
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 19 maart komt
volgens een peiling nog maar 42 procent van de kiezers opda-

gen. Dat zal het laagste opkomstpercentage in de parlementaire
geschiedenis zijn. Het is een reflexmatige gewoonte om dit aan de
politici te wijten – te zwak, te onzichtbaar –, maar het begint alle-
maal bij de wezenlijke desinteresse van de burger. Het principiële
belang van stemmen ontgaat hem, hij beziet de politiek met een
fatale mix van onverschilligheid en ziekelijk wantrouwen. Je zou
haast zeggen dat hij de tirannie verdient.
Anderzijds heeft de opkomst van de lokale partijen de democratie
versplinterd in talloze, vaak triviale deelbelangen. In mijn gemeen-
te voert een lokale partij actie met de slogan ’En nu wij’. Verbaasd
bekeek ik de folder die in de bus was gevallen. ’En nu wij’ deed een
schrijnende achterstelling vermoeden – de schreeuw om recht van
een verwaarloosde bevolkingsgroep, uitgebuit en geknecht, die zich
nu in een actiepartij verenigd had. Na vele generaties die hun leven
onder de grond gesleten hadden voor een hongerloon of naar zee
gingen zonder weduwen- en wezenpensioen, eisten ze nu genoeg-
doening.
Maar natuurlijk zaten er weldoorvoede, koopkrachtige burgers
achter de partij, die het nooit aan iets ontbroken had. Hun doelen
waren ongetwijfeld sympathiek, nogal groen en duurzaam als ik
het goed begreep, maar hun leuze ’En nu wij’ was pijnlijk infantiel;
een kleuter bij een bezette schommel.
Ook de andere partijen nodigden niet erg uit om de gang naar het
stemhok te maken. D66 plaatste borden langs de weg met de woor-
den: ’En nu vooruit’. Een beetje gedesoriënteerd keken we om ons
heen. Vooruit, welke kant was dat op? Misschien was het beter ge-
weest als ze er een vertrekpunt en coördinaten bij gegeven hadden,
zodat we wisten wat vooruit was en wat achteruit en wat links en
wat rechts. Nu maakte de oproep een nogal
verdwaalde indruk.
De campagne van de lokale afdeling van
het CDA was al even radeloos. Op de ver-
kiezingsborden stond alleen nog ’Stem
CDA’. Dat was conform de manier
waarop het vroeger gegaan was, op
geen partij is zo lang hersenloos en
volgzaam gestemd als op het CDA,
maar misschien waren het daar nu
de tijden niet meer naar. Het
kwam wat dunnetjes over, zo’n
dwingend stemadvies zonder
reden. Loze folklore.
Zo gingen we de gemeente-
raadsverkiezingen tegemoet,
wij kleine mensen met kleine
belangen, aangespoord door
lauwe slogans en futloze uit-
gangspunten. Het ontbrak ons
aan geestdrift voor eender welk
partijprogramma, maar toch
gingen we naar het dorpshuis
om te stemmen. Zonder harts-
tocht of overtuiging deden we
onze plicht, uit principe.

Tommy Wieringa

Folklore

Den Haag ✱ De ANWB verwacht dat
dit weekeinde motorrijders massaal
de weg opgaan. Reden is het mooie
weer dat in het verschiet ligt.
„We adviseren motorrijders en auto-
mobilisten extra oplettend te zijn.
Ze moeten weer aan elkaar wen-
nen”, aldus de ANWB.
Volgens de bond moeten wegge-
bruikers alert zijn op het gedrag van

motorrijders. „Veel motorrijders
zijn nog wat ’stroef’, moeten het
korte stuurwerk weer in de vingers
krijgen en reageren misschien niet
altijd zoals verwacht.”
Voor de motorrijders heeft de
ANWB als boodschap: begin rustig,
check de bandenspanning, draag
beschermende kleding en contro-
leer je verlichting.

Elk voorjaar verdubbelt het aantal
motorrijders dat door een verkeers-
ongeval om het leven komt. „Veel
motorrijders rijden alleen in de len-
te en zomer. De vaardigheden voor
het berijden van een motor zijn
weggezakt en daarom heeft deze
motorrijder een verhoogd risico”, al-
dus Stichting Wetenschappelijk On-
derzoek Verkeersveiligheid SWOV.

Haarlem ✱ Het is een gevaarlijk
idee van geldbedrijf Brinks om het
transportpersoneel uit te rusten met
vuurwapens. Het bewapenen van de
bewakers binnen de geldopslag-
plaatsen kan mogelijk wél bijdragen
aan het terugdringen van de over-
valkans. Dat is de inschatting van de
Haarlemse ex-crimineel Rodney
Geijsen. Hij wordt er door justitie
van verdacht dat hij leider was van
de ’Brinks-bende’, die een reeks ge-
ruchtmakende en gewelddadige
overvallen op geldwagens pleegde.
Dat gebeurde onder meer in Haar-
lemmerliede. De overvallers ge-
bruikten semtex en kalashnikovs.

Ze schoten gericht op de politie.
Geijsen onderhield ook contact met
een Belgische bende overvallers. In-
middels heeft de oud-overvaller (’Ik
heb altijd ontkend’) de misdaad
vaarwel gezegd.
Brinks pleit al langer voor bewape-
ning van het personeel. Volgens de
directeur komt dit type overvallen
niet voor bij buitenlandse vestigin-
gen, waar personeel wel wapens
draagt. Het ministerie van veilig-
heid ziet niets in het plan, maar
Brinks gaat daartegen in beroep. 
,,Overvallers laten zich er toch niet
door weerhouden’’, verwacht Geij-
sen. ,,Geweld lokt geweld uit. Bo-
vendien zou het Brink-personeel
waarschijnlijk alleen een handvuur-

wapen krijgen. De echte beroeps
denken dan: zij hebben misschien
een Walther, wij een Kalashnikov. In
Turkije zetten ze iemand met een
shotgun achterin de wagen. Dat is
helemaal gevaarlijk, die raakt
zwaargewond als er een explosief te-
gen de wagen wordt geplaatst.’’ 
Binnen in de bunkers waarin het
geld wordt opgeslagen kan bewa-
pend personeel wel effectief zijn,
denkt hij. ,,Anders kun je, als je een-
maal binnen bent, zo doorlopen
naar de sealbags met geld.’’ Ook in-
telligente koffers, waarin het geld
door één druk op de knop wordt ver-
nietigd, zijn volgens hem een effec-
tief middel.
➔ Plus: Leven zonder wroeging

’Wapens in geldbunker
goed idee, erbuiten niet’
Silvan Schoonhoven

Amsterdam ✱ Armen in twee jaar
opleiden tot betaald ervaringsdes-
kundige, om samen met reguliere
hulpverleners te komen tot meer be-
grip tussen hulpverlener en hulp-
vrager. Dat is de bedoeling van Am-
sterdammer Harrie van Haaster. In
samenwerking met de Hogeschool
van Amsterdam en welzijnsorgani-
saties zoals Eropaf! en Leefkring-
huis wil hij in januari 2015 starten
met de eerste opleiding. Dit gebeurt
in Amsterdam, Groningen, Eindho-
ven en Utrecht.
Daartoe worden dit jaar – mede
dankzij twee ton subsidie van het
Europees Sociaal Fonds – eerst acht-
tien mensen opgeleid tot docent van
deze ervaringsdeskundigen, ofwel
mensen die weten hoe het is om
structureel in armoede te leven.

,,Volgens het Centraal Bureau voor
Statistiek betreft het 10 procent van
de armen, wij zeggen dat 25 procent
structureel arm is.’’ ’Wij’ is zijn lan-
delijk actieve Instituut van Gebrui-
kersparticipatie en Beleid (IGPB). 

Nieuw
Dat bestaat sinds 1996 en heeft drie
vaste krachten. Cliëntenorganisa-
ties in zorg en welzijn kunnen er te-
recht voor onderzoek en cursussen. 
Het initiatief is nieuw voor Neder-
land, maar al jaren geleden geïntro-
duceerd in Vlaanderen. Haaster en
de zijnen doen mee in het Vlaamse
project ’The missing link’ dat tot nu
toe ongeveer 150 structureel armen
heeft opgeleid tot op het niveau van
hulpverlener. ,,Dan heb je het bij-
voorbeeld over communicatievaar-
digheid, gesprekstechniek, leren
hoe ’het systeem’ in elkaar zit en het

onderzoeken van je eigen geschie-
denis. Pas als je jezelf beter begrijpt,
jezelf leert te waarderen, kun je je
kracht benutten. Die kracht is ook
dat jij je kunt verplaatsen in armen,
intensief mét hen óver hun situatie
kunt praten. Geboren in armoede is
iets dat je vórmt, ook in je cultuur. Je
kunt een aap uit de jungle halen,
maar niet de jungle uit een aap. Zo
ben ik wel psycholoog en weten-
schapper, maar ik blijf altijd de zoon
van een bollenkweker uit Hille-
gom.’’
Tien ministeries in België hebben
elk al twee ervaringsdeskundigen in
dienst. Zij bekijken samen met amb-
tenaren welke invloed maatregelen
hebben op armen. Zodat er vaker ’op
maat’ kan worden beslist. ,,Denk
aan beleid bij sociale diensten, cor-
poraties, jeugdzorg, gevangenissen
en schuldhulp.’’

Meer info: ’The Missing Link’, docu-
mentaire over armoede in Vlaande-
ren, van regisseur Fabio Wuytack.
Danny, Patricia, Caro, Heidi, Lieve en
Celine vertellen hun verhaal, een
zoektocht naar respect en waardig-

heid. ’Zoveel leerrijker dan weer een
interview met de zoveelste expert.’ Te
bestellen op www.de-link.net.
➔ Regionaal 14/15: 

Eén op de tien gezinnen in de
’problematische schulden’

Armen gaan armen helpen
Ton de Lange

Windorah ✱ Een Duitse rugzaktoe-
rist die in Australië tijdens een wan-
deling verdwaalde, overleefde tien
dagen door vliegen te eten. Dat
meldden Australische media.
De 26-jarige Daniel Dudzisz kwam
vast te zitten tussen twee over-
stroomde delen van een rivier in de
staat Queensland. Zijn rantsoen
raakte snel op, waarna hij overstapte
op het eten van vliegen.
„Hij zag de helikopters wel die naar

hem op zoek waren, maar zij kon-
den hem door de bomen heen niet
zien”, aldus de politie. Een motorrij-
der vond de verdwaalde man don-
derdagmiddag.
Volgens een agent had Dudzisz wel
honger, maar was hij verder opge-
wekt. De Duitser wandelde al maan-
denlang door Australië en hield
daarbij contact met de politie. Toen
die niets meer van Dudzisz hoorde,
werd een zoektocht op touw gezet.

Toerist overleeft door eten van vliegen Goedemorgen

’Pas op, motorrijders gaan de weg weer op’

Voor de zevende keer op rij kunt u
ook dit lenteseizoen rechtstreeks
een kijkje nemen in de nesten van
maar liefst negen vogelsoorten.
Dankzij het webcamproject van
Vogelbescherming Nederland is op
www.beleefdelente.nl vier maan-
den lang te zien hoe onder andere

de oehoe, spreeuw, ooievaar, steen-
uil en zeearend op hun nest ver-
blijven. Van het aanbelanden op de
broedplaats tot het uitvliegen van
de jongen.
Op onze website onder ’Klik hier’
vindt u de hoogtepunten van de
vogelspotsite tot nu toe.

Klik hier De krant online Volg ons ook op

Beleef de lente: bekijk broedende vogels

@140column Voor wie veel te vertellen heeft in weinig woorden: de #140column

@GvOmmeren De Russen waren voor
de grote invasie druk met het
lostornen van emblemen. Maar
ook die worden zeker
weer opgenaaid. #140column
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’The missing link’, met vlnr de Vlaamse ’armoededeskundigen’ Caro Bridts,
Danny Trimbos, Patricia van Parys en Heidi den Hollander. FOTO FABIO WUYTACK 

Hoorn ✱ ,,Aan de ene kant is er het
intense verdriet om Nadine en zou
je bij wijze van spreken zelf een mes
in z’n ribben willen steken. Dat past
totaal niet bij ons, maar tegenover je
zit de moordenaar van je kind, waar
je hele leven door is omgegooid. En
tóch was daar het gevoel van: ja, jij
zit hier ook door omstandigheden
en doordat iets niet goed zit in je
hoofd. Om te spreken van vergeven
gaat te ver, maar dat is iets wat ik to-
taal niet had verwacht.’’
Voor ze de moordenaar van hun
dochter spraken was de Hoornse
Wanda Beemsterboer terughouden-
der dan haar man Jacques. Ze ging
toch met hem mee, omdat ze hoopte
intuïtief te kunnen voelen ’hoe op-
recht hij werkelijk is’. Nu heeft ze
,,in zijn ogen echt gezien dat hij be-
seft wat hij gedaan heeft en hoe ver-
schrikkelijk hij dat vindt.’’
Wanda en Jacques spraken donder-
dag in gevangenis Zuyder Bos in
Heerhugowaard een uur met de
moordenaar van hun dochter, Ge-
rold O. (41). Op 2 december 2006
bracht hij, gedreven door een obses-
sieve jaloezie, de twintigjarige Na-
dine met tientallen messteken om
het leven. Hij werd veroordeeld tot
twaalf jaar gevangenisstraf en tbs.
In 2009 vroeg hij haar ouders via de
bemiddelende stichting Slachtoffer
in Beeld om een gesprek. Ruim drie
jaar later waren ze daaraan toe. 
Nu zijn ze blij dat het heeft plaats-
gevonden. Wanda: ,,Je zet toch weer

een stap in de verwerking. Dat is ook
een van de redenen dat we hierover
in de media willen vertellen. Wij
denken echt dat als meer mensen dit
doen, het gevaar van recidive om-
laag kan worden gebracht. Mits de
dader berouw heeft natuurlijk. Ook
voor andere nabestaanden is het fijn
te lezen dat het helpt om ermee ver-
der te gaan.’’

Vertrouwd
Het gesprek was grondig voorbe-
reid. Iemand van de stichting
Slachtoffer in Beeld voerde voorge-
sprekken, ook met de dader. ,,Voor
ons was belangrijk van tevoren te
weten dat hij spijt heeft.’’ Jacques
was zelfs van tevoren al in de gevan-
genis geweest en had gedaan gekre-
gen dat de ontmoeting kon plaats-
vinden in een ruimte ’waar ik me
vertrouwd voelde’, met thee, koffie
of water naar keuze. ,,Dat vond ik
een randvoorwaarde om ons doel te
laten slagen. Om echt contact te
kunnen hebben, om in te kunnen
schatten of de moordenaar van je
kind in het vervolg van zijn leven
het rechte pad wil bewandelen.’’ 
Ze mogen inhoudelijk niet uitwei-
den over het gesprek. Duidelijk is
wel dat het vanaf het begin emotio-
neel was. Gerold wist van het feit dat
Nadines ouders in 2007 de Nadine
Foundation hebben opgericht. Om
in haar geest – ’ook al is het een
druppel op een gloeiende plaat’ – bij
te dragen aan de bestrijding van zin-
loos geweld. ,,Dat vindt hij een goed
initiatief.’’
Hij had zelfs het boek ’Mam, ik bel
je zo terug’ gelezen, waarin Wanda
aangrijpend het levensverhaal van

haar jongste dochter beschrijft. 
Jacques gelooft echt dat gesprekken
met gedetineerden de kans kunnen
verkleinen dat het na hun vrijlating
weer misgaat. ,,Mensen moeten een
kantelpunt maken.’’ Hij is met voor-
malig gevangenispredikant Jan Eer-
beek betrokken bij een project waar-
bij gedetineerden in gesprekken
worden gestimuleerd op het rechte
pad te komen en te blijven.
Met Gerold heeft hij een vervolgaf-
spraak gemaakt. Om als bezoeker
nog eens terug te komen. ,,Over be-
paalde dingen wil ik met z’n tweeën
verder praten. Ja, dat vonden ze wel
bijzonder, dat ik dat vroeg.’’Wanda en Jacques Beemsterboer staan een team van ’Hart van Nederland’ te woord: ,,We willen over het gesprek in de media vertellen om te laten weten dat het helpt.’’ FOTO THEO GROOT

Goed gesprek
met moordenaar

Eric Molenaar
e.molenaar@hdcmedia.nl

De stichting Slachtoffer in
Beeld werkt sinds 2007 aan
’herstelbemiddeling tussen
slachtoffers en daders’. Het
gaat dan zowel om misdrijven
als verkeersongevallen. Het
aantal aanmeldingen neemt
toe. Elk jaar zijn er meer. In
2013 waren er 1750. De meeste
aanvragen gaan van de dader
uit.
Ruim een derde van de aanmel-
dingen leidt tot enige vorm
van contact. Dat kan een ge-
sprek of bijeenkomst zijn,
maar ook een briefwisseling of
’pendelbemiddeling’.
www.slachtofferinbeeld.nl

Slachtoffer
vaker ’in beeld’
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