse monarchen, ooit verfoeid 
als overheersers, weer een plek.

Een standbeeld van Habsburgse keizerin Maria Theresia in Praag, geplaatst in oktober 2020. FOTO ANP

Een standbeeld van 
een Oostenrijkse held 
in Praag? ‘Nee, een 
Boheemse held.’

De twintigste eeuw heeft Tsjechië en 
Europa weinig goeds gebracht

advocaat Michael Heres
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John Graat
Doha

Het waren stevige kwalificaties die 
secretaris-generaal van de KNVB 
Gijs de Jong gistermorgen uitsprak 
over wereldvoetbalbond Fifa en zijn 

president Gianni Infantino. Over 
diens anti-Europa-speech waarmee 
hij het WK aftrapte vorige week: “Ik 
heb met verbazing en teleurstelling 
geluisterd. Het was een uiting van 
persoonlijke frustratie, het was de-
fensief, dit was onnodig, onterecht 
en ik vond het onprofessioneel. Zo 
ga je niet met elkaar om.”

Vervolgens kraakte De Jong de 
handelwijze van de Fifa afgelopen 
week. Eerst kwam er tegen de af-
spraken in toch een alcoholverbod in 
en rond stadions, vervolgens werd 
gedreigd met sportieve straffen als 
aanvoerders de OneLove-band zou-
den dragen. De Jong omschreef de 
besluitvorming van de Fifa als ‘on-
zorgvuldig, niet respectvol, niet ver-
bindend, niet betrouwbaar en nog 

nooit vertoond.’ “Ik vermoed dat het 
gebeurde onder druk van conserva-
tieve krachten in Qatar.”

De Jong zei dit tijdens een ontbijt 
met de Nederlandse media in Doha. 
Marianne van Leeuwen, directeur 
betaald voetbal, maakte daar bekend 
dat zij en de overige KNVB-officials 
tijdens de wedstrijd tegen gastland 
Qatar dinsdag een OneLove-speldje 
zullen dragen. De verwachting is dat 
ook de emir van Qatar naar het duel 
met Oranje komt.

“Dan lijkt me zo’n speldje toch 
iets chi quer dan zo’n band”, zegt Van 
Leeuwen. “We willen met onze 
OneLove-campagne een boodschap 
uitdragen van voor inclusie en tegen 
discriminatie. Daar gaan we ook ze-
ker mee verder, maar ons doel is niet 

om onnodig te provoceren. Daar 
schiet je niets mee op. Maar als zo’n 
speldje niet eens meer kan, wat dan 
nog wel?” Bondscoach Louis van 
Gaal zal het vermoedelijk niet dra-
gen, zei Van Leeuwen. Of minister 
Conny Helder van sport, die de wed-
strijd bezoekt, ook een soortelijk 
statement zal maken is niet bekend. 
Vorige week droegen ministers van 
België en Duitsland wel de OneLo-
ve-band, op het ereterras naast In-
fantino.

Inkijkje
Dat ligt uiterst gevoelig in een land 
waar homoseksualiteit verboden is. 
De Jong gaf gisteren een inkijkje in 
de hele gang van zaken rond de band 
met het regenboogkleurig hartje. De 

zeven Europese bonden maakten al 
op 19 september bij de Fifa kenbaar 
die band te willen dragen op het WK 
maar er kwam nooit antwoord. “In 
Qatar dachten we op zaterdag in 
Qatar een compromis te hebben: we 
accepteren de boete. Toen kwam de 
speech van Infantino. Op de zondag 
was de toon ineens anders en werd 
gedreigd met de gele kaart.”

Waarom wil de KNVB Infantino 
toch steunen als hij in maart herko-
zen moet worden? Volgens De Jong 
wordt er waarschijnlijk niet ge-
stemd. Infantino is de enige kandi-
daat en zal per acclamatie worden 
herbenoemd. De Jong wees erop dat 
Nederland net zo veel te zeggen 
heeft als Nieuw-Caledonië en Nepal, 
en de overige 208 leden. “Wij steu-

Boze KNVB: Fifa onder druk van conservatieve krachten Qatar
OneLove • KNVB-officials 
dragen tijdens de wedstrijd 
tegen Qatar morgen een 
OneLove-speldje. De bond 
uitte boosheid over de Fifa 
maar blijft ‘vechten’ voor 
verbetering.

Ecuador heeft 
Van Gaal veel 
huiswerk 
bezorgd
John Graat
Doha 

Tijdens de open training van Oranje 
zaterdag sprak Louis van Gaal lang 
na met zijn aanvoerder, Virgil van 
Dijk. Vervolgens had hij aan de rand 
van het veld een onderonsje met 
zijn vrouw Truus. “Zie ik je straks 
nog?”, vroeg ze aan haar man. “Ik 
weet het niet”, zei de bondscoach. 
“Ik heb nog veel te doen.”

Ecuador, vrijdag, had hem veel 
huiswerk bezorgd. In de nabespre-
king zijn zaterdag intern stevige no-
ten gekraakt. Maar gisteren liepen 
de spelers er alweer monter bij in het 
St. Regis hotel. Ze hadden na een 
van de slechtste interlands van 
Oranje van de laatste jaren afgespro-
ken dat de koppies weer fier omhoog 
moesten. Er is cijfermatig ook niets 
aan de hand. Nederland heeft vier 
punten en kan via Qatar dinsdag ge-
woon groepswinnaar worden. 

Maar Van Gaal en zijn internatio-
nals weten ook dat ze de lessen van 
Senegal en vooral Ecuador vrijdag 
ter harte moeten nemen om in dit 
toernooi  ver te komen. Welke lessen 
dat zijn? Van Dijk begon over Ecua-
doriaanse ‘pitbulls’ die het Neder-

landse middenveld en in het bijzon-
der Frenkie de Jong hadden opgevre-
ten.  Nathan Aké benoemde 
vervolgens concreet het probleem: 
“Het is een beetje te soft”.

De charme van een WK is dat het 
ook een vierjaarlijkse botsing van 
voetbalstijlen is. Ploegen van ver-
schillende continenten houden el-
kaar spiegels voor. Nederland kreeg 
vrijdagavond een lesje agressiviteit 
met Zuid-Amerikaanse  passie. De 
ploeg mist een ‘pitbull’ die sterke 
teams van Oranje voorheen wel had-
den. Het type Johan Neeskens,  Jan 
Wouters, Edgar Davids of Nigel de 
Jong; spelers die fysiek vooropgin-
gen in de strijd als het moest.

Strijdvaardigheid
Aké erkende dat hij en de andere 
spelers van Oranje bij hun club ge-
wend zijn om tegen dat soort top-
spelers van andere continenten te 
voetballen. Ook uit Zuid-Amerika. 
“Wij komen ze in onze competities 
ook tegen.” Het verschil is wel dat 
Europese topteams de noodzakelijke 
strijdvaardigheid soms van ver weg 
moeten halen. Het Ajax van Erik ten 
Hag van de laatste jaren werd pas be-
ter toen de Argentijn Lisandro Mar-

Louis van Gaal sprak lang met aanvoerder Virgil van Dijk, wiens dochter ook bij de training was. FOTO KOEN VAN WEEL, ANP

Oranje mist het type 
Johan Neeskens, Jan 
Wouters, Edgar Davids 
of Nigel de Jong

tinez en de Mexicaan Edson Alvarez 
in de basis kwamen. Ajax miste de 
laatste tijd een type-Martinez.

Aké ziet het als een collectieve 
taak.  “Ik vind dat het agressiever 
moet bij ons, met de bal én als we  
die niet hebben.” 

Op de vraag of Oranje zo’n bijter 
mist, antwoordde Van Dijk: “Dat 
vind ik lastig. Ja, we hebben genoeg 
pitbulls, denk ik, maar dat is niet het 

type voetbal dat we willen spelen. 
Wij willen de bal hebben en goed 
voetballen. Dat probeerden we ook 
tegen Ecuador maar dat lukte niet.”

De Hollandse cultuur is om altijd 
te willen domineren. Dat lukte noch 
tegen Senegal noch tegen Ecuador. 
Het positiespel waarmee Oranje eer-
der in de Nations League en de 
WK-kwalificatie indruk maakte, is 
weg. Vooral het middenveld, daar 

Veel te doen • Oranje is met de neus op  
de feiten gedrukt en moet daar lessen uit 
trekken voor het vervolg. Welke zijn dat?
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Burgerschapsonderwijs 
voor havo-4 vanuit Qatar

E en surrealistisch land. 
Andere woorden schie-
ten Pieter Hoogeland 
niet te binnen als hij 
om zich heen kijkt. Hij 

zit aan een tafeltje in Villaggio, 
een extreem luxueuze mall in 
Doha die de verbeelding tart. 
Het is een overdekt, nagebouwd 
Venetië met dik 200 winkels. 
Onder de blauwe ‘lucht’ en de 
Italiaanse nepgevels worden be-
zoekers in gondels over de kana-
len gevaren. “Geld speelt geen 
rol hier. Alles is fantastisch. Al-
leen zit er wel een zwart randje 
aan”, zegt Hoogeland.

Hij zit te eten met Dennis 
Krommenhoek en Henk Schui-
temaker. Ze zijn hier voor Oran-
je, als supporters, maar dan wel 
van het gewetensvolle type. 
Henk is leraar aardrijkskunde, 
aan het OSG West-Friesland in 
Hoorn.  “Ik heb vanuit Qatar on-
line les gegeven. Dat mocht van 
de directie. Zittend achter mijn 
laptop gaf ik les over klimaat-
verandering, dit keer over de kli-
maatzone waar Qatar in ligt. En 
havo-4 heb ik de discussie over 
het WK laten voeren”, vertelt 
hij. “Ik vond het een actueel 
thema voor een uurtje burger-
schapsonderwijs.”

Schuitemaker liet zijn 
havo-leerlingen eerst videofrag-
menten zien. Eerst een stukje 
uit de docureeks van tv-maker 
Danny Ghosen over Nepalese 
slachto� ers van het WK, ge-
volgd door satire van Arjen 
Lubach. Toen was er een video 
met de Franse doelman Hugo 
Lloris die uitlegde dat hij de 
OneLove-band niet wilde dra-
gen: hij vindt dat mensen zich 
altijd aan de cultuur van een 
land moeten aanpassen. Ook de 
Qatarese WK-ambassadeur die 
homoseksualiteit een geestelij-
ke ziekte noemde kwam voor-

bij. Schuitemaker: “Daarna 
kreeg de klas opdrachten”.

Drie vragen moesten de leer-
lingen beantwoorden. 1. Had 
Oranje naar het WK moeten 
gaan? 2. Moet de koning er nog 
heen? 3. Mag een supporter 
naar zo’n WK? “De conclusies 
van de klas waren dat Oranje op 
het WK geen probleem is, dat de 
koning beter thuis kan blijven 
en dat ik er wel heen mocht, op 
één voorwaarde; ik moest een 
donatie doen aan Amnesty In-
ternational. Ik vond dat hele-
maal niet zo’n gek idee.” En? “Ik 
ga wel iets overmaken maar dat 
kan ook iets voor een project 
voor kinderen in Nepal zijn.”

Dat is niet om zijn schuldgevoel 
af te kopen, dat heeft hij niet 
over de trip, Dennis en Pieter 
evenmin. Ze waren in 2010 ook 
in Zuid-Afrika, waar volgens 
hen een vorm van apartheid in 
de praktijk nog altijd bestaat. En 
ze zagen de ongelijkheid in Bra-
zilië in 2014. “Overal in de we-
reld is uitbuiting. Maar als het 
ergens niet hoeft is het hier”, 
zegt Hoogeland. “Als je zo in de 
miljoenen zwemt als dit land, 
kun je die mensen uit Nepal en 
Bangladesh toch ook fatsoenlijk 
betalen en behandelen?”

‘Als uitbuiting 
ergens niet 
hoeft dan is 
het hier’

WK Qatar John Graat

Groep C
Polen-Saudi-Arabië 2-0 . 39. Zielinski 1-0, 
82. Lewandowski 2-0. Scheidsrechter: 
 Sampaio (Bra). Toeschouwers: 44.259.
Argentinië-Mexico 2-0. 64. Messi 1-0, 
87. Fernández 2-0. Scheidsrechter: Orsato 
(Ita). Toeschouwers: 88.966.
Stand
1. Polen 2-4, 2. Argentinië 2-3. 3. Saudi-Ara-
bië 2-3, 4. Mexico 2-1.

Groep D
Tunesië-Australië 0-1. 23. Duke 0-1. 
Scheidsrechter: Siebert (Dui). Toeschou-
wers: 41.823.
Frankrijk-Denemarken 2-1. 61. Mbappé 
1-0, 68. A. Christensen 1-1, 86. Mbappé 
2-1. Scheidsrechter: Marciniak (Pol).
Stand
1. Frankrijk 2-6, 2. Australië 2-3, 3. Dene-
marken 2-1, 4. Tunesië 2-1.

Groep E
Japan-Costa Rica 0-1. 81. Fuller 0-1. 
Scheidsrechter: Oliver (Eng). Toeschouwers: 
41.479.

Stand*
1. Spanje 1-3, 2. Japan 2-3, Costa Rica 2-3, 
4. Duitsland 1-0.
*Het duel Spanje-Duitsland was bij het ter 
perse gaan van deze krant nog bezig

Groep F
België -Marokko 0-2. 73. Sabiri 0-1, 92. 
Aboukhlal 0-2. Scheidsrechter: Ramos 
(Mex). Toeschouwers: 43.738.
Kroatië-Canada 4-1. 2. Davies 0-1, 36. Kra-
maric 1-1, 44. Livaja 2-1, 70. Kramaric 3-1, 
94. Majer 4-1. Scheidsrechter: Matonte 
(Uru). Toeschouwers: 44.374.
Stand
1. Kroatië 2-4, 2. Marokko 2-4, 3. België 
2-3, 4. Canada 2-0.

Programma
Vandaag
Groep G: Kameroen-Servië (11.00), Brazi-
lië-Zwitserland (17.00). 
Groep H: Zuid-Korea-Ghana (14.00), Por-
tugal-Uruguay (20.00).

Topscorers
Mbappé (Frankrijk),  Valencia (Ecuador) 3. 

Uitslagen en standen WK voetbal

nen Infantino onder de voorwaarde 
dat de mensenrechten beter veran-
kerd worden. Ook moet de relatie 
tussen Fifa en Uefa verbeteren. Tot 
maart gaan wij met andere Europese 

bonden druk zetten op Infantino om 
zoveel mogelijk toezeggingen te 
krijgen. Duitsland en Engeland zijn 
grote bonden, die kan hij niet zo-
maar negeren.”

We stappen ook niet uit de VN
Uit de Fifa stappen is geen optie, be-
nadrukte De Jong. De Deense bond 
had hierover ‘stoere praat’ gebezigd. 
“Het leek hier afgelopen week wel 
een wedstrijdje armdrukken. Na een 
vergadering pompte de adrenaline 
soms door mijn aderen. Maar de 
kunst is je te beheersen en te blijven 
vechten voor een betere Fifa. Mark 
Rutte zal ook niet altijd gelukkig 
zijn over zaken binnen de VN maar 
dat wil toch niet zeggen dat Neder-
land eruit stapt?”

De KNVB gaat werken aan een 
krachtiger, veranderingsgezind 
front, ook buiten Europa. Landen als 
Amerika, Canada, Australië, Nieuw-
Zeeland en Japan zitten ook vaak op 
dezelfde lijn. “Je voelt op dit WK 
hoe de geopolitiek het voetbal beïn-
vloedt. De macht van Europa veran-
dert, dat heeft ook e� ect op voetbal. 
We moeten nadenken hoe we ons 
als Europa tot de Fifa verhouden.”

Nooit eerder was het ‘sociaal en-
gagement’ in de voetbalwereld zo 
groot als nu, zei De Jong. De inspan-
ningen van diverse landen hebben 
volgens hem bijgedragen aan verbe-
teringen van de positie van arbeids-
migranten in Qatar. “En na het WK 
blijven we hier terugkomen, want 
we zijn er nog niet.”

De kunst is je 
te beheersen 
en te blijven 
vechten voor 
een betere Fifa

Gijs de Jong

waar de echte slag meestal wordt ge-
slagen, verzoop tegen Ecuador. Voor-
in werden Steven Bergwijn, Cody 
Gakpo – afgezien van zijn doelpunt 
– en later Memphis Depay op felheid 
afgetroefd.

Steven Berghuis heeft het op een 
internationaal podium vaker moei-
lijk als een tegenstander veel fysieke 
kracht in de strijd gooit. Teun Koop-
meiners kon het in Oranje weer niet 

laten zien. En Frenkie de Jong krijgt 
het ook zwaar als hem geen millime-
ter ruimte wordt gegund door een 
paar agressieve krijgers. En als Fren-
kie hapert, dan hapert het hele 
team.

Oranje won door de sterke reeks 
onder Van Gaal internationaal aan 
status, maar de keerzijde is dat het 
elftal en het systeem over de hele 
wereld goed geanalyseerd zijn. Dat 

Oranje voetballend kwetsbaar wordt 
als De Jong een ijverige cipier krijgt, 
bewees Polen in juni al. De opko-
mende backs, een ander handels-
merk van Van Gaals team, werden 
door Senegal en zeker door Ecuador 
geneutraliseerd.

Ondertussen werd Nederland zelf 
wél verrast door de andere speelwij-
ze van Ecuador. In het veld was de 
ploeg niet in staat dat tactisch bij te 
sturen. Aanvoerder Van Dijk faalde 
op dat vlak in zijn leiderschap, vond 
Marco van Basten. In zijn rol als 
tv-analist gaf de oud-spits aan dat 
Van Dijk meer lef had moeten tonen 
aan de bal en er voor had moeten 
zorgen dat het tempo werd opge-
schroefd. 

Zelfredzaamheid 
Het gebrek aan zelfredzaamheid in 
het veld is bij deze generatie van 
Oranje al vaker vastgesteld. Mogelijk 
speelt de onwennigheid van Van 
Dijk met dit systeem hierbij een rol. 
De oplossing? Op een ander spelsys-
teem overstappen is voor Van Gaal 
geen optie. Hij was tevreden over de 
verdedigende discipline die tegen 
Ecuador wel intact bleef.

Andere poppetjes dan maar? Heel 
luxe is de bezetting van de bank 
niet, maar daar zit één man die er fy-
siek inkleunt als het moet én tac-
tisch geldt als een meesterbrein in 
het veld: Marten de Roon. De kans 
dat hij tegen Qatar naast De Jong de 
balans gaat bewaken is aanzienlijk 
toegenomen, na het falen van Ber-
ghuis en Koopmeiners. 

Voorin is het de vraag of Van Gaal 
nu de al tijden kwakkelende Steven 
Bergwijn gaat o� eren. En of Xavi 
 Simons een kans krijgt. De kleine 
PSV’er maakte op de trainingen een 
gretige indruk. Het is de moeite 
waard eens uit te proberen of zijn 
behendigheid, neusje voor de goal, 
onbevangenheid, zijn felheid én fy-
sieke kracht een heilzame uitwer-
king hebben op Oranje.

Gaat Xavi  Simons een 
kans krijgen? De PSV’er 
maakt op de training 
een gretige indruk.
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tie te profileren. Het WK is een bui-
tenkans.

Zijn vriend Johnson zet in Saith 
Seren twee verse pinten bier op ta-
fel. Lang bestond er weinig nationale 
cohesie onder zowel de fans als de 
spelers van de Welshe nationale 
ploeg, nuanceert hij. Een vroegere 
sterspeler als Ryan Giggs sloeg regel-
matig interlands over om zich te 
richten op zijn clubcarrière bij Man-
chester United. En voetbalfans uit 
verschillende delen van Wales rivali-
seerden tijdens interlands vaak meer 
met elkaar dan met de supporters 
van de tegenstander.

De opkomst van de huidige gene-
ratie Welshe internationals, een 
kleine tien jaar geleden, veranderde 
dat. Er ontstond een hecht vrienden-
team dat al sinds de jeugd samen-

speelt. Niet toevallig werden zij suc-
cesvol in een periode waarin Welsh 
nationalisme steeds sterker opkomt. 
“Het groeiende gevoel van nationale 
identiteit onder de spelers maakte 
Wales als team beter”, zegt Jones. 
“En nu versterkt het succes van dat 
team de nationale identiteit onder 
het volk juist weer.”

Want er kwam succes, al vallen 
de resultaten dit WK dan tegen. Wa-
les haalde de halve finale op het EK 
2016. In 2021 was het land opnieuw 
van de partij op het Europese eind-
toernooi. Dat het land nu voor het 
eerst sinds 1958 weer meedoet aan 
het WK is een prestatie op zich.

Het Welshe elftal heeft de status 
van belangrijkste sportploeg van het 
land langzaamaan overgenomen van 
het in het verleden erg succesvolle 

nationale rugbyteam. Tot tevreden-
heid van Jones en Johnson. “Bij rug-
by presenteert Wales zich volgens 
het stereotiepe beeld”, zegt de laat-
ste: als een folkloristisch land van 
boeren en mijnwerkers, nota bene 
met een levende geit als mascotte. 
“Rugby toont Wales zoals Engeland 
ons graag meewarig ziet. In het voet-
bal kan Wales zichzelf zijn.”

Dat gaat gepaard met passie, bier 
en gezang. “Wij staan bekend als 
veel gezelliger dan de Engelse fans”, 
lacht Jones. “Zodra Engelsen ergens 
een plastic stoel zien, voelen ze  
meteen de neiging die naar suppor-
ters van de tegenstander te gooien.”

Toch vrezen Johnson en Jones dat 
Wales niet van zijn aartsrivaal zal 
winnen. “Het blijft David tegen 
Goliath”, zegt Jones.  Wales (drie 
miljoen inwoners) is na Qatar het 
kleinste land dat meedoet aan dit 
WK. Johnson: “Van de circa honderd 
onderlinge wedstrijden hebben we 
er maar veertien van Engeland ge-
wonnen”. 

Maar mocht Wales winnen… Jo-
nes: “Och, dat zal zo goed voelen”.

Aanvoerder Gareth Bale in actie in het duel tussen Wales en Iran (0-2). FOTO AP

‘Het groeiende gevoel 
van nationale identiteit 
onder de spelers 
maakte Wales  
als team beter’

Rivaliteit reportage • Wales heeft nog een 
minieme kans om door te gaan op het WK. Maar 
morgen wil het tegen rivaal Engeland de eer 
hoog houden. In grensstadje Wrexham blijft  
de wedstrijd belangrijk.

Het blijft David tegen Goliath
Wales-supporter Marc Jones

Niels Posthumus
Wrexham

Mocht sterspeler Gareth Bale mor-
gen voor Wales scoren tegen Enge-
land, dan zal in de kroeg Saith Seren 
in het stadje Wrexham uit tientallen 
Welshe kelen het loflied klinken: 
“Viva Gareth Bale/Said he had a bad 
back/F@#$ the Union Jack”/Viva 
Gareth Bale.” (Leve Gareth Bale/Zei 
dat hij last had van zijn rug/Weg met 
de Britse vlag/Leve Gareth Bale).

Het lied werd ook vorige week ge-
zonden, toen Bale de 1-1 scoorde te-
gen de VS. Simon Johnson (48) en 
Marc Jones (60) zongen uit volle 
borst mee. Er was toen groot ver-
trouwen dat Wales een eind kon ko-
men. De ploeg verloor daarna echter 
van Iran en is nu bijna uitgeschakeld.

Toch blijven ze in Wrexham over 
Bale zingen. Voor het nationale team 
van Wales staat Bale er immers al-
tijd, zegt Jones. De gezongen ode na 
zijn goals slaat op Bale’s afzeggen 
voor de Olympische Spelen van 
2012. Voor die Spelen in Londen 
werden voetballers uit zowel Enge-
land als Schotland, Noord-Ierland én 
Wales uitgenodigd, om gezamenlijk 
een team-Groot-Brittannië te vor-
men. Bale leek er aanvankelijk wel 
voor te voelen, maar meldde zich la-
ter af met rugproblemen. Die had hij 
waarschijnlijk echt. Maar Welshe 
fans legden het uit als een weigering 
om onder Britse vlag te spelen.

In het voetbal is de Welshe rivali-
teit met Engeland nu eenmaal groot 
– een stuk groter dan andersom. De 
interland tussen Wales en Engeland 
is morgen voor de Welshe fans dus 
onverminderd belangrijk. Zeker ook 
in Wrexham, tegen de noordgrens 
met Engeland, het stadje waar in 
1876 de Welshe voetbalbond FAW 
werd opgericht. “De wedstrijd herin-
nert de wereld eraan dat Engeland 
en Wales twee verschillende landen 
zijn”, zegt Jones. 

Als onderdeel van het Verenigd 
Koninkrijk heeft Wales maar weinig 
internationale podia om zich als na-

Quincy Promes is gisteren be-
trokken geweest bij een mas-
sale vechtpartij tijdens het be-
kerduel tussen Zenit en Spar-
tak Moskou. Die begon toen 
Promes ruzie kreeg met een 
speler van de tegenstander uit 
Sint-Petersburg, waarna ieder-
een op het veld en ook de wis-
selspelers zich ermee gingen 
bemoeien. Er werden zes rode 
kaarten uitgedeeld, Promes 
mocht blijven staan. Zenit 
won het duel via strafschop-
pen, nadat er niet was ge-
scoord. Promes speelt sinds be-
gin vorig jaar in Moskou na 
zijn vertrek bij Ajax. ANP

Rusland Promes 
betrokken bij 
massale vechtpartij

De Amerikaanse voetbalbond 
heeft voorafgaand aan het pi-
kante duel tussen de VS en 
Iran de Iraanse vlag op Twitter 
afgebeeld zonder het embleem 
van de Islamitische Republiek. 
De VS en Iran zijn al jaren ge-
zworen vijanden. Beide landen 
treffen elkaar morgen in de 
laatste groepswedstrijd. In de 
afbeelding die de voetbalbond 
gebruikte zijn alleen de kleu-
ren groen wit en rood te zien. 
De kritiek op de leiders in Iran 
is de afgelopen weken toege-
nomen. Al weken demonstre-
ren duizenden Iraniërs tegen 
het repressieve bewind. ANP

Statement VS toont 
vlag Iran zonder  
logo republiek

Voormalig Portugees interna-
tional Fernando Gomes is op 
66-jarige leeftijd overleden 
aan kanker, zo heeft zijn voor-
malige club Porto laten weten. 
De aanvaller maakte 355 doel-
punten in 452 wedstrijden 
voor Porto. In 1987 won Porto 
met Gomes in de gelederen  
de toenmalige Europa Cup 1. 
Verder won Gomes twee keer 
de Gouden Schoen, in 1983  
en 1985. Hij speelde ook nog 
in Spanje, bij Gijon, en in de 
Portugese hoofdstad bij Spor-
ting Lissabon. Verder speelde 
Gomes 47 keer voor zijn land. 
ANP

Ziek Portugese ster 
Fernando Gomes 
(66) overleden

Cristiano Ronaldo heeft een 
aanbieding op zak van voetbal-
club Al-Nassr uit Saudi-Arabië. 
Volgens de Amerikaanse zen-
der CBS Sports heeft de club 
de Portugese vedette een con-
tract voor drie jaar aangeboden 
voor een totaalbedrag van 225 
miljoen dollar (216 miljoen 
euro). Het contract van Ronal-
do bij Manchester United werd 
vorige week in overleg ontbon-
den nadat de aanvaller zich in 
een interview bijzonder kri-
tisch had uitgelaten over de 
club en trainer Erik ten Hag. 
ANP

Transfer Saudische 
club doet Ronaldo 
miljoenenaanbod

Wales wil laten 
zien dat het echt 
anders is dan 
Engeland

Marc Jones (links) en Simon Johnson in de kroeg Saith Seren.

ADVERTENTIE
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De Fifa ging in de leer 
bij Trump en Baudet

A ls ik een verband zou moeten leggen tussen 
de WK-wedstrijden van afgelopen week, vie-
len me vooral de lege stoeltjes op. Dat begon 
bij de wedstrijd van Nederland tegen Senegal, 
het Al-Thumamastadion leek halfvol te zit-

ten. Hetzelfde gebeurde bij Marokko tegen Kroatië, 
twee dagen later. Maar de Fifa publiceerde opmerkelijke 
bezoekersaantallen; de stadions zouden de eerste speel-
ronde gemiddeld voor 94 procent gevuld zijn.

Hoewel het niet te achterhalen valt hoeveel mensen 
er daadwerkelijk op de Qatarese tribunes plaatsnamen, 
is het zeer waarschijnlijk dat de aantallen van de Fifa 
onjuist zijn. Het deed me denken aan de inauguratie 
van president Donald Trump in 2017. Woordvoerder 
Sean Spicer beweerde dat Trumps installatie de grootste 
opkomst ooit kende. Niet veel later onthulde The New 
York Times luchtfoto’s die aantoonden dat dat niet het 
geval was: het ging om ongeveer een derde van het aan-
tal mensen dat tijdens de inauguratie van president 
Obama in 2009 kwam opdraven. Ondanks die foto’s 
hield het Witte Huis voet bij stuk, woordvoerder Spicer 
zei: “Soms kunnen we het oneens zijn over de feiten”.

Fifa-baas Gianni Infantino heeft te goed naar Donald 
Trump gekeken, of naar FvD-voorman Thierry Baudet 
(in 2017 zei hij in een interview met HP/De Tijd: “Zijn 
mijn meningen niet gewoon feiten?”). De afgelopen de-

cennia is de realiteitszin 
uit de wereldvoetbalbond 
gelopen, en dit WK rolt de 
preses het laatste beetje 
lucht uit zijn kasteel. Als 
de Fifa beweert dat de tri-
bunes bijna vol zaten, ter-
wijl er nog duizenden plek-
ken vrij waren, dan is de 
werkelijkheid verder uit 
zicht dan een fi naleplaats 
voor het gastland.

Infantino leeft inmid-
dels in een weelderige fan-

tasiewereld, waarin slechts drie doden vielen tijdens de 
werkzaamheden in Qatar, voetballers alleen nog mogen 
voetballen en de stadions tot de nok gevuld zijn. Het 
voelt steeds meer alsof het voetbal afstevent op een Or-
welliaanse orde, Infantino als leider van een totalitair 
regime waarin een taal wordt gesproken die de beteke-
nis van woorden opzettelijk verdraait – zoals in New-
speak, de fi ctieve taal uit George Orwells dystopische 
roman 1984. Tegenwoordig noemen we dat alternatieve 
feiten, de Fifa-baas lust er wel pap van.

De KNVB hobbelt ondertussen onrustig achter de 
glimmende schedel van Infantino aan, als een 
schip op een onstuimige zee dat volgzaam op zijn 

baken koerst. Maar Infantino begeleidt de KNVB en zes 
andere bonden bij elke eigenzinnige manoeuvre naar 
ondiep water, tot ze vastlopen op zijn land. Er rest hen 
dan nog maar één uitweg. Het internationale sporttri-
bunaal Cas is te ver waden, dus beloven ze keizer Infan-
tino plechtig om niet langer politiek te bedrijven op een 
gekocht toernooi. Elke regenboog moet worden afge-
plakt, elk roep om uitbreiding van het compensatie-
fonds wordt genegeerd.

Tijdens de eerste WK-week zag ik vooral een onheil-
spellend toekomstbeeld waarin spelers en bonden 
steeds minder te zeggen hebben. Of bang zijn om zich 
uit te spreken, zoals de Belgische international Jan Ver-
tonghen tijdens een persconferentie toegaf. Een soort 
voetbal-1984 waarvan het laatste hoofdstuk nog niet 
geschreven is. Misschien niet al te fl orissant, maar mijn 
meningen zijn gelukkig geen feiten.

Het voelt alsof 
het voetbal 
afstevent 
op een 
Orwelliaanse 
orde

Lionel Messi heeft Argentinië zojuist op 1-0 gezet tegen Mexico. FOTO EPA

Messi is vooralsnog 
onmisbaar voor dit WK

Kick Hommes
redactie sport

Toen Lionel Messi zaterdagavond in 
de 64ste minuut met zijn doelpunt 
de wedstrijd tegen Mexico openbrak, 
barstte op plekken over de hele 
 wereld een feest los. Wereldvoetbal-
bond Fifa toonde op sociale media 
bewust een hal in de Da� odil-univer-
siteit  nabij Dhaka in Bangladesh, 
waar van alles door de lucht vloog. 
Frisdrank, vlaggen, petjes. Suppor-
ters klommen op het podium, in dol-
le vreugde.

De boodschap van de Fifa was dui-
delijk: Messi is dit WK de wereldster 
die hij moest zijn. Ook bij fans uit 
landen waar Qatar migranten van-
daan haalt voor de bouw van onder 
meer de stadions. Een ster die vooral 
zichtbaar is op het grootste mondiale 
voetbalpodium en die daar mogelijk 
langer kan blijven, nu na de 2-0 zege 
op Mexico de achtste fi nale haalbaar 
blijft. Messi (35) is vooralsnog onmis-
baar voor dit WK.

De overwinning van Argentinië is 
niet alleen goed voor supporters uit 
Bangladesh, maar ook voor Qatar. 
Hoe langer Messi op het WK actief is, 
hoe meer het gastland kan profi teren 
van diens geopolitieke ‘soft power’. 
De Argentijn is ook zichtbaar op het 
grootste voetbalclubplatform dat 
Qatar bezit: Paris Saint-Germain. En 
daar is Messi’s impact al enorm. 
Liefst 60 procent van alle verkochte 
shirts van dat Franse team heeft zijn 
naam achterop. De club kreeg vorig 

seizoen 13 procent extra inkomsten, 
uitsluitend te danken aan de Argen-
tijnse ster.

Vanwege die soft power is het ook 
voor Saudi-Arabië niet vervelend dat 
Messi nog in het toernooi zit, al 
wordt het voor de Saudische ploeg  
moeilijk de volgende ronde te halen. 
Messi tekende in mei een contract 
om Saudi-Arabië te promoten. Vol-
gens o�  ciële kanalen is dat bedoeld 
voor het stimuleren van het toeris-
me, maar het land hoopt ook een bid 
neer te leggen voor het WK van 2030.

En dan zijn er nog de voetbalpuris-
ten, voor wie de droom nog niet voor-
bij is. ‘Missie-Messi’ is het laatste 
kunststuk van een meester voor wie 
het naar eigen zeggen ‘zonder twijfel’ 
zijn laatste WK is. De wetenschap dat 
Messi er volgende keer niet meer bij 
is en nooit meer op dit podium te 
zien zal zijn, legt namens de fans on-
gekende druk op de schouders van de 
kleine Argentijn. Nog één kans om 
wereldkampioen te worden, iets wat 
landgenoot Maradona wel lukte.

Het is in die zin een zegen dat de druk 
er al zo vroeg op zat voor Argentinië, 
na het eerdere verlies tegen Sau-
di-Arabië. Juist dan is voetbal zo mee-
slepend, zeker als Messi zelf de wed-
strijd naar zich toe trekt. 

Een moment van stilstaan ging 
aan zijn doelpunt vooraf. Terwijl ie-
dereen op het veld in beweging was, 
bewoog Messi bij de cirkel van het 
zestienmetergebied juist niet. Op die 
manier kwam hij vrij. Zijn schot, hard 
over de grond in de voor hem rechter-
hoek, bevrijdde zijn team van de ver-
stikkende impasse tegen het fysiek 
sterke Mexico. Het werd in de slotfa-
se nog 2-0 door Fernández.

Messi vierde zijn tre� er met tien 
kushandjes naar het publiek, waar-
van duizenden een Argentijns shirt 
droegen. Zij zongen dat Maradona en 
zijn moeder vanuit de hemel Messi 
aanmoedigden. 

Assistent-coach van Argentinië 
Pablo Aimar barstte op de bank in tra-
nen uit na het bevrijdende doelpunt 
van Messi. Na afl oop kon Messi zijn 
eigen emoties moeilijk  bedwingen. 
In de kleedkamer werd feestgevierd 
alsof de wereldbeker al binnen was. 
Voetbal is emotie, zeker voor de Ar-
gentijnen dit toernooi.

Bondscoach Lionel Scaloni, die 
een bericht kreeg dat zijn broer ook 
tranen had moeten laten, hoopt dat 
zijn ploeg uit de emotionele acht-
baan komt. Woensdag tegen Polen is 
een gelijkspel mogelijk niet voldoen-
de. Er volgt weer een beslissende 
wedstrijd. “We moeten het gezond 
verstand bewaren. Dit is slechts een 
voetbalwedstrijd.”

Maar, zo erkende Scaloni, in zo’n 
toernooi met een dergelijke lading is 
dat bijna onmogelijk. “Of je wint of 
verliest, morgen komt de zon weer 
op, zeg ik altijd. Maar dit is het laatste 
WK van Messi. Hij moet genieten, de 
fans moeten genieten.”

Ster • Lionel Messi zorgde 
er zelf voor dat Argentinië 
nog kans heeft op dit WK. 
Goed nieuws voor de fans, 
gastland Qatar én groeps-
genoot Saudi-Arabië.

Hoe langer Messi 
op het WK actief is, 
hoe meer Qatar kan 
profiteren van zijn 
‘soft power’

‘Dit is het laatste WK 
van Messi. Hij moet 
genieten, de fans 
moeten genieten.’
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België voelt na de nederlaag tegen Marokko 
dat het momentum gepasseerd is

Jan-Cees Butter

Kokend van woede stond Jan Ver-
tonghen gistermiddag in de catacom-
ben van het Al-Thumamastadion in 
Doha. De Belgisch recordinternatio-
nal werd gevraagd naar een verkla-
ring voor de ontluisterende nederlaag 
tegen Marokko (0-2). Maar Vertong-
hen, rood aangelopen na een 
krachtsinspanning in Qatar, herpakte 
zich net op tijd. “Ik heb te veel dingen 
in mijn hoofd; dingen die ik buitens-
kamers beter niet zeg”, pufte hij.

Wat had de aanvoerder van de 
Rode Duivels kunnen zeggen? Dat 
België op inzet en agressiviteit werd 
afgetroefd, zoals de Belgische 
oud-voetballer Geert Verheyen de 
vinger op de zere plek legde in zijn 
analyse bij de Belgische tv-zender 
Sporza? Een redelijke eerste helft, die 
doelpuntloos werd afgesloten nadat 

de Var een treffer van de Marokkaan 
Ziyech vlak voor rust annuleerde, 
bleek niets meer waard na de pauze. 
Of, zoals het Vlaamse dagblad De 
Standaard het verwoordde: ‘Duivels 
krijgen kleur, om daarna te verble-
ken’.

De collectieve ineenstorting bij de 
Belgen mocht geen verrassing heten. 
Wat van Vertonghen – met 35 jaar de 
oudste speler bij de Rode Duivels – 

niet verwacht mocht worden, is dat 
hij zou zeggen dat het momentum 
van België gepasseerd is. Een ‘gouden 
generatie’, zoals de lichting voetbal-
lers met De Bruyne, Eden Hazard en 
Courtois in eigen land genoemd 
wordt, was voorbestemd te oogsten 
op een EK of WK. De piek lag vier jaar 
geleden in Rusland, toen België een 
bronzen medaille veroverde op het 
WK.

Echec • België ging pijnlijk 
onderuit tegen Marokko, 
waardoor uitschakeling in 
de groepsfase dreigt. ‘De 
Duivels krijgen kleur, om 
daarna te verbleken.’

De collectieve 
ineenstorting bij de 
Belgen mocht geen 
verrassing heten

De verloren kwartfinale van het EK, 
vorig jaar tegen de latere winnaar Ita-
lië, was een eerste teken dat België 
zich in een neerwaartse lijn bevindt, 
ondanks de tweede plaats op de Fi-
fa-wereldranglijst. Bondscoach Ro-
berto Martínez stond voor de keuze: 
vasthouden aan de oude garde of – in-
dien mogelijk – doorselecteren? Hij 
koos voor het eerste, ook omdat de 
volgende lichting voetballers van be-

duidend mindere kwaliteit is.
Zo kon het dat België, dat het WK 

moeizaam was begonnen tegen Ca-
nada (1-0 winst), tegen Marokko 
startte met liefst zes spelers die er al 
bij waren op het WK van 2014. Met 
als gevolg een disbalans in het elftal. 
Wie knapt het vuile werk op? Wie 
zijn de ankers als de storm opsteekt? 
Er zijn momenteel geen spelers die 
opstaan bij België.

De Belgische internationals voelen 
de deplorabele staat van hun elftal 
ook aan. En dat leidt tot interne 
 onrust. Alderweireld en De Bruyne 
kregen het met elkaar aan de stok in 
het stroperige duel met Canada, een 
mol zou de opstellingen lekken naar 
 Belgische media, en – het meest pijn-
lijk – de weinig fitte Eden Hazard 
kreeg op een persconferentie de 
vraag of hij te dik was. Hazard zei ver-
volgens ook nog dat de Belgische de-
fensie niet meer de snelste is. Ver-
tonghen,  cynisch na de verliespartij 
tegen  Marokko: “Waarschijnlijk val-
len we slecht aan omdat we te oud 
zijn”.

Doordat België kapseisde, bleef 
een puike prestatie van Marokko 
 onderbelicht. Na een knappe remise 
tegen vicewereldkampioen Kroatië 
(0-0) rekenden de Noord-Afrikanen 
af met de nummer drie van het vorige 
WK. Een geboren Rotterdammer 
(Aboukhlal), die een voorzet van een 
Drontenaar (Ziyech) benutte, loodste 
zijn land in blessuretijd naar de 
 vei lige 0-2. 

Voor Marokko is een plek in de 
achtste finale dichtbij. België wacht 
donderdag een alles-of-niets-wed-
strijd tegen Kroatië.

De piek van de gouden 
generatie lag vier jaar 
geleden op het WK  
in Rusland

Jan Vertonghen heeft het moeilijk 
na de wedstrijd tegen Marokko. 
FOTO BELGA
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De hockeysters hebben hun 
eerste wedstrijd onder de nieu-
we bondscoach Paul van Ass 
ruim gewonnen. De oefenin-
terland tegen Ierland in Biltho-
ven eindigde in een 5-0-zege.
De 62-jarige Van Ass, die tus-
sen 2010 en 2014 bondscoach 
was van de Nederlandse man-
nen, volgde in oktober na het 
gewonnen WK interim-coach 
Jamilon Mülders op. Yibbi Jan-
sen scoorde drie maal voor 
Oranje, Joosje Burg tekende 
voor twee treffers. Nederland 
komt half december in de Pro 
League twee keer uit tegen Ar-
gentinië. ANP

Hockey Oranje klopt 
Ierland bij debuut 
bondscoach Van Ass

Harrie Lavreysen heeft bij de 
Champions League voor baan-
wielrenners na twee nederla-
gen revanche genomen op zijn 
Australische rivaal op de sprint 
Matthew Richardson. De we-
reldkampioen verloor op Pal-
ma Mallorca en Berlijn in de fi-
nale van Richardson, maar za-
terdag pakte hij in het Franse 
Saint-Quentin-en-Yvelines de 
zege. Op het onderdeel keirin 
moest Lavreysen de zege wel 
aan Richardson laten en finish-
te als tweede. Jeffrey Hoogland 
eindige op de keirin als vijfde. 
Op de sprint werd hij in de eer-
ste ronde uitgeschakeld. ANP

Baanwielrennen 
Lavreysen neemt 
revanche op rivaal

Menner IJsbrand Chardon is in 
Stockholm tweede geworden 
in de wereldbekerwedstrijd 
voor vierspannen. Chardon 
verzamelde hiermee zeven 
punten voor het klassement 
en staat na vier van de acht 
kwalificatiewedstrijden met 
24 punten tweede in de tus-
senstand. Chardon had zich 
door goede resultaten in Lyon 
en Maastricht eerder al voor de 
wereldbekerfinale geplaatst. 
Hij kon zich het daarom per-
mitteren een nieuw paard mee 
te nemen naar Zweden. De 
Australiër Boyd Exell won de 
wedstrijd in Stockholm. ANP

Paardensport Menner 
Chardon tweede in 
wereldbeker vierspan

Stan Niesten heeft bij de Wa-
randeloop in Tilburg de Neder-
landse titel op de cross ver-
overd. De 26-jarige atleet uit 
Beverwijk finishte als tweede 
achter de Serviër Elzan Bibic, 
die 29.26 klokte over tien kilo-
meter. Acht seconden na de 
winnaar leverden Niesten en 
Filmon Tesfu een felle sprint 
om de nationale titel. Het ver-
schil was amper waarneem-
baar. Stan Schipperen was op 
12 seconden de derde Neder-
lander. Niesten veroverde afge-
lopen zomer op de 10.000 me-
ter zijn eerste nationale titel 
bij de senioren. ANP

Atletiek Niesten 
verovert nationale 
titel cross

Gretige Mathieu van der Poel  
weet toch weer te verbazen

Thomas Sijtsma
Hulst

Nog voordat toeschouwers zich af-
vroegen hoe het toch met Van der 
Poel was, antwoordde de viervoudig 
wereldkampioen al met zijn benen. 
Als een pardoes afgeschoten kanons-
kogel joeg hij tijdens de wereldbeker-
wedstrijd op de stadswallen van 
Hulst langs alle concurrenten. Daar-
na denderde hij over de steile hellin-
gen en dartelde hij heupwiegend 
richting de koppositie door in een 
halve ronde 24 renners te passeren.

De gretigheid spatte van elke pe-
daalslag. De camera registreerde een 
glimlach, het plezier sprak uit zijn 
ogen. Aanvankelijk was het de bedoe-
ling om verderop in december aan 
het seizoen te beginnen, maar Van 
der Poel kon echt niet langer leven 
zonder competitie. Hij wilde een rug-
nummer en zich meten met anderen.

De renner van Alpecin-Fenix, die 
al zo vaak mensen versteld liet staan, 
verbaasde met zijn overwinning op-
nieuw. Hij kwam van ver. Het wegsei-
zoen beëindigde Van der Poel begin 
oktober in mineur met een d.n.f., did 
not finish, in de bescheiden Giro del 

Veneto. Zijn laatste grote overwin-
ning dateerde van 6 mei, de eerste 
etappe van de Giro d’Italia. In de Tour 
de France stapte hij halverwege 
zwaar gedesillusioneerd af.

“Dit heb ik gemist”, zei Van der 
Poel in opgewekte stemming een half 
uur nadat hij de finish passeerde. 

“Crossen lijkt een eeuwigheid gele-
den.” Daarbij refereerde Van der Poel 
aan de vorige winter waarin hij door 
aanhoudende rugklachten slechts 
één cross volbracht. “De sfeer is 
uniek, ik doe het heel graag. Trainin-
gen in het veld zijn tien keer leuker 
dan op de weg.”

Van der Poel scherpte tegen het 
schitterende silhouet van de 
Zeeuws-Vlaamse vestingstad zijn 
 eigen statistieken aan. Het was de 
tiende keer in twaalf seizoenen dat 

hij de eerste cross van het seizoen 
won. Alleen regerend wereldkampi-
oen Tom Pidcock kon lang op gepaste 
afstand volgen tot hij in de laatste 
ronde opgaf met materiaalpech. De 
Belgen Eli Iserbyt en Laurens Sweeck, 
de smaakmakers van de afgelopen 
weken, werden tweede en derde.

Vooraf sprak Van der Poel over een 
winstwaarschuwing. De viervoudig 
wereldkampioen verwachtte na een 
trainingsperiode in Spanje geen won-
deren. Het was dit seizoen pas de 
vierde keer op een crossfiets, voor 
het eerst in natte omstandigheden en 
beginnen moest hij vanaf vierde 
startrij. De excuses bleken loos, al 
kwam hij door het ontbreken van 
crossritme een paar keer hard in aan-
raking met het decor in de vorm van 
palen en kuilen.

Zijn rug reageerde niet op die duike-
lingen. “Ik maakte zeker tien domme 
fouten. De vorm is goed, de techniek 
nog niet. Toch twijfelde ik nooit, ner-
gens in de wedstrijd zat ik aan mijn 
limiet. Ik weet weer waar ik sta.”

Over het wereldkampioenschap 
wielrennen in Australië ging het nau-
welijks. Van der Poel werd in septem-
ber midden in de nacht gearresteerd 
na onenigheid in het hotel met twee 
tieners. In de wedstrijd gaf de Neder-
landse kopman na dertig kilometer 
op. Zijn absolute dieptepunt van 
2022. “Ik heb het inmiddels achter 
me gelaten. Er valt niets meer aan te 
veranderen.”

De cross in Hulst is net als de der-
tien andere wedstrijden in zijn agen-
da ondergeschikt aan het enige echte 
doel: het WK in Hoogerheide. Dan 
wil Van der Poel afrekenen met die 
andere mastodont, Wout van Aert. 
Volgende week bij de wereldbeker-
wedstrijd in Antwerpen treffen ze 
elkaar. 

“Zelfs als hij op negentig procent 
zit, is hij een taaie tegenstander. Dan 
heb ik mijn handen al vol aan hem. 
Tegen Van Aert mag ik deze fouten 
niet meer maken.”

Veldrijden • Vrijwel niemand wist de afgelopen weken hoe het met de vorm van 
Mathieu van der Poel was gesteld. In de wereldbekercross in Hulst zette hij met  
een imponerende overwinning een punt achter een lastige periode.

Mathieu van der Poel in actie tijdens de wereldbekercross in Hulst. FOTO BELGA

Zijn laatste grote 
overwinning was op  
6 mei, de eerste 
etappe van de Giro

‘Ik maakte zeker tien 
domme fouten,  
maar ik weet weer 
waar ik sta’
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Politieke actie op het 
WK kent een grens

D e spelers van het Nederlands elftal zullen tij-
dens het WK in Qatar geen vormen van poli-
tiek protest tonen. Nadat de Duitsers voor 
hun eerste wedstrijd met de handen voor de 
mond voor de elftalfoto hadden geposeerd, 

was het even de vraag of Oranje iets dergelijks zou 
doen. Bondscoach Louis van Gaal zei al snel dat dit niet 
zou gebeuren. De Duitsers verdienen lof voor hun ge-
baar. Toch is er iets te zeggen voor de Nederlandse op-
stelling – of meer in het bijzonder voor de opstelling 
van Van Gaal, die hierin met zijn dominante persoon-
lijkheid een streep lijkt te hebben getrokken.

Het WK was in de eerste week behoorlijk politiek ge-
kleurd, wat ongewoon is bij grote sportevenementen. 
Sportorganisaties als de wereldvoetbalbond Fifa en het 
Internationaal Olympisch Comité verbieden officieel 
politieke uitingen onder het mom dat sport en politiek 
gescheiden moeten blijven. In de laatste dagen voor het 
WK had de Fifa het enkele westerse landen, waaronder 
Nederland en Duitsland, zo goed als onmogelijk ge-
maakt om de aanvoerder de OneLove-band (tegen voor-
al homofobie) te laten dragen. De aanvoerder zou on-

middellijk met een gele 
kaart worden bestraft.

De Duitsers toonden 
dat hen zo de mond was 
gesnoerd. De Engelsen 
knielden voor de aftrap, 
zoals ze dat ook in de ei-
gen competitie doen als 
gebaar tegen racisme. Van 
een andere orde, want in 
eerste aanleg niet gericht 
tegen het gastland, was 
het indrukwekkende pro-
test van de Iraniërs, die 

aanvankelijk tijdens hun volkslied de lippen op elkaar 
hielden, indachtig de harde repressie van het regime in 
eigen land.

Bondscoach Van Gaal betoogde dat acties nu nog, in 
navolging vooral van de Duitsers, zouden kunnen 
afleiden van het sportieve doel. Niet vergeten mag 

worden dat Nederland zich op dit vlak al heeft laten gel-
den. In de dagen voor het WK was er op het trainings-
veld een ontmoeting van de selectie met arbeidsmi-
granten. Het is vanuit het perspectief van de sport-  
coach, verantwoordelijk voor het resultaat, begrijpelijk 
dat die daarna ergens een streep trekt.

Doorredenerend kan bovendien worden gesteld dat 
over de besmette kant van dit WK nu het meeste wel is 
gezegd en uitgebeeld – en dat is voorwaar niet weinig 
geweest. Ministers van Duitsland, België en Denemar-
ken zaten in de nabijheid van Fifa-voorzitter Gianni  
Infantino met een OneLove-band om op het ereterras, 
en mogelijk zal minister Conny Helder van sport dat 
morgen tijdens de wedstrijd Nederland-Qatar ook doen. 

Dat protest wordt gedoogd, maar Infantino lijkt er 
niet van onder de indruk. En het is uiteindelijk niet de 
plek om mogelijke stapjes voorwaarts in de mensen-
rechtensituatie in Qatar af te dwingen. Dat moet toch 
het diplomatieke circuit zijn, niet het voetbalveld.

Het is vanuit het 
perspectief van 
de sportcoach 
begrijpelijk dat 
Van Gaal ergens 
een streep trekt

Het commentaar

De mening van de krant, verwoord door leden  
van de hoofdredactie en senior redacteuren

Tjeerd Royaards
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Buutendiekers
Goed dat Trouw over het Kick Out 
Zwarte Piet-incident in Staphorst 
schrijft (Trouw, 25 november). Ik 
woon in Zeeland in een gewoon 
dorp, we doen gewoon ons ding en 
de werkgroep Sinterklaas en Zwarte 
Piet besluit over zwart, een beetje 
zwart of gemengd. Een optocht, mu-
ziek erbij en de kinderen hebben een 
spannend feestje, daar moeten 
buutendiekers  zich toch niet mee 
bemoeien. Ik zou ook boos worden 
op dat demonstreren van vreemden, 
ondanks het recht om dat te doen. 
Respecteer ieders ding en dorpscul-
tuur, dan komen er helemaal geen 
rellen.
Gerard Geelhoed Kamperland

Heidens Staphorst
Volgens Trouw moeten we het zo 
zien: niet racistische jongens vielen 
actievoerders van Kick Out Zwarte 
Piet in Staphorst aan, maar de actie-
voerders bedreigden ‘afgehaakt Ne-
derland’. “Dit is ons dorp”, zegt do-
minee Van Marle. “Wat kwamen ze 
hier doen?” Dat niets van ons is, dat 
wij slechts bijwoners zijn, dat er naar 
ons gekeken wordt en dat dit een re-
actie oproept, zijn elementen van 
godsdienstigheid die een predikant 
zou moeten begrijpen. “Het heeft 
niets met godsdienst te maken”, 
zegt de dominee. Nee, klopt. Niet 
willen begrijpen wie jou vreemd is, 
dat noemen we heidendom.
Sybrand van Dijk Roderwolde

Netto modaal
Mooi interview met Lilian Marijnis-
sen over de Tien Geboden en pet af 
voor haar inzet voor de arme kant 
van Nederland. (Verdieping, 25 no-

vember). Helaas lijkt ze niet te we-
ten wat netto modaal inhoudt: na-
melijk 2500 netto en geen 3200 
netto!
Jaap van Dijk Uithoorn

Arbeidsmigranten
Twee pagina’s over arbeidsmigran-
ten in Qatar (Verdieping, 25 novem-
ber). En over arbeidsmigranten in 
Nederland ? Oké, het zal allemaal 
wat kleinschaliger zijn hier, maar 
hygiëne, huisvesting in de kou, over-
bevolking? Laten we eens ophouden 
met moraliseren, dat levert niets op.
Jantje Bonthond Norg

Druk op de spelers
De analyses van de slechte start van 
het Nederlands elftal gaan meestal 
voorbij aan de rol van Van Gaal. 
(Trouw, 26 november). Zijn trotse 
uitspraak ‘wij worden wereldkampi-
oen’ heeft een enorme druk gelegd 
op de spelers. Voor kinderen is zo’n 
autoritaire ‘vader’ fnuikend, voor 
voetballers ook.
Sicco de Jong Zuidlaren

Arendt als liefdesobject
Goed dat Hans Achterhuis zich ver-
weert tegen de kritiek van Marli 
Huijer (Opinie, 25 november). Het 

zou inderdaad een verarming zijn als 
je niet meer ‘verliefd’ mocht zijn op  
een inspirerend voorbeeld zoals 
Hannah Arendt. Toch heeft Huijer 
wel een punt. “Net zoals ik later vol 
spanning colleges van Foucault volg-
de, had ik graag naar Arendt geluis-
terd”, schrijft Achterhuis. Maar zou 
hij over Foucault ook zeggen dat hij 
verliefd op hem was en een grote 
foto van hem als  knappe student in 
zijn kamer had? Zo niet, dan maakt 
hij Arendt wel degelijk tot liefdes- 
object, hoe onbedoeld ook.  En dan is 
Huijers link naar de kus die haar 
werd opgedrongen minder verge-
zocht dan hij denkt.
Berthe Bogers Utrecht

Koor in de tragedie
In haar column hield Nelleke Noor-
dervliet een prachtig pleidooi voor 
de waarde van de klassieken.  
(Trouw, 26 november). Wat ben ik 
blij dat ik nog onlangs de hele Ilias  
van Homerus aan mijn vrouw heb 
voorgelezen, elke dag een bladzijde, 
dan bezinkt het beter. Wij zijn het 
koor in de tragedie. We staan erbij, 
leven mee, maar misschien kunnen 
we meer doen dan meejuichen en 
meelijden. We hebben immers onze 
eigen verantwoordelijkheid?
Manfred Horstmanshoff Rockanje

Positief manbeeld
Wat fijn dat een vrouw, Reinje van 
Haeringen, het opneemt voor de 
man (Opinie, 26 november). In de 
strijd om gelijkheid wordt te vaak 
een anti-man-verhaal gepredikt. Dat 
is fnuikend voor de generatie jon-
gens en mannen die hun identiteit 
nog moet bepalen.  
Joosje van Riet Laren

‘Wij worden 
kampioen’ heeft te 
veel druk gezet op 
het Nederlands 
elftal
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Tegen microplastics is meer te doen

H et lijkt alsof we voor een 
onmogelijke opgave 
staan om een duurzame 
samenleving te organi-
seren. De uitdagingen 

zijn complex en we lopen vaak ach-
ter de feiten aan. Gelukkig kunnen 
we leren van onze fouten. Bijvoor-
beeld in het geval van microplastics.

Recentelijk presenteerde TNO 
een rapport over vervuiling door mi-
croplastics, want deze plasticdeel-
tjes dringen zelfs door in ons li-
chaam en ons bloed. En de effecten 
zijn nog amper in kaart gebracht.

Autobanden blijken de grootste 
bron van vervuiling, maar textiel is 
ook een belangrijke bron, en daar is 
meer tegen te doen. Zo weten we dat 
het industrieel voorwassen van syn-
thetische kleding en het kiezen voor 
garens die minder vezels loslaten 
veel effect hebben. 

De textielsector staat nu voor een 
keuze: doorgaan met het uitstoten 
van microplastics of voorzorgsmaat-
regelen nemen om onze uitstoot te 
stoppen.

Er is haast bij, want het lijkt erop 

dat een microplasticbom straks zo-
maar kan barsten. In Frankrijk wor-
den wasmachinefabrikanten daarom 
per 2025 verplicht filters te installe-
ren. Onze staatssecretaris Van Veld-
hoven wil de Europese Commissie 
vragen om de mogelijkheden van 
productbeleid te onderzoeken. En de 
stapel zorgwekkende studies over de 
effecten van microplastics voor onze 
leefomgeving en gezondheid blijft 
groeien. Synthetisch materiaal, we-
ten we inmiddels, veroorzaakt  

darmaandoeningen en chronische 
longontstekingen bij mensen die in 
de textielindustrie werken (Trouw, 1 
november).

In de textielindustrie wordt ook 
al actie ondernomen. In het Micro- 
fibre Consortium heeft een groep 
bedrijven zich verenigd en uitge-
sproken om het probleem aan te 
pakken. Maar het moet sneller. We 
moeten het type en de omvang van 
onze textielconsumptie herzien, net 
als onze kwaliteitseisen.

Dat betekent afscheid nemen van 
fast fashion en op naar kwaliteits-
kleding. Overheden moeten het 
voortouw nemen. Bedrijven moeten 
zich bezinnen op hun business-mo-
dellen en bestaansreden.

Het stoppen met kopen van weg-
werptroep is een oplossing voor veel 
problemen die de duurzaamheid van 
onze economie ondermijnen, maar 
de overheid moet een stevige eerste 
stap nemen. Want laten we wel zijn, 
is het voorkomen van microplastics 
in onze omgeving en ons lichaam ei-
genlijk niet een basale kwaliteits- en 
gezondheidseis?

Er is haast bij, want 
de microplastics-
bom staat op 
barsten

Martin Clemens Villa en 
Bertus Tulleners 
adviseurs duurzaamheid

H oe keihard de katholieke 
kerk kan zijn, was vori-
ge week te lezen in een 
essay van Reinout Wi-
bier (Tijdgeest, 19 no-

vember). Aanleiding was het recente 
boek van kardinaal Eijk, De band van 
liefde. Wibier concludeert teleurge-
steld dat Eijk keihard oordeelt over 
euthanasie, homoseksualiteit en 
abortus. Kennelijk verkiest de kerk 
stram zwart-witdenken boven Jezus’ 
gebod van naastenliefde.

Pijnlijk herkenbaar helaas, en ik 
zou eraan willen toevoegen: de kerk 
heeft ook een bestuurlijk probleem. 
Er is een enorme angst om zich uit 
te spreken, ook bij priesters. Vaak 
gaat dit helemaal niet om de leer, 
maar gewoon om beleid. Ik ben al 
heel lang leidinggevende en in Ne-
derland betekent dit dat je feedback 
krijgt. Het betekent dat mensen be-
trokken zijn. Het maakt organisaties 
beter. Wee de dag dat je geen feed-
back meer krijgt, dan rest alleen de 
stilte van het kerkhof.

Het essay van Wibier confron-
teert mij met de vraag waarom ik  
katholiek blijf.

De kerk is voor mij een plek met 
aandacht voor kwetsbaren. Zoals het 
parochiecentrum bij mij in de buurt, 

dat drie keer in de week open is voor 
mensen, om een kaarsje op te ste-
ken, maar ook om een kop koffie te 
drinken. Met name voor de ouderen 
in de wijk betekent dat veel. De kerk 
is een plek met wijsheid over God en 
het leven. We geloven en hopen dat 
God mens werd in Jezus; een naakt, 
hulpeloos kind in een voederbak en 
een naakte, hulpeloze man aan het 
kruis.

Het mysterie vieren
Katholieken geloven en hopen dat 
deze schijnbare tegenstelling, incar-
natie geheten, de scherpe randjes af-
haalt van het onderscheid tussen he-
mel en aarde, gevoel en verstand, 

lichaam en ziel. Dit én-én-denken 
zien we in het katholicisme overal 
terug. De kerk is voor mij een ruimte 
waar dit mysterie gevierd wordt.

We komen samen op de ochtend 
van de nieuwe week, in een gebouw 
waar lief en leed is gedeeld. Waar is 
gedankt en gejankt. We worden stil 
rond de oude verhalen die onze 

maatschappij gevormd hebben, we 
denken aan de noden veraf en dicht-
bij.

Universeel
Zeker, de katholieke liturgie is on-
toegankelijk. Maar ze is zo, omdat de 
grote mysteries niet alleen maar uit 
te drukken zijn in het woord of be-
naderd dienen te worden met het 
verstand. Goede orthodoxe katholie-
ke liturgie is ook én-én: ze is tijdloos 
én actueel, ze is universeel én heel 
erg lokaal.

Om dit dienen, leren en vieren 
blijf ik katholiek. In deze traditie 
voel ik me thuis en kan ik het beste 
God ontmoeten. 

Religie

En daarom blijf ik ondanks 
alles katholiek
Tegenover een keiharde katholieke kerk staat een kerk die het gebod van 
naastenliefde wel waarmaakt, betoogt theoloog Eric Holterhues.

Interieur van de Antoni-
us-kerk in Overasselt. 
FOTO ANP

Het is te makkelijk 
om alleen maar te 
kijken naar de 
bisschoppen

Eric Holterhues 
theoloog

Het is wonderlijk dat een traditie die 
staat voor zoveel schoonheid, wijs-
heid, troost en zin, tegelijkertijd ook 
staat voor zoveel kramp, lelijkheid, 
hardheid en veroordeling. Beide kan-
ten zijn er omdat beide kanten in 
ons mensen bestaan. Toen iemand 
eens vroeg aan moeder Theresa wat 
er moest veranderen in de kerk zei 
ze: ‘U en ik meneer’. 

Het is veel te gemakkelijk om al-
leen maar te kijken naar de bisschop-
pen. Verandering van de kerk begint 
in de eerste plaats bij elke gelovige.

Vragen serieus nemen
Toch ontslaat dat de Nederlandse 
bisschoppen niet van het nemen van 
hun verantwoordelijkheid. 

Ze zijn in deze geseculariseerde 
samenleving geroepen om de katho-
lieke traditie verder te brengen. De 
rooms-katholieke kerk kan alleen 
maar blijven bestaan als ze de vragen 
van mensen – zoals verwoord in ge-
noemd essay – serieus neemt en ze 
niet uit de weg gaat. En als ze ook 
bestuurlijk weet te antwoorden op 
hetgeen mensen van hier en nu van 
haar vragen.

Anders verdwijnt de rooms-ka-
tholieke traditie in onze streken. 
Dat zou pas zonde zijn.
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beiders in Zeeland aan bod en er is veel aan-
dacht voor het tot nu toe onderbelichte ver-
zet uit Joodse hoek. Het gaat Van der Horst 
om ‘verbreding’ van het verzet.

Al sinds de oorlog wordt er gediscussi-
eerd over wie wel en niet bij ‘het verzet’ 
hoorden, weet Ismee Tames, werkzaam bij 
het Niod (Instituut voor Oorlogs-, Holo-
caust- en Genocidestudies). Ze houdt zich 
als bijzonder hoogleraar bezig met de ge-
schiedenis en betekenis van verzet tegen 
onderdrukking en vervolging. 

Zoiets als ‘het verzet’ bestaat ook hele-
maal niet, weet zij. “Wij zijn gewend om in 
dat soort termen te praten en het verzet als 
een eenheid te zien. Maar als je direct na de 
oorlog aan mensen had gevraagd wat het 
verzet is, dan hadden ze je aangekeken van: 
wat bedoel je precies”, zegt ze. Er waren tal-
loze verschillende organisaties, netwerken 
en eenlingen actief, de een communistisch 
de ander protestants, enzovoorts.

In 1944 werden alle verzetsgroepen ver-
enigd in de Binnenlandse Strijdkrachten, 
onder aanvoering van prins Bernhard. Met 
de Bevrijding in aantocht sloten veel jon-
gens zich aan bij de BS en dat deed het ima-
go van het verzet geen goed: ze werden door 
mensen indertijd ‘avonturiers’ en ‘losgesla-
gen jongens’ genoemd, die niet bij het ‘ech-
te verzet’ zouden horen, legt Tames uit. 
“Het is een voorbeeld van hoe het verzet al 

Het woord  
held is in het 
vernieuwde 
Verzetsmuseum 
niet te vinden

Van helden tot slapjanussen: over het 
Nederlandse verzet bestaan heel 
verschillende beelden sinds de Tweede 
Wereldoorlog. Wat biedt het vernieuwde 
Verzetsmuseum in Amsterdam voor inzicht?

tekst Rianne Oosterom 
foto’s Patrick Post

D
e kit moet nog dro-
gen, maar het 
grootste Ver-
zetsmuseum van 
Nederland is zo 
goed als klaar voor 
de grote herope-
ning deze week. 
De vaste opstelling 
van het Amster-

damse museum is vernieuwd, na vrijwel 23 
jaar onveranderd te zijn gebleven. Waar de 
oude opstelling de tijdgeest van toen weer-
spiegelde, zegt de nieuwe expositie veel 
over het beeld van het verzet anno nu.

De perceptie van het verzet is namelijk 
allerminst een uitgemaakte zaak. Sterker 
nog, het is sinds de oorlog een onderwerp 
van strijd. Waren verzetslieden de ware Ne-
derlanders, de lijm der natie (het patriottis-
tische beeld, na de oorlog in zwang)? Waren 
het slapjanussen, of waaghalzen die zich re-
presailles op de hals haalden, die de Joden-
vervolging onder hun ogen zagen voltrek-
ken en daar weinig verzet aanboden (het 
pessimistische beeld, dat in de jaren zestig 

Tweede Wereldoorlog

opkwam)? Of waren het heldhaftige strij-
ders, zoals je ze tegenkomt in jeugdboeken, 
moreel superieure mannen en vrouwen die 
universele waarden naleefden en van wie 
we kunnen leren (het humanistische 
beeld)? 

Deze beelden van verzet bestonden vol-
gens Bas Kromhout vaak naast elkaar, be-
concurreerden elkaar en werden opgeroe-
pen naar gelang de context.

De hoofdredacteur van het Historisch 
Nieuwsblad analyseert de perceptiegeschie-
denis van verzet in zijn essay Beelden van 
verzet uit 2018. Het definitieve beeld van 
het verzet bestaat niet, stelt hij. ‘Net als de 
generaties voor ons kijken wij door een he-
dendaagse bril. Onze eigen politieke en le-
vensbeschouwelijke overtuigingen bepalen 
grotendeels wat we zien – en wat we niet 
zien.’

Des te interessanter is de vraag welk 
beeld het vernieuwde Verzetsmuseum nu 
neerzet. Drie trends in de nieuwe vaste ex-
positie, die Trouw vorige week alvast mocht 
bekijken.

1. Inclusief verzet

De blinde Lida Hoeijenbos maakte samen 
met twee anderen gedurende de oorlog een 
bijzondere verzetskrant: Oranjenieuws vóór 
en dóór blinden. Ze prikte elk exemplaar zelf 
met de hand in braille en werkte er nach-
tenlang aan door. Haar verzetswerk kreeg 
niet de faam van de grote illegale kranten.

In de nieuwe vaste expositie heeft het 
Verzetsmuseum geprobeerd een inclusiever 
beeld van het verzet te schetsen. De braille-
krant is daar een voorbeeld van, maar ook 
vrouwen hebben een prominente rol gekre-
gen. “Natuurlijk zegt deze nieuwe vaste ex-
positie ook iets over deze tijd”, zegt direc-
teur Liesbeth van der Horst.

De extra aandacht voor verzet in de toen-
malige koloniën is daar een voorbeeld van. 
Ook komen er nu Marokkaanse dwangar-

vlak na de oorlog helemaal geen ondubbel-
zinnige term was.”

Het helpen van onderduikers door men-
sen (niet door organisaties als de Landelijke 
Organisatie voor Hulp aan Onderduikers) 
werd tijdenlang niet als echt verzet bestem-
peld, met name omdat historicus Loe de 
Jong, chroniqueur van de oorlog, dat buiten 
zijn definitie liet vallen. De laatste jaren is 
er meer aandacht voor het ‘verzorgende ver-
zet’, zegt Van der Horst.

Aan het begin van de nieuwe vaste expo-
sitie heeft het museum ook aandacht voor 
het begin van de oorlog, waarin vooral 
kleinschalig verzet gepleegd werd door Ne-
derlanders. Een jongen die ’s nachts zijn 
klaslokaal beklad heeft met leuzen tegen de 
bezetter. Ook dit was verzet, wil het muse-
um laten zien.

Twintig jaar geleden werd dit soort ver-
zet in het veelgelezen boek Grijs verleden 
van Chris van der Heijden nog als volgt om-
schreven: ‘Feitelijk hadden deze verzetjes 
nauwelijks een andere betekenis dan dat ze 
een gevoel van tevredenheid gaven en de 
Duitsers wellicht de indruk gaven dat ze 
niet welkom waren.’

2. Ambivalent verzet

Het wegvoeren van Joden gaat de Duitser 
Benno Samel, werkzaam bij de Sicherheits-
dienst in Nederland, tegenstaan. ‘Alle poli-
tieke idealisten, zoals ik er één was, maken 
een fout, ze vergeten de waarde MENS’, 
schrijft hij later. Hij zorgt er meerdere keren 
voor dat Joden niet worden weggevoerd. Zo 
helpt hij een hoogzwangere Jodin om vrij te 
komen.

Verhalen over ambivalent verzet, zoals 
dat van Samel, krijgen een prominente plek 
in het vernieuwde museum. Volgens Van 
der Horst wordt de bezetting vaak behan-
deld vanuit de posities van mensen: ze wa-
ren collaborateur, vervolgden, omstander of 
verzetsstrijder. “Maar in de praktijk waren 

‘Als je direct na de 
oorlog aan mensen had 
gevraagd wat het verzet 
was, hadden ze je 
vreemd aangekeken’

In de nieuwe vaste 
expositie wil het 
 Verzetsmuseum een 
inclusiever beeld van het 
verzet schetsen, ook 
Indonesische verzets-
groepen komen aan bod.
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loslaten.” Zij stelt voor het uit de antropolo-
gie afkomstige begrip ‘liminaliteit’ te ge-
bruiken in de geschiedschrijving en van-
daaruit te kijken hoe verzet vorm kreeg, in 
plaats van het met een hedendaagse morele 
bril te bekijken

De ‘liminal space’ is de tussenperiode 
waarin oude wetten en mores niet meer gel-
dig zijn en het nieuwe nog alle vormen kan 
aannemen. “Het begin van de bezetting, of 
bepaalde grote veranderingen tijdens de be-
zetting, kun je zien als een ‘open ruimte’ – 
een ruimte waarin de oude gewoontes op-
eens onhoudbaar waren geworden. In die 
ruimte stond je voor de vraag: krampachtig 
doen alsof er niks aan de hand is, of om je 
ideeën en gedragingen te veranderen”, zegt 
Tames.

Het museum laat zich duidelijk door haar 
inspireren door ‘onder de huid’ te kruipen 
van allerlei verschillende mensen die op 
hun eigen manier gemotiveerd raakten om 
verzet te plegen. Dus ook daders. Zo is het 
voor de bezoeker mogelijk inzicht te krijgen 
in alle perspectieven.

Is het museum niet bang voor kritiek als 
de grenzen vervagen en daders voor het 
eerst óók ruimte krijgen? Van der Horst 
weet dat het gevoelig ligt, en soms als goed-
praten wordt gezien. Maar bezoekers krij-
gen geen oordeel voorgeschoteld, het muse-
um wil de complexiteit en nuances laten 
zien, zegt de directeur. “De werkelijkheid is 
niet zwart-wit.”

3. Blunderend én heldhaftig verzet

Johannes Post is één van de bekendere na-
men uit het verzet. Hij helpt onderduikers 
en pleegt overvallen. Hij wordt een van de 
leiders van de Landelijke Knokploegen 
(LKP), het gewapende verzet. Het constan-
te verstoppen voor de bezetter en het onder 
spanning leven eist zijn tol.

Hij krijgt van een bevriende huisarts het 
pepmiddel pervitine, nu bekend als de drug 

de scheidslijnen vloeiend.” Hiermee verbon-
den is ook de term ‘faciliterend verzet’,  ge-
munt door Hinke Piersma, hoofd onderzoek 
bij het Niod, die een boek schreef over ver-
zet binnen de politie. Haar conclusie: de po-
litie had een slechte naam, maar agenten 
pleegden heel veel vormen van verzet die de 
geschiedenisboeken nooit hebben gehaald.

“Het redden van levens door de andere 
kant op te kijken, door de deur van een ge-
vangenis open te zetten, door in politieau-
to’s wapens en eten te smokkelen, you 
name it. Dat is een ander soort verzet dan 
wat we graag onder verzet verstaan: de ge-
balde vuist, de weigering, De Dokwerker 
[monument voor de Februaristaking, red.] is 
een stoere man”, zegt zij.

Ze ziet dat het moeilijk is om deze vor-
men van verzet voor het voetlicht te bren-
gen, juist vanwege de ambivalentie. Het is 
minder rechttoe rechtaan dan een overval 
op een distributiebonnenkantoor. Piersma: 
“Ik ben geen psycholoog, maar wellicht kost 
het mensen meer moeite om te realiseren 
dat de werkelijkheid vaak gewoon heel com-
plex is.”

Laat dat goed-fout denken los, is al jaren 
het voorstel van Ismee Tames. “We kunnen 
dat de hele tijd blijven doen, als een soort 
gezelschapsspel – maar we kunnen het ook 

Benno Samel was werkzaam bij de Sicherheitsdienst 
in Nederland en hielp vele Joden, zoals Galinka. Ook 
zijn verhaal heeft een plek in het museum. 

‘Verzetsmensen 
kunnen een 
inspirerend voorbeeld 
zijn, ook zonder 
heldenstatus’

crystal meth. Het houdt hem op de been, 
maar hij wordt ook roekelozer. Als zijn 
vrienden worden gepakt wil hij ze bevrij-
den. Hij neemt grote risico’s, wordt verra-
den, opgepakt en doodgeschoten.

Drugsgebruik onder Duitsers is bekend, 
zegt Van der Horst, maar onder het verzet? 
Nee, dat past niet in het heldenverhaal. 
Toch brengt het Verzetsmuseum dit voor 
het voetlicht. Net als andere negatieve as-
pecten van het verzet. Mislukte aanslagen 
bijvoorbeeld.

Tegelijk is Van der Horst ook geen predi-
ker van het pessimistische beeld van het 
verzet, dat door veel historici geschetst is, 
met de eerder genoemde Chris van der 
Heijden als prominentste voorbeeld. De 
meeste Nederlanders waren niet goed of 
fout, maar bevonden zich in het grijze ge-
bied ertussenin, was zijn betoog in 2001.

Zijn boek leidde tot een stroom aan pu-
blicaties over de negatieve kanten van het 
verzet. Over het wegkijken tijdens de Jo-
denvervolging en het beeld van de Neder-
landers als mededaders is tot op de dag van 
vandaag veel te doen. Liesbeth van der 
Horst ziet er een schuldnarratief in. “Wij 
willen niet zo veroordelend zijn.”

Nederland pleegde wel degelijk verzet te-
gen de Jodenvervolging, vertelt ze. “Dit land 
was niet totaal onverschillig.” Door de on-
derduikorganisaties, maar bijvoorbeeld ook 
door de bekende overval op het bevolkings-

Johannes Post kreeg 
van een huisarts het 
middel pervitine, nu 
bekend als de drug 
crystal meth

register in Amsterdam. “Er is vaak gezegd: 
die kwam voor de meeste Joden te laat, 
maar de voorbereiding kostte vijf maanden. 
Wij laten zien dat verzet niet makkelijk 
was.”

Heldhaftige en dappere daden komen 
dan óók ruim aan bod, maar het woord 
‘held’ zal je niet vinden in het museum. Dat 
is een heel bewuste keuze, legt de directeur 
uit, waarmee het museum zich keert tegen 
de huidige trend om het juist meer over ver-
zetshelden te hebben. “Het woord verzets-
held is weer helemaal terug en dat stuit me 
tegen de borst.”

De eerste aanzet tot herwaardering van 
verzetshelden kwam van Marjan Schweg-
man in 2008, zij was toen directeur van het 
Niod. Ze bedoelde hier ‘held’ in een meer 
conceptuele zin. Die oproep vond gehoor en 
leidde tot een hoop biografieën en drong 
ook door in de populaire cultuur, denk aan 
de succesvolle musical Soldaat van Oranje, 
beschrijft historicus Bas Kromhout in zijn 
verzetsessay.

‘De trend om het weer over helden te 
hebben, houdt verband met het debat over 
identiteit’, verklaart Kromhout. ‘Onzeker-
heid over wie ‘wij’ zijn als Nederlanders en 
waaruit onze normen en waarden bestaan, 
verklaart de toegenomen behoefte aan nati-
onale en morele rolmodellen.’

En Liesbeth van der Horst wil het verzet 
niet voor een of ander karretje spannen, het 
gaat haar om laten zien hoe het toen was. 
“Ik krijg het woord ‘verzetsheld’ amper over 
mijn lippen. Mensen kunnen heldhaftig 
zijn, maar zijn nooit 100 procent een held.”

Kan het concept held ook niet helpen om 
het verleden relevantie te geven voor nu, nu 
de oorlog steeds verder weg raakt? Van der 
Horst: “Verzetsmensen kunnen een inspire-
rend voorbeeld zijn, ook zonder heldensta-
tus. Zo’n hoog voetstuk creëert in mijn be-
leving afstand. Wij willen niet heroïseren, 
wij willen juist menselijke kanten laten 
zien.”
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Een roerig  
leven met  
een groot 
geheim
Als er iemand was die wist hoe je 
opnieuw moet beginnen in het 
leven, dan was het Marjolijn van 
der Meulen. Na een ernstige 
verslaving, ingrijpende ziektes, 
verlies van werk en een 
relatiebreuk vond ze steeds de 
kracht om op te krabbelen. Elke 
keer wel een beetje zwakker.

tekst Bert van der Kruk

H
et was niet het le-
ven dat ze zich 
had gedroomd. Als 
Marjolijn wat 
minder ontdek-
kend zou zijn in-
gesteld, was het 
misschien alle-
maal anders gelo-
pen. Aan de om-

standigheden waaronder ze opgroeide, lag 
het niet. Vanaf haar negende woonde ze in 
Wageningen-Hoog, in een riante villawijk 
midden in het bos, waar kinderen uit veelal 
academische gezinnen veel ruimte en mo-
gelijkheden hadden. Een gegoed en be-
schermd milieu.

Haar vader verruilde eind jaren zestig 
zijn baan bij het Philips Natuurkundig Labo-
ratorium in Eindhoven voor een functie bij 
het Nederlands Scheepsbouwkundig Proef-
station (later Marin) in Wageningen. Haar 

Marjolijn van der Meulen 1962-2022 naschrift

moeder was huisvrouw; na Marjolijn kregen 
zij twee zoons, Wouter en Huub. Het was 
een rooms-katholiek gezin, waarin zondag-
se kerkgang normaal was en aan tafel het 
Onze Vader klonk. Marjolijn was dan stee-
vast degene die haar broers met gekke bek-
ken aan het lachen probeerde te maken. 
Ontregelen, de grens opzoeken, dat deed ze 
wel vaker.

Marjolijn was sociaal en sterk gericht op 
de buitenwereld. Net als veel buurtgenoot-
jes zat ze op hockey. Ze kon goed leren en 
kreeg het advies om naar het gymnasium te 
gaan. Haar ouders besloten dat ze daarvoor 
naar Ede moest, elke dag op de fiets. Het 
was een strenge school die leerlingen het 
liefst binnen de lijntjes hield. Dat paste niet 
echt bij haar. De eerste klas doorliep ze nog 
goed, maar eenmaal in de puberteit ging het 
mis. Ze werd opstandig. Op school en thuis 
leidde dat tot fikse spanningen.

Vanaf het gymnasium ging ze naar de 
havo op het openbare lyceum in Wagenin-
gen. Maar ook op deze wat vrijere school 
liep het steeds stroever. Ze bleef zitten en 
kreeg vaak conflicten. Blowen was in die 
tijd tamelijk gangbaar op het lyceum en 
bracht enige verlichting, maar op een gege-
ven moment kwam ze via via in aanraking 
met harddrugs. Ze liep weg van huis en 
kwam terecht in een studentenhuis, woon-
de in een kraakpand of waar dan ook plek 
was, en ze raakte bij haar familie steeds va-
ker uit beeld.

Creatieve geest
De havo maakte ze niet af, wel begon Mar-
jolijn enige tijd later aan een kunstacademie 
in Den Haag. Haar ouders stimuleerden zo’n 
nieuwe start; ze zochten een studentenka-
mer en richtten die met nieuwe spullen in. 
Marjolijn had een creatieve geest, ze hield 
van tekenen en schilderen, dus deze oplei-
ding zou vast passen. Maar het liep anders. 
Ze was inmiddels zwaar verslaafd aan heroï-
ne en belandde op de Wallen in Amsterdam. 
Het werden zwarte jaren, waar ze niet graag 
op terugkeek. Ze werd graatmager en be-
landde meermalen in het ziekenhuis.

In weerwil van de gangbare hulpverle-
nersadviezen in die tijd hield de familie de 
deur altijd open. Met name haar moeder 
spande zich enorm in om contact te houden 
en trok geregeld met een tante van Marjo-
lijn naar Amsterdam om te zoeken. Het 
moet een vreemd gezicht geweest zijn: 
twee dames in Burberryjassen die op de 
Wallen wanhopig de politie aanklampten. 
Ze werden snel uit de droom geholpen: ‘Ver-
geet uw dochter, mevrouw. Ga naar huis, dit 
heeft geen zin.’

Meerdere keren slaagde de familie er 
toch in Marjolijn uit Amsterdam weg te ha-
len, meerdere keren mislukte het afkicken. 
Op een gegeven moment werd ze ernstig in 
elkaar geslagen en moest ze naar het zie-
kenhuis. Daar deden dokters iets wat grote 
invloed op de rest van haar leven had. Ze na-

men, ongevraagd, een hiv-test af. In een te-
rugblik op haar leven was ze daar nog pissig 
over. “Ik was een junkie en dan ben je niks 
waard. Mensen kijken je niet aan, maar kij-
ken door je heen. Vragen stellen ze dus ook 
niet.”

Toen ze een hele batterij dokters zag bin-
nenkomen, schrok ze zich naar. Marjolijn 
kreeg te horen dat ze aids had, in 1984. Ze 
was positief getest op hiv, maar het onder-
scheid met aids was in die jaren nog niet 
helder. “Daar lag ik dan. Alleen, 22 jaar oud, 
in een onbekende stad, in het ziekenhuis. 
Dat is heel eenzaam. Zeker als je dan de 
boodschap krijgt dat je doodgaat.” Op enke-
le ingewijden na vertelde ze niemand over 
de testuitslag. Het werd een ingewikkeld 
geheim waarmee ze pas vele jaren later naar 
buiten kwam.

Na een sprong in de tijd was ze terug bij 
haar ouders, die haar met liefde weer een 
nieuwe kans gaven. Met duidelijke afspra-

‘Vergeet uw  
dochter, mevrouw.  
Ga naar huis,  
dit heeft geen zin.’
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ken: niet de hele dag op bed liggen, maar 
aan de slag. Afkicken dus. Deze keer lukte 
het, met vallen en opstaan. Ze volgde een 
opleiding, waarmee ze later als computer-
programmeur aan de slag kon bij een levens-
verzekeraar in Zeist. En ze vond een vriend 
met wie voor het eerst een langduriger rela-
tie mogelijk was. Ze belandde in rustiger 
vaarwater.

Experimentele medicatie
Ondertussen beet haar vader zich vast in 
medicatie voor Marjolijn. Hij hield alles bij, 
deed onderzoek en vergezelde haar naar 
 artsen. Omdat ze bij de eerste lichting hiv- 
patiënten hoorde, had Marjolijn vaak als 
een van de eersten toegang tot experimen-
tele medicatie. In die eerste jaren moest ze 
wel 44 pillen per dag slikken, de ene nuch-
ter, de ander juist weer niet, met zoveel tijd 
ertussen. Van al die pillen mochten ze op 
haar werk niets weten, vond ze. Hiv en aids 
waren in die jaren woorden waarbij ieder-
een meteen terugdeinsde. Marjolijn leed 
onder het stigma.

Ze was goed in haar werk en genoot er-
van. Het gaf haar zelfvertrouwen. Het gere-
gelde leven deed haar goed, maar was fysiek 
zwaar. Als gevolg van de medicatie had ze al-
lerlei bijwerkingen en last van chronische 
vermoeidheid en botontkalking. En nadat 
ze eenmaal schoon verklaard was van hiv 
kwam er een nieuwe, ingrijpende ziekte op 
haar pad, hepatitis C. Dat alles had uiteinde-
lijk ook gevolgen voor haar werk, waar ze 
steeds vaker moest verzuimen. Ze werd af-
gekeurd, nog geen 40 jaar oud.

Het was een grote klap, haar toekomst 
lag opnieuw in duigen. Marjolijn stortte 
zich in het vrijwilligerswerk. Ze organiseer-
de schilder- en zangclubjes voor demente-
rende ouderen. Ook daar was ze goed in, 
Marjolijn hield niet van half werk. Ze ging 
fanatiek haken en breien. Ze betekende veel 
voor mensen in de buurt. Met allerlei men-
sen kon ze goed overweg, of het nou een 
hasj rokende buurjongen was, een chique 
dame of Oekraïense vluchteling. Marjolijn 

hielp en regelde. Ze was open en veroor-
deelde een ander nooit. Ze was direct en 
voor niemand bang. Maar ze kon ook hard 
zijn en emotioneel uit de hoek komen.

Een nieuwe tegenslag kreeg ze te ver-
werken toen er na 25 jaar een einde kwam 
aan de relatie met haar partner. Terwijl zij 
zonder betaald werk zat, werkte hij zich een 
slag in de rondte. De breuk betekende ook 
een flinke terugval in inkomsten. Ze vond 
een nieuw huis in Renkum waar ze, met 
steun van de familie, snel haar eigen we-
reldje wist te creëren. Ze vond het een sport 
om voor zo min mogelijk aan goede spullen 
te komen. Van huis uit was ze wel wat kwa-
liteit gewend.

In 2018 beleefde Marjolijn mooie mo-
menten. Ze was in contact gekomen met de 
Hiv Vereniging en besloot mee te doen aan 
de Positive Flame Tour tijdens de internatio-
nale aidsconferentie in Amsterdam. Heel 
spannend om zo zichtbaar te zijn, na al die 
jaren van geheimzinnig doen. In de lange rij 
mensen was zij de eerste vrouw met zo’n 
vroeg diagnosejaar. De anderen waren er al 
lang niet meer, maar zij leefde. Ze straalde 
en genoot. “Ik heb toen mijn hoofd om-
hooggehouden”, zei ze in Margriet. “Dat is 
iets wat mijn moeder altijd tegen me zei en 
dat heb ik opgevolgd.”

Haar moeder, met wie ze gaandeweg  
een steeds krachtiger band had gekregen, 
was er toen al vijf jaar niet meer. Sindsdien 
nam Marjolijn de mantelzorg voor haar 
 vader op zich. Dat bleef ze doen totdat ze 
eind september een laatste onheilstijding 
kreeg: alvleesklierkanker in een vergevor-
derd stadium. Vrij snel zag ze in dat er dit 
keer geen toekomst was, geen nieuw begin. 
Heel even nog droomde ze van een vakantie 
naar Curaçao, met een vriendin, business-
class. Maar nee, ze ging naar het hospice, 
waar ze ruim drie weken na de diagnose 
stierf.

Marjolijn van der Meulen werd geboren 
op 20 juli 1962 in Alkmaar. Op 17 oktober 
2022 is ze in Wageningen gestorven.

Groot: Marjolijn van  
der Meulen in 2022.  
FOTO HENRI BLOMMERS 

Met haar broertjes, eind 
jaren zestig en (onder) 
rond 2007. Linksonder: 
met een neef en een 
nicht.

Duitsland bleek niet  
het beloofde land 

P.S. Mevlüde Genç (1943-2022)

I n een klein dorpje aan de Zwarte 
Zee in Turkije groeide Mevlüde 
Genç op in een huis met twintig 
familieleden. Zij werkten op de 
velden. Genç hielp als kind in het 

huis en paste op haar zes jongere 
broers en zussen. “Onze wereld was 
klein en vol stof”, herinnerde ze 
zich. “Mijn grootste geluk was als ik 
alle afwas had afgedroogd en mijn 
moeder zei: ‘Wat zou ik zonder jou 
moeten, mijn meisje’.”

In de suikerbietvelden hoorde ze 
als 27-jarige dat het arbeidsbureau 
werkers zocht voor een rijk land: Al-
manya, Duitsland. Haar neef kende 
iemand die was gegaan en nu shirts 
van nylon droeg. Ze drong aan bij 
haar man, een neef met wie zij zich 
op haar veertiende verloofde, zich 
op de lijst te zetten. Haar schoonva-
der wilde zijn enige zoon niet laten 
gaan, maar Genç wist hem te over-
tuigen: “Ik zei: meester Halim, laat 
je zoon gaan. Laat hem de wereld 
zien, hij gaat niet voor altijd.”

Haar man kreeg de baan, maar 
Genç mocht niet mee. Toen de man-
nen vertrokken, glimlachten velen. 
“Omdat ze geloofden dat hun ar-
moede nu zou afnemen”, zei ze later 
tegen de Duitse krant Die Zeit. “Ik 
sloot mijzelf in huis op en huilde.” 
Drie jaar later stapte Genç voor het 
eerst in haar leven in een vliegtuig, 
naar haar man. “Ik kwam zonder 
angst”, zei ze. “Het was geen nood-
zaak die ons dreef, maar nieuwsgie-
righeid en een liefde voor het leven.”

In Duitsland werd ze zich bewust 
van de lange uren die haar man in de 
autofabriek maakte. “In de avond 
was hij zo moe dat ik twee kussens 
onder hem legde en zijn voeten met 
warm water waste.” Overdag miste 
Genç haar achtergebleven kinderen. 
Het stel kreeg nog drie kinderen en 
na zeven jaar lukte het de familie te 
herenigen in een vrijstaand huis, in 
Solingen. “Hoe groot was mijn geluk 
toen ik eindelijk mijn zeven kinde-
ren onder één dak bij mij had.”

In de nacht van 29 mei 1993 

Mevlüde Genç werd in Duitsland het gezicht van tolerantie 
na een aanslag op haar familie in Solingen. FOTO ANP

kwam een einde aan dat geluk. Vier 
dronken jongemannen gooiden na 
een vrijgezellenfeest benzine in de 
hal en staken deze in de brand. Die 
nacht zag Genç haar dochter Gürsün 
met haar nichtje Saime uit een raam 
springen: beiden overleefden het 
niet. Ook haar dochter Hatice en 
twee kleindochters kwamen om. 17 
familieleden raakten gewond, onder 
wie haar zoon Bekir, die al zijn bot-
ten brak bij zijn val uit het raam en 
36 procent van zijn huid verbrandde.

De brandstichting werd groot 
nieuws in Duitsland, maar ook in Ne-
derland. 3FM begon een actie, waar-
door 1,2 miljoen Nederlandse kaar-
ten met de tekst ‘Ik ben woedend’ bij 
de Duitse regering werden bezorgd.

Duitsland worstelde met groeien-
de xenofobie. Drie dagen voor de 
brand had regeringspartij CDU 
rechts-extremisten in euforische 
stemming gebracht met anti-immi-
gratiewetgeving. Na de aanval op de 
familie Genç gingen woedende Tur-
ken de straat op, sloegen ramen in en 
staken auto’s in de fik. Zij droegen 
borden met teksten als: ‘Is dit onze 
beloning na dertig jaar werk?’.

Een week later, op een podium 
voor de vijf doodskisten naast presi-
dent Von Weizsäcker, was Genç ver-
rassend vergevingsgezind: “De dood 
van mijn kinderen zou het pad voor 
ons allen vrij moeten maken om 
vrienden te worden”. Genç ging zich 
inzetten voor sociale projecten en 
werd het gezicht van tolerantie. Ze 
werd vrouw van het jaar, won prijzen 
en ontmoette politici als Angela 
Merkel. En ze werd eindelijk Duits.

Toch gaat haar lichaam terug naar 
haar dorp in Turkije. “Dat is waar ik 
een mens werd. Dat is waar ik leerde 
dat de wereld alleen te verdragen is 
als je besluit ervan te houden.”

Mevlüde Genç: 5 februari 1943 
Amasya-30 oktober 2022, Solingen.

Kim Deen
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Wel een wil, 
maar geen weg

Lang zal hij leven is een stuk over de euthanasiekwestie. Met een theologische twist, maar niet 
alleen voor kerkgangers. Op zoek naar een gedeeld moreel kompas in de plurale samenleving.

tekst Willem Pekelder 
foto’s Maartje Geels

Euthanasie reportage

E
en feestelijk 
gedekte tafel 
met de tekst 
‘hartelijk gefe-
liciteerd’. Er-
omheen een 
vader, moeder, 
zoon, twee 
dochters en 
een tante. Va-

der Dirk-Jan, gewezen hoofdonder-
wijzer, viert zijn verjaardag. ‘Lang 
zal hij leven!’, klinkt het, naar de ti-
tel van het theaterstuk. Is die wens 
wel zo toepasselijk? Dirk-Jan lijdt 
aan gevorderde dementie, een ziekte 
die de familie in tweeën splijt.

Moeder, tante en een dochter 
willen Dirk-Jan nog lang in hun mid-
den houden, desnoods door hem op 
te laten nemen in een verpleeghuis. 
De andere dochter en zoonlief vin-
den dat vaders wilsverklaring moet 
worden geëerbiedigd: euthanasie als 
hij verpietert in zijn eigen urine. Het 
is een familiegesprek zoals dat in 
veel huiskamers plaatsvindt, ver-
moedt producent Nachtzon Media, 
bekend van spirituele EO-shows als 
De Kist en Adieu God?

Vanmiddag fungeert Theater aan 
het Spui in Den Haag als huiskamer. 
In de pauzes discussieert de zaal, 
deze keer vooral gevuld met zorg-
personeel, over de morele dilemma’s 
die bij euthanasie om de hoek ko-
men kijken, zoals: wie mag namens 
een patiënt met dementie spreken 
en bestaat er zoiets als een waardige 
en onwaardige manier van leven?

Thema’s die in de maatschappij al 
breeduit worden besproken, on-
danks of juist dánkzij het feit dat eu-
thanasie bij gevorderde dementie 
nog altijd zeer kwestieus is, wilsbe-
schikking of niet. Lang zal hij leven 
voegt aan het debat een extra di-
mensie toe: wie gaat er eigenlijk 
over het levenseinde, God of de 
mens? Dirk-Jan heeft in zijn wilsver-
klaring geschreven: ‘Ik geloof dat ik 
het leven heb gekregen van God, 
maar geloof ook dat ik dit prachtige 
geschenk mag teruggeven’. Dirk-
Jans zus Doortje vreest evenwel dat 
de kerk hem bij euthanasie niet zal 

willen begraven. Dochter Francien  
houdt het kortweg op: “Gij zult niet 
doden”.

De Protestantse Theologische 
Universiteit (PThU), in dit project 
partner van Nachtzon Media, hoopt 
dat het stuk bijdraagt aan de ontwik-
keling van een gedeeld moreel kom-
pas in de plurale samenleving. 
PThU-rector Maarten Wisse: “Voor 
sommige mensen, ook in het stuk, is 
het volstrekt evident wat goed is. 
Daarbij fungeert religie vaak als 
meetlat: als christen ben je ‘natuur-
lijk’ tegen euthanasie. En als seculier 
mens laat je het ‘uiteraard’ aan de 
persoon zelf over. Dat vanzelfspre-
kende verwachtingspatroon willen 
wij ter discussie stellen. Wat goed is 
of niet, verschilt van geval tot geval.”

Goed en kwaad
Helaas, vindt Wisse, is die opvatting 
in het moderne christendom een 
 beetje verloren gegaan. “De gedach-
te is: christenen weten precies wat 
goed en kwaad is. In de klassieke 
christelijke traditie gaat het juist om 
heel specifieke situaties waarover je 
met elkaar het gesprek aangaat. Het 
stuk handelt in zijn gelaagdheid niet 
over wat wel of niet mag, maar over 
het verkennen van de complexiteit 
van het vraagstuk: wat is in déze 
omstandigheden het beste voor déze 
ernstig zieke man of vrouw? Kunst 
is bij uitstek geschikt om de inge-
wikkeldheid van dat vraagstuk te 
verbeelden.”

De vraag naar euthanasie komt 
ook in de protestantse achterban 
 geregeld aan de orde. Toch is het 
stuk niet alleen bedoeld voor kerk-
gangers, maar ook voor zorgperso-
neel en andere belangstellenden. 
“Waarbij”, zo tekent Wisse aan, “we 
nadrukkelijk verder willen kijken 
dan techniek en zelfbeschikking al-
leen. Daar gaat het debat vaak over, 
maar zo zitten mensen niet in el-
kaar. We maken deel uit van een ge-
meenschap en zijn van elkaar afhan-
kelijk.”

Het stuk wordt gespeeld door zes 
professionele acteurs, van wie Joop 
Keesmaat (79) de vaderrol vertolkt. 
Na afloop van de voorstelling vertelt 
‘Dirk-Jan’ – nog altijd in pyjama,  
zoals op toneel – dat hij vooral een 
bijdrage wenst te leveren aan het 
verminderen van vrees voor het le-
venseinde. Elke lettergreep beklem-
tonend: “Eu-tha-na-sie wil ik, dat is 
mijn boodschap in het stuk. En: de 
persoon om wie het gaat, moet zélf 
beslissen.” Zo denkt de acteur er zelf 
ook over. “Ik zou niet in leven willen 
blijven louter als knuffelbeertje van 
mijn kinderen”, zegt hij, verwijzend 
naar dochter Francien in het stuk.

‘Ik zou niet in 
leven willen 
blijven  
louter als 
knuffelbeertje 
van mijn 
kinderen’
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'E en levensmotto is 
misschien een beet-
je veel gezegd, maar 
het intrigeert me 
wel hoeveel onvre-

de er hier is en welke keuzes 
mensen daarin maken. Mensen 
in Nederland zijn snel ontevre-
den, over een trein die niet rijdt, 
over luxe waar ze recht op me-
nen te hebben. Ik wil in dat 
soort ergernissen geen energie 
steken, het is verspilling, het 
brengt me nergens, al ben ik er 
zelf ook niet helemaal vrij van.

Deze houding heeft zeker te 
maken met de zestien jaar die ik 
in Zuid-Afrika woonde. Daar 
was ook veel onvrede, maar 
mensen maken zich daar druk 
om basale dingen. Dat ze geen 
eten hebben, geen stroom, geen 
dak boven hun hoofd.

In Zuid-Afrika word je steeds 
geconfronteerd met mensen die 
het niet goed hebben, en dat 
maakte dat het voor mij makke-
lijk was om tevreden en dank-
baar te zijn met wat ik had. Als 
het ’s nachts regende, hoefde ik 
niet bang te zijn dat ik druppels 
op mijn hoofd kreeg, miljoenen 
mensen waren dat wel, onder 
hun lekkende daken.

Toch was het ook in 
Zuid-Afrika een keuze om me 
niet te laten leiden door onvre-
de. Er is daar veel rijkdom bij 
een klein groepje mensen, de 
rijksten ter wereld wonen er. 
Met hen had ik me ook kunnen 
vergelijken, en dan was ik heel 
ontevreden geweest.

Ik vergeleek me liever met 
mensen die het minder hebben. 
Dat is een keuze die je maakt. 
Dat geldt in feite ook voor men-
sen die in Nederland arm zijn: 
het is maar net met wie je je 
vergelijkt, met rijken hier of 
met armen elders in de wereld.

Het kan altijd beter, dingen 
zijn nooit volmaakt. Hier merk 
ik bij ouders veel ontevreden-
heid over de school van de kin-
deren. Ik denk dan: wees blij dat 
de school gratis is, in Zuid-Afri-
ka moesten we er 200 euro per 
maand voor betalen, en dat zon-
der kinderbijslag. Je kunt ervoor 

kiezen ervan uit te gaan dat al-
les maakbaar is, maar dat gaan 
we niet voor elkaar krijgen en 
dat is frustrerend.

Voor mezelf zie ik het als een 
Bijbelse opdracht om te leven 
vanuit dankbaarheid en tevre-
denheid. Dat past bij het chris-
telijk geloof. Tegelijkertijd kun 
je niet tevreden zijn met on-
recht. Daar moet je je over uit-
spreken. Daarmee wordt het 
wel meteen ingewikkeld. Want 
wat voor de een onrecht is, 
wordt door de ander niet zo ge-
zien.

Je hebt dus een keuze in de 
onvrede, of het onrecht, waar-
door je je laat raken. Bij mij zit 
er onvrede over genderongelijk-
heid, ik vind dat vormen van 
misbruik aangekaart moeten 

worden. Ik heb dat zelf ook ge-
daan. Dingen die echt niet goed 
zijn, moeten benoemd worden 
en op een effectieve manier 
aangepakt.

Er zijn oprechte zorgen, daar 
moet je niet in blijven hangen. 
Er is altijd reden om je zorgen te 
maken. Je komt er niet verder 
mee. Ik denk toch dat je altijd 
God kunt danken. Dat vraagt 
vertrouwen, in God, in elkaar.

Natuurlijk hangt het van de 
omstandigheden en de persoon 
af in welke mate je je laat leiden 
door onvrede of tevreden bent. 
Je kunt je wel oefenen in dank-
baarheid. Aan tafel vragen wij 
geregeld aan de kinderen: waar 
ben je dankbaar voor? Kan je ie-
mand een compliment geven? 
Dankbaarheid is een discipline 
die je je kunt aanleren.”

Maaike van Houten

Onvrede is een keuze 

‘Ik vergelijk me 
liever met 
mensen die het 
minder hebben’

De zin van Almatine Leene (38)

Mensen vertellen over hun persoonlijke 
leefregel of inspirerende zin. Almatine 
Leene is predikant in de gereformeerd-
vrijgemaakte kerk Hattem-Noord.

kennen zich erin. Precies mijn eigen 
vader, hoor je dan. Sommigen zijn na 
afloop de zaal niet uit te krijgen, zo 
druk zijn ze met napraten.”

Riet Luijk-Ovaa (81) en Jannet 
Schuurman (60) zitten vanmiddag 
in het publiek. Ze kennen elkaar uit 
de protestantse Lukaskerk in Den 
Haag en herkennen zich sterk in 
Lang zal hij leven. Luijk-Ovaa: “Mijn 
man leed 7 jaar aan ongeneeslijke 
kanker, toen hij om euthanasie 
vroeg. Net als Dirk-Jan in het stuk 
stuitten we op onbegrip in onze fa-
milie. We komen beiden uit een pit-
tig gereformeerd nest. Alleen mijn 
jongste zusje, zelf kankerpatiënt, 
snapte het.”

Vanuit haar kerk kreeg ze veel 
steun. “Voor mijn man en mij was 
dat heel belangrijk, want met onze 
kerkelijke achtergrond was het een 

Keesmaat heeft een grote angst voor 
dementie. “Mijn moeder zat vanwe-
ge depressies 16 jaar in een psychia-
trische inrichting, omringd door de-
menterenden. Elke keer als ik die 
mensen zag, dacht ik: dat nooit!” 
Aan de andere kant kan hij zich goed 
voorstellen dat de keuze voor eutha-
nasie bij dementie tot grote worste-
lingen leidt. “Ofschoon ik atheïst 
ben – in discussies zelfs best een fel-
le – snap ik de vraag: mag het van 
God? In die zin doet de kwestie of je 
een waardig of onwaardig leven leidt 
er niet zo toe. De vraag is dan veel 
meer: gaat God erover of jij?”

Hellend vlak
Toch moet die discussie over de 
waardigheid van andermans leven 
worden gevoerd, vindt de acteur, 
al begeven we ons daarmee op een 
hellend vlak. “We zijn er zelf bij, zal 
ik maar zeggen, en zetten op een ge-
geven moment een streep. Tot hier 
en niet verder.” Ook de zorg zal 
grenzen moeten trekken, is zijn 
overtuiging. “Boven een bepaalde 
leeftijd geen dure operaties en me-
dicijnen meer toestaan. Niet meer 
tot je 110de aan de slangen. De kos-
ten rijzen anders nog verder de pan 
uit.”

Vanuit de zaal ontvangt Kees-
maat vaak reacties. “Mensen her-

In 'Lang zal hij leven' speelt Joop Keesmaat (in kamerjas) een dementerende man met een wilsverklaring.

‘Kunst is bij 
uitstek geschikt 
om te laten zien 
hoe complex 
een vraagstuk 
wel niet is’

zwaar dilemma. We hebben heel 
veel gepraat met de toenmalige ge-
meentepredikant en die stond posi-
tief tegenover onze wens om eutha-
nasie te vragen. Niemand in de kerk 
zei: ‘Oh, wat zondig’. We laten elkaar 
vrij.” Anders dan in het toneelspel 
waren er geen problemen met een 
kerkelijke begrafenis. “Onze eigen 
zoon is dominee en die heeft de be-
grafenisdienst geleid.”

Jannet Schuurman kent een aan-
tal dementerende mensen, onder 
wie de moeder van een vriendin. 
“Mijn vriendin zegt: ‘Ik had nooit 
een lieve moeder, maar nu wel’.” In 
het stuk ligt het probleem volgens 
Schuurman vooral bij de omgeving. 
“Als je Dirk-Jan ziet, denk je toch 
niet: goh, wat een ongelukkige man? 
Nee, het probleem zit bij de familie. 
Zíj vinden het vreselijk om Dirk-Jan 
zo te zien. Hij poept in zijn broek en 
herkent zijn vrouw en kinderen niet 
meer. Maar zelf heeft hij het toch 
prima? Ik kan heel goed begrijpen 
dat een arts onder die omstandighe-
den geen euthanasie verleent.”

Lang zal hij leven is nog te zien 
vanavond in Theater aan het Vrijthof, 
Maastricht. Op 13 december in het 
Grand Theater in Groningen. 
Toegang gratis, wel reserveren via  
zingenindekerk.nl
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Wilde en 
tamme 
wolven

W at wordt er veel over 
wolven gepraat. 
Vroeger werd er niet 
over gerept; toen wa-
ren wolven nog on-

gerept. Nu zie ik op tv nauwelijks 
onderwerpen met zoveel deskundi-
gen. 

Tijdens een ochtendpraatpro-
gramma op NPO1 kwam die ene wolf 
op de Hoge Veluwe ter sprake. De di-
rectie van dat park wil die wolf met 
paintball-geweren wegjagen. De 
praatprogrammeur vroeg de aanwe-
zige praters hun mening over die 
wolf. ‘Nou’, zei een mevrouw wier 
naam en wapenfeiten me ontscho-
ten zijn, ‘voor de boeren is het niet 
leuk dat hun vee wordt opgegeten.’ 
Kennelijk dacht zij dat de Hoge 
Veluwe een landbouwgebied was.

Wij mensen hebben in de loop 
der eeuwen ontelbare hoeveelheden 
dieren afgeslacht. De redenen van 
onze moordlust waren: dieren eten, 
dieren wegjagen, dieren voor de lol 
doden, dieren hun leefgebied afpak-
ken en onbedoelde sterfte (bijko-
mende schade). Tegenover de einde-
loze lijst teruggedrongen en uitge-
roeide diersoorten staan er een paar 
die zich verrassend goed weten te 
handhaven in de door mensen be-
stierde wereld.

Behalve bedwants, teek en bruine 
rat zijn dat de laatste tijd in Neder-
land enkele ganzensoorten (zolang 
dat duurt), de vos (idem) en zelfs de 
wolf. ‘De wolf ’ impliceert overigens 
dat er één wolf is. Dat geldt welis-
waar voor de Hoge Veluwe, maar 
verder zijn er wat meer. Ze verschil-
len onderling in geslacht en leeftijd, 
maar ook in karakter en voorkeuren.

Wolven zijn wild, maar die ene op 
de Hoge Veluwe is kennelijk zijn 
angst voor mensen kwijtgeraakt. 
Waarschijnlijk heeft iemand ’m 
vlees of hondenbrokken gegeven, 
bijvoorbeeld in ruil voor een foto. Zo 
zijn in de Amsterdamse Waterlei-
dingduinen vossen getemd.

Dat wolven tegen de verdrukking 
in Nederland hebben geherkoloni-
seerd is een mirakel. Laten we er blij 
mee zijn. En wil je ze ergens niet, 
zet dan een hek erom, met schrik-
draad erop en waakhonden erin. Zo-
als op de foto, in Duitsland geno-
men. Daar praten ze minder.

Koos Dijksterhuis
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stuwwal, het hoge deel, staat alles dichter 
op elkaar. Richting het ontgonnen gebied, 
met het stroompje De Grift door het laagste 
deel, worden de ruimtes tussen het groen 
steeds groter. Daarom heb je daar nu weids 
zicht op de Veluwerand in het oosten en de 
Utrechtse Heuvelrug in het westen.”

Bewonderend wijst hij in de verte, om 
meteen te vertellen dat het een enorme ver-
bouwing was, die naoorlogse ruilverkavelin-
gen. Nederland moest moderniseren. Er 
kwamen boerderijen, grotere kavels, verhar-
de wegen en de algehele waterhuishouding 
werd verbeterd. Veel sloten, greppels, hout-
wallen en onverharde wegen verdwenen. Bij 
boerderijen, kruispunten en dorpen kwa-
men echter ook ‘kamertjes’ met beplanting, 
om geborgenheid te creëren en bescher-
ming te bieden. 

In het rivierengebied werden lange 
‘zwierende schermen’ van populieren en es-
sen geplant. In Drenthe werden de brinken 
en beplantingen aan de dorpsranden om de 
hooggelegen akkers en langs de beekdalen 
ontworpen. Net als de dijkbeplantingen in 
Zeeland en de kreekbeplantingen in de pol-
ders om de Biesbosch. “Samen vormen die 
nu een groen maatpak voor Nederland.”

Dit ‘groene maatpak’ hebben we groten-
deels te danken aan Roelof Jan Benthem 
(1911-2003). Hij trok de kar binnen Staats-
bosbeheer. Puur uit liefde voor het land-
schap, want het gevaar van die ruilverkave-
ling was een saai, eentonig polderlandschap. 
Benthem was landmeetkundige en natuur-
beschermer, met onderwijzer en natuurbe-
schermer Jac. P. Thijsse als inspiratiebron.

Zijn hele leven heeft hij gezocht naar 
een optimale balans tussen natuur, land-
schap en landbouw. Al in de oorlogsjaren be-
gon hij met het tekenen van zijn plannen. 
Vlak erna werden de eerste uitgevoerd. Zijn 
assistenten werden Harry de Vroome en 
Nico de Jonge, in het vakgebied later beken-
de namen. Enorm gedreven waren ze.

Cultuur en natuur hoeven elkaar niet te 

Een nieuwe  
blik op ons 
vertrouwde 
landschap
Tussen 1946 en 1976 maakte een clubje 
bevlogen landschapsontwerpers een 
groenplan voor Nederland: bomen en 
struiken werden heel precies ingetekend. 
Henk van Blerck promoveerde op dit  
‘grote kunstwerk van Nederland’.

tekst Louël de Jong 
foto’s Bram Petraeus

Nederlands landschap reportage

O
veral in het Neder-
landse landschap 
staan bomen en 
struiken. In nette 
rijen langs de weg, 
rond dorpen, als 
bosjes in het land-
schap. Weinig 
mensen beseffen, 
of liever: wéten, 

dat dit alles bij elkaar ‘een groot nationaal 
kunstwerk’ is. Ontworpen en aangelegd tus-
sen 1946 en 1976. 

“Na de Tweede Wereldoorlog kreeg ons 
land een groen maatpak aangemeten”, zegt 
landschapsarchitect Henk van Blerck, die 
dit jaar promoveerde op het Nederlands 
landschapsplan aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. 

“Voor de Tweede Wereldoorlog was het 
platteland vaak nogal armoedig. Boeren 
hadden kleine, natte perceeltjes die gere-
geld onder water stonden en ongeschikt 
voor moderne landbouw. Verharde wegen 
waren er niet veel. Daarbij moest Nederland 
zelfvoorzienend worden, want zo’n Hon-
gerwinter – dat nooit meer.” 

Het land moest opnieuw worden inge-
richt. Dat gebeurde met ruilverkavelingen: 
landbouwgrond werd herverdeeld om effi-
ciënter te kunnen produceren. De Natuur-
bescherming, met mensen als botanicus 
 Victor Westhoff, pleitte ervoor dat daarbij 
rekening werd gehouden met erfgoed en de 
karakteristieken van het gevarieerde Neder-
landse landschap.

Zo maakte een groepje enthousiaste ont-
werpers van Staatsbosbeheer plannen voor 
honderden ruilverkavelingen. En voorzag 
het landschap van nieuwe bomenrijen, 
struiken, erfbeplantingen en houtwallen. 
Die zijn nu tot volle wasdom gekomen en 
beeldbepalend geworden. 

De miljoenen populieren, eiken, essen, 
berken en struiken zijn dus niet hapsnap ge-
plant, daarover is nagedacht. Samen vormen 
ze één ontwerp dat Van Blerck Landschaps-
plan Nederland noemt. “Ja, ook op bijvoor-
beeld het Franse platteland staan rijen bo-
men en beplanting langs de weg, rond boer-
derijen, maar dat is van incident op incident 
ontstaan. Lokaal beklonken.”

“Alleen in Nederland is door de overheid 
nationale regie genomen voor de vormge-
ving van het landschapsschoon. Ik heb eens 
een voordracht gehouden op een internatio-
naal congres, daar zaten collega’s met hun 
oren te klapperen. Zeker ook omdat het 
idee voor dit plan al bijna tachtig jaar oud 
is.”

Jonge sprieten
We staan in het zuidelijke deel van de Gel-
derse Vallei, in het buitengebied tussen 
Veenendaal en Wageningen. Van Blerck 
heeft tekeningen onder de arm, en zijn lijvi-
ge boek. “Dit was een van de eerste gebie-
den waarvoor een landschapsplan werd ge-
maakt. De bomen en struiken hier zijn ge-
plant in de winter van 1948-1949. Als jonge 
sprieten, en kijk nu eens.”

Een trots, weids gebaar volgt. Wat is de 
essentie van een bepaald gebied? Dat wilde 
het clubje van Staatsbosbeheer tot uiting 
brengen. Nederland is een delta met grote 
verschillen, het historische landschap 
moest leesbaar blijven. Op deze plek was dat 
de overgang van hoog en droog naar laag en 
nat. Van de Utrechtse Heuvelrug, waar altijd 
mensen hebben gewoond, naar de lage Gel-
derse Vallei, waar vroeger veen werd afge-
graven en niemand woonde.

Van Blerck vouwt de kaart open en wijst 
op kleurige viltstiftstipjes, ofwel geplande 
bomen en struiken: “Dat is terug te zien in 
de ruimtes tussen de beplanting. Dichtbij de 
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Nederland kreeg na de oorlog een ‘groen maatpak’ aangemeten. Henk van Blerck, hier in Rhenen, heeft er een boek over geschreven: Landschapsplan Nederland.

‘Mijn dochter woont in 
een nieuwe wijk en 
kijkt uit op bomen die 
op de kaart uit 1948 als 
stipjes zijn aangegeven’

Verscheidene vakgebieden van de toenmali-
ge Landbouwhogeschool Wageningen ont-
wikkelden bruikbare, vernieuwende kennis. 
Van Blerck studeerde hier ook in de jaren 
zeventig en tachtig, werkte dertig jaar als 
zelfstandig landschapsarchitect en promo-
veerde zonder aanstelling aan de Rijksuni-
versiteit Groningen.

Een feest
“Die collectie kaarten vormt de kern van 
mijn onderzoek. Het was een feest om ze te 
bestuderen.” Daarom nog maar eens wat 
voorbeelden om aan te geven hoe gedetail-
leerd de makers te werk gingen. Hij wijst op 
de kaart uit 1948 van het Drentse Wester-
bork, waarop in de legenda zelfs de plantaf-
stand staat aangegeven, hoe diep er moest 
worden gespit, een vennetje dat behouden 
moest blijven. “En kijk deze stippellijn: het 
eerste dorpsommetje van Nederland!”

Ook wijst hij op het terpenlandschap in 
Groningen: “Langs de wegen zie je geen bo-
men, niks. Daar had De Vroome allemaal 
beplanting voor kunnen bedenken, maar al-
leen bij de boerderijen staan wat bomen. Als 
je nu over die wegen rijdt, voel je de weids-
heid die er ook al was toen mensen hier dui-
zenden jaren geleden terpen maakten, in de 
openheid op de kwelders.”

Ook het landschapsplan voor het gebied 
waar we eerder stonden, maakt deel uit van 
de tentoonstelling. “We willen mensen aan-
sporen te ontdekken dat de beplantingen op 
dat 74 jaar oude plan nu buiten terug te vin-
den zijn.” Zeker, er zijn nieuwbouwwijken 

bijten, dat was het uitgangspunt. Alle weg-
getjes hebben ze gelopen of gefietst om in 
het landschap hun ontwerpen in te tekenen 
op grote plankaarten. Bij de Wageningen 
University & Research (WUR) is momenteel 
een kleine tentoonstelling te zien met en-
kele van hun oudste plankaarten.

“Bij de opening vertelde ik een liefdes-
verhaal. De zoons van Benthem hadden nog 
foto’s van vroeger die ik kon gebruiken in 
mijn boek. Uit die beelden sprak zó veel lief-
de voor de natuur. Ik zag hem met vrienden 
in het veld of tijdens het vogelspotten. En 
liggend in de duinen met zijn verloofde, tu-
rend door hun verrekijkers. Ik heb hem een 
aantal keer mogen ontmoeten, zo weet ik 
ook dat het landschap écht zijn tweede, gro-
te liefde was.”

Van Blerck kan geëmotioneerd raken van 
de zorgvuldigheid waarmee ze hun plannen 
maakten. Van de losse notities met potlood 
op de kaarten, zoals de cirkels waarmee 
Benthem wilde aangeven dat een weg niet 
zomaar recht diende te worden aangelegd. 
Maar dat die op sommige plekken, daar 
waar de potloodcirkels staan, knikjes moest 
maken zodat de weg een beetje zou meebui-
gen met het historische landschap.

We staan inmiddels binnen, tussen de 
kaarten in de catacomben van de WUR, on-
der de bibliotheek. In vitrines hangt een se-
lectie van de oude tekeningen. Al die land-
schapsplannen, wel 1100, bleven bewaard in 
kasten op de tekenkamer van Staatsbosbe-
heer, later kwamen ze hier in Wageningen 
terecht en werden ze gedigitaliseerd.

en industrieterreinen bijgekomen, zoals in 
Veenendaal, waardoor weilanden en akkers 
soms verdwenen. Maar de bomen staan er 
vaak nog. “In de bebouwde kom van die ge-
meente staan nog elzensingels, lindes en 
Zweedse meelbessen: bomen die Benthem 
destijds specifiek daar had bedacht. Mijn 
dochter woont in een nieuwe wijk en kijkt 
uit op bomen die op de kaart uit 1948 als 
stipjes zijn aangegeven.”

Toch is er ook kritiek op het bevlogen 
werk: het oude cultuurlandschap en de bio-
diversiteit van toen verdwenen grotendeels. 
“Ja, het landschap veranderde en er is veel 
verloren gegaan, wat helaas is verergerd 
door de enorme intensivering van de land-
bouw in de afgelopen decennia. Maar met 
deze plannen is in de wederopbouwperiode 
ook veel goeds gedaan. Ze geven nu zo veel 
schoonheid. Ik wil het dus nuanceren. 
Graag spreek ik over de biografie van het 

landschap. Daaraan werd een nieuw hoofd-
stuk toegevoegd, met een eigen schoon-
heid. En nu staan we opnieuw aan de voor-
avond van grote veranderingen in het land-
schap.”

Minister Hugo de Jonge van volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening heeft het 
letterlijk over ‘een grote verbouwing’. Naast 
voldoende duurzame en betaalbare wonin-
gen en een omschakeling naar duurzame 
energieopwekking wil hij de omslag maken 
naar kringlooplandbouw met een gezonde 
en diverse natuur.

Landschapsplan Nederland is geen eind-
punt, benadrukt Van Blerck, maar een plan 
om op voort te bouwen. Door in de toe-
komst op plekken zoetwater op te slaan, 
door meer beplanting aan te leggen, meer 
biodiversiteit te creëren en meteen ruimte 
te geven aan wandelpaden en ommetjes.

“Maar men moet wel op de hoogte zijn 
van het bestaan van Landschapsplan Neder-
land. Het is ons grootste nationale kunst-
werk, gemaakt met zo veel aandacht. Het 
groene maatpak moet her en der misschien 
vermaakt – verruimd of juist afgezoomd – 
maar de basis staat. Laten we bevlogen in de 
voetsporen van Benthem treden.”

Henk van Blerck: Landschapsplan Neder-
land. Schokland en Water; 422 blz, € 65,00

Dutch Landscape Designed: 1946-1954, 
op de Wageningen University & Research, 
in gebouw 102, ma-vrij 9-13u (in de middag 
op afspraak), tot en met 3 maart.
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Fijn zwelgen in 
nostalgie en 
melancholie 

The Cure

2022 European Tour
Ziggo Dome
HHHH

In een uitverkocht Ziggo Dome be-
staat de opwarmmuziek uit het ge-
luid van miezerregen. Nee, voor 
het spektakel hoef je niet naar een 
concert van de Engelse gothicband 
The Cure. Nu niet, vroeger niet. Er 
is een simpele lichtshow, die vooral 
de tribune verblindt en zanger en 
gitarist Robert Smith (hij ís The 
Cure) in het donker zet. Tot twee 
keer toe maakt hij een wandelinge-
tje langs de podiumrand en bassist 
Simon Gallup huppelt af en toe wat 
heen en weer. En dat is het wel.

Natuurlijk, de haren zijn grijs 
geworden, Smith lijkt wat gezetter 
en een rimpeltje of twee rijker. Op 
die typerende melodramatische 
stem lijkt de tijd geen vat te heb-
ben gehad sinds de band in 1978 
werd opgericht.

Wat een oeuvre heeft de groep 
sindsdien opgebouwd. Het gaat 
niet eens om de hits, die de frivole 
kant van de band laten horen. Die 
mogen er anno 2022 nog steeds 
zijn, zo achter elkaar in de tweede 
toegift. Het gaat om de album-
tracks van inmiddels klassieke pla-
ten als Disintegration, debuut Se-
venteen Seconds en The Head on the 
Door. Zorgvuldig bouwt de Engelse 
formatie daarmee een sfeer op. 
Dankzij uitgesponnen instrumen-
tale intro’s en wijd uitwaaierende 
gitaarpartijen is het fijn zwelgen in 
melancholie, nostalgie en troostrij-
ke weemoed.

Het is cherrypicking uit het der-
tien albums tellende oeuvre. Zo 
komt Trust voorbij, voor het eerst 
in Nederland te horen sinds 2012. 
Ook is er ruimte voor het geweldi-

Pop recensie

Theater recensie

Atropa, de wraak van de 
vrede
Theater Utrecht/Toneelhuis/ 
Orkater
HH

In de oorlog aller oorlogen, de Tro-
jaanse oorlog zoals beschreven door 
Homerus, kleeft het bloed aan de 
handen van de Grieken. Zij vernie-
tigen de stad Troje en moorden de 
bevolking uit. Koningsdochters en 
andere vrouwen zijn slechts oor-
logsbuit.

Aanleiding voor alle oorlog en 
verderf was de liefdesroof van He-
lena door Trojes koningszoon Paris. 

In deze Atropa, een coproductie  
van Theater Utrecht, Toneelhuis en 
Orkater, zijn de Grieken onbetwist 
de agressors. Hun kledij is bloed- 
rood. Toen Tom Lanoye Atropa. De 
wraak van de vrede (2008) schreef, 
zat de Amerikaanse invasie in Irak 
overduidelijk in zijn achterhoofd. 
Zijn bewerking van de Griekse tra-
gedies Ifigeneia, Trojaanse vrouwen 
en Agamemnon is doorsneden met 
oorlogsretoriek van haviken.

Lanoye’s briljante tekst, deels in 
klankrijke verzen, geeft een aan-
grijpende visie op de betekenis van 
oorlogszucht voor de mensheid. 
Oorlog is een mannenkwestie, 
waarin met name vrouwen het 

slachtoffer zijn. Naast Agamemnon 
als aanstichter spelen uitsluitend 
vrouwen de hoofdrol in zijn stuk.

In die zin zou Atropa een inte-
ressant tweeluik kunnen vormen 
met het recente, indrukwekkende 
De jaren van theatermaakster Eline 
Arbo bij Het Nationale Theater. 
Ware het niet dat regieduo Naomi 
Velissariou en Floor Houwink ten 
Cate voor een zwart-wit-aanpak 
kiest. Ze zetten aanvallers en over-
wonnenen lijnrecht tegenover el-
kaar. In vorm, kleur en casting.

Strijdlustig rood tegenover kos-
tuums in vredelievend zilver is 
mooi, maar ook voor de hand lig-
gend. Pijnlijker is het cliché van ex-

Een platte illustratie van oorlog met stampende beats            en bloedrode kleding 

De hokjesgeest wordt op 
het toneel knap ontrafeld

Geschiedenis van geweld

Toneelschuur Producties, 
Theater Oostpool
HHHH

Strak tegen de wand gedrukt 
staat de man daar. Nerveus en te-
gelijk verbaasd is zijn oogopslag. 
Huiverend, half stotterend pro-
beert hij een eerste zinnetje: Po-
ging… poging tot… Alsof hij bang 
is met óf ‘moord’ óf ‘doodslag’ 
een verkeerde conclusie op te 
roepen. Hij is Édouard, hoofdper-
soon in Geschiedenis van geweld, 
een toneelbewerking van het ge-
lijknamige boek van de Franse 
schrijver Édouard Louis (1992). 
Autobiografisch als al diens ro-
mans. Aanleiding is een traumati-
sche ervaring.

Op kerstavond neemt Édouard 
een jongeman mee naar huis die 
hij onderweg heeft ontmoet, 
Reda. Na een intense liefdesnacht 
wordt hij beroofd, bijna vermoord 
en verkracht. Reacties erna in het 
ziekenhuis, op het politiebureau, 
van vrienden en familie confron-
teren hem met zijn eigen com-
plexe gevoelens tegenover auto-
matische stigmatisering. Licht-
bruine huid? Noord-Afrikaans 
type. Pistool bij zich? Voorbe-
dachte rade.

Het boeiende van Geschiedenis 
van geweld is, hoe Louis het feno-
meen van de hokjesgeest ontra-
felt. Hij gaat ervoor terug naar 
zus Clara, die nog steeds in de 
door hem verfoeide, geïsoleerde 
plattelandstreek woont met zijn 
grove machocultuur en bekrom-
penheid. Door haar te laten door-
vertellen en becommentariëren 
wat hem is overkomen, krijgt zijn 
eigen verhaal een extra dimensie. 
Met vooroordelen en discrimina-
tie op allerlei terreinen. Hoewel 
het geweld heel wat minder gru-
welijk wordt verbeeld, is de voor-
stelling zelfs pittiger dan het 

boek. Homofobie en zeker klassen-
verschil komen scherper tevoor-
schijn, wat ook op Édouard zelf te-
rugslaat. Met een uitgekiende 
enscenering en intelligente tek-
stingrepen en grapjes geeft regisseur 
Abdel Daoudi daar even helder als 
subtiel body aan.

Hier staat Clara met een eigen vi-
sie naast haar broer. Duidelijk not 
amused dat hij op zijn vroegere mili-
eu neerkijkt. Anders dan in het boek 
laat Daoudi Édouard niet Clara’s me-
ningen onschadelijk maken met ‘ze 
liegt’. In haar kijk op vroeger liet ook 

Édouard zich immers, zoals velen, 
niet onvrijwillig in geweldsinciden-
ten meeslepen. Kwetsbaarheid en 
gekwetstheid, schuld en onschuld 
komen dicht bij elkaar.

Er wordt gespeeld in en rond een 
witte, om zijn as draaiende kubus 
met veel open en dicht draaiende 
wanden, deuren en ramen. Met als 
gevolg flink wat overbodige bewe-
ging op de vloer. Een minpunt in een 
voorstelling, die verrassend licht en 
speels blijft ondanks het zware the-
ma. Met voortreffelijk spel. Griezelig 
dat schakelen van charme naar drift 
van Sia Cyrroes’ Reda. De breekbaar-
heid van Eelco Smits als Édouard en 
de ironische ondertoon van Lotte 
Dunselman als Clara kleuren een 
onderhuidse spanning, die veel zegt 
over wat er in de maatschappij leeft.

Hanny Alkema

Homofobie en zeker klassenverschil komen scherper tevoorschijn op het 
toneel dan in het boek ‘Geschiedenis van geweld’. FOTO SANNE PEPER

Theater recensie

ge, sinistere Burn, een liedje voor 
de lang vergeten cultfilm The Crow.

In de achtentwintig liedjes tel-
lende set (twee uur en drie kwar-
tier) is ook ruimte voor het aan-
staande nieuwe album Songs Of A 
Lost World, het eerste sinds 4:13 
Dream uit 2008. De vijf nieuwe 
liedjes die ze vanavond spelen, la-
ten een verdrietige Smith horen. 
Zowel I Can Never Say Goodbye, dat 
hij schreef naar aanleiding van het 
overlijden van zijn broer Richard, 
als A Fragile Thing worden gedragen 
door sombere pianopartijen.

In And Nothing Is Forever klinkt 
Smith kwetsbaar. Het maakt 
nieuwsgierig naar meer nieuw 
werk. Gezien de leeftijd van Smith 
(63) en de frequentie waarmee zijn 
band platen uitbrengt zou dit wel 
eens het laatste album kunnen 
zijn.

The Cure beleeft de afgelopen 
jaren een mooie herwaardering die 
ze in populariteit doet groeien. De 
herwaardering werd aangemoedigd 
door hernieuwde uitgaven van hun 
beste albums, en ook hun aanwe-
zigheid in de populaire Top 2000 
lijkt effect te hebben gehad.

Daarmee laat The Cure talloze 
generatiegenoten achter zich. De 
band laat zien dat je met een eigen 
geluid, goede liedjes en stug je ei-
gen visie volgen ook na 45 jaar 
(weer) mee kunt spelen in de ere-
divisie van het internationale live-
circuit.

Jasper van Vugt

Het stuk blijft 
verrassend licht 
en speels 
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The Cure in de Ziggo 
Dome in Amsterdam. 
FOTO ANP, MARCEL 
KRIJGSMAN

Een platte illustratie van oorlog met stampende beats            en bloedrode kleding 
pliciet witte Grieken tegenover 
zwarte actrices als Trojaanse vrou-
wen. Zeker in relatie tot de zoge-
naamde beschaving, die de Grieken 
aan de Barbaren zeggen te brengen. 
Dat het verschil in huidkleur, vol-
gens Velissariou, vanzelf iets zou 
toevoegen over de geschiedenis van 
slavernij en kolonisatie is een grove 
misvatting.

Deze Atropa is een geïllustreerde 
oorlog. Met rondom steeds de duis-
tere sound van techno, trap en drill-
rap. Die Klytaimnestra op stampen-
de beats laat zwellen in wraak. Die 
enkel de dreigende sfeer onder-
streept en gezongen teksten onver-
staanbaar laat tieren. Dit alles op 

een ver de zaal in reikende glazen 
speelvloer met erachter een meta-
len tribune.

Het levert bij tijd en wijle fraaie 
plaatjes op, soms opera-achtig. Als 
geheel toont het wat al duidelijk is. 
Taal en menselijke nuances gaan 
verloren in veelal slechte dictie. 
Het maakt de voorstelling lawaaie-
rig en plat. Alleen de Kassandra van 
’Ntianu Stuger krijgt diepte. Zoals 
zij in stem en blik het dilemma van 
krijgsgevangen vrouwen laat voe-
len: ‘in leven blijven, of zichzelf ’. 
Daar kan geen beat tegenop.

Hanny Alkema

Zoeken naar de uiterste grenzen  
van wat het publiek aankan

DNA
Peter Pannekoek
HHHH

Peter Pannekoek is 36 jaar, vrijge-
zel en heeft geen kinderwens. Dat 
zorgt voor afstand tussen hem en 
zijn vrienden, die inmiddels alle-
maal een gezin hebben. “Zij gaan 
naar een plek waar ik niet heen 
wil, maar ik wil wel bij hen zijn.”

In dat zinnetje schuilt een zeke-
re tragiek, maar in zijn nieuwe 
voorstelling DNA is Peter Panne-
koek, die vorig jaar hoge ogen gooi-
de met zijn eerste oudejaarsconfe-
rence, eerder strijdbaar dan melan-
cholisch. Hoewel de vraag wat je 
als kinderloze alleenstaande eigen-
lijk nalaat op de achtergrond steeds 
aanwezig is, pleit de cabaretier 
vooral vurig tegen de vanzelfspre-
kendheid waarmee mensen zich 
voortplanten.

Zoals we van Pannekoek ge-
wend zijn, schuwt hij daarbij harde 
taal en grove grappen niet. Een 
kind willen, getuigt in zijn optiek 
vooral van een gebrek aan zelfken-
nis. Geboortekaartjes zijn onzinnig 
(“Stuur me gewoon een appje”) en 
hoezo staat daarop altijd het ge-
wicht van de baby in grammen ver-
meld, alsof het een stuk vlees is? 
“Ik ben toch geen kannibaal.”

Met dit soort opmerkingen 
scoort de succesvolle cabaretier ge-
regeld een oh-lach, de reactie die 
zegt: ik lach, maar eigenlijk kan 
het niet. Dat Pannekoek die res-
pons zo vaak weet op te roepen, 
laat zien dat er in DNA iets op het 
spel staat. Pannekoeks harde hu-
mor is niet veilig en voorspelbaar, 
zoals bij sommige van zijn collega’s 
nog weleens het geval is, maar 
zoekt de uiterste grenzen op van 
wat het publiek aankan.

Die strategie past bij de tweede 
rode draad in deze voorstelling, die 
van het theater als “een veilige 
plek om onveilige dingen te zeg-

gen”. Het podium is voor Panne-
koek de ruimte van de verbeelding, 
en verbeelding stimuleert empa-
thie: “Pas als iemand iets verbeeldt, 
kunnen we ons erin inleven.” Zo-
wel gewaagd als krachtig is de ma-
nier waarop hij dat zelf probeert te 
doen in een conference over pedo-
filie.

Wanneer Pannekoek het heeft 
over de ongelijkheid tussen man en 
vrouw, spreekt hij minder tot de 

verbeelding. Zoals ook in eerdere 
shows hinkt hij bij dit thema erg op 
twee gedachten: enerzijds het on-
recht erkennen dat vrouwen erva-
ren, anderzijds benadrukken dat 
ook mannen het soms zwaar heb-
ben. Het klinkt als een wat grijsge-
draaide plaat.

Voor de souplesse waarmee hij 
het publiek anderhalf uur aan zijn 
lippen laat hangen niets dan lof. 
Als je hem zo gepassioneerd en 
met volle aandacht aan het werk 
ziet, prijs je jezelf gelukkig dat hij 
geen kinderwens of relatie heeft.

Tour t/m april 2024, info: peterpan-
nekoek.nl

Ivo Nieuwenhuis

Cabaretier Peter Pannekoek in ‘DNA’. FOTO HANS-PETER VAN VELTHOVEN 

Cabaret recensie

Zoals we van 
Pannekoek 
gewend zijn, 
schuwt hij 
daarbij harde 
taal en grove 
grappen niet

Pijnlijker is het cliché 
van expliciet witte 
Grieken tegenover 
zwarte actrices als 
Trojaanse vrouwen
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SBS 6 

RTL 4 ÉÉN

CANVAS

BBC 1

BBC 2

NPO 1 NPO 2 NPO 3 TIPS

18.06 VRT NWS update
18.08 Het weer
18.15 Dagelijkse kost Culinair 

magazine.
18.30 Thuis
19.00 VRT NWS journaal
19.35 Het weer
19.40 Sporza: FIFA WK voetbal 

2022 Rechtstreeks verslag 
van een wedstrijd op het 
WK voetbal in Qatar. Portu-
gal - Uruguay.

22.10 Villa Sporza Talkshow rond 
het WK voetbal in Qatar.

23.05 VRT NWS laat
23.30 Het weer
23.35 Thuis
23.59 Keno
0.00 Dagelijkse kost
0.15 Journaallus

18.15 Pointless
19.00 BBC News at Six; Weather
20.00 EastEnders
20.30 EastEnders Britse soap. 

Shirley doorziet Janines leu-
gens, Rocky staat voor een 
moeilijke beslissing en Nish 
stelt zich vragen bij Suki’s 
gedrag in de buurt van Eve.

21.00 MasterChef: The Professio-
nals Kookwedstrijd waarin 
professionele chef-koks 
strijden om de titel van Mas-
terChef.

22.00 The Pact Britse dramaserie.
23.00 BBC News at Ten
23.40 MOTD: FIFA World Cup 

2022 Highlights Voetbalma-
gazine.

0.25 The English

18.00 RTL Nieuws
18.15 Editie NL
18.35 RTL Boulevard
19.30 RTL Nieuws
20.00 Goede Tijden, Slechte Tijden 

Nederlandse soap. Nola mag 
thuis verder herstellen, maar 
dat valt niet mee. Stefano is 
tevreden als hij weer een klik 
heeft met Ludo. Ondertus-
sen raken Cato en Daan ook 
steeds beter bevriend.

20.30 Expeditie Robinson Reality-
survivalprogramma waarin 
21 deelnemers de bikkel-
harde strijd met elkaar én de 
elementen aangaan.

22.00 Beau Talkshow.
23.35 RTL Nieuws
23.55 Beau

10.50 NOS WK Voetbal, Kame-
roen - Servië Liveverslag en 
analyse  van de wedstrijd 
Kameroen - Servië op de 
tweede speeldag in groep G, 
vanuit het Al Janoubstadion 
in Al Wakrah.

13.00 NOS Journaal
13.11 Politieke partijen
13.20 NOS WK Voetbal
13.50 NOS WK Voetbal, Zuid-

Korea - Ghana Liveverslag 
en analyse van de wedstrijd 
Zuid-Korea - Ghana op de 
tweede speeldag in groep H, 
vanuit het Education City-
stadion in Ar Rayyan.

16.05 NOS Journaal
16.21 NOS WK Voetbal Voetbal-

magazine.
16.50 NOS WK Voetbal, Brazilië 

- Zwitserland Liveverslag 
en analyse van de wedstrijd 
Brazilië - Zwitserland op de 
tweede speeldag in groep G, 
vanuit Stadion 974 in Doha.

19.01 NOS WK Journaal Voetbal-
magazine.

19.20 NOS Studio WK 22 Voet-
balmagazine. Sjoerd van 
Ramshorst neemt samen 
met analisten en gasten het 
laatste nieuws van het WK 
voetbal door.

19.50 NOS WK Voetbal, Portugal -  
Uruguay Liveverslag en ana-
lyse van de wedstrijd Portu-
gal - Uruguay op de tweede 
speeldag in groep H, vanuit 
het Lusailstadion in Lusail.

22.00 NOS Studio WK 22 Voetbal-
magazine.

22.42 Op1 Talkshow.
23.44 NOS Journaal
0.09 Op1

12.00 NOS Journaal
12.20 BinnensteBuiten
12.56 Politieke partijen
13.00 NOS Journaal
13.25 Kook mee met MAX
13.45 EO Metterdaad
14.00 NOS Journaal
14.15 MAX Maakt Mogelijk
14.35 NOS Journaal
14.45 NOS Journaal
15.00 NOS Journaal
15.25 Oppassen!!!
16.00 NOS Journaal
16.09 Zeg ’ns Aaa
16.30 Crux
17.00 NOS Journaal
17.08 Tijd voor MAX
17.56 Politieke partijen
18.00 NOS Journaal
18.18 EenVandaag
18.45 NOS Journaal Regio
19.02 BinnensteBuiten Lifestyle-

magazine.
19.36 Gorts wijnkwartier Culinair 

magazine. Ilja Gort geeft 
antwoord op prangende 
kijkersvragen over alles wat 
met wijn te maken heeft. 
Ilja vertelt waar je op moet 
letten als je wijn in een 
restaurant bestelt of in de 
supermarkt koopt.

20.00 NOS Journaal
20.35 Andere Tijden special His-

torisch reportagemagazine. 
Lekkende tenten. Zie tips

21.30 Nieuwsuur Actualiteitenma-
gazine.

22.19 Ga terug en haal het Docu-
mentaire. Zie tips

23.24 Lazarus Magazine.
23.58 Kruispunt Reportagemaga-

zine.
0.24 De nachtzoen
0.36 Nieuwsuur

12.19 Zin in Zappelin
12.21 Casper en Emma
12.33 Zin in Zappelin
12.37 Kindertijd
12.44 Zin in Zappelin
12.48 Sinterklaasjournaal
12.58 Zin in Zappelin
13.01 Splat & Seymour
13.12 Zin in Zappelin
13.16 Bollie & Billie
13.28 Mike de ridder
13.40 Machtige Mike
13.48 Grizzy en de Lemmingen
13.54 Het betoverde dorp van 

Pinokkio
14.07 Lassie Animated
14.30 Sinterklaasjournaal
14.40 Jungle Book
14.51 Peter Pan
15.14 Puppy Patrol 2
15.39 Kosmoo
16.05 Sinterklaasjournaal
16.15 Peperbollen
16.44 De dodelijkste 60
17.12 Zapp Kids Top 20
17.39 Vlogmania kort
17.50 De regels van Floor
18.00 Sinterklaasjournaal
18.10 Freeks wilde wereld
18.21 Super Surprise
18.44 Het Klokhuis
19.00 NOS Jeugdjournaal
19.25 First Dates
20.25 De invasie van België Spel-

programma. Zie tips
21.16 Toppop test Quiz over 50 

jaar Toppop-geschiedenis.
22.37 Jouw schuld dat ik dik ben 

Realityreeks waarin tieners 
de rest van hun familie aan-
manen om samen de strijd 
aan te gaan met hun over-
tollige kilo’s.

23.29 First Dates Datingshow.
0.26 De invasie van België

18.20 Een jaar van je leven
18.55 Lang Leve de Liefde Reality-

show.
19.30 Hlf8 Talkshow waarin Hélène 

Hendriks gasten ontvangt.
20.30 Chateau Meiland Reali-

tyreeks. De grote dag, de 
bruiloft van het jaar, Maxime 
en Leroy zullen elkaar het ja-
woord geven. 

21.30 Shownieuws - Late editie
21.55 De Oranjewinter Voetbal-

talkshow over de dagelijkse 
ontwikkelingen rond het WK 
voetbal in Qatar.

22.55 Hart van Nederland - Late 
editie

23.15 Weer.nl
23.20 De Oranjewinter
0.25 Lang Leve de Liefde

19.10 Seven Worlds, One Planet: 
Minisodes

19.15 Boerke
19.18 Boerke
19.20 Schitt’s Creek
19.40 De Toots Sessies
20.00 Terzake
20.35 De afspraak Dagelijks dui-

dingsmagazine.
21.20 The Children of Chaos: 

What Became of WWII 
Orphans Documentaire over 
het lot van honderduizenden 
Europese weeskinderen na 
de Tweede Wereldoorlog. 
Zie tips

22.05 25 jaar Canvas: In de gloria
22.35 Winteruur
22.45 Spector
23.40 Canvaslus

19.00 Richard Osman’s House of 
Games

19.30 Strictly: It Takes Two
20.00 MOTD: FA Cup 3rd Round 

Draw Loting FA Cup.
20.30 Mastermind Quiz waarin vier 

deelnemers ondervraagd 
worden over een zelfgeko-
zen onderwerp.

21.00 Only Connect Quiz. Mothers 
Ruined v Cryptics.

21.30 University Challenge Quiz.
22.00 Trailblazers: A Rocky Moun-

tain Road Trip
23.00 Motherland
23.30 Newsnight
0.10 Weather
0.15 FILM THE WIFE Brits-

Zweeds-Amerikaans drama. 
Zie tips

NET 5
18.30 Het Blok Nieuw-Zeeland 
Realityshow. 19.25 50/50 Ken-
nisquiz. 20.00 Lingo Spelshow. 
20.30 FILM Harry Potter and the 
Order of the Phoenix Brits-Ame-
rikaanse avonturenfilm. Zie tips 
23.10 FILM Stardust Amerikaans-
Britse avonturenfilm.

RTL 5
18.30 Deurwaarders UK Reality-
reeks. 19.30 Deurwaarders UK 
Realityreeks. 20.30 Hollandse 
makelaars aan de Costa Reality-
programma. 21.30 112 Vandaag 
Realityprogramma. 21.55 24 
Hours in A&E Realityreeks. 22.55 
Noodoproep UK Documentaire-
reeks. 23.55 Horrorhuurders & 
Huisjesmelkers Realityreeks.

RTL 7
18.00 Pawn Stars Realityreeks. 
18.30 Pawn Stars 19.00 Pawn 
Stars 19.30 Pawn Stars 20.00 
Pawn Stars 20.30 FILM Blade 
Runner 2049 Brits-Amerikaanse 
sf-actiefilm. Zie tips 23.45 FILM 
Insidious: The Last Key Cana-
dees-Amerikaanse horrorthriller. 

RTL 8
18.30 E.R. Amerikaanse zieken-
huisserie. 19.30 E.R. Amerikaanse 
ziekenhuisserie. 20.25 FILM 
Swept Up by Christmas Ameri-
kaanse romantische tv-film. 22.10 
FILM Two Turtle Doves Ameri-
kaans tv-drama.

SBS 9
18.35 Charmed Amerikaanse fan-
tasyserie. 19.30 Charmed 20.30 
FILM Police Academy 7: Mission 
to Moscow Amerikaanse politie-
komedie. 22.05 FILM Doc Holly-
wood Amerikaanse romantische 
komedie.

VERONICA
18.00 The Big Bang Theory Ame-
rikaanse komische serie. 18.15 
Mom Amerikaanse komische 
serie. 18.40 Two and a Half Men 
Amerikaanse komische serie. 
19.10 Two and a Half Men 19.35 
The Big Bang Theory Amerikaan-
se komische serie. 20.05 The Big 
Bang Theory 20.30 FILM Back 
to the Future II Amerikaanse sf-
komedie. 22.40 FILM Rush Hour 
2 Amerikaanse actiefilm. 

Denis Villeneuve, CAN/GBR/HUN 2017
Villeneuve presteerde wat menigeen voor onmogelijk hield en maakte 
een waardig vervolg op het baanbrekende Blade Runner uit 1982. De 
film speelt dertig jaar na die eerste film: in het Los Angeles van 2049 
jaagt blade runner K (Ryan Gosling) op replicants. Hij stuit op een 
geheim dat hem leidt naar voormalig collega Deckard (Harrison Ford), 
die al geruime tijd vermist is. Het verhaal introduceert nieuwe perso-
nages, situaties en landschappen die prachtig voortbouwen op het ori-
gineel. Voortreffelijk gefilmd, sterk geacteerd en geen minuut te lang.
20.30 uur, RTL 7

Door bezuinigingen op de asiel-
opvang kampt Nederland met 
een tekort aan locaties, opvang-
plekken en personeel om alles in 
goede banen te leiden. Niet voor 
het eerst, vertelt Andere tijden 
vandaag in een special. In de 
jaren negentig kreeg Nederland 
bovenop de migrantenstroom 
uit Afrika en het Midden-Oosten 
een golf van vluchtelingen uit 
het oorlogsgebied in voormalig 
Joegoslavië te verwerken. Ter-
wijl het nieuws beelden toonde 
van vluchtelingen in maisvelden 
en lekkende tenten, zat de poli-
tiek met de handen in het haar. 
Betrokkenen doen hun verhaal.
20.35 uur, NPO 2

HISTORISCH REPORTA-
GEMAGAZINE
Andere Tijden special

Agnès Pizzini, FRA 2021
De Tweede Wereldoorlog kostte in 
Europa niet alleen zo’n tachtig mil -
joen mensen het leven, maar liet  
ook vijftien miljoen kinderen achter  
zonder ouders. Met archiefbeelden, 
gedramatiseerde scè nes en het 
commentaar van geschiedkundigen  
uit Frankrijk, Polen en de VS be- 
licht de tweedelige documentaire 
The Children of Chaos dit onbe-
kende hoofdstuk uit de jaren direct 
na de oorlog. Oorlogswezen wer-
den gesorteerd, geselecteerd en 
opgevangen, maar veel kinderen 
werden aan hun lot overgelaten en 
honderdduizenden werden inge-
zet bij de wederopbouw.
21.20 uur, CANVAS

DOCUMENTAIRE The 
Children of Chaos: What 
Became of WWII Orphans

SF-ACTIEFILM
Blade Runner 2049

Televisie maandag 28 november
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ADVERTENTIE

V andaag gaan we iets maken waar 
we jarenlang tegen geageerd 
hebben. Maar ook wij worden 
wijzer. U weet, wij zijn dol op 
pasta, gewone witte pasta. Hoe-

wel Annemieke het met haar glutenintole-
rantie maar beter niet kan eten, zeer tot 
haar verdriet. Volkorenpasta laten we als 
het even kan links liggen. Het gehalte vol-
korengraan daarvan is sowieso laag en het 
mondgevoel vinden we zo totaal anders, zo 
droevig, dat we ons liever beperken tot wit-
te pasta, een enkele keer in het weekend. 

Maar dan is er ook zoiets als… pizza. Kijk, 
zo’n authentieke, in een gloeiendhete 
 houtoven gebakken pizza, dat gaat ’m thuis 
toch niet worden. Daarom is het minder erg 
om eens fijn met zo’n belegde deegschijf te 
experimenteren en er iets voedzamers van 
te maken. Om bij voorbaat teleurstellingen 
over het eindresultaat te voorkomen (‘Dit is 
toch geen pízza?!’), mikken we op een zoge-
heten piadina. Dit platte brood uit Italië 
wordt meestal gegrild en vertoont vervol-
gens van die charmante, maar bijzonder on-
gezonde aanbrandstrepen. Voorbij de Itali-
aanse grens staren ze ons altijd aan bij me-
nig tankstation: ‘Koop me, eet me!’. 

Stoer als we zijn weerstaan we die verlei-
ding. Maar we geven er graag vandaag een 
eigen draai aan! Met gist, want dat vinden 
we zo ongeveer het meest bevredigende in-
grediënt van elke keuken. Deeg laten rijzen 
met gist, waarlijk sensueel. We beleggen 
onze/uw volkorenpiadina lekker en gezond: 
shiitakes en aubergine, en vooruit, een 
 beetje kaas.

Welja, een volkorenpiadina

Ingrediënten voor 2 personen
• 250 g volkorentarwemeel • 4 g droge 
gist • snuf zout • 1 el gewone (niet-ver-
gine) olijfolie • 150 ml lauw water • 2 
knoflooktenen • 1 aubergine • 150 g 
shiitakes • 1 tl bloem • scheut witte 
wijn • citroensap • bakolie • handje pe-
terselie • 50 g taleggio of andere goed 
smeltende kaas • 1 zakje rucola • zout 
en peper

Bereiding
Meng het meel, de gist en het zout. Doe de 
eetlepel olie erbij en tenslotte het water. 
Maak uw handen nat en begin te kneden op 
een met bloem bestoven aanrecht. Stop zo-
dra u een mooie bol hebt. Die laat u in een 
afgedekte kom op een warme plek rijzen.

Onderwijl snijdt u de aubergine in dunne 
plakken en bestrooit die met zout. Laat dat 
minstens een uur intrekken. Dep ze goed 
droog. Zet de oven op de grillstand, smeer 
een ovenplaat in met olie, leg de aubergines 
erop en grill ze. Tien minuten aan de ene 
kant, draai ze om en nogmaals 5 minuten. 
Ze moeten lekker bruin zijn, maar niet aan-
gebrand. Snipper de knoflook en bak die in 
de olie. Bak de shiitakes mee tot ze bruin 
zijn, bestrooi ze met de bloem en blus af 
met witte wijn. Snipper de peterselie en 
roer de stukjes erdoor. Breng op smaak met 
zout en peper en wat citroensap.

Werk het deeg nog een keer door en ver-
deel het in tweeën. Leg de helften op een 
met bloem bestrooide plank en dek ze af. 
Laat ze weer even rijzen en halveer elke bol 
opnieuw. Nu hebt u er vier. Twee mogen er 
in de diepvries. Of u maakt er vier en belegt 
ze wat zuiniger. Rol ze uit tot pizzaformaat. 
Zet de oven op de warmste stand. Bak elke 
volkorenpiadina vlotjes in de oven geduren-
de een minuut of 2 a 3 tot het deeg gaat bob-
belen, niet te bruin. Bestrijk ze met olie en 

beleg ze met de aubergine, shiitakes 
en kaas en vouw ze dubbel. Leg ze 

nog even terug in de oven om de 
kaas te smelten. Een flinke dot 
rucola erbij maakt ze extra sma-

kelijk en gezond.

Janine kookt mediterraan, zus en cardioloog Annemieke 
controleert of al het lekkers ook nog een beetje gezond is.

FOX
18.05 Below Deck Mediterranean 
Realityreeks. 19.05 Below Deck 
Mediterranean Realityreeks. 
20.00 The Handmaid’s Tale 
Amerikaanse dramaserie. 21.00 
The Handmaid’s Tale Amerikaan-
se dramaserie. 22.05 American 
Horror Story Amerikaans drama. 
23.00 American Horror Story 
Amerikaans drama.

ARD 
16.15 Fifa fussball-weltmeister-
schaft katar 2022 Sportmaga-
zine. 22.45 Tagesthemen 23.20 
Die Kryptoqueen - Der große 
Onecoin Betrug Documentaire.

ZDF
18.00 SOKO Potsdam  19.00 
Heute 19.20 Wetter 19.25 WISO-
Dokumentation Reportagema-
gazine. 20.15 FILM Das Licht in 
einem dunklen Haus Duits tv-
drama. 21.45 Heute journal 22.15 
FILM The Girl with the Dragon 
Tattoo Brits-Amerikaans-Zweed-
se thriller. 0.40 Heute journal 
update Nieuws. 0.55 Luchadoras 
- Kämpferinnen aus Mexiko 

NATIONAL GEOGRAPHIC
19.00 Border Patrol New Zea-
land Realityreeks. 19.30 Border 
Patrol New Zealand Realityreeks. 
20.00 Ice Road Rescue Reality-
reeks. 21.00 Lost Treasures of 
Egypt Documentairereeks. 22.00 
Atlas of Cursed Places Docu-
mentairereeks. 23.00 Made for 
Murder Documentairereeks.

DISCOVERY
19.30 The Repair Shop Kunstma-
gazine. 20.30 Gold Rush Reali-
tyserie. 21.30 Gold Rush: White 
Water Realityserie. 22.30 Aussie 
Gold Hunters Realityserie. 23.30 
Gold Rush Realityserie.

COMEDY CENTRAL
18.00 Modern Family Amerikaan-
se komische serie. 18.30 Young 
Sheldon Amerikaanse komische 
serie. 19.00 Young Sheldon 19.30 
The Office US Amerikaanse 
komische serie. 20.00 The Office 
US 20.30 The Great 21.30 The 
Great 22.35 Will and Grace Ame-
rikaanse sitcom. 23.05 Will & 
Grace Amerikaanse sitcom. 23.35 
How I Met Your Mother 

Vorige week staken tien bekende 
Nederlanders de grens over 
om onze driekleur op Vlaamse 
bodem te planten. Alle deelne-
mers hebben die eerste aanval 
overleefd, maar het verrassingsef-
fect van de invasie is verdwenen. 
De Belgische verdedigers hebben 
via de radio het hele land in staat 
van paraatheid gebracht. Vlaan-
deren is op de uitkijk voor ver-
dachte kaaskoppen, en dat levert 
spannende momenten op voor 
Tim Senders en Jasper Demol-
lin, die dachten veilig te zijn in 
een studentenhuis. Tess Milne en 
Simon Zijlemans krijgen zelfs half 
Antwerpen achter zich aan.
20.25 uur, NPO 3

SPELPROGRAMMA
De invasie van België

Björn Runge, GBR/SWE/USA 2017
Nadat haar man Joe (Jonathan 
Pryce) de Nobelprijs voor litera-
tuur wint, vergezelt zijn vrouw 
Joan (Glenn Close) hem voor de 
uitreikingsceremonie in Stock-
holm. Een nieuwsgierige biograaf 
reist mee met het echtpaar. In 
deze verfilming van het gelijkna-
mige boek van Meg Wolitzer zien 
we via flashbacks hoe Joan op dit 
punt gekomen is, en waarom ze na 
tientallen jaren dienstbaarheid tot 
een uitbarsting komt. Heel subtiel 
of origineel is het allemaal niet en 
de climax is uiterst voorspelbaar, 
maar Close en Pryce acteren voor-
treffelijk en overtuigend.
0.15 uur, BBC 2

David Yates, GBR/USA 2007
In dit vijfde deel uit de Harry 
Potter-reeks is de onschuld voor-
goed verdwenen en kondigt een 
grimmige eindstrijd zich aan. Het 
schooljaar van Harry (Daniel Rad-
cliffe) wordt niet eenvoudig. Nu 
de gevaarlijke Voldemort (Ralph 
Fiennes) terug is, komt een 
geheim genootschap in actie om 
Harry te beschermen en Volde-
mort te bestrijden. Knap gemaakt 
en verteld, maar de lichte toon uit 
de eerdere delen ontbreekt, en 
dat maakt de Potter-films na deel 
vier minder geschikt voor kinde-
ren. De cast is weer versterkt met 
prima acteurs in de bijrollen.
20.30 uur, NET 5

Clarice Gargard, NLD 2022
Veel mensen zagen de Black Lives 
Matter-protesten van 2020 als een  
kantelpunt voor positieve veran-
dering. Is die verwachting uit ge-
komen? Op zoek naar voorwaar-
den voor verandering gaat Clarice 
Gargard in haar film Ga terug en 
haal het op zoek naar zwarte ver-
zetsstrijders uit het heden en ver-
leden. André Reeder vertelt hoe 
hij zich inzette voor Surinaamse 
studenten in Nederland, Jeanne 
Henriques legt uit waarom Cura-
çao in feite nog steeds een Neder -
landse kolonie is en kunstenaar 
Malique Mohamud staat stil bij het 
dubbele gezicht van ‘woke zijn’.
22.19 uur, NPO 2

DOCUMENTAIRE
Ga terug en haal het

DRAMA
The Wife

AVONTURENFILM
Harry Potter and the 
Order of the Phoenix

www.jansenjansen.com

koken Jansen&Jansen
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Kruiswoordtest 6424 Jaap de Berg
Maak nog meer puzzels op 

trouw.nl/puzzels

Oplossing 6423.
Horizontaal:
1 BNNVara, 5 (Jere-
my) Hunt, 7 Leo,  
8 hoe dat zo?, 9 ge-
doe, 10 DHEA,  
13 NVVE, 14 eter,  
18 (pay as you) earn, 
19 aloha, 21 Vaticaan, 
22 RFO (Radio Filhar-
monisch Orkest),  
23 huis, 24 assists.
Verticaal:
1 belegger, 2 Noord-
zee, 3 + 23 horizon-
taal (Hans) Achter-
huis, 4 (Hannah) 
Arendt, 5 haaien,  
6 nazi, 11 AvroTros,  
12 (Charlotte) Dema-
tons, 15 (Alexandra) 
Radius, 16 Ankara,  
17 sauna’s, 20 casu 
(quo).

Horizontaal
1   kleine legersteden voor de allerjong-

ste medemensen (10)
6  wat kan een automobilist maar beter 

buiten de snelweg doen, adviseert 
ook de ANWB? (6)

7  rekening, vooral figuurlijk (leenwoord 
uit het Italiaans, 5)

9  seksuele geaardheid van de deelne-
mers aan Straight Pride Parades in de 
Verenigde Staten (6)

10  Bruce was een Chinese filmacteur, 
Christopher een Engelse (3)

11  herschik ruin tot ‘stad in Noord-Span-
je waar Frans normaalspoor overgaat 
op breedspoor’ (4)

14  woordje dat de Belgen van de Fifa in 
een shirtkraag moeten afplakken; 0 
punten (tennis) (4)

15  wat staat op de computertoets waar-
mee je tabellen maakt? (3)

16  dat waarvoor twee theologen aan do-
minees een koksmuts aanreiken: het 
geloof verkondigen (6)

17  land (M.-Oosten) waar veel met dro-
nes geëxperimenteerd is (5)

18  damesborstspeld (schreef de Grote 
Koenen in de vorige eeuw, 6)

20  leenwoord (Engels) voor fijngemalen 
rundvlees in blik waarin vaak een 
hoorn te horen is (10)

Verticaal
1  wie werd zingend bedankt toen in 

2013 een koning aantrad? (3)
2  wat staan die dominees van 16 hor. in 

de keuken te doen? – of: zakken voor 
een examen (6)

3  vertaal één woord in Van Gaals ge-
vleugelde uitspraak uit 2014 the three 
points are inside (6)

3 + 19 is voor de renovatie van dit Haag 
  se complex alsnog een stikstofver-

gunning vereist? (9)
4  verhoopte titel van een (te vaak on-

betaalde?) promovendus (6)
5  laatst verdiende beloning, basis voor 

(te hoog?) pensioen (8)
6  machineschrijfsters, zoals de jonge 

vrouw in een Duits KZ, nu 97 jaar, die 
vorige week tot twee jaar werd ver-
oordeeld (8)

8  licht genre dat de Nationale Opera 
met Steef de Jong promoot (8)

9  Tans talkshow en voornaam (8)
12  Weltschmerz, (romantisch) gevoel 

van onbehagen en onbestemde hun-
kering (anagram: spelen, 6)

13  omstreden maatregel tegen een poli-
tieke partij als Forum (6)

14  meisjesnaam (anagr.: loeren, 6)
19  waar was ‘n klein, klein kleutertje ‘n 

ongewenst persoon? (3).
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Gebruik de cijfers 0 en 1 totdat elke regel en kolom evenveel 
nullen als enen telt.

Zet niet meer dan 2 enen en nullen naast of onder elkaar.

Geen enkele rij mag identiek zijn aan een andere rij en geen 
enkele kolom mag identiek zijn aan een andere kolom.

Een rij mag echter wel gelijk zijn aan een kolom.

binaire

0 0 1
0 0

1 1
0 0 1 1

1 0
1

0
0 1

1 1 0
1 0

sudoku

7 1
8 2

8 9
2 9 6

8 5 3 4 1
3 1

3 9 2 1 6
8 4
7 9 3

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

R I S M D U K E O
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D K U O I E R S M
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U S O K R M E D I
K E D U O I M R S
O U I E M D S K R
S R M I U K D O E
E D K R S O I M U

advertentie
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vanaf

traveldeal.nl/K28114

84,50
Prijzen zijn exclusief toeristenbelasting en/of servicekosten à  

€ 3,69 p.p.p.n. en excl. reserveringskosten €19,95 per boeking.

Buitenplaats de Bergse Bossen ⋆⋆⋆⋆

� 1 of 2 overnachtingen 

� Ontvangst met een welkomstdrankje

� Dagelijks uitgebreid ontbijtbuffet

� Incl. 1 dag entree Wellness Soesterberg  

 t.w.v. € 49,00 per persoon

4*-hotel midden in N.P. Utrechtse Heuvelrug 

incl. entree Wellness Soesterberg
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 Kouder weer op komst 

 Tijdens de laatste dagen van 
november overheerst de bewolking 
met vooral op maandag af en toe wat 
lichte regen of motregen. Later op de 
dag wordt het vanuit het zuidwesten 
geleidelijk droger en klaart het moge-
lijk wat op. Bij een matige zuidenwind 
komen de maxima uit op 8 graden in 
het noorden en oosten tot 10 graden 
in de zuidelijke provincies. Dinsdag 
en woensdag is nog een lokale 
bui mogelijk, maar op de meeste 
plaatsen blijft het droog. Beide dagen 
waait het nauwelijks en kunnen de 
ochtenden mistig verlopen. Vanaf 
woensdag hebben we te maken 
met een wind uit oostelijke rich-
tingen waardoor de temperatuur een 

 08:21  16:33 

 13:13  21:13 

 Eerste kwartier  op  30 

Hoogste max.  14,8  °C in  2000  

Laagste min.  -10,0  °C in  1921  

Meeste neerslag  21,6  mm in  1967  

Zon

Maan

geleidelijke daling inzet. Donderdag, 
de start van de meteorologische 
winter, komt de middagtemperatuur 
uit op zo’n 4 of 5 graden. Het wordt 
wederom een grijze dag met veel 
wolkenvelden en nauwelijks zonne-
schijn. Later in de week komt de 
middagtemperatuur nog wat lager uit 
met maximaal zo’n 3 graden, hiermee 
liggen de maxima overigens (ruim) 
onder het langjarig gemiddelde. Het 
weerbeeld bestaat wederom uit vrij 
veel wolkenvelden met slechts af en 
toe zon. Het blijft over het algemeen 
droog, maar een enkele lichte bui 
is niet geheel uitgesloten. Tijdens 
de nachten ligt het kwik rond  het 
vriespunt. 
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Eén dagje niet in dienst van 
het grote winstbelang

V andaag is het Cyber Monday. Een 
dag vol online koopaanbiedingen 
die het einde markeert van wat 
we Black Week noemen, een 
week die is voortgekomen uit de 

groteske oprekking van Black Friday, de in-
middels beroemde dag waarop grote en 
ogenschijnlijk grote kortingen onze collec-
tieve kooplust moeten aanwakkeren.

We hebben deze ‘traditie’ te danken aan 
het Amerikaanse Thanksgiving-feest, dat 
elke laatste donderdag van november plaats-
vindt en in de VS het laatste grote feest is 
voor kerst. In de jaren twintig (de vorige) 
wees de Amerikaanse detailhandel de dag 
na Thanksgiving aan als startschot voor het 
kerstshoppen, om zo de koopperiode in aan-
loop naar de feestdagen te maximaliseren. 
Hoe vroeger mensen hun portemonnee te-
voorschijn haalden, hoe meer ze zouden ko-
pen, was de gedachte. Na een decennium of 
vier werkte de dag als beoogd en zag Phila-
delphia zwart van de winkelgaande mensen 
en hun uitlaatgassen – zo kreeg het zijn 
naam.

Daarna groeide het uit tot het onpasselij-
ke consumentenfestijn dat we kennen van 
de fi lmpjes, waarin drommen mensen el-
kaar in de weg lopen en vechten om die ene 
afgeprijsde barbiepop. Ondertussen is de be-
gintijd steeds vervroegd, van vrijdagoch-
tend naar middernacht, naar de avond van 
het Thanksgiving-diner.

En nu is er dus een hele Black Week, ook 
in Nederland, en was het de afgelopen da-
gen scrollen, zappen en mailen tussen de 
Black Friday-advertenties door. Het gaf mij 

het gevoel van bladeren door het Inter-
toys-Sinterklaasboek dat we vroeger in de 
bus kregen: eenzelfde overweldigende in-
troductie van spullen waar je nooit aan had 
gedacht, en die je (destijds) eigenlijk wel 
wilde hebben, of (nu) kwalijk neemt dat ze 
zich je gedachten binnen hebben gewerkt. 
‘Tot 30% korting.’ ‘Give one, get one free.’ 
‘Tot -50%.’ ‘Black Friday o� er.’ ‘5 weken gra-
tis plus een sporttas.’ ‘Aanbieding claimen.’ 
‘Meer informatie.’ ‘Koop nu.’ ‘Registreer.’ 
‘Naar website.’

Tegelijk bood Black Friday, tussen al die ad-
vertenties door, een inventarisatie van hoe 
we als burger-consumenten eigenlijk tegen-
over dit hyperconsumentisme staan, anno 
2022. Meermaals zag ik een bekend citaat 
uit de fi lm Fight Club voorbijkomen dat in 
de meeste minimalisme-boeken ook wordt 
opgelepeld: ‘Advertising has us chasing cars 
and clothes, working jobs we hate so we can 
buy shit we don’t need.’ En een herinnering 
van de twintigjarige (!) VN-adviseur Sophia 
Kianni dat ‘fast fashion-merken ons ver-
slaafd hebben gemaakt aan een compleet 
onverantwoordelijk consumptieniveau’.

Ook werd gesproken over Green Friday, 
een tegenbeweging met nadruk op de con-
crete milieugevolgen van impulsaankopen. 
Een glansrol daarbij voor Dille & Kamille. Al 
hun hebbedingetje-voor-thuis-winkels wa-
ren vrijdag dicht, ook de webwinkel. Op de 
socials circuleerden plaatjes van afgeplakte 
ramen. De medewerkers waren de natuur 
aan het helpen in de Schoorlse Duinen en 
De Groote Peel.

Lovenswaardig, al werd de keten ook be-
ticht van een dubbele moraal. De actie zou 
immers dienen als reclame voor Dille & Ka-
mille-dingen. Maar toch: de winkels gingen 
echt dicht voor een boodschap die niet  één-
op-één het winstbelang dient. 

Een hele dag, waarop de winkel niet kon 
doen waar het juist zo in uitblinkt: op over-
weldigende wijze spullen aanbieden waar je 
nooit aan had gedacht, en die je eigenlijk 
wel wilt hebben. Want ook in 2022 zijn wij 
burger-consumenten daar ontzettend ge-
voelig voor.

Het was scrollen, 
zappen en mailen 
tussen Black Friday-
advertenties door

Dille & Kamille sloot afgelopen vrijdag alle 
winkels.

Taal 
Peter-Arno Coppen

Kan Oranje op 
het WK wel 
 potten breken?

E en lezer signaleert in een 
artikel in Trouw de zin 
‘Echte potten wist hij daar 
niet te breken’. Volgens 
hem is deze zegswijze niet 

juist. De uitdrukking luidt immers: 
‘(bij iemand) een potje kunnen 
breken’, en hij betekent zoiets als 
‘bij iemand in de gunst staan’. Je 
kunt toch niet zomaar dat potje 
door potten vervangen?

De lezer heeft gelijk dat ‘(bij ie-
mand) een potje kunnen breken’ 
een geboekstaafde uitdrukking is. 
Hij komt al voor in de bekende ver-
zameling van Frederik Stoett uit 
1902, waar nog niet gesproken 
wordt over ‘potten breken’. Toch 
staat ‘potten breken’ wel in de he-
dendaagse woordenboeken. Van 
Dale geeft als Belgische uitdruk-
king ‘(ergens) niet veel potten ge-
broken hebben’, met als betekenis 
‘(daar) niet veel gepresteerd heb-
ben’.

Het zou natuurlijk kunnen dat 
beide uitdrukkingen in de loop van 
de tijd door elkaar zijn gaan lopen. 
De variant met ‘kunnen’ lijkt me 
op dit moment in Nederland het 
meest gebruikt bij ‘potten breken’. 
De betekenis sluit dan aan op die in 
Van Dale, maar er zit ook iets in 
van een gebrek aan impact. Als je 
zegt dat de Oranjespelers op het 
WK geen potten kunnen breken, 
druk je vooral uit dat hun inspan-
ningen weinig resultaat hebben. Ze 
proberen het wel, maar ze maken 
niet veel indruk.

Hoe lang komt die uitdrukking 
al in Nederland voor? Als ik in de 
historische kranten kijk, vind ik 
een vroege vindplaats in 1922, waar 
over de acteur Louis Bouwmeester 
wordt gezegd dat het een man is 
‘die niet één, maar tien potten bre-
ken kan’. Zo te zien gaat het hier 
echter nog wel over de betekenis 
‘in de gunst staan’ (van het publiek 
namelijk).

Vanaf de jaren dertig komt de 
nieuwe uitdrukking ‘potten bre-
ken’ met name in de sportwereld in 
het Zuiden sterk opzetten.  Eerst 
in de wielerwereld, en vooral met 
‘zullen’, maar in 1935 komt ook al 
een voetbalclub voor die geen pot-
ten kan breken.
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Naast het nieuws
Een groepje Senegalese vrouwen treft de laatste voorbereidingen voor het feest losbarst. 
In de hoofdstad Dakar komen elk jaar rond deze tijd Senegalezen bijeen om Dakar 
Carnaval te vieren. Ieder gaat dan gekleed in traditionele kledij uit de eigen regio. FOTO AFP


