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Tijd voor Friesch Dagblad

i ,,Het Friesch Dagblad wil met u praten over de krant. En over

inleiding
n id ng
g

wat er speelt in Fryslân. Daarom zoeken we u op. Kijk onder aan
de pagina en ga naar een Friesch Dagblad-avond. We ontmoeten
u graag!”
Lútsen Kooistra, hoofdredacteur en directeur

d voor
iesch Dagblad

!

10 Tijd voor het leven vlakbij

Tijd voor het Friesch Dagblad

Alstublieft! Een Friesch Dagblad óver het Friesch Dagblad. Het
is tijd dat meer mensen beter weten hoe goed die krant is.
Informatief. Inspirerend. Positief. Gericht op de
samenleving.
Dagelijks horen we hoe belangrijk onze krant is voor
Fryslân. We zijn zelf niet zo snel met al te positieve opmerkingen; anderen hebben ze opgeschreven. Lees maar.

4 Tijd voor moed en eenheid

Er zijn veel minder kerkse mensen dan vroeger. Maar wat
zegt dat over hun geloof?
Iedere dag informeert het Friesch Dagblad zijn lezers over
God, geloof, twijfel, moed, kerk en eenheid. Laat u inspireren.

5 Tijd voor een eigen kijk
De krant is onmisbaar voor achtergronden bij het vluchtige nieuws. Onze redacteuren geven u inzicht in wat er
werkelijk speelt - het Friesch Dagblad is er voor het nieuws
en voor áchter het nieuws. Herkenbaar met een eigen blik
op mens en wereld.

7 Tijd voor cultuur in variaties
Fryslân is een cultuurprovincie. Voor iedereen met een
eigen smaak. Het Friesch Dagblad speurt naar talent en geeft
véél cultuurnieuws. Over brassbands, over Frans Bauer en
alles wat daar tussen zit.

9 Tijd voor een bredere blik
Economie gaat over veel meer dan geld. Economie gaat
ook over duurzaamheid, bijvoorbeeld. En landbouw is
meer dan grondprijzen en melkquota.
Voor het Friesch Dagblad horen economie en duurzaamheid
bij elkaar. Deskundige redacteuren geven u betrouwbare
informatie en inspirerende verhalen.

Het Friesch Dagblad staat midden in de Friese samenleving.
We maken een regionale krant in de beste zin van het
woord. Over alles om ons heen. En dan kunt u zélf standpunten formuleren; u weet waar het echt om gaat.

13 Tijd voor veelzijdigheid
Sport is niet alleen voor en door de helden. De welp in het
amateurvoetbal is net zo belangrijk als de duurste profspeler. Bij ons geldt dat sport vooral gaat over sportiviteit. En
over het verhaal achter de sportvrouw/man.

15 Tijd voor een zaterdagbijlage
De Sneinspetiele is het weekendjuweeltje van de krant. Boordevol mooie artikelen, leuke rubrieken en goede interviews. Kijk en lees, dan begrijpt u waarom zo veel Friezen
het FD niet willen missen - vooral niet op zaterdag.

16 Tijd voor mooie thema’s
Landbouw, sport, reizen, amateurmuziek, duurzaamheid.
Zo maar wat voorbeelden van Friesch Dagblad-bijlagen die
de krant maken tot méér dan een krant. Een abonnement
betekent ook een abonnement op interessante magazines.

17 Tijd voor een digitale krant
Meer dan honderd jaar bij de tijd. Zo hoort dat bij een
krant. Daarom hebben we een twitter-service. Volg onze
redacteuren op de voet en geef uw mening. En mail ons
uw tips voor nieuws bij u uit de buurt.

19 Tijd voor gemeenschapszin
Het Friesch Dagblad is eigendom van een vereniging. Dat is
uniek in Nederland. Doe mee. Kom eens naar een lezersavond, praat mee in het debatcafé. Zo doen we dat: we
vormen een gemeenschap. Door elkaar en voor elkaar.

Colofon

Het Friesch Dagblad komt naar u toe: informatie en ontmoeting

Hoofdredactie Lútsen Kooistra
Coördinatie & eindredactie
Ria Kraa
Vormgeving Lone Aarup Poulsen
Opmaak Henry Rosenau
Beeldredactie Jannes Faber
Fotograﬁe Marlies Bosch (De Korte)
en Frans Andringa

dinsdag 13 april
woensdag 14 april
donderdag 15 april
dinsdag 20 april
woensdag 21 april
donderdag 22 april
woensdag 28 april
donderdag 29 april

Deze bijlage kwam tot stand met
bijdragen van redacteuren en medewerkers van het Friesch Dagblad
www.frieschdagblad.nl en www.fdextra.nl

Oudega Sm.
Ureterp
Balk
Harkema
Veenwouden
Berlikum
Wommels
Hallum

De Bining
MFC De Wier
De Treemter
Sportpark De Bosk
De Mienskip
It Heechhout
It Dielshûs
De Hoeksteen

Deur open om 19.30 uur, kijk voor het programma op www.frieschdagblad.nl
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Tijd voor Friesch Dagblad

i ,,Een heel zieke vrouw vertelde me dat ze dankbaar was dat

kerk

ze weer betrokken was geraakt bij de kerk. De steun uit haar
gemeente maakte dat ze het allemaal aankon. Daar word ik
vrolijk van: dat een kerkgemeenschap echt iets betekent voor
iemand.” Hanneke Goudappel. 058-2987692. kerk@frieschdagblad.nl

Tijd voor
moed en eenheid
Elke week twee kerken dicht: het is niet anders in
kerkelijk Nederland. Is het einde van de religie in
zicht? Nee. Geloof speelt op allerlei manieren een
belangrijke rol, voor mensen en in de maatschappij.

D

e kerkredactie is
een
schitterende
plek om te werken”,
zegt Lodewijk Born als iemand
hem vraagt waarom hij daar al
meer dan tien jaar werkt. ,,Het
verveelt nooit. Ik schrijf over
van álles: president Obama,
‘goud winnen voor God’ op
de Olympische Spelen, een
plaatselijke kerk met 900.000
leden in Zuid-Korea...allemaal
onderwerpen die onlangs op
de kerkpagina stonden.
‘Kerkpagina’ is dus eigenlijk een term die de lading
niet dekt. Want wat we ook
schrijven over kerken en wat
daarbinnen gebeurt - dat staat
nooit los van de maatschappij.
De avond na de inval in Irak in
2003 maakte ik bijvoorbeeld
een reportage in de doopsgezinde kerk van Drachten waar
allerlei mensen samenkwamen om te bidden of om een
kaarsje te branden.”
Schrijven over ‘God’ betekent dat je soms prachtige ge-

FRIESCH

loofsverhalen optekent, zegt
Lodewijk. ,,Maar dit werk is
vooral ook mensen adequaat
informeren. Ook over negatief nieuws. Het misbruikschandaal bijvoorbeeld, of
theologische ontwikkelingen
die leiden tot verdeeldheid in
kerkgemeenschappen, of de
miljoenen euro’s die verdwenen door een mislukt ledenregistratiesysteem.” ‘Sensatie
zoeken’ hoort daar niet bij.
Overigens is er net zoveel
positief als negatief nieuws
te melden over het geloof,
ervaart Lodewijk. ,,Persoon-

Ilco ontving na
het interview zo’n
zestig brieven
van lezers

lijk denk ik dat het kerkelijke
landschap de komende jaren
nog ingrijpender zal veranderen dan nu al het geval is. Elke
week sluiten twee kerken in
Nederland de deuren dus dat
kan niet anders.
En wat er voor in de plaats
komt? Misschien wel allerlei
huiskerken of andere nieuwe
vormen van de beleving van
het christendom. Soms pakken die veranderingen verrassend positief uit, zo blijkt uit
de kerken die een doorstart
maken. Maar hoe het ook
uitpakt, wij doen van al die
veranderingen verslag en proberen ze te duiden.”
Zeeuwse
Hoe raak je als Zeeuwse verzeild in Leeuwarden? Daar
is voor Hanneke Goudappel
maar één antwoord op: door
het Friesch Dagblad ,,Ik heb
geen spijt van de keuze voor
deze inspirerende baan. Inspirerend door de mensen die ik

M
fo

pinksterzondag belijdenis doen
Portretten van jongeren die op

Enthousiast geworden voor God

Dietrich
Bonhoeffer

alle cijfers van neergang
Leeuwarden/Drachten - Dwars tegen
erzondag weer veel jonge
van de kerk in, zeggen op pinkst
openlijk kenbaar dat ze
mensen ‘ja’ tegen God. Ze maken
zijn gemeenten willen
God willen volgen en bij een van
en die morgen belijdenis
horen. Vier portretten van jonger
.
doen. Door Hanneke Goudappel

De grote
Onbekende
Jesaja 11: 1 en 1

Wanneer Paulus in de havenstad
Efeze met een twaalftal christenen
spreekt, vraagt hij: ,,Hebt u de

FRIESCH

Sören Kierkegaard

dat er een heilige Geest is!” Niet
tal
alleen toen, maar ook nu zijn er
van christenen voor wie de heilige
Geest de grote Onbekende is. En
s
dat terwijl er in de Bijbel dikwijl
gesproken wordt over deze bezielende kracht van God.
Al op de eerste bladzijde van het
eerste bijbelboek lezen we: ‘De
Geest van God zweefde over de
wateren’ (Genesis 1:2) en op de
laatste bladzijde van het laatste
bijbelboek is er nog steeds sprake
van Hem: ‘De Geest en de bruid
zeggen: Kom!’ (Openbaring 22:17).
Ook al in de tijd van het Oude Tesin
tament was de Geest werkzaam
de gelovigen.
De Geest wordt in sterke mate
vaardig over de profeten, maar
steeds zijn er bij hen beloften van
een nog rijkere werking van de
Geest in de toekomst: ‘Ik zal mijn
en
Geest uitstorten op al wat leeft
uw zonen en uw dochters zullen

geeft.
de steun en kracht die God mij
Met vallen en opstaan kom ik altijdin
weer goed terecht. Ook zie ik God
e van
andere dingen, zoals de geboort
het
een baby op de kraamafdeling in
UMC waar ik werk. Dat blijft toch
bijzonder.
Belijdenis wilde ik graag doen
in de Oase, omdat ik mij in deze
skerk thuis voel. Met een gesprek we
n
groep van acht mensen kwame
eens in de twee weken bij elkaar.
Discipel
boekje
het
Aan de hand van
s
voor het leven bespraken we thema’
elals de bijbel, Gods leiding in je
aanven, de dood, en lofprijzing en
bidding.
Het is niet zo dat ik elke zondag
geen
in de kerk zit. Dat vind ik ook
kerk
voorwaarde van het geloof. De
zie ik als plaats om te leren over
n
opstaa
Vallen en
en het geloof, en om Hem te
God
rdag
pinkste
idee
Nu mag ik op eerste
aanbidden. Dat kan naar mijn
mahet
mijn keuze voor God openbaar
ook op andere plaatsen. Wel is
dat
ken. Ik geloof dat God bestaat en ook
mooi dat je het geloof in de kerk
ik
delen.”
Hij mijn leven leidt. Dit ervaar
kunt
en
gelovig
met vele
door
in mijn dagelijks leven. Vooral

zien
Willy Bartlema (21) wil laten
dat ze verder wil met God. Daarom
prodoet ze morgen belijdenis in de
in
testantse wijkgemeente de Oase
Drachten.
,,Ik ben opgegroeid in de proin
Arke
de
eente
wijkgem
e
testants
caDrachten. Kindernevendiensten,
kerk
techisatie en meegaan naar de
waren heel normaal. Niet dat het
me altijd evenveel zei. Het hoorde
is
er gewoon bij. Door veel drukte
het geloof op een laag pitje komenop
te staan. Met vrienden had ik het
over
d
geregel
t
een gegeven momen
ehet geloof, en het bleef me interess
mee
ren. Ik wilde me er weer actiever
ik
bezig gaan houden, daarom ben
belijdeniscatechisatie gaan volgen.

profeteren’ (Joël 2:28). Dat leest
u goed: ook de vrouwen zullen
G d

Hoop
Wat Hanneke echt raakt, zegt
ze, zijn de verhalen van wat
God doet in het leven van
mensen. ,,Ik zat met tranen in
mijn ogen in de auto na een
interview dat ik had met Ilco
Dijkstra. ‘God helpt mij om
moed te houden’, luidde de
kop boven het verhaal over
deze 32-jarige man, die vanwege een aangeboren spierdystroﬁe toen al geen van zijn
spieren meer kon gebruiken.
Inmiddels is hij overleden.
Maar het getuigenis van zijn
leven is blijvend. Ilco maakte
naar aanleiding van het interview een plakboek, met
daarin zo’n zestig brieven die
hij van lezers ontving na het
interview. Dat betekende veel
voor hem. Het is mijn verlangen om deze verhalen van
hoop, van geloof, van liefde,
met u te delen.”

k ndi

Judith Fledderus (18) treedt morgen
toe tot het Leger des Heils in Leeu-en
warden. Van niet meer zo betrokk bij het geloof, is ze hier weer enthou
siast geworden.
,,Vroeger ging ik met m’n ouders
(PKN)
en broertjes naar de Dorpskerk
in Leeuwarden. Ik vond het er niet
t
echt leuk, er was weinig aandach
eigenik
ben
tiener
Als
voor de jeugd.
lijk wat uit de kerk gerold, ik kwam
kerk,
de
met Kerst nog wel eens in
n
maar verder niet meer. Vriende
vroegen me of ik mee wilde doen
met de Kerstkooruitvoering in de
Heils.
des
Leger
het
van
ie
Harmon
Dat was hartstikke leuk. Het volmijn
gende jaar deed ik weer mee; en
te helmoeder bood aan om wat mee
pen met de organisatie. We gingen
we
een keer mee naar een dienst en
kwamen er steeds vaker. De mensen
er
waren betrokken en hartelijk en
vond
n
dienste
De
jeugd.
was ook veel
ik vaak wel interessant, de preek En
was in voor mij begrijpelijke taal.
die
het zingen vond ik mooi, met al
blaasinstrumenten.
’s Zomers ging ik mee naar mul
heleboe
een
ik
waar
pen,
ziekkam

KERK

ZATERDAG

het schip. Letterlijk en ﬁguurlijk.

denken. Men is met 276 mensen
aan boord!
Van half september tot half maart
kan het gevaarlijk stormen op de
Middellandse Zee. In die periode
lag de scheepvaart destijds vrijwel

JULI

2009
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‘A murwgebeukte gemeente bloeit weer
Een
p

niet direct naar uit dat daar
veel mensen bij zouden

Uniform
van de
Daar zijn ingrijpende gebeurtenis- komen.
n Opheffen
gemeente
werd een steeds
ik geloof in
Ik dacht steeds meer:
sen aan voorafgegaan. De apostel
reëlere
b optie. Want wat
dan
doe je als de middagdienis bij een waarom
bezoek aan Jeruzalem
Hem en ervaar Hem,
stensslechts tien tot vijftien
om mezelf
bezoekers trekken? Wanhechtenis genomen
en daarna
ook niet de stapinnemen
neer
het
niet
meer
mogelijk
d
aat Hij
en heilsold
in Caesarea
gevangen gezet.
is een kerkenraad op te zetten?
te geven aan God
Hoe,lang blijf je ‘kerkje spelen’? Onze
in uniform
ikRomeinse
vreest
dat de
stadhoun zal
gemeente in Meidrecht koos voor opworden? Voortaa
c beginnen - met een compleet
even aan nieuw
der Festus
zal uitleveren
Dathemzal
naar de kerk gaan.
andere visie.
h
Sanhedrin.
Op een gemiddelde zondag zitten
houdt bijvoorhet
wennen zijn. Enhet
er nu, drie jaar later, honderdtwinHij beroept
als laatste reden tig
drinken
zalzich,
mensen in de kerk. Het is haast
beeld in dat ik niet
niet O
meer voorstellen hoe het was om
middel, op de keizer.
Als Romeins
riften komen
met minder dan veertig mensen in de
roken. Die voorsch
staatsburger had hij daartoe
het
D
kerk
te zitten. De zondagse dienst ziet
het
maar vanuit
er tegenwoordig heel toegankelijk en
niet uit de Bijbel,
recht. En zo gaat Paulus, tezamen
b uit. Er is een band, een gasteigentijds
geen moeite mee. heer
Leger. Ik heb daar
een predikant. Er
met zijn medewerkers Aristariof gastvrouw,
mensen
die koster zijn, er staan
bij het Leger aan zijn
Vroeger dacht ik
chus en Lucas en enkele andere
bloemen
e in de kerk.
rs. Maar het is
gevangenen, scheep naar Rome.
opvang voor zwerve
Nulpunt
n
mortreden
ouders
Mijn
Ze
bevinden
zich
op
een
graanveel meer!
bijzon- Wanneer je weer vanaf nul begint is
heel
ik heeft
vind
schip
dat koren
ingeladen in dat allemaal niet vanzelfsprekend.
gen ook toe. Dat
De oude kerk sloot in juni 2006 haar
Egypte. Over de scheepvaart in de
der.”
deuren nadat de gemeente gezamenoudheid moeten we niet te gering
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Het ‘verloren groepje’ van de Veenhartkerk dacht eens goed na, sloot de tent, ervoer een roeping en werd een eigentijdse kerk

Meidrecht - Kleine kerken die het water aan de lippen staat:
Je
andere legerjongeren ontmoette.
ze zijn er ook in Fryslân. Is sluiten de enige oplossing?
pelen
kon er zingen, dansen, toneels
Verschillende kerken gooiden het roer om en hebben
n. Ik werd
Inbespele
het schip
tegen alle sombere ontwikkelingen in een doorstart
of een instrument
gemaakt. In het Friesch Dagblad de komende weken een
alles bij elkaar steeds enthousiaster,
kwam tot peraantal portretten. Vandaag deel 2: De Veenhartkerk in
Handelingen 27: 1-20
en langzamerhand
GrMeidrecht. Door Marian Heek.
soonlijk geloof. Je blijft altijd wel
lij
wel
er
ben
ik
Kenners
hebben
mij
verteld
dat
maar
,
van Mijdrecht de hoofdplaats is) telt
houden
vragen
te nieuwe kerk
35.000 inwoners van wie er, ruim geDe
Hij
dat
en
Handelingen
27
de
mooiste
bebestaat
God
dat
rekend, vijfduizend nog wel eens een
zeker van
bijvoor- DeziVeenhartkerk in Mijdrecht werd kerk bezoeken. In onze directe omgeeen scheepsramp
God
ervaaris van
er voor mij is. Ikschrijving
kleiner en kleiner. Zo verder gaan kon ving leven dus ook 30.000 mensen die
sp
in En
de oudheid
die
ons
is
overgehoor
dan
nooit meer een kerk van binnen zien.
niet
meer.
De
gemeente
kwam
voor
als ik
beeld als ik zing.leverd. Lucas
Dat besef bracht een proces van
de vu
keus te staan: stoppen of doorgaan.
geeft
een
boeiend
is
geraakt zijn,
Het werd doorgaan, maar dan wel op geestelijke groei op gang, waarin we
dat mensen er door
steeds meer oog kregen voor de nood
eenve
andere manier.
verslag, uitvoerig en tot in alle
Geest.
In 2004 bestond onze gemeente uit in onze omgeving en het belang om
dat denk ik de Heilige
details nauwkeurig. Paulus zit in
juist nu een levende, wervende geslechts
st veertig leden. Het zag er

lijk tot de conclusie was gekomen dat
er iets moest gebeuren. Met elkaar
hadden we ontdekt we dat we in een
crisis zaten. In de eerste plaats waren
er de cijfers: het nulpunt kwam langzaam in zicht. Wie doet straks het
licht uit?
In het proces van nadenken over
onze toekomst ontdekten we echter
ook de nood in onze omgeving. De
gemeente De Ronde Venen (waar-

meente te zijn. We gingen beseffen dat we niet de luxe hadden
om de gemeente op te heffen.
Er ontstond meer dan ooit
een gevoel van roeping dat
we er moesten zijn voor
onze omgeving.
Tegelijk moesten we
samen ook weerstanden
overwinnen. We merkten
dat het jarenlange proces van achteruitgang ons ook geestelijk getekend
had. Is er werkelijk nog hoop voor
deze kerk? Zou er ooit nog iemand bij
ons binnen willen stappen? We waren
murw gebeukt door het steeds weer
een stapje achteruit moeten doen. We
moesten samen het geloof terug vinden dat Jezus de Heer is van zijn kerk,
dat juist dat kleine, in mensenogen
verloren groepje, in Zijn handen kan
uitgroeien tot iets moois.
Tijdens diverse gemeenteavonden
dachten we verder na over wat voor
een kerk we zouden willen zijn. De
conclusie was: een kerk gericht op
het dorp, die past bij vandaag, waar
onze vrienden zich ook thuis zouden voelen. Een kerk voor jou, voor
vandaag en voor De Ronde Venen.
Om zo’n kerk te worden, moesten we
veel ingrijpender veranderen dan we
gedacht hadden. Echt alles in de kerk
werd opgeheven. Van de diaconie tot
het kerkblad en de postvakjes in de
hal van de kerk. De kerk ging ook
echt een paar weken dicht om daarna
als een nieuwe kerk weer open te
gaan. We kozen ervoor om alle energie te stoppen in één goede dienst op
zondag, een netwerk van kringen en
missionaire activiteiten. Het effect: de
Veenhartkerk heeft meer dan hon-

Elke laatste vrijdag van de maand
draait er in de Veenhartkerk een goede film. Het is een van de activiteiten
binnen de Veenhartkerk om iets te
betekenen voor de omgeving. Het gebouw staat door de week leeg, terwijl
er een groot beamerscherm hangt. In
het dorp zelf is geen bioscoop; een gat
in de markt zou je denken. En een
ideale gelegenheid om iemand mee te
vragen. In de afgelopen periode hebben we zo een grote groep mensen
kunnen bereiken.
Toch merk je bij zo’n activiteit dat
het nog steeds moeilijk is om mensen
mee te nemen. Echt kerk zijn voor
de Ronde Venen blijkt niet altijd vanzelf te gaan. Er wordt heel hard aan
getrokken door iedereen, veel werk
verzet. Maar soms lijkt het effect minimaal en is het heel gemakkelijk
om dan maar te focussen op het werk
binnen de gemeente in plaats van
daarbuiten. Maar het doel blijft om
ons naar buiten te richten en elkaar
daartoe te motiveren. Dat gevecht aangaan, hoort bij kerk-zijn.

Koffie en limonade drinken na de kerkdienst in de Veenhartkerk in Meidrecht. Foto: Veenhartkerk

derd leden en een nog grotere groei in
opkomst tijdens de diensten.
Slechts drie mensen konden dit
proces niet meemaken en vertrokken
naar een andere kerk in het dorp.
Radicaal
De herplanting is voor de gemeente
een soort bekeringsproces geweest.
We moesten veel radicaler veranderen dan we dachten. We hebben de
nood van onze omgeving leren zien,
we hebben opnieuw ontdekt wat de
roeping van de kerk eigenlijk is en we
hebben vooral Jezus en zijn genade
weer in het centrum gezet. Voor veel
gemeenteleden heeft dat tot geestelijke groei geleid. En dat is vooral te
zien in de keuzes die mensen maken
en de prioriteiten de ze stellen in hun
eigen leven.
Drie jaar geleden zouden gemeenteleden niet snel een gast meenemen
naar een kerkdienst. Inmiddels is dat
anders. Dat komt door de missie van
de Veenhartkerk: hart voor gemeente
de Ronde Venen. Als die missie je

raakt, werkt dat door in je eigen leven.
Een kerk die er niet alleen is voor haar
eigen leden, maar ook voor vrienden,
buren en collega’s doet een beroep op
jezelf. Hoe sta ik zelf in de gemeente?
Maar ook: wat beteken ik voor de
Ronde Venen? Waar kan ik laten zien
dat ik christen ben en iets vertellen
over Jezus? Op deze manier is de kerk
niet alleen iets voor je zelf, maar ook
voor je omgeving.
Minibekering
In september is er weer een welkomstdienst. Een nieuwe groep mensen sluit
zich dan aan bij de Veenhartkerk. Een
welkomstdienst is voor de gemeente
heel enthousiasmerend.
Geregeld wordt ons gevraagd, als
we iets over de Veenhartkerk vertellen, wat voor mensen op onze kerk
afkomen. Vaak hebben de bezoekers
een kerkelijke achtergrond. Maar ze
hoppen niet zomaar van kerk naar
kerk omdat ze gewoon een leuke gemeente voor zichzelf zoeken.
De mensen die lid worden van de
Veenhartkerk maken vaak een soort

bekeringsproces mee. Je zou het een
‘minibekering’ kunnen noemen.
Sommigen durven voor het eerst
sinds hun belijdenis het avondmaal
te vieren. Anderen herontdekken het
geloof na jaren niet of nauwelijks
kerkdiensten te hebben bezocht.
Voor iedereen is het een proces van
het krijgen van een hechtere relatie
met Jezus. Het zijn jonge mensen,
maar ook vijftigplussers en gezinnen.
Hun getuigenissen tijdens een welkomstdienst zijn bijzonder. Het zet je
weer op scherp.
Voor niet-kerkelijken blijkt de gang
naar een kerk een enorme drempel.
Vaak lopen er via gemeenteleden wel
contacten, maar de stap om echt mee
te gaan doen in een kerk is groot. In
gesprekken blijkt ook hoe ver de kerk
van hun persoonlijk leven af ligt. Maar
wat zou het gaaf zijn als ook die groep
de weg naar de Veenhartkerk, en vooral naar Jezus weet te vinden. Want er
is nog veel te doen als je weet dat niet
meer dan 15 procent van de inwoners
van de Ronde Venen betrokken is bij
een kerkelijke gemeente.

Sponsors
Leden van de Veenhartkerk dragen
naar verhouding financieel veel bij.
Ook dat heeft te maken met prioriteiten en keuzes. Maar zonder sponsors van buiten de gemeente kan
de Veenhartkerk nog niet bestaan.
Gelukkig zijn er mensen die enthousiast zijn over de Veenhartkerk, voor
ons willen bidden en ons ook financieel willen steunen. Deze mensen
maken dit soort processen mogelijk
en mogen op een bijzondere manier bijdragen aan Gods werk in De
Ronde Venen.
Verder ontvangt de Veenhartkerk
extra financiële steun uit het kerkverband. De beginfase van een herplantingsproject vraagt op financieel
gebied een heel grote inspanning.
Groter dan we als gemeente zelf kunnen opbrengen. Die inspanning moet
je leren zien als een investering. We
verlangen als Veenhartkerk door te
groeien naar een gemeente die niet
ontvangt maar uitdeelt. Het is onze
droom dat vanuit de Veenhartkerk
weer nieuwe gemeenten worden geplant.

i Meer informatie: www.veenhartkerk.nl
i Marian Heek is gemeentelid van de

Veenhartkerk en getrouwd met de predikant Gebram Heek

i In het Friesch Dagblad van 10 juli
stond het eerste deel uit deze serie.

stil. Paulus, die al tweemaal een
schipbreuk heeft overleefd, waar-

Leerlingen Friese Poort bouwen schoollokalen in Oekraïne

Hitte of geen
hitte: het gaat als een speer
,,Het Friesch Dagblad benadert het nieuws
evenwichtig.
Geen sensatie, maar degelijke berichtgeving.
Maatschappelijke ontwikkelingen worden vanuit het
evangelie geduid. En ik proef een oecumenische geest.”
schuwt de scheepskapitein en de
hoofdman Julius om niet verder
te varen want hij voorziet grote

averij. Aangelokt door het zachte

weer valt toch het besluit door te
varen naar Phoenix, een haven
op Kreta die geschikt is om te
overwinteren.

Het blijkt een rampzalig besluit te
zijn want een storm overvalt het
schip, het kan de kop niet in de

wind houden en is hulpeloos aan
de elementen overgeleverd.
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We willen ook dat andere geluid
laten horen. Hoe een jongere echt
verandert. En ook hoe iemand kracht
vindt in moeilijke tijden

DAGBLAD

Angst is de
hoogtevrees van
de vrijheid

heilige Geest ontvangen toen u tot
het geloof kwam?” Zij antwoorden:
,,Wij hebben zelfs niet gehoord

tijd
voor

ving. Het is meer dan het omdraaien van een sleutel.”

KERK

DAGBLAD

De werkelijke
tijdgeest is de
Heilige Geest

ontmoet. Ik denk aan de 110
(aspirant)gemeentestichters
die onlangs bijeenkwamen in
Amersfoort: allemaal mensen
die zoeken naar nieuwe wegen van kerkzijn. Twintigers
en dertigers waren in de meerderheid op die bijeenkomst.
Zij zijn helemaal niet bang dat
binnenkort iemand ‘als laatste het licht uit doet’. Mooi
voorbeeld van een beweging
van jonge mensen die nieuwe
woorden vinden voor hun
verbondenheid met Christus,
én die aan die verbondenheid handen en voeten geven.
Ze strálen het geloof uit. Dat
kwam ook geweldig tot uiting
bij het nog jonge christelijke
muziekevenement Festival316
dat vorig jaar 2900 bezoekers
naar Ureterp trok.
Hanneke heeft veel geschreven over de aanstaande kerksluitingen in Leeuwarden.
,,Dat heeft enorm veel impact
op mensen. Die kant moet je
ook laten zien in je berichtge-

Jasinja - 24 leerlingen
en zes docenten van
ROC Friese Poort zijn
in de Oekraïne met
de organisatie World
Servants. Ze bouwen in
het dorp Jasinja twee
schoollokalen samen met
de plaatselijke bevolking.
R b M ll h d

Gerard de Korte, bisschop van Groningen-Leeuwarden

Paus Benedictus
De Betteld wordt
heeft pols gebroken multifunctioneel
na val in bad
vakantiecentrum
Vaticaanstad - Paus Benedictus XVI
heeft tijdens zijn vakantie in het noorden van Italië zijn pols gebroken.
De 82-jarige leider van de RoomsKatholieke Kerk liep de breuk in zijn
rechterpols op bij een val in bad. ,,Het
is niets ernstigs”, aldus een woordvoerder van het Vaticaan gisteren.
Benedictus liep gisteren het ziekenhuis van Aosta binnen ter controle,
waar medici een röntgenfoto namen
van zijn pols en er gips omheen deden.
De paus gleed in de nacht van donderdag op vrijdag uit in Les Combes,

Zelhem - Vakantiepark en conferentiecentrum De Betteld in Zelhem in de
Achterhoek groeit uit tot een multifunctioneel park. De Betteld werkt
met steeds meer organisaties samen
om het hele jaar door „mee te bouwen
aan Gods Koninkrijk”, aldus de organisatie in een persbericht.
Steeds meer organisaties organiseren in Zelhem christelijke kampen,
cursussen en trainingen en in de toekomst wil De Betteld nog meer samenwerkingsverbanden aangaan.
Zo is de Betteld de locatie voor de
cursus Carrière met God van CBMC en

5

Tijd voor Friesch Dagblad

i ,,Het leuke aan een baan bij het Friesch Dagblad is dat je

bibu

heel intensief samenwerkt met je collega’s om een mooie krant
in elkaar te zetten. Het is vroeg opstaan, hard werken, strakke
deadlines. Maar ook: elke dag weer een hoop lol.”
Linda van der Nat. 058-2987685. opinie@frieschdagblad.nl

Tijd voor
een eigen kijk op de wereld
Zit alles echt wel zo in elkaar als iedereen beweert?
En hoe verliezen we de knikkers niet uit het oog?
De Friesch Dagblad-redacteuren op de binnen- en
buitenlandredactie doen het nét even anders.

H

et is nou eenmaal
een
regionale
krant. En dus moet
het nationale en internationale nieuws vaak voorrang
verlenen aan nieuws dat zich
dichterbij huis afspeelt. Voelen de redacteuren binnen- en
buitenland zich het ondergeschoven kindje van de redactie? Nee hoor. Het is een extra
motivatie om zó te schrijven
dat ze toch een prominente
plaats in de krant kunnen
opeisen. Binnen/buitenland ‘bibu’ voor intimi - redigeert
dus niet alleen artikelen van
persbureaus, maar produceert vrijwel dagelijks eigen
stukken.

Luns
Buitenlandredacteur Niek van
der Molen moet het antwoord
schuldig blijven op de veelgestelde vraag welk mondiaal probleem hem het meest
boeit. ,,De meeste ontwikkelingen en gebeurtenissen in

CHRISTELIJK

de wereld hebben mijn bijzondere aandacht. Dat is wel
zo prettig omdat ik daardoor
met nieuwsgierigheid de internationale politiek blijf volgen. Omdat wij, zoals minister
Joseph Luns eens zei, als klein
land veel buitenland hebben,
mag ik niet klagen over het
aanbod van nieuws. Nieuws
dat ook voor een regionale
krant van belang is, omdat het
ook lezers in Fryslân raakt wat
er in Israël of Afghanistan gebeurt, of hoe het staat met de
opwarming van de aarde.”
Die vrijheid om elk mogelijk

Het grootste
risico is de
politiek te veel
als spel te zien
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nleving
Cohen wil een fatsoenlijke same a 3
waarin iedereen erbij hoort Pagin

Klaas en Simon duiden hun oude11
a
vriendschap in een roman Pagin

onderwerp aan te pakken
dat ik belangrijk vind, maakt
het werk afwisselend en leerzaam, zegt binnenlandredacteur Linda van der Nat. ,,Ik
schrijf zelf graag over ontwikkelingssamenwerking. Maar
het spannendste vind ik het
een verhaal te schrijven over
een onderwerp waar ik, voordat ik eraan begin, helemaal
niets van af weet. Bioplastic
of zo. Wanneer ik een hoogleraar of deskundige interview
over nieuwe ontwikkelingen
in zijn of haar vakgebied, of
wanneer ik op onbekende informatie stuit, dan komt zo’n
onderwerp helemaal tot leven.
Na aﬂoop heb ik dan echt het
gevoel dat ik weer wat wijzer
ben geworden.”
Vooral in de aanloop naar
verkiezingen kan de binnenlandse politiek rekenen op
warme aandacht. ,,Kabinetten
vallen, partijleiders komen en
gaan: never a dull moment”, zegt
Henk van der Laan, redacteur

Hoofdredacteur Lútsen Kooistra

Internet: www.frieschdagblad.nl

Analyse
Henk van der Laan

Leeuwarden - Het vertrek gisteren
er
van PvdA-lijsttrekker en partijleid onWouter Bos uit de politiek kwam
mse
verwacht. Maar met de Amsterda
de
burgemeester Job Cohen krijgt
opvolger.
de
PvdA wel de gedroom
Al jaren geldt Cohen bij de sociaalde
democraten als de grote man op
door
achtergrond. In 2003 was hij al
Bos naar voren geschoven als kandidaat-premier.

De
Jan Peter Balkenende te worden.
gecampagne zou naar verwachting
domineerd worden door de aanpak
zal
van de economische crisis. Dat
nog steeds een thema blijven, maar
zich
Cohen heeft de afgelopen jaren
meer geroerd in het integratiedebat.
En dat biedt PVV-leider Geert Wilders
de mogelijkheid zich in die discussie
.
daarover nog meer te profileren
Het CDA zal daarom de eigen
de
positie moeten herdefiniëren. Als
teken
komende drie maanden in het
te
van integratie en immigratie komt
Cohen
staan, zal het een strijd tussen
en Wilders worden. Het CDA heeft

samengaan
Symposium over de risico’s van

Kerken zijn
te kortzichtig
bij fusieproces
willen gaan,
Utrecht - Plaatselijke kerken die samen
te weinig vanuit een
doen dat te vaak uit geldnood en
nlijke doelen of
gezame
en
verzuim
intrinsieke wens. Ze
soms tot grote ellende:
waarden te formuleren. Dat leidt
en van de fusie.
ontbind
het
tot
van gezondheidsklachten
Door Lodewijk Born.
m
Dat bleek gisteren op een symposiu
Steden
van de Vereniging Beraad Grote
,,Sain de PKN over fusies van kerken. bemengaan moet komen vanuit een
moet”,
het
zield verlangen. Niet omdat
s),
waarschuwde Jan Scheurer (ex-Philipbedie veel fusies meemaakte in het
vaak
drijfsleven In de praktijk is geld

tijd
voor

fudie gemeenteleden voelen bij een er
als
sie. Een fusie is alleen succesvol
waarnieuwe, gezamenlijke doelen of
hij.
den worden geformuleerd, stelt
Van de 246 PKN-gemeenten in Frys-,
lân zijn er inmiddels 91 gefuseerd
de
zegt ds. Piet Beintema, die namens
landelijke kerk veel Friese fusieprol idt Ik denk dat tussen
b

Friesch
Dagblad

Dwars
Op de bibu- en opiniepagina’s
gaat het vaak over de dilemma’s waarmee de samenleving worstelt en waarvoor het

Colofon

Vandaag hebben we veel bewolking, soms even zon en meest
droog weer. Het wordt daarbij
ongeveer 7 graden, bij een matige
tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we perioden
7
met regen en wordt het zo’n
graden. Het waait daarbij matig
tot krachtig uit het westen tot
29
pagina
verder
Zie
noordwesten.

nieuwe leider krijgt, is het bezwaar
ngen
de afgelopen jaren weinig aandacht
van slechte persoonlijk verhoudi
een
besteed aan het definiëren van
in elk geval weggenomen.
inteduidelijk eigen standpunt over
Sterker nog: Cohen heeft het CDA
gratie. De christendemocraten moeiets te bieden. De kandidaat-lijsttrek Juist
PvdA-par
het
ten hun strategie goed herzien.
in
jaar
ker schreef vorig
na
het
nu het minder gaat met de partij
tijblad Socialisme & Democratie dat
ak’.
de slecht verlopen gemeenteraadsver‘Doorbra
nieuwe
een
tijd is voor
g
mokiezingen en het vertrek donderda
Volgens Cohen moet de sociaalde
van ‘kroonprins’ Camiel Eurlings. ook cratie weer een relatie aangaan met
Met het vertrek van Bos gaat er
de religie.
saweer een deur open. Een nieuwe
het artikel dat intein
schreef
Hij
leek
CDA
menwerking tussen PvdA en
gratie via religie kan lopen. Cohenst
verkeken na de val van het kabinet.
vindt dat de vrijheid van godsdien
Daar lagen namelijk ook de slechte - een positieve grondrecht is. Dat
zijn
verhoudingen tussen Bos en Balkenen
houdt in dat iedereen vrij is om
een
PvdA
de
Nu
.
grondslag
de aan ten

Friesch Dagblad een scherp oog
heeft. ,,Als het gaat om euthanasie, abortus, orgaandonatie, zaken van leven en dood,
dan heeft onze krant vaak
een ander verhaal te vertellen
dan de meeste andere media
in Nederland. Niet op een betuttelende wijze, maar open
en eerlijk de vraag stellen: zit
het echt wel zo in elkaar als
iedereen beweert? Deze kritische instelling trekt mij sterk
aan”, zegt redacteur Pieter
Anko de Vries.
,,Dat geldt voor veel meer
onderwerpen, zoals de kredietcrisis en het klimaatdebat. Ik
vind het prachtig dat ik soms
artikelen kan schrijven waarin
vraagtekens worden gezet bij
meningen die ‘in’ zijn. Of dat
ik dwarse denkers kan interviewen of uitnodigen om een
artikel in onze krant te schrijven. Dat zijn vaak niet de makkelijkste verhalen, maar ze
bieden verdieping en kunnen
je de ogen doen openen.”

Prachtig dat ik artikelen kan schrijven
waarin vraagtekens worden gezet bij
meningen die ‘in’ zijn

e Simone Lamsm
Perioden met regen Topviolist
het allerbeste Weekendbijlag
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Natura 2000 biedt meer mogelijkhe
den dan overheid en bedrijfsleve
n zien

Nederland blijft liever navelstare

weer bij het CDA brengen
Bruggenbouwer Cohen kan PvdA
de
De positie van Wouter Bos stond
afgelopen weken niet onder druk. de
en
Ondanks de val van het kabinet
raadsgemeente
verlopen
desastreus
- was
verkiezingen - 600 zetels verlies
de stemming bij de sociaaldemocrageten goed. Heel opmerkelijk werd
’. Niet
wezen naar ‘de goede peilingen
winst
dat de partij in de peilingen op
stond, de PvdA verloor alleen minder
dan voorheen.
De campagne gaat nu beginnen
t
zonder Wouter Bos. Dat verander
de aard van de campagne volledig.
het
Na de val van het kabinet leek
r
een strijd tussen Bos en CDA-leide

binnenland en voornamelijk
bezig met politieke verslaggeving. ,,Het belangrijkste is dan
nog niet eens wát er gebeurt,
maar waaróm. Sommige politieke feiten lijken groot, maar
zijn het niet. Terwijl onopvallende gebeurtenissen later een
grote invloed kunnen blijken
te hebben.
Het grootste risico is om de
politiek te veel als spel te zien.
Het gaat natuurlijk ook om de
knikkers. Den Haag of Brussel maken wetten en zetten
beleidslijnen uit die ons leven
som vérgaand beïnvloeden.”
Vaste specialisten leveren
over die ‘knikkers’ regelmatig
verdiepende bijdragen, onder
wie Koos van Houdt, Frans
Wijnands, Eelke de Jong, Sytze
Faber en Gerrit de Jong.

geloof in te richten volgens eigen
hier
denkbeelden en dat de overheid
niet
ruimte voor moet bieden. Dat is
alleen bedoeld voor moslims, maar
n.
geldt net zo goed voor christene
de
In de optiek van Cohen kunnen
christendemocratie en de sociaalde
.
mocratie elkaar goed aanvullen
er
Cohen is duidelijk een voorstand
van
niet
van een neutrale staat en
er
hoeft
een seculiere staat. Cultureel
tussen
liggen
te
dus geen kloof meer
ligt
PvdA en CDA. Het echte conflict
dan misschien toch op het sociaaleconomisch vlak. Meer hierover op
pagina 3 en 5

Premier Balkenende heeft zich afgelopen
zomer bij
voorzitter van de Europese Commissie
José Manuel Barroso
beklaagd over de starheid van de
Natura 2000-richtlijnen.
Het zou de economische activiteiten
schaden, aldus de
premier. Die kritiek is onterecht.
,,Natura 2000 biedt meer
kansen dan Nederland grijpt.” Door
Linda van der Nat.

n

21

JANUARI

2010

Hoofdartikel

ineens met elkaar mooie oplossingen
veel gezien als een bedreiging.
kan bedenken.”
In het veranderd worden. Het
lijkt erop dat ze
buitenland wordt veel actiever gezocht
Van Apeldoorn noemt de kritiek
bij Balkenende gehoor hebben
gevonBalkenende dan ook begrijpelijk, van naar manieren om natuur en economie den. De bezwaren
maar
niet terecht. ,,Het is onzin te denken te combineren. Natura 2000 biedt meer zijn brief aan Barrosodie Balkenende in
noemde - met het
kansen dan wij grijpen. In Frankrijk
dat Natura 2000 een rem zet op
voorzorgsprincipe valt niet te werken,
econo- worden er dankzij Natura
mische ontwikkelingen. Barroso
2000 be- het evenwicht met
zegt in
sociaaleconomische
zijn brief dat de richtlijnen voor
belangen
is zoek, economische ontde aangewezen gebieden best kunnen
wikkelingen vallen stil, er zit
passen
te weibinnen de sociaaleconomische context Het is onzin te denken
nig dynamiek in doelstellingen,
De eerste conclusie van de commissie-Dav
het
van een gebied.”
ids in het Irak-rapport
draagvlak ebt weg - dat zijn dezelfde
dat Natura 2000 een
ligente manier opnemen in ons
eigen
is dat het beter was geweest als
Tammo Beishuizen, bestuurder
argumenten die de landbouworgan
beleid? In Nederland gaat dit moeizahet Irak-onderzoek veel eerder
irem zet op economische
bij LTO Nederland maakt daaruit
had
saties gebruiken tegen Natura
mer dan in andere landen. Dat
op
2000. plaatsgevonden. Dat is een kritiekpunt
komt dat Nederland het zich
Het lijntje is snel gelegd. Het interesdat de Tweede Kamer zichzelf
onnodig
ten eerste omdat de gebieden
die in lijk maakt en is doorgeschotenmoei- ontwikkelingen
sante is dat vertegenwoordigers
moet aanrekenen. Met de commissie-De
met
van
it cijfers van het Planbureau Nederland zijn aangewezen als Natura de aanwijzing van al
Wit, die deze week begonnen
Europese boerenorganisaties
die gebieden. ,,Na
zeggen is met onderzoek
voor de Leefomgeving blijkt dat 2000-gebied relatief klein zijn.
jaren werken met deze richtlijnen
dat ze ook problemen tegenkomen
naar de financiële crisis, kan de
Grote
gebieden
kozoals
paalde
de
Wadstreekproducten
bij
Kamer laten zien
de biodiversiteit in Nederland
geproduceerd. de implementatie
men we er nu achter dat juristen
denzee en de Veluwe heb
van de
en Europa de afgelopen jaren
hiermee kennelijk veel te strak Ondernemers in de recreatieve sector richtlijnen en dat het Natura 2000- niet weer dezelfde fout te maken.
fors is je in andere landen meer.
niet
weten
simpel is
klanten naar zich toe te trekken
achteruitgegaan. In Europa als
zijn omgegaan”, aldus Beishuigeheel
om met elkaar tot een werkbare
Uit het rapport van de commissie-Dav
door te zeggen: dit is niet voor niets
resteert bijna de helft van de oorspron- Het gevolg is dat planten
situids blijkt dat de Kamer
zen. Hij verwacht dat de overNatura 2000-gebied; kijk eens hoe een atie te komen, maar dat ze er niet echt lange tijd
kelijke biodiversiteit. Om die achteruit- en dieren eerder onder
mooi ongelukkig mee zijn.”
afwezig was in het debat over Irak.
heid nu ruimte gaat creëren.
druk komen te staan van
het hier is.”
gang te stoppen, heeft de Europese
Op zichzelf is dat ver,,Naast de landbouw lopen
Unie economische
Van Apeldoorn zou Nederland
activiteiklaarbaar aangezien Nederland
Natura 2000 in het leven geroepen.
zich in 2002 in een politieke en
ook andere economische Profiteren
ook willen aanraden meer naar dan
econo
natuurbeschermingsbeleid is een Dit ten. Ten tweede heeft in
het
buitenland te kijken. ,,Ze zijn
toekomst sectoren zoals de bouw en Niet iedere
Eu- Nederland de natuur lang
ropees netwerk van de waardevolste
in het mische crisis bevond. Toch is het jammer dat de politiek
sector gaat even slim om
recreatie en ook defensie met
na 2003 nooi
de Natura 2000-richtlijnen. Van buitenland veel verder met integraal een goed politiek
natuurgebieden op het grondgebied buiten de economie gestaan.
en
verkeer tegen proble- Apeldoorn:
beheer. De betrokken partijen
debat gevoerd heeft over de vraag
Natuur mocht wel, maar
van de lidstaten van de Europese
en on,,Op het gebied van recre- dernemers
of de steun aan de
men aan met Natura 2000.”
Unie. in aparte, kleine stukjes. alleen
praten meer met elkaar. Ne- oorlog terecht was
atie is men heel actief op zoek
In Nederland omvat het netwerk
Die tweedenaar derland
Van Apeldoorn ziet in Ne- manieren
gebieden die zijn beschermd op 162 ling is niet makkelijk nu ze ineens bij derland een strikte
om te kunnen profiteren singen loopt daarin achter. De oplosgrond elkaar gezet zijn. Als
scheiding tussen van Natura
voor de problemen met Natura
Davids’ werk was eigenlijk een
je twintig jaar economie en
van de Vogelrichtlijn uit 1979 en
2000.
In
taak
de
landbouwsector
van de Tweede Kamer. Maar
de
natuur, waardoor een gebeurt
2000 die Balkenende noemt, liggen
bitatrichtlijn uit 1992 en ‘vertaald’ Ha- lang met de ruggen tegen elkaar hebt integraal beheer
dat minder snel en minder
in dit was niet de eerste
in de gestaan, kun je niet verwachten
landen als Frankrijk en Engeland.
veel moeizamer van succesvol.
keer dat de Tweede Kamer weinig
Nederlandse Natuurbeschermingswet.
Maar
Agrariërs
dat je de grond komt. ,,Natuur
werk maakte
wordt nog te meen anti-richtlijnenzijn over het alge- Nederland houdt het liever bij navel- van haar controlerende
Volgens premier Balkenende schiet
en willen dat ze staren.”
taak bij een crisissituatie. De regering
krijgt
Natura 2000 zijn doel voorbij door
te
dan ruimte om te handelen onder
strikte regelgeving, zo schreef
het motto dat ‘je de brandweer
hij afgelopen zomer aan Barroso. Het
niet moet storen bij het blussen’.
EuroHet resultaat is alleen wel dat als
pese natuurbeschermingsbeleid
de
schrijft
brand gedoofd is er nog nauwelijks
voor dat er geen economische activiteiwordt teruggekeken of de regering
ten ontplooid mogen worden in
Natura
wel
goed
gehandeld heeft. En als het gebeurt,
2000-gebieden wanneer dit schadelijk
dan is het vaak al weer
is voor de planten en dieren in
lang geleden.
zo’n
gebied, het zogenaamde voorzorgsprinHet is jammer dat de Tweede Kamer
cipe. Volgens Balkenende verliezen
(of Provinciale Staten of
door dit principe ,,ondernemers
hun
gemeenteraad) niet eerder aan
bestaansmiddelen, terwijl de activiteide bel trekt bij een crisissituatie
of bij
ten die zij ontwikkelen eeuwen
een vastlopend besluitvormingsproces.
De Kamer is immers het controzijn”. De premier voegt eraan toe oud
dat
lerende orgaan. Helaas blijken
door deze ontwikkelingen de publieke
coalitie-afspraken vaak belangrijker
steun voor Natura 2000 vermindert.
te
zijn.
Hij pleit voor een versoepeling van
het
Europese beleid.
Het is daarom goed

Een actieve Tweede Kamer...
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dat deze week de verhoren van
de commissie-De Wit naar de oorzaken van
de financiële crisis zijn begonnen.
Hier zal niet alleen de regulering
van de financiële markten ter sprake
komen, maar eveneens het optreden
van de regering bij de bankinterventies in het najaar van 2008.
Het gevaar was groot dat er gezegd
werd dat de crisis nog niet voorbij
was en dat onderzoek ernaar moest
wachten. Met het risico dat de huidige
regering dan al vertrokken was.
Nu laat de Kamer zien dat deze
regering alsnog verantwoording
moet
afleggen over deze miljardenoper
atie. En dan is het niet eens zo
belangrijk of de commissie-De Wit
met hele harde conclusies komt.

Opmerkelijk
Rob van Apeldoorn, senior onderzoeker
bij Alterra Wageningen UR en
nauw
betrokken bij Natura 2000, noemt
de
brief van Balkenende opmerkelijk.
,,De richtlijnen zijn door alle lidstaten
ondertekend, waarmee ze hebben
beloofd ze te verankeren in hun
eigen

wetgeving en beleid. Balkenende
wil
blijkbaar op zijn schreden terugkeren.
Dat is vreemd.”
Dat de richtlijnen door de lidstaten
zijn overgenomen, wil niet zeggen
dat
de landen niet stoeien met de
uitvoering, aldus Van Apeldoorn. ,,Ze
vragen
zich af: hoe kunnen wij dit op een
intel-

Grote Natura 2000-gebieden,
zoals de Veluwe, zijn er met name
zijn relatief klein. Foto: ANP
in andere landen. De gebieden

Aanvallen tonen voorbereidingen

aan voor tweede ronde, zeggen

die in Nederland onder Natura

2000-richtlijnen vallen,

betrokkenen

Palestijnen vrezen nieuwe Gaza-oo
Ee
rlog
al
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Volgens sommige prominente Palestijnen
en Israëli’s
groeit de kans op een nieuwe aanval
op Gaza. De voorbije
week zijn er van beide zijden opnieuw
raketten afgevuurd
en luchtaanvallen uitgevoerd. Door
Mel Frykberg.

B

ij de Israëlische aanvallen vielen vijf Palestijnse doden en een
aantal gewonden. De operatie
was een antwoord op de hervatting
van raketaanvallen uit de Gazastrook.
Tot nog toe is

het de ernstigste escalatie sinds operatie Cast Lead (Gegoten
50Lood)
vorig jaar.
Israëlische aanval toont aan
re dat,,De
Israël voorbereidingen treft voor

Uit de eerste verhoren van de commissie-De
Wit blijkt dat de ondervraagden klagen over het gebrek
aan toezicht bij De Nederlandsche
Bank. Het is dan verleidelijk om
de zwarte piet neer te leggen bij
DNBdirecteur Nout Wellink. Maar de
slechte controle door DNB kan
ook
voortkomen uit niet adequate regelgeving.
Dat is iets wat de commissie moet uitzoeken.

Yoav Galant van het Zuidelijke
Commando van Israël vorige week
dat
rust in het zuiden wellicht tijdelijk de
is.

Het lijkt erop dat
Hamas intussen ook
langeafstandsraketten heeft
waarmee Tel Aviv bereikt
kan worden

,,Voor mij is het Friesch Dagblad een krant die rust brengt.
Een goede balans tussen economisch nieuws, natuur en
alles wat mensen raakt. Met informatieve artikelen en
veel diepgang.”
een grote militaire operatie
in de
Gazastrook. Via politieke en
mediacampagnes probeert Israël daar
ook
internationale steun voor te werven”,

De
be zegt de leider
van de Islamitische Jivi had, Khalid Al Batsch,
in een officiële
verklaring.
vo
Aftellen

Maar ook in Israël zelf klinken
pessimistische geluiden. ,,Het aftellen
naar
de tweede

Gaza-oorlog is begonnen”,
columnist en analist BradDschrijft
ey Burston in
dagblad Haaretz. ,,Een
weede oorlog
hij lijk

Lutz Jacobi uit Wergea, Tweede Kamerlid voor de PvdA

,,We verwachten nog een ronde
in
Gaza”, zei generaal-majoor Yom-Tov
Samia, zijn voorganger, zondag
op
radio. Volgens hem moet Israël de
de
veertien kilometer lange Philadelphi
Corridor bezetten tussen Gaza
en
Egypte, waar met honderden tunnels
de blokkade wordt omzeild Volgens

...en verantwoording
Het is jammer dat de discussie
na veel onderzoeksrapporten versmald wordt tot de vraag of de
minister nog wel kan aanblijven.
Het
belangrijkste zou moeten zijn om
te kijken of er goed gehandeld
is en
wat de lessen moeten zijn. Een
interessantere vraag dan de toekomst
van een bewindspersoon is hoe
regelgeving en controle beter kunnen
worden.

Palestijnse arbeiders slopen een

huis dat verwoest werd in de

Gaza-oorlog van vorig jaar. Foto:

EPA

De schuldvraag reduceren tot de
poppetjes is eenvoudig. Het
maakt de zaak overzichtelijk en
eenvoudig, voor publiek, pers en
politici. Maar als er geen persoonlijke
fouten zijn gemaakt of als het parlement niet bewust verkeerd is geïnformeerd,
kan het schadelijk zijn om
alleen over personen te praten.
Wanneer onderzoeken gereduceerd
worden tot discussies over
personen zullen vooral bewindslieden
fel tegen deze onderzoeken zijn.
Dan worden parlementaire onderzoeken
uitgesteld of afgeschoten. Dat
is waarschijnlijk ook de reden dat
het zo lang geduurd heeft voordat
er
een deugdelijk Irak-onderzoek
kwam. Maar het is juist van belang
om
af te vragen wat het Irak-dossier
ons kan leren over bijvoorbeeld
onze
verhouding tot de Verenigde Staten.
Zeker gezien de lopende discussie
over de verlenging van de missie
in Uruzgan

7

Tijd voor Friesch Dagblad

i ,,Cultuur is een verrijking, zorgt voor ontspanning en draagt

cultuur

bij aan je ontwikkeling. Beeldende kunst, boeken, ﬁlms en muziek
kunnen je emotioneren én afstoten. Ze laten je nadenken over hoe
je in het leven staat. Onmisbaar dus voor onze krant.”
Ellen Stikkelbroeck. 058-2987657. cultuur@frieschdagblad.nl

Tijd voor
diepgang en gedrevenheid
Fryslân zit vol mensen die barsten van talent en passie.
En dat is wat anders dan glitter & glamour. Ze hebben
allemaal een bijzonder verhaal te vertellen en geven
kleur aan het leven.

E

en levendige kooren muziekwereld, de
vele toneelverenigingen, de iepenloftspullen, de
kunstenaars die er actief zijn...
er gebeurt zoveel in Fryslân,
mensen doen zoveel bijzondere dingen! De twee cultuurredacteuren geven meteen toe,
het is een worsteling om daar
een keuze uit te maken.
Want het is natuurlijk níét
zo dat Ellen Stikkelbroeck en
Rianne Kramer van de ene
voorstelling naar de andere
uitvoering trekken. Daar hebben ze helemaal geen tijd
voor. ,,Een groot deel van het
werk bestaat uit denken, kiezen, plannen: wat vinden we
belangrijk, wat is verrassend
en verrijkend voor de lezer.”
Ze bewaken daarnaast het
nieuws, volgen het Friese culturele beleid en analyseren de
grote ontwikkelingen - van de
opkomst van eReaders tot een
zich terugtrekkend bedrijfsleven als cultuursponsor.

De cultuurredactie levert bijdragen aan de weekendbijlage
Sneinspetiele en elke woensdag
verschijnt de vaste cultuurbijlage. Een enorme vracht regelwerk. Dus veel uitstapjes, dat
zit er niet in voor de dames.
Het zijn de vele freelance
medewerkers die de meeste
voorstellingen en exposities
zien. Ellen: ,,Zij schrijven elk
vanuit hun eigen specialisme
recensies van theatervoorstellingen, concerten van muziek in alle mogelijke genres,

Frans Bauer
is meer dan
die Brabantse
lolbroek van
Bananasplit

ﬁlms, beeldende kunst en
(jeugd)literatuur. Ik ben er
trots op dat zoveel mensen
met verstand van zaken zich
voor onze krant inzetten.”
Ellen en Rianne proberen
zelf ook zo vaak mogelijk
een krent uit de pap te pikken. ,,Interviews! Een van de
leukste onderdelen van mijn
werk. Of het nu gaat om mensen die zich met hart en ziel
inzetten voor hun plaatselijke
toneelvereniging, of om een
bekende Nederlander: iedereen heeft wel een bijzonder
verhaal”, zegt Ellen. ,,Het is
de kunst om daarin dieper te
gaan dan gebruikelijk is.”
Bananasplit
,,Zo interviewde ik bijvoorbeeld volkszanger Frans Bauer.
Hij is meer dan ‘die gezellige
Brabantse lolbroek van Bananasplit die van die simpele levensliederen zingt’, waar veel
mensen hem voor houden. Ik
kreeg ook zijn serieuze kant te

niet zeggen
“ Als je altijd aardig bent, wil dat
niet naïef,
dat je ook een kneus bent. Ik ben
laat niet met me spelen.”

www.frieschdagblad.nl

Woensdag 13 januari 2010

Groningen is komend
weekend weer het
decor voor Eurosonic/
Noorderslag. De
Friese inbreng is dit
jaar opvallend groot
Pagina 11

.

Als een ‘Alice in
wonderland’ mensen
anders naar dingen
laten kijken. Sylvia
Dijkstra wil dat met
haar kunst bereiken.
Pagina 9

moeilijk?
Een beetje aardig zijn is toch niet zo
Zanger Frans Bauer wil zijn fans

in de ateliers of bij hen thuis
- nogal eens bewierookte vertrekken in (anti)kraakpanden
- zie je de schittering in hun
ogen als ze praten over wat ze
het liefst doen: kunst maken.
Om een statement te maken
of om wat moois toe te voegen aan de wereld.”
Laurentien
Ellen Stikkelbroeck: ,,Wat ik
nooit zal vergeten is de dag
dat ik een interview had met
prinses Laurentien. Zij had
samen met illustrator Sieb
Posthuma een kinderboek
gemaakt en ik reisde af naar
haar kantoor in Brussel voor
een gesprek. Anderhalf uur
sprak ik met haar over haar
boek, de zorg voor het milieu en natuurlijk het belang
van lezen. Dat de prinses het
Friesch Dagblad heeft gekozen
als een van de selecte groep
kwaliteitsmedia die haar
mocht spreken, dat verguldt
mij nog steeds.”

Prachtig om te zien met welke passie
Simone Lamsma en Valentina Tóth die
muziek willen delen met anderen

Zanger Frans Bauer

CULTUUR

zien toen we spraken over zijn
geloof, zijn inzet voor goede
doelen en de manier waarop
mensen tegenwoordig met elkaar omgaan.”
Rianne Kramer houdt er
van om in interviews mensen
te bevragen over hun passie
en talent. ,,Zo heb ik de afgelopen tijd pianiste Valentina Tóth en violiste Simone
Lamsma geportretteerd; twee
jonge muzikale toptalenten
uit Fryslân. Prachtig om te
zien met hoeveel liefde en gedrevenheid zij over klassieke
muziek praten en met welke
passie zij die muziek willen
delen met anderen. Extra
leuk was dat Simone Lamsma
zei dat ze exclusief aan het
Friesch Dagblad een interview
gaf, omdat ze ‘goede ervaringen had met deze krant’.”
Gedrevenheid zie je ook bij
de noordelijke kunstenaars die
we in een langlopende serie
in de cultuurbijlage portretteren, zegt Rianne. ,,Bij hen

een goed gevoel geven

p
De muziek voor zijn
band Jean Parlette
maakt hij met de pc
Pagina 9

eeuw de .
Ongecompliceerde
kunst, maar met
ambitie gemaakt
Pagina 9
Kunstenaars stellen in Beurs van Berlage met ﬁlms, installaties en foto’s de westerse norm aan de kaak

Hoe normaal is onze moderne, westerse wereld?
Hij in ongekend
populair bij zijn fans.
Alles wat Frans Bauer op
de markt brengt, wordt
goud of zelfs platina.
Met de show Live in
Concert VIII - waarmee hij
volgende week De Lawei
in Drachten aandoet trekt hij wederom volle
theaterzalen. De zanger
is blij met zijn succes,
al weet hij dondersgoed
dat het daar niet om
draait in het leven. Door
Ellen Stikkelbroeck.

Wat is in onze eigen,
westerse samenleving
de norm en wie bepaalt
dat? In de Beurs van
Berlage in Amsterdam
spelen kunstenaars
met die vraag. Aan
de hand van - vooral
multimediale kunstwerken over
thema’s als privacy,
medische technologie,
consumptiegedrag en
anders-zijn drukken
ze de bezoekers met de
neus op de feiten. En
schudden ze hen af en
toe flink wakker. Door
Rianne Kramer.

fans
Frans Bauer: ,,Ik vind dat alle
waar voor hun geld moeten krijgen.”
Foto: William Rutten

H

n van haar zoon te strijhet podium. Mijn rustig de overhemde
the- wel recht zicht hebben op nek krijgen van ken. Een vast tafereel voor aanvang van elke
r hangt een ontspannen sfeer in
Ze mist hoogDrie moeder zou kramp in haar
show. Ma Bauer is er altijd bij.
ater De Meenthe in Steenwijk.
als een van haar kleinkinzo’n plek.”
de achter- uit eens een show
uur voor aanvang van zijn concert
En achteraan bijplaatsen? ,,Nee,
de
is en ze moet oppassen.
is Frans Bauer net begonnen aan in ste rij die we nu hebben, is wat mij betreft deren ziek
Dorus zijn
nogal verschil uit of je
soundcheck. Pa Bauer en broer
maakt
Het
grens.
de
de merchande hal bezig met de opbouw van
nog eens zeven meter verder
kijkje nemen. hier zit, of je zit vind dat alle fans waar voor
O wee als er iets met je vrouw
disestand. Ma Bauer komt een
Ik
eigenlijk een naar achteren.
krijgen. Er zijn fans die tien
In de kantine - De Meenthe is
of kinderen gebeurt. Dan is
- zitten drie hun geld moeten
komen kijken, maar er
multifunctioneel sportcomplex
legt de kok keer naar mijn show
die mooie auto een farce
danseressen wat te keuvelen en hele crew zijn ook fans die er hard voor moeten sparen.
De
kaart te kunnen
de laatste hand aan het buffet.
en Die liggen krom om één
Zuurkool
eten.
kaarten
komen
k
nog
ook
l o gezamenlij
k ij d t dan
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tijd
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als de directeur de
open. ,,Ik vertellen”, zegt Frans
Opnieuw gaat de kleedkamerdeurde theater- kleedkamer weer heeft verlaten. De anekis
voor de manier waarop de
ben populair”, lacht Frans. Het
wil komen dote is typerend
Of
directeur die even een praatje
r met andere mensen omgaat.
volkszange
,
interview”
een
in
alléén maar aardig is en
maken. ,,Ik zit nog even
,,O nou, dan hij dan altijd echt
verontschuldigt de zanger zich. begint de nooit eens uit zijn slof schiet? ,,Ik word heus
wil ik wel even wat vertellen”,
maar dat slik ik altijd in. Ik
concert vier wel eens boos,
directeur. Hij verhaalt van een
over na en spreek de persoon
eerst
er
denk
op
was
jaar geleden. De eerste die aanwezig ook de in kwestie er de volgende dag op aan. Dan
was
ik de ander inmiddels bedie dag was Frans Bauer. ,,En hij
afloop samen kan het zijn dat
steeds dat ík gelijk heb,
laatste die wegging. Hij is na
rs gaan in- grijp, of ik vind nog
met mij nog even de kleedkame alles wel maar dan ben ik in staat het daar rustig
specteren, om te kijken of iedereen is bijzon- over te hebben. Ik ben niet een persoon die
dat
Nou,
en.
roepen en tieren. Dat heb
netjes had achtergelat
artiest daar witheet gaat lopen
Ik vind het onprettig.
der kan ik je vertellen; dat een
gedaan
nooit
ik
di

taaislijmdochtertje van zijn neef. ,,Zij heeft haar. Ze
met
ziekte en het gaat heel slecht
Als je
heeft een longtransplantatie nodig.en geen
dat ziet, ben je weer gewoon mens
ook vader
artiest. Dan besef je dat je zelf
kend is dat
bent en dat het niet vanzelfspre
je kinderen gezond zijn.”

oort dat zo?” Een bezoeker betreedt
de tentoonstelling in de Beurs van
Berlage, waar zijn vrouw hem wijst
op een filmscherm waarop de ondertiteling
in spiegelbeeld voorbij komt. Zijn vrouw
haalt onwetend de schouders op en schuifelt
enigszins vertwijfeld door. Hun reactie is
veelzeggend. Want wat hoort en wat niet? Op
de expositie Niet Normaal kun je in dat opzicht
veel verwachten, maar stel jezelf de volgende
vragen maar eens: wat is tegenwoordig de
standaard, de norm in onze samenleving?
Hoe wordt die bepaald? En vooral: wat doe je
als je van de norm afwijkt?
Als je bent geboren met flaporen, kun je
daar tegenwoordig gemakkelijk iets aan laten doen. Sterker nog, als je ze laat voor wat
ze zijn, wijzen anderen je wel fijntjes op die
mogelijkheid. Flaporen hoeven (mogen?) vandaag de dag niet meer, zo gezegd. Hetzelfde
geldt voor hangende oogleden, overtollig vet
of rimpels. Maar is dat de norm? Niet alleen
voor een perfect uiterlijk, ook voor geluk
geldt steeds meer in onze westerse samenleving dat het is gekoppeld aan de plicht je
leven zo in te richten dat succes is verzekerd.
Een droombaan, een uitgebreide vriendenkring, een gezin, een mooi lichaam in conditie en mooie vakanties. Als je maar wilt is elk
doel binnen handbereik, lijkt het credo.
Streven naar perfectie beheerst steeds
meer ons westerse leven. Onaangepast gedrag of wisselende stemmingen zijn met
medicatie of injecties te verhelpen. En intelligente technologie dwingt tot nieuwe keuzes. Moeten we genoegen nemen met pillen
waarmee we intelligenter en jaren ouder
worden? Is het normaal dat we in winkelcentra en op andere publieke plekken worden vastgelegd met camera’s? Of dat jonge
meiden een verknipt beeld van schoonheid
hebben omdat ze gefotoshopte beelden als
maatstaf nemen? De vraag wat normaal is en
wie dat bepaalt kan niet anders dan tornen
aan ons mensbeeld. Welke prijs betalen we
voor perfectie en controle? En wat maakt dat
mensen de neiging hebben zich gedachteloos
aan te passen aan gedrag dat de meerderheid
normaal vindt?

maken van mensen half technologische wezens; hoofden en armen zijn aangevreten en
zijn verworden tot metalen, mechanische
lichaamsdelen. Wordt dit in de nabije toekomst werkelijkheid? Een glimlach ontstaat
bij het zien van de beelden van het How’s Your
News van muziekzender MTV. In dit televisieprogramma gaan verstandelijk beperkten als
verslaggevers op pad en voelen ze Hollywoodsterren aan de tand. Met hun ontwapenende
manier van vragen stellen, hun knuffelfactor
en het gebrek aan remmingen ontfutselen
ze informatie die echte verslaggevers niet

loskrijgen. De makers laten zien dat je aan de
hand van omkering voorspelbare etiketten
gemakkelijk relativeert.
Verpakkingsdozen
Rode draad op de expositie is het gegeven dat
de voortschrijdende kennis en technologie
voor een groot deel onze norm bepaalt. Een
supermarkt vol verse, goed uitziende producten vinden we normaal, maar is het dat ook
als je weet dat appels die qua vorm afwijken
in fabrieken met behulp van één druk op een
touch screen de eindstreep niet halen? Saillant

detail: de deelnemende kunstenaars op Niet
Normaal maken zelf maar wat graag gebruik
van de modernste technieken. Er is veel
multimediale kunst te zien en te ervaren. Zo
kunnen bezoekers in een scanapparaat een
driedimensionale gipsbeeldje van zich laten
maken, waarmee ze onderdeel worden van
het werk van de Duitse kunstenaar Karin
Sander. De techniek is inmiddels zo ver gevorderd dat de hand van de kunstenaar nauwelijks nog aan de beeldjes te pas komt.
Bezoekers kunnen ook aan den lijve ondervinden hoe het is om ‘anders’ te zijn. Het
idee van het
eerste kunstwerk op de expositie is in dat
opzicht meteen hilarisch. Bezoekers mogen
plaatsnemen in levensgrote verpakkingsdozen die schuin tegen de wand aanstaan en
zich zo onderwerpen aan de keurende blik
van binnenkomende bezoekers. Zijn wij als
mensen wezens die voortdurend kijken en
observeren, nu kun je zelf ervaren hoe het is
om doelwit van dit kijkgedrag te zijn. Maker
is de Nederlandse kunstenaar Job Koelewijn.
Weinig mensen gaan deze middag trouwens
het experiment aan. Toeval of juist veelzeggend? Is de schroom wellicht te groot om afwijkend gedrag te vertonen tussen de stroom
binnenkomende bezoekers?
Heftig zijn even verderop de foto’s van
de Zweedse kunstenaar Victor Boullet. Forse
close-ups van een meisje dat net een operatie
aan haar gezicht heeft ondergaan. De ogen
rood en dik, haar neus nauwelijsk zichtbaar
door het verband. Het meisje, Kate, dat in
deze foto’s van Boullet figureert wil meer
laten doen en nog meer en daarna nog weer
meer. Het kan niet ideaal genoeg, wil Boullet
maar duidelijk maken. Het uiterlijk van de
mens is maakbaar, maar worden we er gelukkig van? ‘De cosmetische chirurgie geeft ons
de mogelijkheid om te kunnen worden wie
we willen zijn, maar tegelijkertijd raken we
door alle cosmetische ingrepen steeds verder
van onszelf verwijderd’, aldus Boullet.
Hoe zeer ‘normaal’ een subjectief begrip
is kunnen we zelf gemakkelijk beredeneren,
maar wordt op deze expositie fijntjes benadrukt door korte enquête-uitkomsten die
zo af en toe op de vloer zijn geprint. ‘On
August 29. 64% of Dutch people felt normal’,
even later gevolgd door ‘On Oktober 28. 39%

,,In deze tijd waarin het nieuws met de snelheid van
twitter gaat, vind ik het FD een verademing. Ik krijg de
ruimte om de diepte in te gaan. Als mensen door mijn
stuk het wezen van een ﬁlm ervaren, ben ik geslaagd.”
Spaanse gitaar
zanger dan
Van alles in zijn leven is de
,,Ik
ook het meest trots op zijn kinderen.ze op
verwonder me elke dag weer hoeveel
We zijn een
me lijken in uiterlijk en gedrag. zeggen dat
heel vrolijk gezin.” Wat niet wil
Zo heeft
hij niet van mooie spullen geniet.
die
gekocht
gitaar
S

Humoristische blik
Kunstenaars, documentairemakers en desig-

Friesch
Dagblad

De installatie Cradle to Grave van Susie
Freeman, Liz Lee en David Critchley
(Pharmacopoeia) zoals dat in het Brits
Museum te zien is. Het werk bestaat u
een meterslange strook van medicijne
die een willekeurig mens gedurende z
leven slikt. Foto’s: Niet Normaal

Jojanneke Drijver uit Leeuwarden, ﬁlmrecensent

Overzicht van driedimensionale bodyscans van Karin Sander in het Lehmbruck
seum in Duisburg. Ook in de Beurs van Berlage staat een 3D-scanapparaat waari
bezoekers zich kunnen laten scannen.

kleed waarin, zo lijkt het op het eerste gezicht, tal van gekleurde kralen zijn verwerkt.
Wie dichterbij komt ziet dat het medicijnen
zijn. De veertienduizend kleurrijke pilletjes
tonen tezamen met foto’s en persoonlijke attributen het leven van twee doorsnee Britse
burgers. Wat begint met onschuldige paracetamol- en ibuprofen-tabletten, eindigt
in zware medicijnen tegen onder meer een
hoog cholestorol, diabetes en hartfalen.
Met hun werk, dat steevast bestaat uit
installaties waarin geneesmiddelen zijn verwerkt, laten de kunstenaars op verrassende
maar confronterende wijze een kritisch geluid horen als het gaat om het huidige gezondheidssysteem. Het lijkt misschien dat
het gebruik van medicijnen een persoonlijke
beslissing is – vaak genomen in overleg met

iemand zich laat leiden door de muziek
het nummer New York Groove van de A
rikaanse rockband Kiss. Dansend gaa
jongeman door de straten en slaat hij
en daar een hotdog of krant uit iem
handen. In plaats van dat dit een boze re
oproept, werkt het aanstekelijk en word
man als een soort rattenvanger van ham
gevolgd in zijn swingende tred.
Ook de positie van gehandicapten kom
meerdere manieren aan de orde. Zo plaa
de Engelse broers Dinos en Jake Chapma
een maatschappij waarin mensen zich l
van hem zouden afwenden, een zwaar ge
dicapte man pontificaal bovenop een
rotspartij. Ook fysiek beperkten zelf, st
hun werk tentoon zoals de dove Joseph
gely. Met een enorme wand vol volges
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i ,,Schrijven over de landbouw past bij mij: mijn ouders

hebben een melkveebedrijf. Ik schrijf over aardappelopbrengst
en melkprijs, maar ook over het feit dat de maatschappij steeds
vaker over de schouder van de landbouwsector meekijkt.”
Simon Talsma. 058 2987683. economie@frieschdagblad.nl

bedrijf

Tijd voor
een bredere blik
Landbouwkundig ingenieur Simon Talsma en econoom
Wouter van Hierden verzorgen alles wat lezers nodig
hebben om bij te blijven in de wereld van landbouw,
bedrijfsleven en wat er verder in de economie gebeurt.

O

ok in economisch
opzicht wonen we in
een bijzondere provincie: een grote landbouw- en
food-sector en daarnaast een
bloeiend midden- en kleinbedrijf. Geen multinationals die
even komen en zo weer weg
zijn. Een economische groei
die niet uitbundig is in goede
tijden, maar die ook niet als
een ﬁetsband leegloopt als het
tegen zit. Stabiel.
Maar ook Fryslân onttrekt
zich niet aan grote landelijke
en internationale economische ontwikkelingen. Dat is
tijdens de crisis wel gebleken.

nalist soms een vreemde gewaarwording, maar erg leuk.”
Omgekeerd was het voor
Wouter van Hierden als econoom even wennen om altijd
een paar laarzen achterin de
auto te hebben. ,,Het is niet altijd draaideuren en luxe kantoorgebouwen; ik moet ook
gewoon zorgen dat ik met de
boer meekan over zijn erf en
door de stal. Ik heb grote bewondering voor de boeren die
onder de moeilijkste omstandigheden ondernemer zijn.
Lage prijzen, ontzettend veel
regels om je aan te houden.

Dorpsbakkerij
Simon werkt al jaren bij de
krant en geniet van het feit
dat hij nog elke dag nieuwe
dingen leert. Want zijn werk
beperkt zich niet tot zijn eigen specialisme. ,,Soms loop
ik tussen de scheepscasco’s,
dan weer in de dorpsbakkerij.
Dat is voor een landbouwjour-

Als iedereen
positief is, maken
wij geen cynische
opmerkingen

Ga er maar aan staan.”
Hoewel Simon en Wouter
dus veel onderwerpen van
elkaars vakgebieden overnemen, houden ze vooral hun
eigen aandachtsgebieden in
de gaten. De schaalvergroting
in de landbouw, de oogst van
aardappelen en het opzetten
van een tweede tak bij een
veehouderijbedrijf blijven Simons specialisme. En Wouters
aandacht gaat uit naar ondernemers en hoe die steeds
duurzamer werken, de ontwikkelingen bij bedrijven en
de Friese werkgelegenheid.
Het zijn soms ingewikkelde onderwerpen, maar
dat gaan de twee niet uit
de weg. Wouter: ,,Het informeren van lezers over al
die ontwikkelingen vinden
wij van groot belang. En
dat geldt niet alleen voor de
(landbouw)ondernemer die
onze pagina’s leest. Nee, élke
Friesch Dagblad-lezer moet de
economiepagina’s begrijpen.

En daar onderwerpen vinden die er voor hem of haar
toe doen. Iedereen die consumeert, neemt deel aan de
economie. Een goede krant
lezen is daarbij belangrijk,
want goede informatie leidt
tot goede keuzes.”
Tandje bij
De inspiratie daarvoor komt
soms haast vanzelf aanwaaien. Een uitnodiging voor een
interessant symposium, een
leuke tip van een collega of lezer. Maar net zo vaak kost het
veel moeite om deskundigen
te vinden die een bepaalde
trend kunnen duiden.
En dat moet dan maar, die
moeite. Want op hun pagina’s
willen de economieredacteuren geregeld de langetermijnontwikkelingen in landbouw
en economie tegen het licht
zetten. Zodat je een bredere
blik ontwikkelt. ,,Als journalist
maar vooral ook als betrokken
inwoners van Fryslân.”

Dat is belangrijk, want de
ontwikkelingen in de landbouw en economie gaan snel.
Soms te snel. Simon: ,,Als je
éven niet oplet, zijn er grenzen overschreden waarvan de
maatschappij pas later beseft
dat het een onwenselijke ontwikkeling is. Kritische kanttekeningen zijn voortdurend
nodig. Worden landschap en
milieu niet te veel aangetast?
Heeft een idee wel een basis
voor een gezonde economische bedrijfsvoering?”
Wouter: ,,We zijn ons ervan
bewust dat de mensen die wij
interviewen belangen hebben.
Bij de grote achtergrondverhalen heeft dan ook nooit één
enkele deskundige het voor
het zeggen. Maar als iedereen
positief is, dan zullen wij dat
ook gewoon in de krant zetten. Zonder cynische eigen opmerkingen. Want een ontwikkeling die door iedereen als
‘goed’ wordt ervaren, is voor
ons belangrijk nieuws.”

nacht is het droog me p
ng
gen afgewisseld door bewolki
en minima rond 6 graden. Morgen
hebben we zacht lenteweer met
rond
turen
veel zon en tempera
is
17 graden. De zuidoostenwind
matig. Zie verder pagina 14

voering is weerbarstig
Duurzaam worden oké, maar de uit
Wouter van Hierden

in
Leeuwarden - Veel Friese bedrijven
het mkb willen investeren in duur-ord
zaam of maatschappelijk verantwo
dit
weten
maar
(mvo),
men
onderne
te
vaak maar moeizaam in praktijk
brengen. Er zijn namelijk geen pasgaan
klare antwoorden over hoe om te
handicap
Extra
milieu.
en
met mens
nu is dat veel ondernemers genoeg
en
omzet
hun
om
zorgen hebben
het
winst op peil te houden. Hoewel een
dus soms financieel moeilijk is om
duurzame stap te zetten, is het toch g
bedoelin
de
Zolang
de moeite waard.

onechmaar oprecht is. Klanten zullen
ere
te bedrijven afstraffen. De duurzam
bedrijven profiteren.
van
Veur
der
Dat zeggen Jeroen van
uit
het adviesbedrijf Dutch Crossing
r van
Mildam en de marketingmanage
Beide
MVO Nederland, Matthijs Boon.
op
organisaties helpen ondernemers
weg naar maatschappelijk verantwoord ondernemen.
net
Volgens Van der Veur leeft mvo
rijf
zo sterk in het midden- en kleinbed
als bij grote ondernemingen. ,,Alleen
niet
weten de mkb-ondernemers vaak
.
zo goed waar ze moeten beginnen
miBij multinationals geven klanten,

en
Provincie heeft geld na drie maand

veel
lieugroepen of de publieke opinie
meer richting aan verantwoord onderis dat
nemen. Voor kleinere bedrijven
vaak niet zo duidelijk.”
Behoefte aan informatie
op
Van der Veur merkt dat het mkb
zoek is naar zekerheid over de goede
manier om met duurzaamheid te
bebeginnen. ,,Er is ongelooflijk veel
is
hoefte aan informatie. Het probleemals
alleen dat er geen lijstje is dat zegt:
een
je dit, dat en zo doet, dan ben je
maatschappelijk verantwoorde ondermers
neming. Mijn advies aan onderne
binis om te doen wat er mogelijk is

al verdeeld

Subsidiepot
is leeg, koren
komen in knel
iepot voor
Leeuwarden - De provinciale subsid
maanden al helemaal leeg.
Koorbegeleiding is na bijna drie
het jaar ondersteuning
Koren die in de tweede helft van
meer op te rekenen.
nodig hebben, hoeven daar niet
een succes, maar koren
De provincie noemt de regeling
voorzien financiële problemen.
de
De regeling Koorbegeleiding van
provincie is met name voor oratoriumverenigingen van cruciaal belang,
grote
omdat zij bij de uitvoering van
werken een orkest en solisten moeten
2010
inhuren. In de subsidiepot voor
zat in totaal een bedrag van veertigngen
duizend euro. Voor de verenigi
die nu met een Matteüspassie komen,
dit
was er nog wel geld, maar wie laternet.
jaar plannen heeft, vist achter het dat
De regeling schrijft namelijk voor de
vóór
jaar
half
een
dan
eerder
niet
uitvoering een aanvraag kan worden
ingediend.
ei,,Dit is een groot probleem en
, aldus
genlijk een oneerlijke situatie”
Friese
Douwe van Eck, die binnen het ond
zangersb
de
van
sbestuur
afdeling
KCZB de oratoriumkoren vertegen
nog
woordigt. ,,Vorig jaar speelde dit
hierniet zo, maar over dit jaar heb ik
.
ekregen
binneng
signalen
over al veel
om
Sommige koren denken erover
tegen
formeel protest aan te tekenen
deze gang van zaken.”
proVan Eck wijst erop dat met een
gauw
ductie als de Matteüspassie al
.
zo’n 20.000 à 25.000 euro is gemoeid
de
van
eel
Al je dan het subsidied

tijd
voor

en
voor zijn uitvoeringen met orkest
maar
solisten. Vorig jaar was dat nog
op
2900 euro. Dit jaar rekent het koor
gewoon
gaat
g
niets. ,,Onze uitvoerin
le
door, want we hebben een financië
geen
jaar
paar
een
buffer. Maar als we
drie,
subsidie krijgen, is die buffer over
is
besparen
te
geld
vier jaar leeg.” Om
van
besloten om het geplande concert
Voor
volgend voorjaar te versoberen. aan
koor
het
het najaar 2011 denkt
jke
een uitvoering met een plaatselieen
muziekvereniging in plaats van gaat
professioneel orkest. Het koor
e
provinci
protest aandienen bij de
.
over de regeling Koorbegeleiding
De provincie Fryslân is juist tevreis
,,Het
.
den over de subsidieregeling
vragen
een groot succes. Veel koren
ons om een bijdrage en we hebben
verdit jaar vijftien subsidies kunnen end
strekken variërend van tweeduiz
erder
tot 4500 euro”, aldus woordvo
erkent
Jochem Admiraal. Admiraal
dat er mensen ,,buiten de boot vallen”
het
nu de subsidiepot voor de rest van
wisten
jaar leeg is, maar volgens hem
de koren van tevoren hoe de regeling
er ook
in elkaar zit. ,,Vorig jaar was
jaar
geen enkele indicatie dat het dit In
bsidies
td
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Dagblad

daarnen het bedrijf. En ik zeg dat ze
over met klanten en omgeving moeten
communiceren.”
met
icatie
commun
eerlijke
Ook
van
‘de buitenwereld’ is volgens Boon
genaenorm belang. ,,Klanten prikken
deloos door holle frasen over ‘groen’
góéd
hoe
niet
vertel
altijd:
heen. Ik zeg
je bent, maar hoe vér je bent. Vertel
eerlijk: dit doen we wel op het gebied
ons
lukt
dit
en
heid
van duurzaam
een
nog niet. Een mooi voorbeeld is
s.
fabrikant van biologische smoothie
ng:
Die zette gewoon op de verpakki
de
behalve
h,
bij ons is alles biologisc
biologigeen
nog
mango. Want er zijn

onsche mango’s op de markt die aan
ze kwaliteits- en smaakeisen voldoen.
Klanten accepteren dat.”
bedrijven
Toch zijn juist de kleinere
bang om zich op deze manier bloot je
te geven, meent Van der Veur. ,,Als
kritieenmaal iets gezegd hebt, kun je
sche vragen krijgen. Klanten kunnen
zeggen dat ze je niet duurzaam genoeg
vinden. Ondernemers zijn niet alleen
onzeker over waar ze moeten beginnen met mvo, maar ook over waar
Veur
het eindigt.” Toch denkt Van der
dat het risico niet zo groot is. ,,Als
je doet wat je kunt doen, zit je nooit
verkeerd.”

j
miljoen
nier om aandeelh euro. Dit is een maouders te belonen
.

Gezinsbedrijf mo
et steeds

Volgens Boon kunnen kleine
nemers klanten juist inzetten
verbetering van hun duurzaa
,,Nodig klanten uit. Ga met z
fel en vraag gewoon: wat ver
jullie van mij, van ons bedrij
gebied van duurzaamheid. H
richting en je creëert zo veel
mitment bij je klanten.” Uitei
draait het volgens beide adv
oprechtheid. ,,Eerlijkheid, op
en integriteit werken het be
Boon. ,,De verinnerlijking. D
het om draait bij mvo”, besl
der Veur.
Meer hierover in de Zakenbijl

p ng op.
Volgens voorzitte
Noardlike Fryske r van de vereniging
melkveehouder Wâlden, biologisch
Douwe Hooglan
d uit

meer beroep doe
n

Tijd is een kne
Simon Talsma

Als je éven niet oplet, zijn er
grenzen overschreden waarvan de
maatschappij pas later beseft dat het
een onwenselijke ontwikkeling is
denkt vooral
aan de lokale afzeg
den, om transpor tmarkt in het Noor,,De opbrengst tkosten te beperken.
van de kap kom
goede aan de boer
t ten
en.”

nst
31,3 miljoen euro van BAM bedroeg
overeen met de over 2009 en kwam
van enkele wek winstwaarschuwing
rekende het bedren geleden. Eerder
tenminste 100 ijf op een winst van
miljoen euro.

op arbeid van bui
ten

operationele
stuk lager uit, op winst kwam een
2008 bedroeg het 27 miljoen euro. In
604 miljoen euro bedrijfsresultaat nog
den onder druk . De inkomsten stonrentie op de spaadoor zware concurresultaten in het rmarkt en mindere
zakenbankieren.

lpunt in het ag

rarisch bedrijf

Earnewâld - Binn
en enkele jaren
de rol die de boer
zal
vervult, rigoureu op zijn eigen erf
s veranderen.
zelf alles aanpakke
Van
de aanwezige fam n, eventueel met
boer steeds mee ilieleden, wordt de
r
quotum, de groo een manager. ,,Niet
veestapel is limitte van de stal of de
wikkeling, maa terend voor de ontr de factor tijd”
gisteren Erik Meu
, zei
leman van Sche
Holstein. Hij is
p
eige
lende melkveebedr naar van verschilMeuleman zei dit ijven in Nederland.
giste
ren op het
minar over het
thema ‘Wat zijn searbeidsvitaminen
uw
CCLB in Earnewâ’ van AB Fryslân en
ting leidt er volg ld. De schaalvergroboer verantwoordens hem toe dat de
elijkheden moe
stoten.
t afEen zeer bela
gelegd voor diegngrijke rol is wegzondheid onder ene die de diergezijn hoede heef
t. ,,De
bedrijven die dit
halen de beste goed op orde hebben
technische resu
ltaten.
En dat is nodig
ook,
wan
t
een ziek
koe kost net zove
el tijd als veer e
gezonde.”
tig Schaalvergr
oting zorgt ervo
Volgens Jelle Zijls
or dat gezinsbedri
tra van vestigin
jven steeds mee
van Wageningen
g
r werken met vree
Univ
ersiteit in Lemd personeel.
lystad zal de scha
de
kom
Foto: Frans Andringa
ende
jaren al kleiner
minderd doorzettealvergroting onver- en dat
worden
geldt ook voor
de boeren die tor arbeid is nu al veel te winnen
de bedrijven leve n. ,,Een kwart van minder
dan vier ton mel
rt op jaarbasis tuss
eens
door technisc
de vier en zes ton
he of economische
ken. Gezins- mee kritisch te kijken of er bij
en bedrijven
blijven het, maa
melk (ruwweg
een achterblijven
resu
rmansbedrijf
tig tot honderd
. Dan word je vanultaten
koeien, red.). Ook zes- wel steeds meer gewerkt r daar moet arbeidskrachten soms niet te veel negatieve
it een
kwart zit tussen
zijn. Dat is voor
een vreemd pers
worden met geva
de
al het de arbe achtergrond gedwongen om
oneel.” relationele
l wanneer een
en se
ton. 30 procent zes ton ton en
id beter te organise
acht
een project
de GGD, Volg
van
ens Zijlsover
net gaat meehelp zoon op het bedrijf
iebels
levert jaar
ren.
Lentekr
”
tra
kome
een
is
gaan
Van
lijks
Zij
het
laten
erd.
men
groo
voor
moerpomp
en.” Veel minder
uitgevo
teel tussen de acht g dat op 34 scholen
t belang bij het
de boe- het volg
ren wordt
Wegwijzer in Kollum
nu dan
vormin
is
dele
ook
en
grenz
en
gere
van
ens
met
vijft
de
chap
Kinderen en juffen van cbs De waaien: een hartvormige ballon
n
hoog
Zijls
take
ien
vriends
De
ton. eeld
tra
n is,
ste
eerste van
verliefd
zich
on
bijvoorb
beterheid,
over
praten
categori
te oriënteren op tijd om door de drukte juist wanneer boeren voor verantw dat er duidelijkheid is
zogenoemde lentekriebelball
geschreven. deze
eën
zulle
te weinig tijd
oordelijkheden.
het geeen spreuk of een wens hebben
Foto: Marchje Andringan bruik van externe arbe
,,Geef de
de
een kaartje eraan, waarop ze
id. ,,Op de fac- nen besteden aan het organise kun- mensen die motivatie
de opening van de Week van
ren van antwoord
hebben de verwerk. ,,Het kan
De ballonnenactie vormde gisteren
dan gebeuren dat
elijkheid”, zei
Meu
de ,,Zorg ook
in het begin voor leman.
afgeba-

Lentekriebels

g
Onbekend informeren
,,De artikelen
in het Friesch Dagblad
niet
doodt hond
‘Snel extra kerkwerker
No
in
ls
voge
e nod
stille arm
voorkrant
alleen. De
zetoed
aan
totig’nadenken,
bijvoorbeeld
over duurzaamheid. Deze krant motiveert, inspireert
en leidt tot innoveren in ons bedrijf.”

Voor het eerst stopt
Friese dorpsdokter
vanwege registratie

Berend Talsma uit Drachten, directeur van VDM Woningbouw

kende taken en
motivatie, niet selecteer mensen op
op
wel bij te slijpen.” kennis. Dat is later
Supermarktonder
nemer Titus
van de Jumbo
in Dokkum heef Vogt
echter anders aang
t het
epakt. ,,Ik had
jaar geleden bij
de start geen vers vier
van supermarkte
tand
dan wel goede n. Huur in dat geval
ervaring in.” Zijn
kel trekt wekelijk
wintalende klanten s vijftienduizend beper week. Dat is
vanzelf gekomen
niet
wil hij het de klan, met allerlei acties
lijk maken. Je moe t zo plezierig mogeje klant, daar doe t passie hebben voor
wat je geeft, krijg je alles voor. Want
je altijd terug.”
Delegeren
Het delegeren van
zakelijk wanneer taken is extra noodbedrijf runnen. er meer mensen het
De
strafrechtadvocat gebroeders Anker,
en in Leeuward
beaamden dat giste
en,
ren. ,,Je moet geen
twee kapiteins
op een schip hebb
Zorg dat je de
taken goed hebt en.
splitst. Zo is Wim
gede man binnen
kantoor en ben
het
ik
gezicht”, zei Han naar buiten toe het
s Anker. ,,Dat geef
helderheid.”
t
Toch kan het ook
dan nog wel eens
moeilijk lopen.
vaak om de tafel ,,Ga dan ook extra
spanningen weg zitten om op tijd de
te halen.” En daar
ontbreekt het
in
vaak aan, bleek de landbouw wel
,,Boeren in een bij de bijeenkomst.
maatschap mak
geen tijd voor
en
gen”, vatte dagv zakelijke besprekinoorzitter Marlies
Zeeland (bekend
van
van
het programma
Boer zoekt Vrou
w) samen.
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i Welke verhalen gaan we scoren? Wat is ons belangrijkste

i ,,Als journalist ben je bij bepalende gebeurtenissen, spreek je

rregionieuws
re
egio
eg
i
uws
uw
w

nieuws vandaag? Meedenken over hoe de krant eruit komt te zien,
heerlijk! U als lezer kunt natuurlijk ook uw meningen en tips
laten horen. Jitske Veenstra. 058-2987641. regio@frieschdagblad.nl

ijd
j voor
et leven vlak
m de hoek

anaf half acht
’s
ochtends
ratelen
de
toetsenborden
op de regioreFriesch Dagblad.
begonnen! Het
ws wordt verr de deadline.
atern telt drie
erste heeft een
alf tien, de laatver tien. En dan
k nog de voorpade regiojournaen leveren. Dat
over tien.
nduurtjes wordt
kt, vertelt regioenstra - die zelf
t om half acht
es uur binnennatuurlijk wilerlaatste nieuws
s daarop - meenel een telefoontje naar voorstander die en
die, en intussen ook een belletje naar tegenstander zus en
zo.” Hoor en wederhoor. Een
lezer belt een tip door: meteen natrekken. Een ingelaste
persconferentie bij gemeente
huppeldepup: hup, een journalist springt in de auto.
Chefsoverleg
Om acht uur roept de hoofdredacteur de chefs van alle
deelredacties en de eindredactie bij zich voor het voorpagina-overleg. Wie heeft
welk nieuws? Wat moet er
nog gescoord worden? Welke
foto zetten we op de voorpagina? En waarmee openen we
de krant?
,,Hoe meer de klok naar

‘Hoe komen jullie toch altijd maar weer aan al het
nieuws?’. Hoe vaak dat niet wordt gevraagd! Nou, dat is
niet moeilijk: instanties stróóien met persberichten, en
ook op andere manieren komt er veel op ons af. Maar het
meeste scoren we zelf. Wat vinden wíj belangrijk? Dát
willen we vertellen. Wat dát wilt u lezen.

daklozen en ministers en zie je de samenleving vanuit duizend
invalshoeken. Bij het FD word je aangemoedigd betrokken te zijn,
zonder vooringenomen te worden. Duidelijke taal spreken zonder
een toontje.” Wouter Smilde. 058-2987633. regio@frieschdagblad.nl

d voor
troering

g

stuk groter dan gedacht

Wouter Smilde

Eerste wetenschappelijke studie

voor de boeren? Weekendbijlage

Vandaag houden we het meest
droog met af en toe de zon
en
maxima rond 10 graden. Vannacht blijft het overwegend
droog
en de temperaturen zakken
tot
rond 4 graden. Morgen houden
we nog vrij zonnig weer met
hooguit een enkele bui. Komende
week
wordt het wisselvalliger.
Zie verder pagina 29

Werkveld van loverboy blijkt
tie een inval doen, dan is zíj strafbaa
r
voor drugsbezit. Hij niet. ,,Een
Leeuwarden - Loverboys proberen
tijd gemeis- leden gebeurde dat nog
jes niet alleen in de prostitu
bij een meisje
tie
krijgen. Vaker dan tot nu bekend te van vijftien”, zegt Aline Tigchelaar
was, van het Meldpunt.
manipuleren ze jonge Friezinnen
mee
Achter de praktijken zitten
te helpen aan drugshandel, diefstal
of werkmethodes van een loverboy de
andere criminaliteit.
. Een
Bij het Advies- en Meldpunt Lover- man die via geveinsde liefde en door
gebruik
van geweld, meisjes
boys en Jeugdprostitutie horen
ze de om geld voor hem te verdiene dwingt
laatste tijd opvallend vaak van
‘vlie- de criminele praktijk voldoet n. Maar
gers’. Meisjes die voor een jongen
niet aan
naar
het buitenland vliegen met bolletjes het klassieke beeld van een jongen
drugs in hun lichaam. En van meiden die meiden de prostitutie probeert in
te lokken.
die voor een dealer cocaïne bij
zich
,,Het werkterrein van loverboy
dragen naar een feestje. Mocht de
s is
poli- veel breder dan ook
wij dachten”,

g

zegt Tigchelaar. ,,Meiden worden
op
allerlei manieren uitgebuit.”

ten bestaan. Want loverboys blijken
een reëel probleem in de provinc
Bovendien helpt het registreren ie.
Reëel probleem
van
telefoon
tjes van verontru
Het Meldpunt zit in een overgan
gsfase. signalen van politieag ste ouders,
Zo’n tweeënhalf jaar geleden
enten en inbegon
hulpverleningsorganisatie Fier Fryslân drukken van docenten echt om het
net
rond de loverboys te sluiten.
ermee, op proefbasis. Fier wilde
boven
Uit de ervaringen van de afgelope
water krijgen hoe groot het probleem
jaren komt een breder beeld naar n
van loverboys in Fryslân is, en
vobijdra- ren over loverboys, dan
gen aan het helpen van meisjes
waar hulpveren het leners en justitie van
uitgingen. ,,In
opsporen van de daders.
Momenteel leggen medewerkers de verhalen van de meisjes hoorden
we op een gegeven moment dezelfde
van Fier Fryslân de laatste hand
een evaluatie van het project. aan namen en dezelfde soort activiteiten
Ze voorbij komen”, zegt Ineke
pleiten ervoor het meldpunt
van Buren
te la- van Fier Fryslân.

Naast prostitutie en drugshandel
vat het werkterrein van loverboy oms ook
diefstal en afpersing. ,,Meiden worden
gedwongen te stelen uit winkels
of
van hun ouders. Soms krijgen
ze
algemene opdracht: ‘Ik wil van een
jou
vijfhonderd euro per week krijgen.
Het maakt me niet uit wat je daarvoo
r
moet doen.”
Kwetsbaar
Een nieuwe telling publiceert Fier
nog
niet. Maar voorlopig lijkt het
aantal
meldingen van verdachte situaties
biel te blijven ten opzichte van stavorig
jaar, stelt Tigchelaar. Toen leken
76

Friese meisjes in de invloedsfeer
van
loverboys te zijn. Niet ieder
meisje
werd ook daadwerkelijk uitgebu
it.
De hulpverleners spraken de
gelopen twee jaar dertig meisjes, afom
hen te bewegen bij een jongen
weg
blijven. Nagenoeg allemaal hadden te
ze
te maken gehad met geweld en
uitbuiting. Sommige van de meisjes
waren
blij met de hulp. Anderen namen
de
loverboy in bescherming.
Volgens Van Buren zijn de meisjes
altijd kwetsbaar. ,,Bijvoorbeeld
omdat
ze hunkeren naar positieve aandach
t.
Of omdat ze een lichte verstand
elijke
beperking hebben.” Zie verder pagina...

n en
die gau de learzens oa
“ It swit bruts my út. Ik
fûn
al
dat ik fan’t wykein
rûn direkt op it nêst ôf
e.”
kk
ma
gjin misstap
hie. Dêr lei er. Ik haw

naar EPD

Patiëntdossier
onvoldoende
beveiligd

te kievitse
Hidde Dijkstra, vinder eers

.

Maar met de
beentjes op het
bureau? Niks
ervan: morgen is
er weer een krant
en welke verhalen van vandaag verdienen een vervolg?
Dan waaiert twee derde van
de redactie uit, de provincie
in. De rest doet bureauwerk
- de mailbox bijhouden, telefoontjes aannemen en plegen,
tips checken, eigen verhalen
scoren - en staat paraat voor
rampen en calamiteiten.
Van 26 tot 80
Jitskes ploeg is een goede
afspiegeling van de Friese
samenleving. ,,Dat is onze
kracht. We zijn jong (de jongste 26), wat ouder (de rechtbankverslaggever heeft intussen zijn tachtigste verjaardag

gevierd!), vader, moeder, alleenstaande ouder, aanstaande ouder, single, getrouwd,
samenwonend, lattend, tige
Frysk, import-Fries, dorpsbewoner, stadbewoner, noem
maar op. En vooral: we zijn
meelevend. Met elkaar, maar
ook met de vaak onbekenden
over wie we schrijven. Daarom
zult u nooit sensatieverhalen
lezen in het Friesch Dagblad.”
Dat betekent: geen verslagen of foto’s van verkeersongevallen, uit respect voor
het slachtoffer en de zijnen.
Geen sappigheden over het
privéleven van Friese politici
als die het functioneren van
de betreffende persoon niet
in de weg staan. Bij moord en
doodslag geen interviewtjes
met de buren en toevallige
passanten. ,,Omdat dat niks
te maken heeft met waardige
en betrouwbare journalistiek.
Liever houden wij het bij de
feitelijkheden, die we navragen bij de daartoe bevoegde
instanties.”
Genoeg andere dingen om
over te schrijven. Die krant
komt wel vol! Er gebeurt immers van alles bij u om de
hoek. Wat zijn ze bijvoorbeeld
aan het bouwen een paar straten verderop? En hoe zit het
met de buurtsuper, redt die
het nog een beetje? Of de zoveelste bomenkap, is dat nu
echt nodig? Jitske: ,,Een van
de verslaggevers - grote stoere
man - bekende me onlangs
elke keer te staan ‘janken als
er weer een boom wordt neergesabeld’.”
En neem al die Friezen die
zich inzetten voor anderen,

bóéken kunnen we over ze
schrijven. Soms zijn het Davids tegen Goliaths maar wie
niets doet, krijgt zeker niets
voor elkaar. Het Friesch Dagblad
biedt ze graag een podium.
Uiteraard zijn er dan nog
al die grote provinciale thema’s die we intensief volgen.
Duurzaamheid, zorg, krimp,
onderwijs, maatschappelijke
opvang, verrommeling van
het landschap; hoe staat het
ermee in Fryslân, en hoe hebben landelijke, of zelfs mondiale, afspraken daarover invloed op ons dagelijks leven?
Correspondenten
,,Dat alles doen we met dertien journalisten en een fotograaf, die bovendien de
provincie doorvliegt voor de
andere deelredacties”, schetst
Jitske de verhoudingen. Elke
journalist heeft zijn eigen portefeuille, die meestal bestaat
uit een aantal gemeenten en
wat specialisaties.
Ze krijgen assistentie van
een groot netwerk van correspondenten. Ook onmisbaar zijn de columnisten.
Ze schrijven over hun leven
(Anneke Visser en Anneke
Rienstra werken belangeloos
in het buitenland), ze bieden
een kijkje achter de schermen (directeur van Jeugdhulp
Friesland Gabriël Anthonio,
en conciërge Rienk Atsma) of
geven een verrassende kijk op
Fryslân (Klaas Jansma).
,,Je snapt dat die krant wel
vol komt”, wil Jitske die vraag
nu voor eens en voor altijd beantwoord hebben. ,,Laat dat
maar aan ons over!”

Volgens informaticus Guido
van
Noordende is er bij het ontwerp ’t
het EPD te veel gekeken naar van
de
bruikbaarheid voor de zorgverlening.
Daardoor ,,delft de privacybescherming weleens het onderspit”.
Het EPD mist volgens Van ’t Noordende ,,basale veiligheidsklepp
en”.
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ig
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nod
met inbraken in lokale zort
Inze
ginformatiesystemen of het Landelij
k
Schakelpunt (LSP), waarlangs
straks
alle informatie geleid wordt. Als
kwaadwillende in het LSP weeteen
te
komen, kan hij alle informa
tie
de decentraal opgeslagen dossiers uit
opvragen zonder digitale handtek
ening,
blijkt uit het onderzoek.
Bovendien is de ‘mandatering’,
waarmee artsen hun medewe
rkers
namens henzelf toegang geven
het EPD, erg eenvoudig te misbrui tot
ken
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Student maakt kievits

35 jaar BVR-markt in Sneek

Salvatorkerk: tweede
gemeente in Leeuwarden
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Passage Jonge vrouwen zien Passage
nog te vaak als een club die leuk
voor hun moeder. Maar de beweginis
probeert ook relevant te zijn voor g
de
jongere generatie, onder meer
door
zich met politiek en ontwikk
elingssamenwerking te bemoeien. Nu
is het
zaak om die ambitie te vertalen
in
jonger, frisser imago, opdat de een
club
toekomst heeft. Pagina 19

Theatergroep Prop zoekt
cultureel Fries talent

Fries cultureel talent blijft nog
teveel
verborgen. Het ‘nieuwe’ theaterc
ollectief Prop in Poppenwier roept creatievelingen op om samen voorstel
lingen
teamaken. Pagina 11
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Wie een vergunning heeft, mag
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Maar
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toogt de vissersvoorzitter. Pagina be19

telefoneerde
Afghanistan. Vervolgens die op vakanld van zijn
deel in kennis had geste
hij met Karel Braaksma Ook hij reuur was
tevergeefs zijn
Gistermorgen rond tienschildersbevondst, probeerde hij bereiken in
tie in Thailand verblijft.
Ruurd Walin
Dijkstra, die een eigen
maat Anne Kemker te
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hij ophouden.
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Uitzender AB Fryslân heeft bijna
tig vacatures beschikbaar voor zeswerkzoekenden die zich vandaag de
schrijven tijdens de Vakwerkdag. inEen
record. Pagina 7
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Amsterdam - Het Elektronisch Patiën
REGIO
tendossier (EPD) bevat
gaten in de beveiliging en biedt onvold
oende bescherming
tegen schending van de privacy van
patiënten. Dit
blijkt uit de eerste brede wetenschapp
elijke studie
naar de beveiliging van het EPD
van de Universiteit van
Amsterdam.
ga

tien uur tikt”, zegt Jitske,
,,hoe meer de adrenaline door
ons lijf giert. De eindredactie
zit ons op de huid, een brul
klinkt: ‘AFRONDEN!!!’. Als om
kwart over tien alles erdoor is
en de krantenpagina’s naar de
drukkerij verstuurd worden,
is het even op adem komen.”
Maar met de beentjes op
het bureau? Niks ervan: morgen is er immers weer een
krant. Het regio-overleg volgt:
wie doet wat vandaag, welke
klussen staan er op de agenda
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‘Eerst zetten we ganze
n uit, nu willen we ze d
KOZIJN
oden’

Eierzoekers rapen
quotum voor
kievitseieren vol

,,Ik teken graag levensverhalen op van mensen die 100
worden, of van echtparen die 65 of 70 jaar getrouwd zijn.
De man die op zijn 100e nog zijn eigen groente verbouwde, de chique Hollandse die helemaal alleen naar Fryslân trok om lerares te worden op een dorpsschooltje. Of
andersom: een meisje dat vanuit Oudehorne naar Holland ging om als dienstmeisje bij deftige stadsfamilies te
werken. Je vertrekt met een aantekenblok vol levendige
anekdotes en wijze levenslessen. Van de broze, bedlegerige mevrouw die zo vurig van haar geloof getuigde. De
struise ‘rooie’ Bildtse die juist niets van ‘religieus gedoe’
moest hebben. De boer en boerin in ruste die na de overdracht van hun bedrijf de wereld rondreisden. De vrouw
die geen grotere stad dan Leeuwarden had gezien.
De dochter van een eeuwlinge belde een week na de
verjaardag op, om te vertellen dat een paar lang vergeten kennissen van moeder naar aanleiding van het artikel contact hadden gezocht - en zelfs al op bezoek waren
geweest. En ze vertelde hoe ze had genoten van het verhaal: ,,het staat er echt zoals mem is.”

i Arjen Bakker, regioverslaggever
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Niet hoogstaand, wel een
mooie overwinning
Met een goed gevoel richting play-offs
gaan. Cambuur doet het met
zegss.
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Automobilist rijdt we

,,Meer dan één Nederlandse beststeller of ﬁlm van het
afgelopen jaar had als onderwerp loverboys. Gladde jongens die meisjes ronselen voor werk in de prostitutie.
Het horrorgehalte spreekt duidelijk tot de verbeelding.
Maar ondanks alle aandacht was er niet veel feitelijks
bekend over het onderwerp. Ik ben er trots op dat deze
krant als eerste een duidelijk en met cijfers onderbouwd
beeld kon schetsen van loverboyspraktijken. Dat maakte
de maatschappelijke discussie eindelijk concreet.
Daarbij lieten we het trouwens niet zitten. We bevroegen agenten, het openbaar ministerie en hulpverleners
op hun aanpak van het probleem. We zaten bij rechtzaken tegen pooiers en uitbuiters. En het onderwerp staat
nog steeds op de agenda. Want we willen niet snel en
eenmalig scoren over een onderwerp dat het goed doet
in verjaardagsgesprekken. Als we een probleem zien, blijven we daarvoor de aandacht vragen tot er wat gebeurt.
Zonder ons te verliezen in wilde of eenzijdige verhalen.”

i Wouter Smilde, regioverslaggever

Tijd voor
eerlijkheid
,,Een van de moeilijkste dingen van ons vak is het scheiden
van hoofd- en bijzaken. Vooral bij de onderwerpen waar
iedereen wel een mening over heeft, weegt de zorgvuldigheid zwaar - ik noem het lawaai van de JSF, de bouw van
de afvalverbranding in Harlingen of de bodemdaling.
Het is immers zo gemakkelijk om de kant van de betogers te kiezen en de overheid laksheid en onverschilligheid te verwijten. Maar de vraag is natuurlijk of u als
lezer daar het beste mee gediend bent. Liever dan zelf de
populaire kant te kiezen, proberen wij de feiten weer te
geven en de conclusie aan u te laten. Door uit te leggen
wat de werkelijke haken en ogen zijn, maar ook door de
zwakke plekken in de argumenten van de tegenstanders
van bijvoorbeeld de zoutwinning aan te tonen.
Het eerlijke verhaal vertellen - niet het gemakkelijke
verhaal. Dat word je niet altijd in dank afgenomen,
maar het zijn wel de stukken waarmee je als journalist
het beste uit jezelf kunt halen.”

i Erik Betten, regioverslaggever

Heijn in

tijd
voor

Friesch
Dagblad

,,Nergens in Nederland zijn mensen zich zo bewust van
hun eigen geschiedenis en omgeving als hier. Het FD
speelt in die voortdurende reﬂectie op het eigen bestaan
en dat van Fryslân een vooraanstaande en onmisbare rol.”
Bert Looper uit Leeuwarden, directeur van Tresoar
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Nieuwe woonwinkel Jo
ure g

pakt dat opDeeen
wijze aan: niet schreeuwerig en
rechtsgedegen
gang
and
Urk verzegelt drugsp
altijd berustend op feiten. En de achtergrondverhalen in
de weekendbijlage zijn van een hoge kwaliteit.”
Rein Hagenaars, directeur Wonen Noordwest Friesland
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Tijd voor Friesch Dagblad

i ,,Ik ben ‘de jongste bediende’ van de viermans sportredactie,

sport

al werk ik hier ook alweer sinds 2004. Ik volg de verrichtingen
van SC Cambuur, en daarnaast schrijf ik over amateurvoetbal,
schaatsen, ﬁerljeppen, turnen en motorsport.” Gerard Bos.
058-2987675. sport@frieschdagblad.nl of www.twitter.com/fd_sport

Tijd voor
sport van alle kanten belicht
De verrichtingen van de voetbalclub ‘om de hoek’ staat
bij de sportredactie in even hoog aanzien als de prestaties
van de basketballers van Aris, de ijshockeyers van de
Flyers of de volleybalsters van VC Sneek.

M

ei eigen eagen?” De
vraag moet Edward Jorna onderhand honderden malen gesteld zijn. ,,Ergens in de jaren
zeventig, onder leiding van de
bevlogen chef sport Reinder
Bosma, werd de kreet de krant
ingeslingerd”, zegt de huidige
chef sport. Dat-ie decennia later in de volksmond nog altijd
gebezigd wordt, tekent hoe
diep de sportredactie van het
Friesch Dagblad verankerd is in
de Friese sportwereld.
Edward: ,,Voor een dichte
deur komt de man (ik beken,
de sportjournalistiek is niet
echt geëmancipeerd) achter
mei eigen eagen vrijwel nooit.
Het is een van de mooie kanten van ons beroep. We voelen ons welkom; of we nu
de bestuurskamer van Blauw
Wit’34 binnenstappen of die
van Harkemase Boys, Sneek
Wit Zwart, Zeerobben of FVC of dat nu is op het starteiland
in het Sneekermeer, in de

perskamer van SC Cambuur,
achter de perstafel bij korfbalclub LDODK, onder de ring
bij een bokswedstrijd of in de
jurybus bij een wielerronde.”
Vrijwilligers
Dat die sportverslaggevers
nimmer ‘weggekeken’ worden is niet moeilijk te verklaren. Geen sportvereniging is
vies van wat aandacht. Achter
de schermen verstouwt een
leger vrijwilligers (soms dagelijks) bergen vol werk om
de organisatie van een evenement rond te krijgen en de
komst van een journalist voelt
als een soort erkenning.

Nooit zonder hoor
en wederhoor en
positief kritisch

Kan de journalist het dan wel
maken om de organisatie, zonodig, met een onvoldoende
naar huis te sturen? ,,Jazeker!
Het is zijn plicht zelfs. Maar
nooit zonder hoor en wederhoor en - als het een beetje
kan - positief kritisch.”
Die laatste kanttekening,
zegt Edward, ,,is een groot
goed binnen onze sportredactie. Misschien dat u wel eens
een wedstrijd in de ‘kelder’
van het amateurvoetbal bezoekt, maar zo niet: ik kan
u verzekeren dat het - om
met Heerenveen-trainer Jan
Everse te spreken - ‘geen Barcelona is’. Toch wordt het spel
vrijwel nooit bekritiseerd, om
de doodeenvoudige reden dat
geen mens (en dus ook geen
journalist) de verwachting van
hoogstaand spel koestert.”
,,Het is daarom dat de Leeuwarder voetbalclub SC Flamingo binnen onze sportredactie
net zoveel aanzien geniet
als bijvoorbeeld Leeuwarder

een denkt dat
“ Het is echt niet makkelijk als ieder
allemachtig
je het maar even gaat doen. Ik ben
blij dat het gelukt is. Echt te gek.”
Sven Kramer na zijn gouden race op

Maandag 15 februari 2010

SPORT
.

Daar sta je dan. Ben
je opeens tweevoudig
Fries kampioen. Op
het FK springen in
Sneek gaat alle glorie
naar Niels Mulder.
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‘Ik ben allemachtig blij dat het

missie van Sven Kramer
Vancouver - Het eerste deel van de
een pakte zaterdag in
is geslaagd. De schaatser uit Heerenv
gouden medaille. In de
he
olympisc
eerste
zijn
er
Vancouv
Fries een tijd
23-jarige
de
klokte
Richmond Olympic Oval
minuten zag Kramer dat
van 6.14,60. Na enige spannende
zijn tijd kwam.
geen van zijn concurrenten aan
met die druk goed om te kunnen
de
gaan. Ook in de laatste dagen voor
rustig
olympische race oogde Kramer wat
en zelfverzekerd. Typerend waren
voor
dat betreft de laatste minuten
zijn confrontatie met de Amerikaan
nam
Shani Davis. Tijdens het inrijden
ronde
de veelvoudig kampioen een
de
lang alle tijd om te zwaaien naar
Nederlandse fans.
inDe loting maakte de wedstrijd
elfde
teressant. Kramer moest al in de
rit de baan op, vóór al zijn concurtijd
renten. Even was er twijfel of zijn
zou volstaan, de laatste twee ronden
seconnoteerde Kramer 30,5 en 30,6
Bokko
den. De Jong, Fabris, Skobrev,
ze
en Hedrick: stuk voor stuk gaven is
gestaag terrein toe op de Fries.,,Het
denkt
echt niet makkelijk als iedereen
aldus
dat je het maar even gaat doen”, dat
Kramer. ,,Ik ben allemachtig blij
het gelukt is. Echt te gek.”
als
Bob de Jong werd vooraf gezien
van
een van de belangrijkste uitdagers
schaatKramer op de 5 kilometer. De
bij
ser uit Leimuiden kwam zaterdagniet
de Spelen in Vancouver echter
ruime
op
verder dan de vijfde plaats,
afstand van de Friese winnaar: 6.14,60
meter.
Jan Blokhuijsen
Debutant
6.19,02.
om
novemKramer verloor zaterdag 10
5 kilo- (6.26,30) werd negende.
in
ber 2007 voor het laatst op de
De Jong kwam direct na Kramer
meter. Bij een wereldbekerwedstrijd actie. Na twee ronden lag hij al enkele
Italiin Salt Lake City versloeg de met seconden achter op de favoriet. Hij
r
aan Enrico Fabris de Nederlande
naar de tijd van Kramer. ,,Ik
niet
keek
Sindsverschil.
de tijden
twaalf honderdsten
TVM. reed de eerste acht rondenhad. Als ik
dien domineerde de rijder van
kwam die ik vooraf in gedachten helemaal
Alleen in november vorig jaar
heel snel open, rijd ik mezelf
zin.”
bijna een einde aan zijn ongeslagen
bij over de kop. Dat heeft geen
ser
status. Kramer, die griep had, bleef
Het grote doel van de VPZ-schaat
Jong
De
n
Heerenvee
in
het WB-duel
over anderhalvoor. is de 10 kilometer, die
a staat. De
en Bokko op de 5000 meter net
de ve week op het programm
vond
Ook op de 10.000 meter verloor
5000 meter was naar behoren, jaar
Fries de laatste jaren geen wedstrijd.
Jong. ,,Het is beter dan vier
De
duwzegereeks
Door die imposante
geleden in Turijn”, zei hij. Destijds
de Kramer zichzelf in een enorme eindigde hij als zesde om daarna goud
favorietenrol. In voorgaande belang- op de 10.000 meter te pakken.
zien
rijke wedstrijden liet hij steeds

i

dL

Friesch
Dagblad

maar

i Naast Edward Jorna en

Gerard Bos zijn ook Bert Kalteren
en Johan Vellinga sportredacteur

De korfballers van
Oerterp willen
graag terug naar de
overgangsklasse.
Maar of ze daar wat te
zoeken hebben?
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Benauwde zege Heerenveen bij
Vitesse

‘Zondagschot’
Beerens geeft
weer wat rust
Arnhem - Met een ‘zondagschot’ bezorgde
Roy Beerens sc
Heerenveen gistermiddag in Arnhem
drie broodnodige
punten. Het was zo ongeveer de
enige geslaagde actie
van de aanvaller, die zich daarmee
in de slotfase van het
degradatieduel tegen Vitesse ontpopte
tot goudhaantje.
Het gaf in elk geval wel weer wat
rust. Door Bert Kalteren.

De ontlading na het laatste fluitsignaal
van scheidsrechter Danny Makkelie kwam, stokte de Friese aanvalsdrang.
Bij Vitesse klopte er voetballend
was groot in het Friese kamp. De
helelers en de technische staf vielen spe- maal niets van en er zat totaal geen
elkaar
in het Gelredome dolblij in de armen. lijn in het spel. Vlak voor rust nam
Het deed denken aan de vreugde-ex- Nicky Hofs doelman Henk Timmer
van een afstand voor het eerst
plosie van tien maanden eerder
zonder
in de succes onder vuur.
Rotterdamse Kuip, na het winnen
van
De
beste
kans
kwam
de
op
KNVB beker. De vreugde over
naam van
te
de Beerens. Op aangeven van
Vancouver - Na ruim twee weken
fraaie ‘driepunter’ van Beerens
Elm werd
in de de rechterspits de vrije
83e minuut, die nauwelijks verdiend
ruimte ingehebben gesukkeld met zijn gezondstuurd, maar oog in oog met Velthuiein- was, werd zeker
niet minder uitbun- zen klapte
heid voelt Stefan Groothuis zich
Beerens volledig dicht.
Con- dig gevierd.
delijk weer fit. De sprinter van de
schoot de bal op de benen van de Hij
tijdens
Arntrol-schaatsploeg kon gisteren
hemse
sluitpost
en
bracht daarmee
Vitesse - Heerenveen 0-1
een van de spaarzame mogelijkhed
de ochtendtraining op de Richmond
en Roy Beerens (tweede van
hard
om zeep. Dat leek Heerenveen
Olympic Oval voluit. ,,Het gaat
Het was gistermiddag een echt
na de Janmaat (v.l.n.r.), terwijl links) is de gevierde man bij sc Heerenveen. Hij krijgt de felicitaties
klein datieduel
degra- hervatting op te gaan
Goran Popov en Gerald Sibon
van Pawel Wojciechowski, Kristian
breken, toen
vooruit”, zei hij. ,,Ik ben nog een
aan de boorden van de Rijn
(r.) samen een feestje bouwen.
Bak Nielsen
is
Vitesse
Foto: ANP
beetje verkouden, maar de neus en armoe troef. Een winnaar verdien- kreeg enhet middenveld in handen in
via de snelle omschakeling
de de ‘slag om Arnhem’ eigenlijk
bijna helemaal vrij.”
niet,
de
Friese
defensie
jameer dan eens in
waarbij het op een lastig te bespelen
Groothuis kampte sinds eind
verlegenheid bracht.
grasmat
in
aankwam
infectie
op
bacteriële
vechtvoetbal.
nuari met een
Vitesse was dicht bij succes via
Calanti-Beide ploegen verkeren
de luchtwegen. Hij moest twee deen in de strijd om de in acute nood vin Jong-a-Pin, Claudemir en Jeroen
play offs om Drost. Vervolgens
leek Timmer tot
bioticakuren ondergaan, alvorens degradatie te ontlopen was niet
ver- twee keer toe wel geklopt,
maar de Arnhem - Terwijl de
bacterie uit zijn lichaam ging. Volgensaliezen in deze fase van de strijd mis- doelman
ontevreden sup- niet best vandaag
kreeg op de doellijn
schien nog wel belangrijker dan
en het had ook an- gebeurd.
coach Jac Orie was een microplasm
win- tie van eerst Michel Breuer assisten- porters van Vitesse het stadion be- ders kunnen
Dat is voor niemand prettig”,
is nunen. Tot de 83e minuut leken
en later stormden, was de
de boosdoener. De verwachting
beide
stemming in het ,,Vechtvoetb zijn”, vond ook Beerens. zei de aanvaller met een staalhard goed, maar we hebben me
ploegen die beloning ook te kunnen Kristian Bak Nielsen. Aan de andere kamp van sc
1000
al is niet mijn ding. Ik gezicht.
knalhard gewerkt. Dat is o
Heerenveen na de late ben
dat de sprinter woensdag bij de
kant
Er is ook weinig reden tot
onthield
Makkelie Heerenveen zege
een momenten-voetballer. Als
opstrijken, totdat Beerens het op
ge dat je kunt doen en dat
heel goed. Dankzij
ik lachen
zijn een strafschop, toen Grindheim
meter topfit aan de start staat.
heupen kreeg.
onder- driepunter van aanvaller een fraaie de ruimte krijg kan ik aardig voetbal- ,,Het voor de aanvaller dit seizoen. gedaan”, vond Timmer. D
is een verloren seizoen en ik
Roy Beerens len en bovendien
Dat de overwinning van Heeren- uit getrokken werd door Jong-a-Pin en hing de Friese vlag
is ervan overtuigd, dat H
kan ik met links en ben blij
er
na
invaller
de
dat we de punten hebben
negende
Philip
Haglund schoot op de seizoenzege
rechts goed schieten.”
veen niet verdiend was, daar was
hiermee definitief de ge
weer
gepakt. Er zat ook aardig wat druk
Dat bewees de aanvaller in de
ieder het wel over eens. Maar een kruising. Toen iedereen zich verzoend de buit is nog nietheel anders bij. Maar
op
gaat
verlaten. ,,Het moest g
83e en iedereen is heel blij. Ik
inte- leek te hebben met een
binnen, benadrukte minuut toen
ben blij dat de wedstrijden tegen
rim-trainer Jan Everse had daar
gelijkspel, het goudhaantje,
hij doelman Piet VelthuiVitess
geen
boodschap aan. ,,Het was een zespun- was daar het moment van Beerens, die een lach op zijn dat maar met moeite zen het nakijken gaf. Everse ontkende ik iedereen vandaag wat heb kunnen Roda JC. Door deze zege
gezicht kon toveren. dat hij
helpen.”
gaa
Jong-a-Pin voor het eerst zijn
tenwedstrijd. We zijn blij met de
had overwogen om Beerens
hielen ,,We hebben goede zaken
een paar ploegen heen en ik
over- liet zien en met zijn linkerbeen
Blij was ook
gedaan en vroegtijdig naar de
winning en met de punten.
voor wat afstand van Vitesse
kant te halen. ,,Je tweede optreden Timmer, die bij zijn we een heel eind gaan kom
En we een happy end zorgde.
genomen.
gaan met een blij gevoel de bus
Daar is ook interim-tr
moeten ons nu zo snel mogelijk We weet dat Roy altijd zijn momenten nul’ hield. ,,We voor Heerenveen ‘de
in.”
moeten
vrij
heeft
zorgen
en
dat
daar
Heerenveen had voor rust het bete- Vitesse de
hoop
Everse
je dan op als
spelen”, zei Beerens.
het wel mee eens.
sc Heerenveen 0-1 (0-0). 83. Beerens
Friesner. Het was een geweldige goal”,trai- organisatie goed staat en dat we geen ben vandaag een
re van het spel, maar kon aanvallend 0-1. Scheidsrechter:
Leeuwarden - Basketbalclub De
Everse
liet
goede
zei
Makkelie.
de
rechterspits
goals
stap
Toeschouwers:
tegen
staan
krijgen”, zei Timmer, die en
17.720. Gele kaart: Nilsson (Vitesse).
geen potten breken. Het spel
er is nu een redelijk gaat
dat vertrouwen betaalde hij vlak en Everse. Zijn collega Theo Bos had zich daarbij wel de
land Aris dreigt point-guard Tristan
op
hulp moest inroepen ploegen
voor wel iets kunnen voorstellen
Den
Scandinavische middenveld (Mika het Vitesse: Velthuizen; Verhaegh, Sprockel, Jeroen tijd, toen iedereen
onder ons. Dit geeft
bij een van de centrale
Blackwood kwijt te raken aan rynen,
Väy- Drost en Jong-a-Pin; Claudemir, Greene (76.
zich al verzoend
Kaya)
Christian Grindheim en Viktor en Hofs; Kolk (64. Büttner),
leek te hebben met een gelijkspel, wisselbeurt van de aanvaller. ,,Jong-a- Breuer en Kristianverdedigers Michel rust en vertrouwen.” En daa
Bosch, de ploeg die zaterdag geklopt
Pluim en Nilsson.
Bak Nielsen, die het de laatste
Elm) was aardig verzorgd, maar
sc Heerenveen: Timmer; Janmaat,
uit met een knal met zijn linkerbeen Pin had hem volledig onder controle. beiden een bal
tijd toch behoo
Bak
werd (83-92). De Brabanders zoeken
van de lijn haalden. ,,Het is
Tot dat ene moment dan.”
drae het vijandelijke strafschopge zo- Breuer en Goran Popov; Väyrynen (64. Nielsen,
in de linker bovenhoek. ,,Ik was
een degradatie-wed
Losada),
bied Grindheim en Elm (46. Haglund);
blij
een vervanger voor de geblesseerd
Dat moment werd Vitesse uiteinde- ,,Na de 1-0 hebben we niet het zelf- dan zie je geen
van doelman Piet Velthuizen in
Beerens, Sibon
dat
ik
er
en
een
goed voet
Djuricic
keertje
clubs
zicht
vertrouwen
(76.
twee
Wojciechowski)
langs
kwam
om de wedstrijd uit te het
.
Dean Oliver. Aangezien de
gaat nu om de punten en
Calvin (Jong-a-Pin, red.). Maar het bij lijk fataal. ,,Het is wel eens lekker, als tikken.”
bij
was
Amerikaan
de
je
kijkt
en
en
wat
er
dit seizoen allemaal is
samenwerk
,,Voetballend was het niet echt de schoonheid van het spell
wil de
telde Everse.
Den Bosch op de loonlijst staat,

Sprinter Groothuis
voelt zich weer fit

Aan het einde
van de laatste
rit, die ging tussen de Noor Havard Bokko en de
Amerikaan Chad
Hedrick, vierde
Kramer zijn zege
door middel van
een innige omhelzing met trainer Gerard Kemkers.
eerde
Daarna rende de geëmotion
tribuschaatser over het ijs naar de
van zijn ouders
armen
de
nes, om in
en vriendin te vallen.
,,Ik wist dat ik echt niet harder
van
kon. De anderen moesten echt te
goeden huize komen om sneller
,,Maar
zijn”, zei de winnaar na afloop.
Toen
die Koreaan ging wel heel hard.
straks
dacht ik even, oh mijn God,
onder.
duiken die anderen er ook nog
Gelukkig gebeurde dat niet.”
met
Voor Kramer zijn de Spelen
zijn gouden plak nog niet geslaagd.
anOp de 10.000 meter wil hij over net
,
derhalve week ook zegevieren
Kramer
rvolging.
ploegachte
de
op
als
1500
doet daarnaast nog mee aan de

tijd
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Vancouver - Het feestje dat Sven Kramer
na zijn gouden olympische medaille
zaterop de vijf kilometer vierde, had
dag bijna een nare wending gekregen.
De schaatser sprong in de Richmond
, om
Olympic Oval over de omheining zijn
van
op de tribunes in de armen
ouders en vriendin te vallen.
Kramer besefte niet dat het gevaarvan
lijk was wat hij deed. Aan de rand
voor
de ijspiste is een baan aangelegd de
die
de rollende televisiecamera,
in
schaatsers volgt. Wanneer iemand
aanraking komt met die technische
een
constructie, krijgt die persoon
flinke schok te verwerken. Bedieners
het
zagen
camera
bewegende
van de
direct
gevaar net op tijd en handelden
door de stroom uit te schakelen.

Kramer heeft
hem eindelijk:
de gouden plak

Emotie
Zijn conclusie was ongetwijfeld juist, maar het heeft niet
geleid tot een koerswijziging.
Sport is immers veel meer
,,een zaak van emotie dan van
cijfers, en door de aderen van
de gemiddelde Fries kruipt nu
eenmaal meer kaatsersbloed
dan hockeybloed, ook al zal
men het daar in de Stellingwerven niet mee eens zijn.”

Dat in dit artikel de voetbalclub FVC en de bokssport worden aangestipt is niet zomaar.
Decennialang was zondagamateurvoetbal taboe in het
Friesch Dagblad, net zoals dat
gold voor sporten die ertoe
bijdroegen om elkaar letsel
te bezorgen (vechtsporten) of
sporten waarin geld een leidende rol speelde (autosport,
Formule 1). Het is nog geen
twintig jaar geleden dat Heerenveen alleen de kolommen
haalde als de wedstrijd op zaterdagavond werd gespeeld.
,,Maar tiden hawwe tiden en
de sportredactie is met de
tijd meegegaan. Anno 2010
ligt de hele provincie - en de
wereld ver daarbuiten - voor
ons open. We doen het graag,
kijken naar en schrijven over
sport. Positief kritisch en met
diepgang!”

Door de aderen van de gemiddelde
Fries kruipt nu eenmaal meer
kaatsersbloed dan hockeybloed

de 5000 meter

Kramer ontsnapt
aan flinke schok

gelukt is’

Zwaluwen, ook al krijgt die
laatste club vanwege het verschil in niveau wel meer en
vaker aandacht.”
Veel aandacht krijgen ook
de Friese sporten: kaatsen,
ﬁerljeppen en Fries dammen. ,,Een voormalige stagiair maakte er eens een studie
van en kwam tot de conclusie
dat de aandacht misschien
wel bovenmatig is gezien het
ledental van de kaatsbond en
met name van die van het
Frysk Ljeppers Boun en de
dambond Fries Spel.”

‘We moeten ons zo snel mogelijk

vrij spele

Aris moet vrezen
voor Blackwood

Zonderland start met zege en
spreekt zich uit over coach

bekerwinnaar hem per direct halen.
Aris-manager Gert Schurer noemde
een vertrek van Blackwood ‘mogelijk’.
Volgens de contractuele bepalingen
spemag Den Bosch tussentijds geen bij
lers van Aris overnemen, behalve is
Cottbus - Het was een aparte gewaarcalamiteiten. Schurer: ,,Wanneer
wording,
situ- maar ik heb me geprobeerd
dat het geval? Het is een lastigete Den
in focussen op de wedstrijden. En dat
atie.” Pagina 17: Aris flikt het weer

het ligt nu allemaal wat lastig.”
dus was het niet verwonderlij En
k
Zonderland weinig tot niets kon dat
gen over hoe het nu verder moet zegbetrekking tot zijn begeleiding. met
bond zal daar ook een besluit ,,De
over
gaan nemen. Dat wacht ik eerst
maar
even af.”

Routinier heeft na rijke loopbaan
zijn

,,De sportpagina’s hebben naast wedstrijdverslagen ook
veel achtergronden
en menselijke verhalen. Vorig jaar
Ajax weer in oude fout
l
is er bijvoorbeeld een artikel gemaakt over mij en mijn
overleden vader. Prachtig geschreven. En ontroerend.”

Gerard Kemkers, nadat de winst
De start, opgejaagd door coach
linksboven met de klok mee.
e familie mee. Foto’s: ANP en EPA
Vijf keer Sven Kramer, vanaf
Links midden juicht de koninklijk
in de armen van zijn ouders.

Friese ploeg
Bemoedigend optreden levert

weer niets op

binnen is, op het podium en

Bosch

is gelukt.” Aan het woord:
turner
Epke Zonderland, gisteravond
op
terugreis naar Nederland vanuit de
buss. De Lemster won in de Duitse Cotstad
goud op rek en zilver op brug
tijdens
de eerste wereldbekerwedstrijd
het seizoen. Dat deed hij zonder van
door de turnbond ontslagen coach zijn
rard Speerstra. ,,Hoe dat verder Gegaat?
Het is nog te vroeg om daar iets
over
te zeggen”, aldus Zonderland.
Terwijl Speerstra - geschorst door
gymnastiekbond KNGU wegens
kritische uitlatingen in een interview
de Leeuwarder Courant - thuis zat met
kwam
Zonderland op rek tot een score
van
15,825. De nummer twee van
de wereld hield de Japanner Yusuke
Hoshi
achter zich. Op brug was de volgorde
precies andersom. De Lemster
kwam

Wammes ook in de prijzen
De Fries was niet de enige Nederlander die goed van start ging met
een
nieuw turnseizoen. Jeffrey Wammes
was zaterdag op vloer met een
score
van 14,575 namelijk ook al goed
voor
een medaille. Wammes won
brons.
Een goed begin, vond zijn coach
Bram
van Bokhoven. ,,Hij kan zijn uitgangswaarde nog verhogen. Bovendien
maakte Jeffrey nog wat schoonheids
foutjes bij de landingen.” Het
goud
was voor de Duitser Marcel Nguyen
(15 275) il
d

Sandor van der Heide uit Sneek, voetballer van SC Cambuur

laatste wedstrijd erop zitten en

gaat nu voor het gezinsleven

Verheijen gekscherend de Woute
r Bos va

Heerenveen - Hij werd zaterdag gekscherend de Wouter Bos van het
schaatsen genoemd. Carl Verheijen
zou zijn schaatsloopbaan best nog
een paar jaar kunnen voortzetten,
maar de 34-jarige Leusdenaar kiest
bewust voor zijn privéleven. ,,Mijn
dochters zijn nu drie en vier jaar
oud”, zei de TVM’er na zijn laatste
officiële wedstrijd. ,,De komende
jaren
wil ik graag meer bij ze zijn.” En
zo
nam hij afscheid op de wereldbeker
nale in Thialf dit weekeinde, waar fiNederlanders overigens grossierdende
in ereplaatsen.
Verheijen niet; die noteerde in
Heerenveen de tiende tijd op de
5
kilometer. Tijdens zijn laatste rondje
nam de schaatser al uitgebreid
afscheid van het publiek in Thialf.
Als
hij had doorgereden, was Verheijen
misschien iets hoger geëindigd
O

leid in de aanloop naar de Spe
belangrijke reden voor het uit
van succes op de achtervolgin
de favoriete Oranje-equipe nie
kwam dan brons. Eind januari
tweede olympische kwalificati
nooi, plaatste Jan Blokhuijsen
de 5 kilometer als laatste voor
couver. De rijder van VPZ vers
Verheijen en Wouter Olde Heu

‘Met mijn ervaring, of d
van Erben, hadden we o
achtervolging een heel
verder kunnen komen.
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i ,,Het beste weekblad van Fryslân maken, dat was de missie

weekend

waarmee we twee jaar geleden de Sneinspetiele vernieuwden. Een
goeie mix van ernst en luim, voor jong en oud. En elke vrijdag
als ik de stukken naar de drukpers stuur, denk ik: mooi weer
gelukt!” Ria Kraa. 058-2987651. eindredactie@frieschdagblad.nl

Tijd voor
een Friese zaterdagbijlage
Fries, Fries, Fries! Dat hebben journalisten tot vervelens
toe om de oren gekregen toen de weekendbijlage een
nieuw smoel kreeg. Fries is-ie geworden - en fris ook.
Wie hem in één weekend kan uitlezen, is knap.

S

pitten of niet spitten?
,,Persoonlijk zou ik
het niet weten, want
ik heb geen verstand van tuinieren. Maar ik ben in hoog
tempo aan het bijleren!” Ria
Kraa is coördinator van weekendbijlage Sneinspetiele - maar
als het even kan, schrijft ze
zelf ook stukken. Bijvoorbeeld
de volkstuinserie, waarvoor
ze sinds maart wekelijks te
gast is bij De Wrottersploech
in Drachten.
We houden het luchtig in
deze volkstuinrubriek. Het
is tenslotte weekend als die
Sneinspetiele op de mat valt.
Het motto van de weekendbijlage is dat in principe alle
Friezen er iets van hun gading
in moeten vinden. Dus we bespreken de nieuwste boeken
en dvd’s, hebben verslagjes
van de culinaire prestaties
van redacteuren (of pogingen
daartoe), we volgen de belevenissen van onze geheimzinnige columnist Peke en als het

sinterklaasseizoen
nadert,
testen we een paar weken wat
de beste bordspellen zijn.
Design
Elk half jaar introduceren
we nieuwe rubrieken (Henk
van der Laan is zich sinds
kort verrassend aan het ontplooien als design-criticus) en
andere gaan al heel lang mee.
Rianne Kramer maakt samen
met het team van Nelleke
Mulder al jaren furore met de
metamorfose-repo Te kijk. De
voor-en-nafoto’s zijn intussen
legendarisch.

Een pagina over
opvoeding en
relaties - die lees
ik meteen

Maar serieuze stukken maken
we ook - we hebben een reputatie hoog te houden. We rapporteren over wat er in Fryslân gebeurt, door de ogen van
deskundigen en betrokkenen.
Wekelijks een reportage uit
een Friese kerkgemeente of
een doorwrocht interview
op theologisch gebied. Drie
deskundigen schrijven beurtelings een pagina over opvoeding en relatie-onderhoud
- ,,die lees ik meteen zodra ik
de kopij binnenkrijg, en elke
keer denk ik: volg die tips nou
eens op Kraa”, bekent Ria.
Prachtig zijn ook de portretinterviews die Jurgen Tiekstra
elke week heeft met een Nederlander van naam en faam
- en dat gaat van Tommy Wieringa tot Piet Hein Donner.
Maar die interviews zijn
wel de uitzondering op de regel dat het over Fryslân moet
gaan. Alle andere interviews
en rubrieken zijn inderdaad
Fries, Fries, Fries: de wekelijk-

Topvioliste
Simone Lamsma
Eindelijk speelt ze
thuis in Burgum

se dorpsportretten, de twee
corresponderende schoolbestuurders, de man/vrouw die
een bijzondere week voor de
boeg heeft, de sporter die in
de schijnwerpers staat, de reportages uit het (Friese) amateurtoneel en de hafabra- en
koorwereld.
Friese taal
En natuurlijk doen we iets
met de meertaligheid in Fryslân. Gewoon, omdat taal emotie is. Net als de krant. Het
Friesch Dagblad wil graag dat
iedereen alle artikelen kan
lezen; tegelijkertijd wil deze
krant de berichtgeving ook in
de taal van de geïnterviewde
doen. Om recht te doen.
Ziedaar de onmogelijke
spagaat waarin een regionale
krant zich bevindt. Want
welke taal moet je nu wanneer kiezen? Toegegeven,
vaak is het de kortste klap om
voor het Nederlands te kiezen
(waarbij heel banaal een dead-

Weekblad vo
or Fryslân 26
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line de doorslag kan geven),
maar liever zet het Friesch
Dagblad een tandje bij. Want
dat loont, zegt cultuur- en
eindredacteur Gerbrich van
der Meer. ,,Juist als de ander
zichzelf mag zijn in zijn taal,
worden er deuren geopend
die anders dicht waren gebleven.”
Naast
cultuurreportages
biedt de Sneinspetiele wekelijks
een podium aan Friese schrijvers zoals Jaap Krol, Aggie van
der Meer, Greet Andringa, Jabik Jans en Inne Bilker. Want
het Friesch Dagblad wil niet
alleen over het rijke Friese
culturele leven schrijven,
maar er ook aan deelnemen.
Friese proza en poëzie wordt
gerecenseerd door literaire
deskundigen als Cornelis van
der Wal, Jant van der Weg en
Piter Yedema. Jaap Krol en
Yvonne Dijkstra recenseren
niet alleen, zij nemen in hun
columns de lezer enthousiast
mee op sleeptouw.

,,Het Friesch Dagblad staat midden in de realiteit, met
een merkbare wil om maatschappelijk betrokken te zijn.
De krant is eerlijk, betrokken en waarheidsgetrouw: een
waardevol instrument voor een christelijk geluid.”
Arnaud Dijkstra uit Ureterp, bestuurslid Festival316
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i ,,Mooie koppen bedenken, de verhalen perfectioneren,

bijlagen

meedenken over de voorpaginafoto, deadlines bewaken. En dan
valt het eindresultaat thuis op de mat. Snel kijken: is-ie mooi
geworden? Onze bijlages vind ik het visitekaartje van de krant.”
Chris Hattuma. 058-2987682. eindredactie@frieschdagblad.nl

Tijd voor
mooie thema’s
Voor journalisten en zeker ook voor de eindredacteuren
zijn de dikke kerst- en oudjaarsbijlagen de paradepaardjes
van het jaar. Maar daarnaast verschijnen er nog veel meer
extra uitgaven, dik en dun, doorwrocht en luchtig.

H

et
Coopmanshûs
in Franeker. De
stijlvol ingerichte
woonkamer ademt een sfeer
van weleer uit. De bewoners,
Hans Smelik en Andries Stokking, doen alsof de Friesch Dagblad-fotograaf niet aanwezig is.
Sinds enige tijd bewonen deze
voormalige galeriehouders het
eeuwenoude pand in Franeker,
dat jaren dienst deed als museum. Vijf jaar geleden werd
de collectie overgeheveld naar
het Martenahûs en kwam het
Coopmanshûs te koop. Sindsdien is het nog slechts mondjesmaat te bezichtigen. Smelik en Stokking begrijpen de
behoefte en stellen hun huis
toch beperkt open.
Dit verhaal over het Coopmanshûs was onlangs te lezen in de Lentebijlage; een van
de tientallen bijlagen die het
Friesch Dagblad jaarlijks uitgeeft. Samen met de Zomer-,
Herfst- en Winter-edities is de
Lentebijlage een nieuwe ster

Eindelijk
voorjaar
Tijd voor een
nieuwe outﬁt

aan het bijlageﬁrmament van
de krant. Alle vier gaan ze
over wonen en mode, maar ze
hebben hun eigen seizoensgebonden inhoud.
Opvrolijken
Naast de dagelijkse nieuwskrant en de wekelijkse weekendbijlage verschijnen er
verspreid over het jaar nóg
37 extra uitgaven, over thema’s die we als krant extra
belangrijk vinden of waarmee
we uw weekend nog wat ver-

Waarom geen
eerlijke prijzen
voor de melk en
uien voor de boer
om de hoek?

der willen opvrolijken. Reken
maar mee: bijna veertig bijlagen betekent dat een Friesch
Dagblad-lezer elke anderhalve
week een bijlage of katern
krijgt aangeboden.
Chris Hattuma is als eindredacteur vooral verbonden aan
de bijlagen. Zij coördineert, begeleidt, stuurt en redigeert en
heeft daar de handen vol aan:
jaarschema helpen opstellen,
mogelijkheden bespreken, onderwerpen bedenken, aantal
pagina’s en verschijningsdata
vaststellen, redacteuren begeleiden, enzovoorts.
Uit de lange lijst moeten
een paar bijlagen in het bijzonder worden genoemd,
zoals de Krystpetiele rond de
kerstdagen en de Aldjierspetiele
vlak voor de jaarwisseling: dat
zijn voor de redacteuren echt
de paradepaardjes, vaak over
een speciaal thema.
En dan zijn er de bijna tien
(!) sportbijlagen per jaar, dit
jaar onder meer over de Win-

terspelen in Vancouver, het
WK voetbal in Zuid-Afrika,
maar ook het ﬁerljeppen en
kaatsen in Fryslân en de belevenissen van betaaldevoetbalclubs sc Heerenveen en SC
Cambuur. Andere sterke golden oldies zijn de bijlagen over
onderwijs, zorg, landbouw,
watersport en muziek.
Geld
Ook noemenswaardig: de reisbijlage die elk jaar in januari
het levenslicht ziet. ,,Dan reageert er wel eens een lezer verontwaardigd: dat jullie daar
zoveel geld aan uitgeven!”,
zegt Chris Hattuma. ,,U kunt
er gerust op zijn: journalisten
maken die reizen in hun eigen
vakanties en ze nemen de kosten voor eigen rekening. Net
als u - alleen schrijven zij er
een verhaal over. En worden
de media uitgenodigd om een
reis te maken op kosten van
de organisator, dan neemt de
deelnemende journalist van

Bijna veertig bijlagen: dat betekent
dat een Friesch Dagblad-lezer elke
anderhalve week een bijlage of katern
krijgt aangeboden
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ons met graagte vrije dagen
op om mee te kunnen.”
Naast de vier genoemde
woon- en modebijlages is
ook de duurzaamheidsbijlage Better Fryslân nieuw. Dit
jaar verschijnt deze laatste
elke twee maanden. Over de
geneugten én dilemma’s van
duurzaamheid. Want die zijn
er genoeg, zegt eindredacteur
Theo Klein. ,,Dankzij Fair
Trade krijgen bananen-, kofﬁe- en cacaoboeren in verre
landen een eerlijke prijs voor
hun producten. Maar waarom
geen eerlijke prijzen voor de
melk en uien voor de boer om
de hoek? En hoe zorgen we er
voor dat niet alleen onze kinderen en kleinkinderen maar
ook de Afrikanen een goed leven kunnen opbouwen?”
Tegelijkertijd staat Better
Fryslân vol met praktische
voorbeelden van hoe je als individu soms verrassend eenvoudig zelf kunt bijdragen
aan een duurzame wereld.

,,In de Friesch Dagblad-kolommen zijn de grote verschillen
tussen protestantse en katholieke traditie tot het
verleden gaan behoren. Dat geldt net zo goed voor de
aandacht voor liturgische en spirituele onderwerpen.”
Tjebbe de Jong, Leeuwarden, directeur Titus Brandsma Museum

Duurzaam
ondernemen
Deﬁnitief
de wind mee

17

Tijd voor Friesch Dagblad

i ,,Ik zoek als journalist naar diepgang, naar analyse, naar

media

relativeringsvermogen, naar het grotere plaatje. Dat vind
ik bij het Friesch Dagblad. Dit is een krant die temidden van
alle denkbare hectiek zichzelf blijft.”
Jurgen Tiekstra. 058-2987651. rtv@frieschdagblad.nl

Tijd voor
een digitale krant
De mediaredactie van het Friesch Dagblad schrijft al jaren
over de wereld van krant, radio, televisie en internet.
Maar ook het dagblad zelf is onderdeel van de razende
digitale vernieuwingen van de 21e eeuw.
buitenlandcorrespondenten
en oorlogsverslaggevers als
Peter d’Hamecourt (Rusland),
Bram Vermeulen (Zuid-Afrika
en Turkije) of Floris-Jan van
Luyn (China).
Talentenjachten
,,Belangrijk is dat onze krant
de aandacht voor media nooit
heeft willen verwarren met
een podium voor oppervlakkigheid. Ik schrijf niet veel
over de commerciële strijd
tussen RTL en SBS, de talloze
talentenjachten en makeoverprogramma’s. Een krant

rtv - die drie
letters geuren
naar lang
vervlogen tijden

als deze trekt meer naar documentaires en belangwekkende onderwerpen als de
oorlog in Irak, het zelfbeschikkingsrecht van de mens,
de milieuvervuiling in China,
de moeites van Friese veehouders in de Verenigde Staten, de problemen binnen de
Jeugdzorg.”
De krant houdt ook nauwlettend in het oog wat internet
doet in onze samenleving. Van
belang is wat de gevolgen zijn
voor de menselijke interactie,
privacy-kwesties, cultuurveranderingen en de identiteit
van mensen. Maar ook is de
blik gericht naar de enorme
rijkdom van informatie, de
voordelen voor de democratie
en het ongekende comfort die
de technische vernieuwingen
met zich meebrengen.
Het Friesch Dagblad is daarbij
niet alleen toeschouwer maar
ook zelf deel van de technische ontwikkelingen. De
krant is hard bezig een infor-
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Het Friesch Dagblad is er ook voor
mensen die geen krant lezen, maar
wel het laatste kerknieuws willen
volgen op hun mobieltje of eReader

Friesch
Dagblad

Nederland 3

Selectie televisie
am
De weduwnaar van Sylvia Millec
(OM) tegen Jomanda

wordt de eis van het
de KRO
De wandeling Eind deze maand
Millecam. In dit kader herhaalt
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n elkaar op de sportschool in
bekende
kanker. Nol en Sylvia ontmoette
Amsterdamse jongen aan een
,,Het was best stoer om als gewone te gaan drinken.”
borrel
Nederlander te vragen om een
Nederland 2, KRO, 17.05 uur
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De strijd van een afvaller
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rijgen grote nadruk.
Is
de balans hersteld? daardoor
Is er een
sterker gevoel van
gemeenschap? Ik durf dat ernst
felen. De mensen rakenig te betwijeerder nog
meer gericht op hun
eigenbelang; op
hun eigen inkomen
en carrière. En
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RTL 5

RTL 4

18:00 RTL Nieuws.
18:00 Amika.
18:15 Editie NL. .
18:23 Het Klokhuis.
18:35 RTL Boulevard.
18:45 NOS Jeugdjournaal.
19:30 RTL Nieuws.
18:59 Nederland 3. Met om:.
19:55 RTL Weer.
19:00 De klas van 2009.
20:00 Goede tijden, slechte
19:22 NOS Journaal.
tijden. Nick confronteert
19:30 De Wereld Draait Door.
Ludo met de waarheid over
20:20 NOS Journaal.
Maxime.
een
20:25 Sterretje gezocht. Naar
20:30 Dancing with the stars.
.
presentatrice
nieuwe
Waarbij negen bekende Ne21:15 VOC. Het Verbond van Ongederlanders, elk gekoppeld aan
leide Correspondenten (VOC)
een professionele danser, de
zet grote vraagtekens bij de
strijd met elkaar aangaan op
laatste trends en nieuws en
de dansvloer.
oponderzoekt alternatieve
22:00 Van der Vorst ziet sterlossingen voor allerlei maatren. P.
- De
schappelijke ontwikkelingen.
22:35 Dancing with the stars
De
normaal.
maar
21:50 Doe
uitslag.
meest hilarische reis door de
De Pfaffs. Carmen komt le23:00
popgeschiedenis, waarbij ook
lijk ten val en bezeert daarbij
de vaste panelleden weer aan
haar schouder.
boord zijn. Te gast: Angela
Nieuws.
RTL
23:45
Dio.
Groothuizen en
23:55 RTL Weer.
o.a.
22:30 NOS Sportjournaal. Met
00:00 RTL Boulevard.
tennis: Roland Garros en wiel00:55 Teleshop 4.
rennen: de Ronde van Italië.
00:56 Cupido.
23:05 NOS Journaal.
03:00 Nachtverhalen.
23:15 Europese Verkiezingen
05:30 Car tracks.
2009: PvdA.
23:25 Missing without a trace.
van
sportman
Morgen
en
Een student
de lokale universiteit wordt
06:00 Teleshop 4: Car tracks.
vermist..
Co07:40 Jacques Cousteau.
presenteert
VARA
De
00:10
08:40 Vis TV.
medytrain International.
Ende
09:10 House vision.
Van wereldklasse in
09:40 Life & cooking.
gelse taal. Vanuit Toomler:
d kli i k

18:05 My name is Earl. Nummer
101 op Earls lijst is het stelen
van de identiteit van een
meisje.
18:30 How I met your mother.
Ted schendt de driedagenregel door steeds te sms'en met
een meisje dat hij nog maar
net heeft ontmoet. Barney en
Marshall willen Ted terugpakken voor deze overtreding.
19:00 Wie is de chef?.
19:30 Take me out. .
20:00 PostcodeLoterij: Deal or
no deal.
the
20:30 Terminator 3: Rise of
machines. Ruim tien leeft
John Conner afgesloten van
de maatschappij tot er twee
terminators op aarde verschijnen. .
.
22:30 Sex how to do everything.
23:25 Take me out.
23:55 How I met your mother.
00:25 Teleshop 5. .
00:26 Stoute meiden TV.
03:00 TV Club.
05:30 Hei Elei journaal.

Net 5

Een verknipt muzikaal genie

blijkt uit een actieplan
minister Ter
7t.
Hors
RTL
M 11 Mar

18:10 Scrubs. .
18:35 Charmed.
19:35 Law & Order. Een advocaat
wordt vermoord nadat zijn
cliënt, die beschuldigd werd
van het neerschieten van een
agent, is vrijgesproken. .
20:30 Law & Order: Special Victims Unit. Een ingenieur
speelt een spelletje met Benson en Stabler.
21:25 Eleventh hour. Hood krijgt
te horen dat de niertumor
verdwenen
12is Mar
van een jongen
nadat hij water had gedronken uit een natuurlijke bron.
Hood wil bewijzen dat het
geen wonder was.
22:20 Twelve monkeys. In 2035
het
die
leven de mensen
virus hebben overleefd ondergronds. J
01:00 Nachtprogrammering:
Relax TV.
3 Mar - Late
04:00 Hart van Nederland
editie/Shownieuws.

.
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Het kind zit helemaal
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weets

Radio 3
19:06 Ek-stra
18:06 Dance Classics Party Request. NachteGiel.
01:02
Weekend. 22:06 MoveYourAss.
04:02 Ekdom in de nacht.
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Metamorfose
Bertjan Bouman, de projectleider nieuwe media, stuurt
deze metamorfose aan. Als
geen ander is hij verzot op de
modernste informatiebronnen. ,,Zelf heb ik een aantal
jaar terug een oude Kever
compleet uit elkaar gehaald
en in elkaar gezet. Dan merk
je wat de kracht is van het
internet. Niet alleen vind je
veel informatie, maar ook
een enorme groep gelijkgestemde zielen die jouw vragen over deurkrukken uit
1956 met veel enthousiasme
beantwoorden of jou kunnen
vertellen waar je een speciaal
weerstandje kunt kopen. Het

MEDIA

DAGBLAD

tweets

FRIESCH

18:00 The A-Team. Generaal
Stockwell bemoeit zich met
de plannen van Murdock en
Frankie om het A-Team vrij
te krijgen.
op
18:55 Knight Rider. De moord
de uitgever van een mannenblad zorgt ervoor dat Michael
vertrekt naar Las Vegas.
19:55 Married with children.
aanwezig
Al
Peggy vindt dat
moet zijn bij de bruiloft van
haar neef. .
20:30 Kiss of death. Jimmy Kilmartin doet zijn best om op het
rechte pad te blijven. Tot zijn
neef Ronnie hem smeekt hem
te helpen met een klus. .
and
22:20 A genius, two partners
a dupe. Meesteroplichter
Joe Thanks gaat een samenwerking aan met een nogal
vreemd stel, Bill en Lucy.
.
up.
00:40 RTL Poker: Heads
01:40 Teleshop 7.
01:41 Nachtlounge.
03:00 Sneks.
05:30 Car tracks.

lijkt uit een actieplan
inister Ter Horst (Binndse Zaken) gisteren
de Tweede Kamer heeft
urd.

ijkt uit een actieplan
nister Ter Horst gisnaar de Tweede.

er.com
mber/FD_s
zondport
er president.

SBS 6
18:00 De grote verbouwing.
19:00 Hart van Nederland - Vroege editie.
19:20 Shownieuws - Vroege
editie. .
20:00 Trauma centrum. .
20:30 Holland's got talent: de
finale. .
22:30 Hart van Nederland - Late
editie.
22:45 Piets weerbericht. .
22:50 Shownieuws - Late editie.
23:20 Word ik rijk?. Henkjan Smits spreekt met markante en unieke personen die
miljonair zijn. Ook gaat hij
op stap met gewone Nederlanders die een dag als miljonair door het leven gaan.
23:50 The running man. In het
jaar 2019 wordt een politieagent veroordeeld tot deelname aan een sadistische spelshow. De agent moet binnen
drie uur de stad doorkruisen,
terwijl er moorddadige jagers
achter hem aan zitten.
01:50 Happy Hour.

Veronica

18:00 Sneak. M.
18:05 Spin city. Michael Flaherty
is de loco-burgemeester van
New York City. Hij realiseert
zich dat het politieke spel
niet alleen deel uitmaakt van
zijn professionele leven, maar
ook zijn privéleven.
18:35 According to Jim. Jim werkt
als voorman in de bouw, samen met zijn beste vriend en
zwager Andy. Jim is een typische Amerikaanse machoman
die een groot hart heeft voor
zijn vrouw Cheryl en zijn drie
kinderen.
19:00 The Simpsons. De bizarre
belevenissen van Homer,
zijn vrouw Marge en hun
kinderen Lisa, Bart en Maggie
Simpson.
20:25 Wegmisbruikers!. Waarin,
aan de hand van videobeelden van Bureau Verkeershandhaving, automobilisten,
motorrijders, vrachtwagenchauffeurs en fietsers worden geconfronteerd met de
mogelijke gevolgen van hun
rijgedrag.
op
21:25 Top Gear. Waarin alles
autogebied scherp, kritisch en
licht ironisch wordt besproken. Beroemde gasten racen
tegen elkaar.
draait
23:35 Crash test PeWi's. Dat
om het PeWi Racing Team,
een Brabantse vriendengroep.
De PeWi's gaan de parkeerproblematiek oplossen. Twee
PeWi-teams gaan proberen

is het sociale vangn
et
genoeg? Het marktdenk nog wel sterk
en dringt door
in alle sectoren van
dun
op hun eigen inkomen eigenbelang;
is het sociale vangn en carrière. En
et nog wel sterk
genoeg? Het marktdenk
en dringt door
in alle sectoren van
dun eigenbelang;

06:00 Teleshop 5.
06:01 Car tracks.
08:00 Tel sell.
09:50 Best of shopping.
13:45 Tel sell.
15:00 TEK TV.

//twitter.com/FD_regio

Morgen

07:00 Merge.
07:55 Erik zoekt een huis:
Curaçao.
08:25 Gezond weer op.
08:55 Peking Express: De Mekong route.
10 05 TekTVShop

Morgen

07:00 Teleshop 7.
07:01 Best of shopping.
09:00 Tek TV.
09:50 Car tracks.
10:05 Best of shopping.
12:00 Tek TV.
12:50 Young blades.
GP It lië

Morgen

07:10 The Simpsons.
08:00 Vinger aan de poot.
09:00 De Levende Steen Gemeente.
09:55 SUUS, jouw winkel.
10:10 Tommy teleshopping.
12:55 Shownieuws.
13:20 Michael.

Karel F. Gildemacher uit Joure, naamkundige

op hun eigen inkomen
is het sociale vangn en carrière. En
et
genoeg? Het marktdenk nog wel sterk
en dringt door
in alle sectoren van
de
Als geluk uit marktpart samenleving.
komen, zien wij, mede icipatie moet
invloed van de reclame door de grote
bij grote delen

.
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Een woordvoerster
van het Amerikaanse ministerie van
tigde dat de USS Cole Defensie bevesnaar het oosten
van de Middellandse
Zee is gestuurd,
maar ze zei niet naar
waar precies en
of het is bedoeld als
waarschuwing
richting Syrië. Het oorlo
gsschip met
Tomahawk-raketten
aan boord heeft
als thuisbasis Malta
en
zijn vertrokken. Dunt zou dinsdag
nim quamcon ulputpat aliquisis autet
si.
,,De Verenigde State
n geloven dat
een teken van steun belan
grijk is voor
regionale stabiliteit”
, zei een hoge
regeringsfunctionaris
op anonieme
basis. ,,We zijn erg
bezor
situatie in Libanon. Het gd over de
sleept al een
lange tijd voort.’’Lib
anon
lang in een diepe politi verkeert al
pro-Syrische oppositie eke crisis. De
onde
r leiding
van Hezbollah boyco
t de prowesterse

Moordwapen
Kennedy komt
onder de hamer

Dat blijkt uit een actie
dat minister Ter Hors plan
t (Binnenlandse Zaken) giste
naar de Tweede Kam ren
er heeft
gestuurd.

2:38 PM 9 Mar

Dat blijkt uit een actie
dat minister Ter Hors plan
teren naar de Twee t gisde.

5:02 PM 10 Mar

Dat blijkt uit een actie
dat minister Ter Hors plan
t gisteren.
8:11 AM 12 Mar

http://twitter.com/FD_k

.

Verzetsleider Myanm

erk

New York - Het vuurw
de moordenaar van apen waarmee
de
president John Kenn Amerikaanse
edy is doodgeschoten, komt onde
r de hamer. Het
vuurwapen maakt deel
uit van een
collectie memorabilia
ontwikkelaar Anthony van de projectPugliese.
De opbrengst van de
Jack Ruby in 1963 gebru revolver die
Harvey Oswald te verm ikte om Lee
geschat op enkele miljooorden, wordt
enen dollars.
Ook een lok haar van
Oswald zal worden geveild, net als het
bel dat aan een teen vanidentificatielaoverschot was bevestigd. zijn stoffelijk
Het vuurwapen waar
mee de moordenaar van de Amerikaan
se president
John Kennedy is dood
geschoten, komt
onder de hamer.
Het vuurwapen
maakt deel uit van een
collec
tie memorabilia.

ar hoopt op stil pro

test tegen referendum

Constant op de vlucht

,,Wy hawwe njonken de LC no ek it Deiblêd. Even moast
it wat wenne, mar de eftergrûnstikken en de analyses
steane my tige oan, en ek it omtinken dat jimme jouwe
oan natuer en de omgong fan de minsken mei de wrâld.”
Morgen

bij elkaar brengen van kennis
en denkvermogen heeft een
ongekende kracht. Zeker nu
het internet steeds meer mobiel toegankelijk wordt.”
,,Dit is een eigenwijze krant,
die inhoudelijk breed gewaardeerd wordt. Die inhoud willen we aan een zo’n breed mogelijk publiek aanbieden. Dat
betekent dat de informatie
die nu via de papieren krant
bij de mensen op de deurmat
valt in de toekomst ook op
digitale manieren toegankelijk gemaakt wordt - ook voor
mensen die misschien nooit
een krant lezen, maar wel het
laatste kerknieuws willen volgen op hun mobieltje of eReader. Daarnaast zullen mensen
meer en meer de kans krijgen
digitaal met elkaar in gesprek
te komen over belangrijke
onderwerpen, als een soort
digitale lezersavonden.” Het
Friesch Dagblad gaat met het
volle verstand mee in die mediarijke toekomst.

matiebron te worden die zich
in talloze vormen aanbiedt.
Binnenkort richten we ons
niet alleen via papier tot de
lezer, maar ook steeds meer
via de computer (twitter), mobiele telefoon of een digitaal
leesboek als de eReader.

tweets

H

et eerste deel van
het mailadres dat
de mediaredactie
van het Friesch Dagblad nog
altijd gebruikt, bestaat uit
de letters ‘rtv’. Mediaredacteur Jurgen Tiekstra vindt
dat maar zo-zo: ,,Die drie letters geuren in hun betekenis
- radio en televisie - naar lang
vervlogen tijden. Ze gaan bovendien voorbij aan andere
media, zowel aan krant en
tijdschrift, die nog ouderwets
naar papier en drukinkt ruiken, als aan het internet.”
Maar dat betekent niet dat
de krant de ogen sluit voor al
die mediavormen. Op de eigen
pagina’s zet Jurgen veel eigen
interviews met bekende gezichten van radio en televisie:
Astrid Joosten, Jochem van Gelder, Mart Smeets, Cees Grimbergen, Arie Boomsma, Frits
Spits en Govert van Brakel.
Ook besteedt hij altijd ruim
aandacht aan het belangwekkende werk van (voormalige)

voor de

tijd
voor

Friesch
Dagblad

Friesch Dagblad
Aanbieding
Nu een half jaar
voor maar € 12,50
per maand!

Ja,

ik kies voor een half jaar Friesch Dagblad. Het abonnement stopt
automatisch. Wanneer u tussentijds wilt beëindigen, dient u dit een
maand van te voren te doen. Daarbij willen wij graag een vermelding
van de reden van opzegging. Opzeggen kan schriftelijk, telefonisch of
per e-mail: abon@frieschdagblad.nl

Aanbieding (maandabonnement)
❏ Dhr.

❏ Mevr.

Voorletters:

Skilje is bellen zoals het hoort te zijn. Zonder gedoe en zonder ergens aan
vast te zitten. En je belt ook nog eens ontzettend goedkoop; veertien cent
per minuut! En sms’en kost je zeven cent.

Goedkoop en eerlijk
Bij een abonnement bel je wat je betaalt. Bij prepaid betaal je altijd vooraf.
Als je een bundel koopt, betaal je ook de minuten die je niet verbruikt.
Bij Skilje betaal je alleen wat je belt en je betaalt achteraf. Via de e-mail krijg
je je factuur en de helpdesk is altijd bereid je vragen te beantwoorden.

Mei helpdesk yn Drachten.
Praat mar Frysk!

Tussenvoegsel(s):

Achternaam:

Aanmelden

Straatnaam:
Postcode:

Voordelig en slim
mobiel bellen

Huisnr.:

Toevoeging:

Woonplaats:

Telefoonnummer:
Geb. datum:

Om je aan te melden ga je naar de Skilje-website, www.skilje.nl. Je kunt
een nieuw nummer aanvragen of je oude nummer snel en gemakkelijk
overzetten naar Skilje. Geef je gegevens door en wij regelen het. Zonder
gedoe! Je krijgt je SIM-kaart vervolgens thuisgestuurd. Plaats de kaart in je
mobiel en je kunt meteen voordelig en slim bellen!

E-mailadres:

Nu aanmelden via
www.frieschdagblad.nl/aanbod
of via deze bon!

Vragen?
Wilt u meer weten over Skilje, de voordelige tarieven en het aanmelden?
Kijk op www.skilje.nl of bel naar de helpdesk. Zij staan u op werkdagen van
9 tot 5 te woord op telefoonnummer: 0512-587920 (lokaal tarief).

Er is nu ook Skilje Saaklik:
goedkoop bellen voor het hele bedrijf.
Kijk op www.skiljesaaklik.nl

Betaling:
❏ € 12,50 per maand bij automatische incasso
rekeningnummer:
❏ € 14,00 per maand bij acceptgiro
(Prijswijzigingen voorbehouden)

Ingangsdatum abonnement:

-

-Datum vandaag:

Handtekening voor akkoord:

Uw gegevens worden zorgvuldig behandeld en niet doorgegeven aan derden.
Friesch Dagblad, postbus 412, 8901 BE, Leeuwarden, 058-298 76 54

11

Vijf dagen te lang? Schrijf u dan nú in als 1-daagse deelnemer!
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Skilje is een merk van het Friesch Dagblad
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Tijd voor Friesch Dagblad

i ,,Sommigen zeggen verbaasd dat we zoveel tijd nemen om te

de lezer

luisteren naar lezers. Maar daarover denken wij eigenlijk
niet na. Dat is vanzelfsprekend. We merken wel hoe iedereen het
op prijs stelt, de persoonlijke benadering en het directe contact.”
Bart van der Kooi. 058-2987645. b.vanderkooi@frieschdagblad.nl

Tijd voor
gemeenschapszin

K

un je even een plaatje voor me draaien?”
,,Al een boekenwinkel begonnen?”
Ja hoor, daar is er weer een,
denkt Bart van der Kooi dan.
Loopt er weer een collega langs
met een ‘geinige’ opmerking.
Bart heeft zijn werkplek in
de grote, gemeenschappelijke
redactieruimte, maar hij gaat
schuil achter zulke stapels
boeken, cd’s en dvd’s dat meteen duidelijk is dat de journalistiek niet zijn métier is.
Bart zet het Friesch Dagblad
in de etalage. Als product,
als serviceverlenende organisatie, en als beweging. ,,In
anderhalf jaar tijd is er veel
veranderd. Onze krant is beter geworden, mooier. Strak
design, een weekendbijlage
om trots op te zijn. Die krant
verkoopt zichzelf wel!”
En dus richt Bart zich tegenwoordig vooral op het leggen
van zoveel mogelijk lijntjes

Een krant kan mensen helpen tot groei en bloei
te komen. Het Friesch Dagblad probeert dat met inkt
en papier, maar ook met ontmoetingen, debatten,
aanbiedingen, service en steun.
met lezers. ,,Want wij zijn een
club mensen met een missie,
die niet alleen een krant vol
schrijft, maar die zich overal
en in allerlei vormen in de
provincie laat zien. Die u wil
ontmoeten, die ervaringen
met u wil delen, en het wil
hebben over waar het in deze
provincie naartoe zou moeten; hoe we de maatschappij
gestalte kunnen geven.”
Debatcafé
Zo organiseert het Friesch Dagblad samen met VUconnected
elke maand een debatcafé,

Niet-abonnees
kunnen trouwens
ook proﬁteren
van Skilje

om maar wat te noemen. We
nodigen een paar deskundigen uit van binnen en buiten
de provincie en die gaan dan
verbaal een stevig robbertje
vechten. Directeur Siem Jansen van de NOM voert de regie en reken er maar op dat
hij dat prikkelend doet. Hij
laat de mensen in de zaal ook
echt niet rustig achteroverleunen.”
Ook organiseert de krant af
en toe een muzikale avond.
Al ver voor de korenhype toesloeg met ﬁlms als As it is in
heaven, had het Friesch Dagblad
zang- en muziekevenementen, zoals het jaarlijks terugkerende Loﬂiet. Dat is altijd
weer een bijzondere vorm
van samen zijn.
Er is nog meer voor de lezer.
We helpen u bijvoorbeeld een
beetje de kosten in de hand
te houden. Met Skilje: een
nieuw concept waarbij tegen
een zeer laag tarief mobiel
gebeld kan worden. Eerlijk,

goedkoop, betrouwbaar. ,,Dat
past precies bij onze krant.
Niet-abonnees van het Friesch
Dagblad kunnen trouwens
ook gewoon proﬁteren van
Skilje. Geen addertjes onder
het gras, geen stilzwijgende
verlengingen, alleen betalen
wat je belt. En een Friestalige
helpdesk! Ben ik ontzettend
trots op.”
Webshop
Waar Bart vooral de handen
vol aan heeft, is de lezersservice. ,,Die is het laatste jaar
echt omhoog geschoten. We
hebben voor elk wat wils. Van
het Jaarboek Fryslân – alle hoogtepunten uit de krant van het
afgelopen jaar – tot complete
dvd-boxen; de webshop www.
fdextra.nl is vol met zorgvuldig geselecteerde artikelen. En
bijna elke dag staan er speciale
aanbiedingen in de krant.”
,,De afhandeling wordt door
onze eigen medewerkers gedaan; dat is voor de lezers die

bij ons bestellen een prettig
gevoel. We proberen dat gevoel steeds breder te trekken
door meer verbondenheid te
creëren. Lezersreizen zijn
daar een goed voorbeeld van:
samen naar evenementen,
beurzen of gezellig op vakantie.”
En over prettig gevoel gesproken. ,,Wat is het steeds
goed om te horen hoe lezers
andere lezers helpen. Ons
steunfonds, waarbij lezers
een extra ﬁnanciële bijdrage
leveren om zo andere, minder
bedeelde lezers een handje te
helpen met het abonnementsgeld, vind ik persoonlijk een
geweldig initiatief. Het zorgt
voor verbondenheid. Die verbondenheid willen we zelf
ook graag uitstralen. Daarom
gaan wij ‘de doarpen yn’.
Om ons te laten zien. En om
met u te praten. Want zonder
lezers, geen krant…En misschien ‘draai ik dan wel even
een plaatje’ voor u.”

We nodigen een paar deskundigen
uit van binnen en buiten de provincie
en die gaan dan verbaal een stevig
robbertje vechten

DEBATC AFÉ
FRYSLÂN

Een serie deb
atcafés over
actuele Friese
thema’s
din sd ag 16 feb
ru ar i 20 10

GEMEENTERAADSVE
RKIEZINGEN IN TIJD
EN VAN CRISIS:
Schrapen of schrap
pen?!
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Wat laat je als het gel
Welke politicus durft het
d op is?
nog aan in de coalitie
te zitten in tijden waar
alleen maar bezuinigd
in
wordt? Is het niet veel
slimmer de komende
in de oppositie te zitte
vier jaren
n?
Het Friesch Dagblad en
VUconnected organise
ren een debat over actu
onale thema’s tussen
ele en regiwetenschappers en men
sen uit de Friesche prak
tijk.
| LEEUWARDEN | Tres
oar Fries Historisch en
letterkundig centrum
| 20.00 uur | toegang
| Boterhoek 1
gratis | Meer informa
tie: debatcafefryslan.nl
|

Friesch
Dagblad

,,20 jier, op keamers: it FD. 24 jier, trouwe: wer it FD.
Doe buorkje, bern en bernsbern en altyd it FD. No ‘yn ’e
rêst’ - en nóch altyd de krante mei dynamyk, betrouber
nijs en in kultuerbijlage om Jo tsjin te sizzen!”
Jannie Hofstee-Boersma út Snits, lêzer

