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Millennials
e jeugd van tegenwoordig houdt van luxe, heeft
slechte manieren en
minacht autoriteit. Jongeren hebben geen respect voor ouderen en
kletsen liever dan dat ze de handen uit de mouwen steken. Kinderen van nu tiranniseren het huishouden in plaats van mee te helpen. Zij staan niet langer op voor
ouderen, spreken hun ouders tegen, praten overal doorheen en tiranniseren hun leerkrachten.”
Dit zou een uitspraak van mijn
82-jarige tante of uw opa kunnen
zijn. Toch is deze specifieke uitspraak al van wat langer geleden:
dit zijn de woorden van Griekse filosoof Socrates, zo’n 2400 jaar geleden. Waarmee is bewezen dat
mopperen op en over de jongere
generatie iets is van alle tijden.
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Mopperen op de oudere generatie is dat weliswaar ook, maar begint de laatste tijd wel haast ziekelijke vormen aan te nemen. Vooral
de babyboomers moeten het ontgelden. Deze naoorlogse generatie
lijkt de schuld van alles te krijgen.
Vooral de zogenaamde millennials zie ik – bijvoorbeeld op Twitter – heel vaak de schuld afschuiven. De pensioenleeftijd omhoog?
Het feit dat jongeren niet makkelijk hun eerste huis kunnen kopen? Komt door de babyboomers.
Maar wie smeert er nog zijn eigen
boterhammetjes voor de lunch in
plaats van iedere lunchpauze naar
een broodjeszaak te lopen? Wie
kookt er nog zelf – zonder pakjes
of zakjes? Niet de millennials die
iedere dag koffie in een toGo-beker halen. Reken eens uit hoeveel
dat per jaar kost.
De babyboomers hadden geen
thuisbezorgd.nl, spaarden en leenden niet voor een vakantie. Dan
kan je je eerste huis kopen. De eerste jonge millennial die nog tegen
mij begint over hoe babyboomers
alles hebben verpest, giet ik een
dure soja latte macchiato over het
hoofd, dwing ik tot het installeren
van een kasboekapp en duw ik een
basiskookboek in de hand.

De babyboomers
lijken de schuld van
alles te krijgen

Escape mag nog
door na uitzending
vol misstanden
er volgen geen directe maatregelen tegen bordeel escape in
Doetinchem naar aanleiding van
de uitzending van ‘Undercover in
nederland’. Wel ligt het bordeel
onder een vergrootglas.
Rick aalbers
Henny Haggeman
Doetinchem

Dat zegt Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem. ,,We
hebben twee controles gehouden
in 2019, waarbij geen overtredingen
zijn geconstateerd. De komende
tijd herhalen we controles. Als
daarbij iets aan het licht komt, komt
de vergunning ter discussie.”
Boumans heeft gisteren Smit
Verhuur, exploitant van het bordeel
aan de Roerstraat, op bezoek gehad
voor een gesprek naar aanleiding
van de uitzending. De exploitant
ontkent dat prostituees bij het bordeel slapen. Op tv waren opnames
te zien van een garage met zo’n tien
bedden. De beelden in Undercover
in Nederland waren de uitkomsten
van een maandenlange undercoveractie van een prostituee in de
seksclub. Zij filmde met een ver-

borgen camera hoe de bordeelbeheerders denken over de vrouwen,
dat ze weten van uitbuiting van
prostituees door pooiers en dat de
vrouwen kunnen slapen in een garage zonder ramen of stromend
water. Los van deze onmenselijke
omstandigheden, mag overnachten
bij het bordeel niet volgens de vergunning. De gemeente heeft afspraken – onder meer daarover –
aangescherpt.
Anne Kuik, Tweede Kamerlid van
het CDA, spreekt van ‘moderne slavernij’ en ‘mensenhandel’ en vindt
dat het bordeel dicht moet, omdat
het ‘willens en wetens misstanden
faciliteert’.
De prostituee die undercover
ging, zei ook dat de zedenpolitie
niets doet tegen misstanden in Escape. De politie zegt dat er bij controles nooit strafbare feiten aan het
licht zijn gekomen.
,,Sinds 2015 controleren we regelmatig, maar zaken als mensenhandel hebben wij niet kunnen constateren”, zegt een politiewoordvoerder. Ze benadrukt dat het lastig is
om strafbare feiten vast te stellen.
,,Een controle is ook maar een momentopname.”

Het liefst elke dag
het verhaal van
Nadine vertellen
Mam, ik bel je zo terug. Dat was het laatste wat Wanda
Beemsterboer in december 2006 hoorde van haar dochter
Nadine. De 20-jarige Hoornse werd kort na dat telefoontje
doodgestoken door haar ex-vriend. Wanda’s wereld stortte in.
Pim Roelofs
Doesburg

H

oe ga je verder als je
dochter wordt vermoord? Door erover
te praten.
Wanda en Jacques
Beemsterboer gaven de afgelopen
jaren honderden lezingen op
scholen, in kerken en gevangenissen. Vorige week waren ze te gast
in basisschool De Horizon in
Doesburg, het stadje waar ze
sinds 2018 wonen. ,,Doesburg
past perfect bij ons. Het heeft zo
moeten zijn”, vertelt Jacques.

Jacqueline en haar man vonden
een mooi huis met grond in Stokkum. Reden voor Jacques om
Google Maps te openen op de
computer. ,,Ik wilde sowieso bij
het water wonen en Wanda dacht
aan Zutphen. Toen zagen wij een
appartement aan de IJssel in
Doesburg en daarop waren we direct verliefd. Toen ging het heel
snel; drie maanden later woonden we er al.’’
,,In Doesburg waren we allebei
nog nooit geweest, maar de omgeving kenden we wel”, vult

Energie

In de buurt
Van het Westfriese Hoorn naar
het mosterdstadje Doesburg, aan
de andere kant van Nederland.
Een niet voor de hand liggende
verhuizing. Jacques lacht. ,,Dat
komt door onze dochter Jacqueline. Ze is gek op paarden en
wilde haar paard bij huis hebben.
Een huis met een stuk land erbij
is in het westen met haar budget
onbetaalbaar. Ook wilde ze graag
in de natuur wonen, bij het bos.
Na de moord op Nadine spraken
we af altijd bij elkaar in de buurt
te zullen blijven. Dus als Jacqueline zou verhuizen, zouden wij
hetzelfde moeten doen. Ik dacht:
‘het zal zo’n vaart niet lopen’.
Nou, dat zag ik verkeerd.’’

Wanda aan. ,,Ik heb familie wonen in Deventer en de Achterhoek: Lochem, Winterswijk, Borculo en Laren.’’
De as van Nadine verhuisde
met het echtpaar Beemsterboer
mee. De urn staat op een prominente plek in de woonkamer.
Wanda kijkt er naar en zegt: ,,Als
jij mij in 2006 dit scenario had geschetst; dat mijn dochter zou
worden vermoord. Dan had ik gezegd: ‘leg mij er maar naast. Dan
wil ik niet verder’. Maar we zijn
nu bijna dertien jaar verder en ik
ben er nog.”

▲ Van het boek zijn 22.000
exemplaren verkocht.

Jacques en Wanda Beemsterboer
genieten weer van het leven, geven ze aan. ,,Dat is echt zo”, vertelt Jacques. ,,Neem vandaag. Ik
heb vanochtend twee lezingen
gegeven op een school in Deventer en ik had er wel vier achter elkaar kunnen geven. Nadine geeft
mij zoveel energie. Ik denk nog
elke dag aan haar en ze zit diep in
mijn hart. Ik wil zo graag haar
verhaal vertellen. Zie het als een
soort therapie.”
Wanda gaat niet altijd mee. Het
echtpaar heeft de stichting Nadine Foundation opgericht die
strijdt tegen zinloos geweld. en
daar gaat ook veel tijd in zitten.
Maar als er een lezing in de buurt
is, is ze er wel vaak bij. Zoals vorige week in De Horizon in Does-

Cultuurhart kan alsnog
de naam Turmac krijgen
zeVenaaR Het nieuwe cultuurcentrum Hal12 in Zevenaar gaat
mogelijk Turmac heten. Hal12 was
de voorlopige naam, een werknaam.
Nadat de petitie voor de naam
Turmac was ingediend, peilde de
gemeente de mening van inwoners over de naam voor het
nieuwe cultuurhart. Inwoners
konden kiezen voor Turmac of
Hal12. Uit de gemeentelijke peiling bleek een voorkeur voor
Hal12. Volgens een poll van deze
krant gaf een meerderheid de
voorkeur aan Turmac. De gemeenteraad hekelde het proces
van de gemeente en morde dat zij
er niet bij was betrokken.

Volgens een woordvoerster van
de gemeente Zevenaar wordt met
een afvaardiging van de gemeenteraad, gebruikers van het cultuurcentrum en met initiatiefgroep BAT nu gesproken over de
naam van de (huidige) Hal12. Voor
de naam Turmacplein komt geen
raadsvoorstel, die staat al vast.
Intussen is de projectontwikkelaar begonnen met de verkoop van
Woonpark BAT. Naar verwachting worden medio volgend jaar
de eerste 95 huizen in het woonpark opgeleverd. Het adres van het
gemeentehuis blijft overigens
Kerkstraat 27; alleen het terrein
voor het gebouw wordt Turmacplein gedoopt.

