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i ,,Het Friesch Dagblad wil met u praten over de krant. En over 
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
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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 opmer-
kingen; anderen hebben ze opgeschreven. Lees maar. 

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 inspire-
ren.

Tijd voor een eigen kijk

De krant is onmisbaar voor achtergronden bij het vluch-
tige 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.

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.

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.

Tijd voor het leven vlakbij

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 stand-
punten formuleren; u weet waar het echt om gaat. 

Tijd voor veelzijdigheid

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

Tijd voor een zaterdagbijlage

De Sneinspetiele is het weekendjuweeltje van de krant. Boor-
devol mooie artikelen, leuke rubrieken en goede inter-
views. Kijk en lees, dan begrijpt u waarom zo veel Friezen 
het FD niet willen missen - vooral niet op zaterdag.

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.

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.

Tijd voor gemeenschapszin 

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

Het Friesch Dagblad komt naar u toe: informatie en ontmoeting

dinsdag 13 april Oudega Sm. De Bining
woensdag 14 april Ureterp MFC De Wier
donderdag 15 april Balk De Treemter
dinsdag 20 april Harkema Sportpark De Bosk 
woensdag 21 april Veenwouden De Mienskip
donderdag 22 april Berlikum It Heechhout
woensdag 28 april Wommels It Dielshûs
donderdag 29 april Hallum De Hoeksteen

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

Colofon 

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

Deze bijlage kwam tot stand met 
bijdragen van redacteuren en mede-
werkers van het Friesch Dagblad

www.frieschdagblad.nl en www.fdextra.nl
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Angst is de 
hoogtevrees van 

de vrijheid

Sören Kierkegaard

De nieuwe kerk
De Veenhartkerk in Mijdrecht werd 
kleiner en kleiner. Zo verder gaan kon 
niet meer. De gemeente kwam voor 
de keus te staan: stoppen of doorgaan. 
Het werd doorgaan, maar dan wel op 
een andere manier. 

In 2004 bestond onze gemeente uit 
slechts veertig leden. Het zag er 
niet direct naar uit dat daar 
veel mensen bij zouden 
komen. Opheffen van de 
gemeente werd een steeds 
reëlere optie. Want wat 
doe je als de middagdien-
sten slechts tien tot vijftien 
bezoekers trekken? Wan-
neer het niet meer mogelijk 
is een kerkenraad op te zetten? 
Hoe lang blijf je ‘kerkje spelen’? Onze 
gemeente in Meidrecht koos voor op-
nieuw beginnen - met een compleet 
andere visie.

Op een gemiddelde zondag zitten 
er nu, drie jaar later, honderdtwin-
tig mensen in de kerk. Het is haast 
niet meer voorstellen hoe het was om 
met minder dan veertig mensen in de 
kerk te zitten. De zondagse dienst ziet 
er tegenwoordig heel toegankelijk en 
eigentijds uit. Er is een band, een gast-
heer of gastvrouw, een predikant. Er 
zijn mensen die koster zijn, er staan 
bloemen in de kerk. 

Nulpunt

Wanneer je weer vanaf nul begint is 
dat allemaal niet vanzelfsprekend. 
De oude kerk sloot in juni 2006 haar 
deuren nadat de gemeente gezamen-
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 lang-
zaam 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-

van Mijdrecht de hoofdplaats is) telt 
35.000 inwoners van wie er, ruim ge-
rekend, vijfduizend nog wel eens een 
kerk bezoeken. In onze directe omge-
ving leven dus ook 30.000 mensen die 
nooit meer een kerk van binnen zien. 

Dat besef bracht een proces van 
geestelijke groei op gang, waarin we 
steeds meer oog kregen voor de nood 
in onze omgeving en het belang om 
juist nu een levende, wervende ge-

meente te zijn. We gingen besef-
fen 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 achter-
uitgang 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 vin-
den 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 zou-
den 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 ener-
gie te stoppen in één goede dienst op 
zondag, een netwerk van kringen en 
missionaire activiteiten. Het effect: de 
Veenhartkerk heeft meer dan hon-

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 verande-
ren 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 geeste-
lijke 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 gemeen-
teleden 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 welkomst-
dienst. 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 vertel-
len, 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 ge-
meente 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 wel-
komstdienst 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 voor-
al 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.

Elke laatste vrijdag van de maand 
draait er in de Veenhartkerk een goe-
de film. Het is een van de activiteiten 
binnen de Veenhartkerk om iets te 
betekenen voor de omgeving. Het ge-
bouw 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 heb-
ben 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 van-
zelf te gaan. Er wordt heel hard aan 
getrokken door iedereen, veel werk 
verzet. Maar soms lijkt het effect mi-
nimaal 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 aan-
gaan, hoort bij kerk-zijn.

Sponsors
Leden van de Veenhartkerk dragen 
naar verhouding financieel veel bij. 
Ook dat heeft te maken met priori-
teiten en keuzes. Maar zonder spon-
sors van buiten de gemeente kan 
de Veenhartkerk nog niet bestaan. 
Gelukkig zijn er mensen die enthou-
siast zijn over de Veenhartkerk, voor 
ons willen bidden en ons ook finan-
cieel willen steunen. Deze mensen 
maken dit soort processen mogelijk 
en mogen op een bijzondere ma-
nier bijdragen aan Gods werk in De 
Ronde Venen. 

Verder ontvangt de Veenhartkerk 
extra financiële steun uit het kerk-
verband. De beginfase van een her-
plantingsproject vraagt op financieel 
gebied een heel grote inspanning. 
Groter dan we als gemeente zelf kun-
nen 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 ge-
plant. 

i  Meer informatie: www.veenhartkerk.nl

i  Marian Heek is gemeentelid van de 
Veenhartkerk en getrouwd met de predi-
kant Gebram Heek

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

Het ‘verloren groepje’ van de Veenhartkerk dacht eens goed na, sloot de tent, ervoer een roeping en werd een eigentijdse kerk

Een murwgebeukte gemeente bloeit weer
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Meidrecht - Kleine kerken die het water aan de lippen staat: 
ze zijn er ook in Fryslân. Is sluiten de enige oplossing? 
Verschillende kerken gooiden het roer om en hebben 
tegen alle sombere ontwikkelingen in een doorstart 
gemaakt. In het Friesch Dagblad de komende weken een 
aantal portretten. Vandaag deel 2: De Veenhartkerk in 
Meidrecht. Door Marian Heek.

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

Kenners hebben mij verteld dat 

Handelingen 27 de mooiste be-

schrijving is van een scheepsramp 

in de oudheid die ons is overge-

leverd. Lucas geeft een boeiend 

verslag, uitvoerig en tot in alle 

details nauwkeurig. Paulus zit in 

het schip. Letterlijk en fi guurlijk. 

Daar zijn ingrijpende gebeurtenis-

sen aan voorafgegaan. De apostel 

is bij een bezoek aan Jeruzalem 

in hechtenis genomen en daarna 

in Caesarea gevangen gezet. Hij 

vreest dat de Romeinse stadhou-

der Festus hem zal uitleveren aan 

het Sanhedrin.

Hij beroept zich, als laatste red-

middel, op de keizer. Als Romeins 

staatsburger had hij daartoe het 

recht. En zo gaat Paulus, tezamen 

met zijn medewerkers Aristar-

chus en Lucas en enkele andere 

gevangenen, scheep naar Rome. 

Ze bevinden zich op een graan-

schip dat koren heeft ingeladen in 

Egypte. Over de scheepvaart in de 

oudheid moeten we niet te gering 

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 

stil. Paulus, die al tweemaal een 

schipbreuk heeft overleefd, waar-

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.

Handelingen 27: 1-20

In het schip

Vaticaanstad - Paus Benedictus XVI 
heeft tijdens zijn vakantie in het noor-
den van Italië zijn pols gebroken. 

De 82-jarige leider van de Rooms-
Katholieke Kerk liep de breuk in zijn 
rechterpols op bij een val in bad. ,,Het 
is niets ernstigs”, aldus een woord-
voerder van het Vaticaan gisteren. 

Benedictus liep gisteren het zieken-
huis van Aosta binnen ter controle, 
waar medici een röntgenfoto namen 
van zijn pols en er gips omheen de-
den.

De paus gleed in de nacht van don-
derdag op vrijdag uit in Les Combes, 

Paus Benedictus 
heeft pols gebroken 
na val in bad

Zelhem - Vakantiepark en conferentie-
centrum De Betteld in Zelhem in de 
Achterhoek groeit uit tot een mul-
tifunctioneel park. De Betteld werkt 
met steeds meer organisaties samen 
om het hele jaar door „mee te bouwen 
aan Gods Koninkrijk”, aldus de organi-
satie in een persbericht. 

Steeds meer organisaties organise-
ren in Zelhem christelijke kampen, 
cursussen en trainingen en in de toe-
komst wil De Betteld nog meer samen-
werkingsverbanden aangaan. 

Zo is de Betteld de locatie voor de 
cursus Carrière met God van CBMC en 

De Betteld wordt 
multifunctioneel 
vakantiecentrum

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

Hitte of geen hitte: het gaat als een speer
Leerlingen Friese Poort bouwen schoollokalen in Oekraïne

De werkelijke 
tijdgeest is de 
Heilige Geest

Dietrich 
Bonhoeffer
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Portretten van jongeren die op pinksterzondag belijdenis doen

Enthousiast geworden voor God

Leeuwarden/Drachten - Dwars tegen alle cijfers van neergang 

van de kerk in, zeggen op pinksterzondag weer veel jonge 

mensen ‘ja’ tegen God. Ze maken openlijk kenbaar dat ze 

God willen volgen en bij een van zijn gemeenten willen 

horen. Vier portretten van jongeren die morgen belijdenis 

doen. Door Hanneke Goudappel.
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Wanneer Paulus in de havenstad 

Efeze met een twaalftal christenen 

spreekt, vraagt hij: ,,Hebt u de 

heilige Geest ontvangen toen u tot 

het geloof kwam?” Zij antwoorden: 

,,Wij hebben zelfs niet gehoord 

dat er een heilige Geest is!” Niet 

alleen toen, maar ook nu zijn er tal 

van christenen voor wie de heilige 

Geest de grote Onbekende is. En 

dat terwijl er in de Bijbel dikwijls 

gesproken wordt over deze bezie-

lende 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 Tes-

tament was de Geest werkzaam in 

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 

Geest uitstorten op al wat leeft en 

uw zonen en uw dochters zullen 

profeteren’ (Joël 2:28). Dat leest 

u goed: ook de vrouwen zullen 

G d k ndi

Jesaja 11: 1 en 1

De grote 
Onbekende

Willy Bartlema (21) wil laten zien 

dat ze verder wil met God. Daarom 

doet ze morgen belijdenis in de pro-

testantse wijkgemeente de Oase in 

Drachten. 
,,Ik ben opgegroeid in de pro-

testantse wijkgemeente de Arke in 

Drachten. Kindernevendiensten, ca-

techisatie en meegaan naar de kerk 

waren heel normaal. Niet dat het 

me altijd evenveel zei. Het hoorde 

er gewoon bij. Door veel drukte is 

het geloof op een laag pitje komen 

te staan. Met vrienden had ik het op 

een gegeven moment geregeld over 

het geloof, en het bleef me interesse-

ren. Ik wilde me er weer actiever mee 

bezig gaan houden, daarom ben ik 

belijdeniscatechisatie gaan volgen. 

Vallen en opstaan
Nu mag ik op eerste pinksterdag 

mijn keuze voor God openbaar ma-

ken. Ik geloof dat God bestaat en dat 

Hij mijn leven leidt. Dit ervaar ik ook 

in mijn dagelijks leven. Vooral door 

de steun en kracht die God mij geeft. 

Met vallen en opstaan kom ik altijd 

weer goed terecht. Ook zie ik God in 

andere dingen, zoals de geboorte van 

een baby op de kraamafdeling in het 

UMC waar ik werk. Dat blijft toch 

bijzonder.
Belijdenis wilde ik graag doen 

in de Oase, omdat ik mij in deze 

kerk thuis voel. Met een gespreks-

groep van acht mensen kwamen we 

eens in de twee weken bij elkaar. 

Aan de hand van het boekje Discipel 

voor het leven bespraken we thema’s 

als de bijbel, Gods leiding in je el-

ven, de dood, en lofprijzing en aan-

bidding. 
Het is niet zo dat ik elke zondag 

in de kerk zit. Dat vind ik ook geen 

voorwaarde van het geloof. De kerk 

zie ik als plaats om te leren over 

God en het geloof, en om Hem te 

aanbidden. Dat kan naar mijn idee 

ook op andere plaatsen. Wel is het 

mooi dat je het geloof in de kerk 

met vele gelovigen kunt delen.”

Judith Fledderus (18) treedt morgen 

toe tot het Leger des Heils in Leeu-

warden. Van niet meer zo betrokken 

bij het geloof, is ze hier weer enthou-

siast geworden.
,,Vroeger ging ik met m’n ouders 

en broertjes naar de Dorpskerk (PKN) 

in Leeuwarden. Ik vond het er niet 

echt leuk, er was weinig aandacht 

voor de jeugd. Als tiener ben ik eigen-

lijk wat uit de kerk gerold, ik kwam 

met Kerst nog wel eens in de kerk, 

maar verder niet meer. Vrienden 

vroegen me of ik mee wilde doen 

met de Kerstkooruitvoering in de 

Harmonie van het Leger des Heils. 

Dat was hartstikke leuk. Het vol-

gende jaar deed ik weer mee; en mijn 

moeder bood aan om wat mee te hel-

pen met de organisatie. We gingen 

een keer mee naar een dienst en we 

kwamen er steeds vaker. De mensen 

waren betrokken en hartelijk en er 

was ook veel jeugd. De diensten vond 

ik vaak wel interessant, de preek 

was in voor mij begrijpelijke taal. En 

het zingen vond ik mooi, met al die 

blaasinstrumenten. 
’s Zomers ging ik mee naar mu-

ziekkampen, waar ik een heleboel 

andere legerjongeren ontmoette. Je 

kon er zingen, dansen, toneelspelen 

of een instrument bespelen. Ik werd 

alles bij elkaar steeds enthousiaster, 

en langzamerhand kwam tot per-

soonlijk geloof. Je blijft altijd wel 

vragen houden, maar ik ben er wel 

zeker van dat God bestaat en dat Hij 

er voor mij is. Ik ervaar God bijvoor-

beeld als ik zing. En als ik dan hoor 

dat mensen er door geraakt zijn, is 

dat denk ik de Heilige Geest.

Uniform
Ik dacht steeds meer: ik geloof in 

Hem en ervaar Hem, waarom dan 

ook niet de stap nemen om mezelf 

te geven aan God en heilsoldaat 

worden? Voortaan zal ik in uniform 

naar de kerk gaan. Dat zal even 

wennen zijn. En het houdt bijvoor-

beeld in dat ik niet zal drinken en 

roken. Die voorschriften komen 

niet uit de Bijbel, maar vanuit het 

Leger. Ik heb daar geen moeite mee. 

Vroeger dacht ik bij het Leger aan 

opvang voor zwervers. Maar het is 

veel meer! Mijn ouders treden mor-

gen ook toe. Dat vind ik heel bijzon-

der.”

ke
rk

i ,,Een heel zieke vrouw vertelde me dat ze dankbaar was dat 
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
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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 eigen-
lijk 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 doopsge-
zinde kerk van Drachten waar 
allerlei mensen samenkwa-
men om te bidden of om een 
kaarsje te branden.”

Schrijven over ‘God’ bete-
kent dat je soms prachtige ge-

loofsverhalen optekent, zegt 
Lodewijk. ,,Maar dit werk is 
vooral ook mensen adequaat 
informeren. Ook over nega-
tief nieuws. Het misbruik-
schandaal bijvoorbeeld, of 
theologische ontwikkelingen 
die leiden tot verdeeldheid in 
kerkgemeenschappen, of de 
miljoenen euro’s die verdwe-
nen door een mislukt leden-
registratiesysteem.” ‘Sensatie 
zoeken’ hoort daar niet bij.

Overigens is er net zoveel 
positief als negatief nieuws  
te melden over het geloof, 
ervaart Lodewijk. ,,Persoon-

lijk denk ik dat het kerkelijke 
landschap de komende jaren 
nog ingrijpender zal verande-
ren 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 pak-
ken die veranderingen verras-
send positief uit, zo blijkt uit 
de kerken die een doorstart 
maken. Maar hoe het ook 
uitpakt, wij doen van al die 
veranderingen verslag en pro-
beren ze te duiden.”

Zeeuwse
Hoe raak je als Zeeuwse ver-
zeild 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. Inspi-
rerend door de mensen die ik 

ontmoet. Ik denk aan de 110 
(aspirant)gemeentestichters 
die onlangs bijeenkwamen in 
Amersfoort: allemaal mensen 
die zoeken naar nieuwe we-
gen van kerkzijn. Twintigers 
en dertigers waren in de meer-
derheid op die bijeenkomst. 
Zij zijn helemaal niet bang dat 
binnenkort iemand ‘als laat-
ste 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 verbonden-
heid 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 geschre-
ven over de aanstaande kerk-
sluitingen in Leeuwarden. 
,,Dat heeft enorm veel impact 
op mensen. Die kant moet je 
ook laten zien in je berichtge-

ving. Het is meer dan het om-
draaien van een sleutel.” 

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 van-
wege een aangeboren spier-
dystrofi e 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 in-
terview een plakboek, met 
daarin zo’n zestig brieven die 
hij van lezers ontving na het 
interview. Dat betekende veel 
voor hem. Het is mijn verlan-
gen om deze verhalen van 
hoop, van geloof, van liefde, 
met u te delen.”

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

We willen ook dat andere geluid 
laten horen. Hoe een jongere echt 
verandert. En ook hoe iemand kracht 
vindt in moeilijke tijden

,,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.”
Gerard de Korte, bisschop van Groningen-Leeuwarden
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F R I E S C H  D A G B L A D
O P I N I E

De eerste conclusie van de commissie-Davids in het Irak-rapportis dat het beter was geweest als het Irak-onderzoek veel eerder had plaatsgevonden. Dat is een kritiekpunt dat de Tweede Kamer zichzelfmoet aanrekenen. Met de commissie-De Wit, die deze week begonnenis met onderzoek naar de financiële crisis, kan de Kamer laten zien niet weer dezelfde fout te maken.
Uit het rapport van de commissie-Davids blijkt dat de Kamer lange tijd afwezig was in het debat over Irak. Op zichzelf is dat ver-klaarbaar aangezien Nederland zich in 2002 in een politieke en economische crisis bevond. Toch is het jammer dat de politiek na 2003 nooieen goed politiek debat gevoerd heeft over de vraag of de steun aan deoorlog terecht was

Davids’ werk was eigenlijk een taak van de Tweede Kamer. Maar dit was niet de eerste keer dat de Tweede Kamer weinig werk maakte van haar controlerende taak bij een crisissituatie. De regering krijgt dan ruimte om te handelen onder het motto dat ‘je de brandweer niet moet storen bij het blussen’. Het resultaat is alleen wel dat als de brand gedoofd is er nog nauwelijks wordt teruggekeken of de regering wel goed gehandeld heeft. En als het gebeurt, dan is het vaak al weer lang geleden.
Het is jammer dat de Tweede Kamer (of Provinciale Staten of gemeenteraad) niet eerder aan de bel trekt bij een crisissituatie of bij een vastlopend besluitvormingsproces. De Kamer is immers het contro-lerende orgaan. Helaas blijken coalitie-afspraken vaak belangrijker te zijn.

Het is daarom goed dat deze week de verhoren van de commis-sie-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 bankin-terventies 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 miljardenoperatie. En dan is het niet eens zo be-langrijk of de commissie-De Wit met hele harde conclusies komt. 

...en verantwoording
Het is jammer dat de discussie na veel onderzoeksrapporten ver-smald 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.

Uit de eerste verhoren van de commissie-De Wit blijkt dat de on-dervraagden klagen over het gebrek aan toezicht bij De Nederlandsche Bank. Het is dan verleidelijk om de zwarte piet neer te leggen bij DNB-directeur Nout Wellink. Maar de slechte controle door DNB kan ook voortkomen uit niet adequate regelgeving. Dat is iets wat de commis-sie moet uitzoeken.
De schuldvraag reduceren tot de poppetjes is eenvoudig. Het maakt de zaak overzichtelijk en eenvoudig, voor publiek, pers en poli-tici. Maar als er geen persoonlijke fouten zijn gemaakt of als het parle-ment 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

Een actieve Tweede Kamer...

Uit cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat de biodiversiteit in Nederland en Europa de afgelopen jaren fors is achteruitgegaan. In Europa als geheel resteert bijna de helft van de oorspron-kelijke biodiversiteit. Om die achteruit-gang te stoppen, heeft de Europese Unie Natura 2000 in het leven geroepen. Dit natuurbeschermingsbeleid is een Eu-ropees netwerk van de  waardevolste natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. In Nederland omvat het netwerk 162 gebieden die zijn beschermd op grond van de Vogelrichtlijn uit 1979 en de Ha-bitatrichtlijn uit 1992 en ‘vertaald’ in de Nederlandse Natuurbeschermingswet.Volgens premier Balkenende schiet Natura 2000 zijn doel voorbij door te strikte regelgeving, zo schreef hij af-gelopen zomer aan Barroso. Het Euro-pese natuurbeschermingsbeleid schrijft voor dat er geen economische activitei-ten ontplooid mogen worden in Natura 2000-gebieden wanneer dit schadelijk is voor de planten en dieren in zo’n gebied, het zogenaamde voorzorgsprin-cipe. Volgens Balkenende verliezen door dit principe ,,ondernemers hun bestaansmiddelen, terwijl de activitei-ten die zij ontwikkelen eeuwen oud zijn”. De premier voegt eraan toe dat door deze ontwikkelingen de publieke steun voor Natura 2000 vermindert. Hij pleit voor een versoepeling van het Europese beleid.

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 be-loofd 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 uitvoe-ring, aldus Van Apeldoorn. ,,Ze vragen zich af: hoe kunnen wij dit op een intel-

ligente manier opnemen in ons eigen beleid? In Nederland gaat dit moeiza-mer dan in andere landen. Dat komt ten eerste omdat de gebieden die in Nederland zijn aangewezen als Natura 2000-gebied relatief klein zijn. Grote gebieden zoals de Wad-
denzee en de Veluwe heb 
je in andere landen meer. 
Het gevolg is dat planten 
en dieren eerder onder 
druk komen te staan van 
economische activitei-
ten. Ten tweede heeft in 
Nederland de natuur lang 
buiten de economie gestaan. Natuur mocht wel, maar alleen in aparte, kleine stukjes. Die tweede-ling is niet makkelijk nu ze ineens bij elkaar gezet zijn. Als je twintig jaar lang met de ruggen tegen elkaar hebt gestaan, kun je niet verwachten dat je 

ineens met elkaar mooie oplossingen kan bedenken.”
Van Apeldoorn noemt de kritiek van Balkenende dan ook begrijpelijk, maar niet terecht. ,,Het is onzin te denken dat Natura 2000 een rem zet op econo-mische ontwikkelingen. Barroso zegt in zijn brief dat de richtlijnen voor de aan-gewezen gebieden best kunnen passen binnen de sociaaleconomische context van een gebied.”

Tammo Beishuizen, bestuurder bij LTO Nederland maakt daaruit op dat Nederland het zich onnodig moei-lijk maakt en is doorgeschoten met de aanwijzing van al die gebieden. ,,Na jaren werken met deze richtlijnen ko-men we er nu achter dat juristen hiermee kennelijk veel te strak zijn omgegaan”, aldus Beishui-zen. Hij verwacht dat de over-heid nu ruimte gaat creëren. 
,,Naast de landbouw lopen 
ook andere economische 
sectoren zoals de bouw en 
recreatie en ook defensie 
en verkeer tegen proble-

men aan met Natura 2000.”
Van Apeldoorn ziet in Ne-derland een strikte scheiding tussen economie en natuur, waardoor een integraal beheer veel moeizamer van de grond komt. ,,Natuur wordt nog te 

veel gezien als een bedreiging. In het buitenland wordt veel actiever gezocht naar manieren om natuur en economie te combineren. Natura 2000 biedt meer kansen dan wij grijpen. In Frankrijk worden er dankzij Natura 2000 be-

paalde streekproducten geproduceerd. Ondernemers in de recreatieve sector weten klanten naar zich toe te trekken door te zeggen: dit is niet voor niets een Natura 2000-gebied; kijk eens hoe mooi het hier is.”

Profiteren
Niet iedere sector gaat even slim om met de Natura 2000-richtlijnen. Van Apeldoorn: ,,Op het gebied van recre-atie is men heel actief op zoek naar manieren om te kunnen profiteren van Natura 2000. In de landbouwsector gebeurt dat minder snel en minder succesvol. Agrariërs zijn over het alge-meen anti-richtlijnen en willen dat ze 

veranderd worden. Het lijkt erop dat ze bij Balkenende gehoor hebben gevon-den. De bezwaren die Balkenende in zijn brief aan Barroso noemde - met het voorzorgsprincipe valt niet te werken, het evenwicht met sociaaleconomische belangen is zoek, economische ont-wikkelingen vallen stil, er zit te wei-nig dynamiek in doelstellingen, het draagvlak ebt weg - dat zijn dezelfde argumenten die de landbouworgani-saties gebruiken tegen Natura 2000. Het lijntje is snel gelegd. Het interes-sante is dat vertegenwoordigers van Europese boerenorganisaties zeggen dat ze ook problemen tegenkomen bij de implementatie van de Natura 2000-richtlijnen en dat het niet simpel is om met elkaar tot een werkbare situ-atie te komen, maar dat ze er niet echt ongelukkig mee zijn.”
Van Apeldoorn zou Nederland dan ook willen aanraden meer naar het buitenland te kijken. ,,Ze zijn in het buitenland veel verder met integraal beheer. De betrokken partijen en on-dernemers praten meer met elkaar. Ne-derland loopt daarin achter. De oplos-singen voor de problemen met Natura 2000 die Balkenende noemt, liggen in landen als Frankrijk en Engeland. Maar Nederland houdt het liever bij navel-staren.”

Nederland blijft liever navelstaren

Natura 2000 biedt meer mogelijkheden dan overheid en bedrijfsleven zien

Grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe, zijn er met name in andere landen. De gebieden die in Nederland onder Natura 2000-richtlijnen vallen, 

zijn relatief klein. Foto: ANP

Hoofdartikel

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. Het is onzin te denken 
dat Natura 2000 een 
rem zet op economische 
ontwikkelingen

Achtergrond

Bij de Israëlische aanvallen vie-len 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 escala-tie sinds operatie Cast Lead (Gegoten Lood) vorig jaar. 
,,De Israëlische aanval toont aan dat Israël voorbereidingen treft voor een grote militaire operatie in de Gazastrook. Via politieke en media-campagnes probeert Israël daar ook internationale steun voor te werven”, zegt de leider van de Islamitische Ji-had, Khalid Al Batsch, in een officiële verklaring. 

Aftellen
Maar ook in Israël zelf klinken pessi-mistische geluiden. ,,Het aftellen naar de tweede Gaza-oorlog is begonnen”, schrijft columnist en analist Brad-ey Burston in dagblad Haaretz. ,,Een weede oorlog hij lijk

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

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

Palestijnse arbeiders slopen een huis dat verwoest werd in de Gaza-oorlog van vorig jaar. Foto: EPA

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

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.

Palestijnen vrezen nieuwe Gaza-oorlog

Aanvallen tonen voorbereidingen aan voor tweede ronde, zeggen betrokkenen
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Leeuwarden - Het vertrek gisteren 

van PvdA-lijsttrekker en partijleider 

Wouter Bos uit de politiek kwam on-

verwacht. Maar met de Amsterdamse 

burgemeester Job Cohen krijgt de 

PvdA wel de gedroomde opvolger. 

Al jaren geldt Cohen bij de sociaal-

democraten als de grote man op de 

achtergrond. In 2003 was hij al door 

Bos naar voren geschoven als kandi-

daat-premier.

De positie van Wouter Bos stond de 

afgelopen weken niet onder druk. 

Ondanks de val van het kabinet en de 

desastreus verlopen gemeenteraads-

verkiezingen - 600 zetels verlies - was 

de stemming bij de sociaaldemocra-

ten goed. Heel opmerkelijk werd ge-

wezen naar ‘de goede peilingen’. Niet 

dat de partij in de peilingen op winst 

stond, de PvdA verloor alleen minder 

dan voorheen.
De campagne gaat nu beginnen 

zonder Wouter Bos. Dat verandert 

de aard van de campagne volledig. 

Na de val van het kabinet leek het 

een strijd tussen Bos en CDA-leider 

Jan Peter Balkenende te worden. De 

campagne zou naar verwachting ge-

domineerd worden door de aanpak 

van de economische crisis. Dat zal 

nog steeds een thema blijven, maar 

Cohen heeft de afgelopen jaren zich 

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 

positie moeten herdefiniëren. Als de 

komende drie maanden in het teken 

van integratie en immigratie komt te 

staan, zal het een strijd tussen Cohen 

en Wilders worden. Het CDA heeft 

de afgelopen jaren weinig aandacht 

besteed aan het definiëren van een 

duidelijk eigen standpunt over inte-

gratie. De christendemocraten moe-

ten hun strategie goed herzien. Juist 

nu het minder gaat met de partij na 

de slecht verlopen gemeenteraadsver-

kiezingen en het vertrek donderdag 

van ‘kroonprins’ Camiel Eurlings.

Met het vertrek van Bos gaat er ook 

weer een deur open. Een nieuwe sa-

menwerking tussen PvdA en CDA leek 

verkeken na de val van het kabinet. 

Daar lagen namelijk ook de slechte 

verhoudingen tussen Bos en Balkenen-

de aan ten grondslag. Nu de PvdA een 

nieuwe leider krijgt, is het bezwaar 

van slechte persoonlijk verhoudingen 

in elk geval  weggenomen.
Sterker nog: Cohen heeft het CDA 

iets te bieden. De kandidaat-lijsttrek-

ker schreef vorig jaar in het PvdA-par-

tijblad Socialisme & Democratie dat het 

tijd is voor een nieuwe ‘Doorbraak’. 

Volgens Cohen moet de sociaaldemo-

cratie weer een relatie aangaan met 

de religie. 
Hij schreef in het artikel dat inte-

gratie via religie kan lopen. Cohen 

vindt dat de vrijheid van godsdienst 

een positieve grondrecht is. Dat 

houdt in dat iedereen vrij is om zijn 

geloof in te richten volgens eigen 

denkbeelden en dat de overheid hier 

ruimte voor moet bieden. Dat is niet 

alleen bedoeld voor moslims, maar 

geldt net zo goed voor christenen. 

In de optiek van Cohen kunnen de 

christendemocratie en de sociaalde-

mocratie elkaar goed aanvullen.

Cohen is duidelijk een voorstander 

van een neutrale staat en niet van 

een seculiere staat. Cultureel hoeft er 

dus geen kloof meer te liggen tussen 

PvdA en CDA. Het echte conflict ligt 

dan misschien toch op het sociaal-

economisch vlak. Meer hierover op 

pagina 3 en 5

Bruggenbouwer Cohen kan PvdA weer bij het CDA brengen

Dat bleek gisteren op een symposium 

van de Vereniging Beraad Grote Steden 

in de PKN over fusies van kerken. ,,Sa-

mengaan moet komen vanuit een be-

zield verlangen. Niet omdat het moet”, 

waarschuwde Jan Scheurer (ex-Philips), 

die veel fusies meemaakte in het be-

drijfsleven In de praktijk is geld vaak 

die gemeenteleden voelen bij een fu-

sie. Een fusie is alleen succesvol als er 

nieuwe, gezamenlijke doelen of waar-

den worden geformuleerd, stelt hij.

Van de 246 PKN-gemeenten in Frys-

lân zijn er inmiddels 91 gefuseerd, 

zegt ds. Piet Beintema, die namens de 

landelijke kerk veel Friese fusiepro-

b l idt Ik denk dat tussen

Kerken zijn 
te kortzichtig 
bij fusieproces

Symposium over de risico’s van samengaan
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Utrecht - Plaatselijke kerken die samen willen gaan, 

doen dat te vaak uit geldnood en te weinig vanuit een 

intrinsieke wens. Ze verzuimen gezamenlijke doelen of 

waarden te formuleren. Dat leidt soms tot grote ellende: 

van gezondheidsklachten tot het ontbinden van de fusie. 

Door Lodewijk Born.

Zaterdag 13 maart 2010

Cohen wil een fatsoenlijke samenleving 

waarin iedereen erbij hoort Pagina 3
Klaas en Simon duiden hun oude 

vriendschap in een roman Pagina 11

Topvioliste Simone Lamsm

het allerbeste Weekendbijlag

Vandaag hebben we veel bewol-

king, soms even zon en meest 

droog weer. Het wordt daarbij 

ongeveer 7 graden, bij een matige 

tot vrij krachtige noordwesten-

wind. Morgen krijgen we perioden 

met regen en wordt het zo’n 7 

graden. Het waait daarbij matig 

tot krachtig uit het westen tot 

noordwesten. Zie verder pagina 29

Perioden met regen

Moha
bereik
wijke
hebbe
werke
wijk 
hoop
Moha
zeven
ken a

bi
bu

i  ,,Het leuke aan een baan bij het Friesch Dagblad is dat je 
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
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H et is nou eenmaal 
een regionale 
krant. En dus moet 

het nationale en internatio-
nale nieuws vaak voorrang 
verlenen aan nieuws dat zich 
dichterbij huis afspeelt. Voe-
len de redacteuren binnen- en 
buitenland zich het onderge-
schoven kindje van de redac-
tie? 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 produ-
ceert vrijwel dagelijks eigen 
stukken.

Luns
Buitenlandredacteur Niek van 
der Molen moet het antwoord 
schuldig blijven op de veel-
gestelde vraag welk mondi-
aal probleem hem het meest 
boeit. ,,De meeste ontwikke-
lingen en gebeurtenissen in 

de wereld hebben mijn bij-
zondere aandacht. Dat is wel 
zo prettig omdat ik daardoor 
met nieuwsgierigheid de in-
ternationale politiek blijf vol-
gen. 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 ge-
beurt, of hoe het staat met de 
opwarming van de aarde.”
Die vrijheid om elk mogelijk 

onderwerp aan te pakken 
dat ik belangrijk vind, maakt 
het werk afwisselend en leer-
zaam, zegt binnenlandredac-
teur Linda van der Nat. ,,Ik 
schrijf zelf graag over ontwik-
kelingssamenwerking. Maar 
het spannendste vind ik het 
een verhaal te schrijven over 
een onderwerp waar ik, voor-
dat ik eraan begin, helemaal 
niets van af weet. Bioplastic 
of zo. Wanneer ik een hoogle-
raar of deskundige interview 
over nieuwe ontwikkelingen 
in zijn of haar vakgebied, of 
wanneer ik op onbekende in-
formatie stuit, dan komt zo’n 
onderwerp helemaal tot leven. 
Na afl oop heb ik dan echt het 
gevoel dat ik weer wat wijzer 
ben geworden.”

Vooral in de aanloop naar 
verkiezingen kan de binnen-
landse politiek rekenen op 
warme aandacht. ,,Kabinetten 
vallen, partijleiders komen en 
gaan: never a dull moment”, zegt 
Henk van der Laan, redacteur 

binnenland en voornamelijk 
bezig met politieke verslagge-
ving. ,,Het belangrijkste is dan 
nog niet eens wát er gebeurt, 
maar waaróm. Sommige poli-
tieke feiten lijken groot, maar 
zijn het niet. Terwijl onopval-
lende 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 Brus-
sel 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. 

Dwars
Op de bibu- en opiniepagina’s 
gaat het vaak over de dilem-
ma’s waarmee de samenle-
ving worstelt en waarvoor het 

Friesch Dagblad een scherp oog 
heeft. ,,Als het gaat om eutha-
nasie, abortus, orgaandona-
tie, 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 be-
tuttelende wijze, maar open 
en eerlijk de vraag stellen: zit 
het echt wel zo in elkaar als 
iedereen beweert? Deze kriti-
sche instelling trekt mij sterk 
aan”, zegt redacteur Pieter 
Anko de Vries. 

,,Dat geldt voor veel meer 
onderwerpen, zoals de krediet-
crisis 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 inter-
viewen of uitnodigen om een 
artikel in onze krant te schrij-
ven. Dat zijn vaak niet de mak-
kelijkste verhalen, maar ze 
bieden verdieping en kunnen 
je de ogen doen openen.”

Het grootste 
risico is de 
politiek te veel 
als spel te zien
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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.

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

,,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.”
Lutz Jacobi uit Wergea, Tweede Kamerlid voor de PvdA



Hoort 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 la-
ten doen. Sterker nog, als je ze laat voor wat 
ze zijn, wijzen anderen je wel fijntjes op die 
mogelijkheid. Flaporen hoeven (mogen?) van-
daag 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 samen-
leving dat het is gekoppeld aan de plicht je 
leven zo in te richten dat succes is verzekerd. 
Een droombaan, een uitgebreide vrienden-
kring, een gezin, een mooi lichaam in condi-
tie 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 ge-
drag of wisselende stemmingen zijn met 
medicatie of injecties te verhelpen. En intel-
ligente technologie dwingt tot nieuwe keu-
zes. Moeten we genoegen nemen met pillen 
waarmee we intelligenter en jaren ouder 
worden? Is het normaal dat we in winkel-
centra en op andere publieke plekken wor-
den 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? 

Humoristische blik
Kunstenaars, documentairemakers en desig-

maken van mensen half technologische we-
zens; hoofden en armen zijn aangevreten en 
zijn verworden tot metalen, mechanische 
lichaamsdelen. Wordt dit in de nabije toe-
komst werkelijkheid? Een glimlach ontstaat 
bij het zien van de beelden van het How’s Your 
News van muziekzender MTV. In dit televisie-
programma gaan verstandelijk beperkten als 
verslaggevers op pad en voelen ze Hollywood-
sterren 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 produc-
ten 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 ge-
vorderd dat de hand van de kunstenaar nau-
welijks nog aan de beeldjes te pas komt. 
Bezoekers kunnen ook aan den lijve onder-
vinden 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 verpakkingsdo-
zen 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 veelzeg-
gend? Is de schroom wellicht te groot om af-
wijkend 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 geluk-
kig 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 be-
nadrukt 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% 

kleed waarin, zo lijkt het op het eerste ge-
zicht, 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 at-
tributen het leven van twee doorsnee Britse 
burgers. Wat begint met onschuldige pa-
racetamol- 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 ver-
werkt, laten de kunstenaars op verrassende 
maar confronterende wijze een kritisch ge-
luid horen als het gaat om het huidige ge-
zondheidssysteem. 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

Hoe normaal is onze moderne, westerse wereld?
Kunstenaars stellen in Beurs van Berlage met fi lms, installaties en foto’s de westerse norm aan de kaak

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.

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

eeuw de .
Ongecompliceerde 
kunst, maar met  
ambitie gemaakt
Pagina 9

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

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.

Er hangt een ontspannen sfeer in the-

ater De Meenthe in Steenwijk. Drie 

uur voor aanvang van zijn concert 

is Frans Bauer net begonnen aan de 

soundcheck. Pa Bauer en broer Dorus zijn in 

de hal bezig met de opbouw van de merchan-

disestand. Ma Bauer komt een kijkje nemen. 

In de kantine - De Meenthe is eigenlijk een 

multifunctioneel sportcomplex - zitten drie 

danseressen wat te keuvelen en legt de kok 

de laatste hand aan het buffet. De hele crew 

l o gezamenlijk komen eten. Zuurkool en 

wel recht zicht hebben op het podium. Mijn 

moeder zou kramp in haar nek krijgen van 

zo’n plek.”
En achteraan bijplaatsen? ,,Nee, de achter-

ste rij die we nu hebben, is wat mij betreft 

de grens. Het maakt nogal verschil uit of je 

hier zit, of je zit nog eens zeven meter verder 

naar achteren. Ik vind dat alle fans waar voor 

hun geld moeten krijgen. Er zijn fans die tien 

keer naar mijn show komen kijken, maar er 

zijn ook fans die er hard voor moeten sparen. 

Die liggen krom om één kaart te kunnen 

k ij d t dan ook nog kaarten

rustig de overhemden van haar zoon te strij-

ken. Een vast tafereel voor aanvang van elke 

show. Ma Bauer is er altijd bij. Ze mist hoog-

uit eens een show als een van haar kleinkin-

deren ziek is en ze moet oppassen.

Opnieuw gaat de kleedkamerdeur open. ,,Ik 

ben populair”, lacht Frans. Het is de theater-

directeur die even een praatje wil komen 

maken. ,,Ik zit nog even in een interview”, 

verontschuldigt de zanger zich. ,,O nou, dan 

wil ik wel even wat vertellen”, begint de 

directeur. Hij verhaalt van een concert vier 

jaar geleden. De eerste die aanwezig was op 

die dag was Frans Bauer. ,,En hij was ook de 

laatste die wegging. Hij is na afloop samen 

met mij nog even de kleedkamers gaan in-

specteren, om te kijken of iedereen alles wel 

netjes had achtergelaten. Nou, dat is bijzon-

der kan ik je vertellen; dat een artiest daar 
di

vertellen”, zegt Frans als de directeur de 

kleedkamer weer heeft verlaten. De anek-

dote is typerend voor de manier waarop de 

volkszanger met andere mensen omgaat. Of 

hij dan altijd echt alléén maar aardig is en 

nooit eens uit zijn slof schiet? ,,Ik word heus 

wel eens boos, maar dat slik ik altijd in. Ik 

denk er eerst over na en spreek de persoon 

in kwestie er de volgende dag op aan. Dan 

kan het zijn dat ik de ander inmiddels be-

grijp, of ik vind nog steeds dat ík gelijk heb, 

maar dan ben ik in staat het daar rustig 

over te hebben. Ik ben niet een persoon die 

witheet gaat lopen roepen en tieren. Dat heb 

ik nooit gedaan Ik vind het onprettig. 

dochtertje van zijn neef. ,,Zij heeft taaislijm-

ziekte en het gaat heel slecht met haar. Ze

heeft een longtransplantatie nodig. Als je

dat ziet, ben je weer gewoon mens en geen

artiest. Dan besef je dat je zelf ook vader

bent en dat het niet vanzelfsprekend is dat

je kinderen gezond zijn.”

Spaanse gitaar
Van alles in zijn leven is de zanger dan

ook het meest trots op zijn kinderen. ,,Ik

verwonder me elke dag weer hoeveel ze op

me lijken in uiterlijk en gedrag. We zijn een

heel vrolijk gezin.” Wat niet wil zeggen dat

hij niet van mooie spullen geniet. Zo heeft

S gitaar gekocht die

Een beetje aardig zijn is toch niet zo moeilijk?Zanger Frans Bauer wil zijn fans een goed gevoel geven

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.

O wee als er iets met je vrouw 

of kinderen gebeurt. Dan is 

die mooie auto een farce

Frans Bauer: ,,Ik vind dat alle fans 

waar voor hun geld moeten krijgen.” 

Foto: William Rutten

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

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

Als je altijd aardig bent, wil dat niet zeggen 

dat je ook een kneus bent. Ik ben niet naïef, 

laat niet met me spelen.”
Zanger Frans Bauer

“

Woensdag 13 januari 2010 www.frieschdagblad.nl  
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i ,,Cultuur is een verrijking, zorgt voor ontspanning en draagt 
bij aan je ontwikkeling. Beeldende kunst, boeken, fi lms 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
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E en levendige koor- 
en muziekwereld, de 
vele toneelverenigin-

gen, de iepenloftspullen, de 
kunstenaars die er actief zijn...
er gebeurt zoveel in Fryslân, 
mensen doen zoveel bijzonde-
re dingen! De twee cultuurre-
dacteuren 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 heb-
ben ze helemaal geen tijd 
voor. ,,Een groot deel van het 
werk bestaat uit denken, kie-
zen, plannen: wat vinden we 
belangrijk, wat is verrassend 
en verrijkend voor de lezer.”

Ze bewaken daarnaast het 
nieuws, volgen het Friese cul-
turele beleid en analyseren de 
grote ontwikkelingen - van de 
opkomst van eReaders tot een 
zich terugtrekkend bedrijfsle-
ven als cultuursponsor.

De cultuurredactie levert bij-
dragen aan de weekendbijlage 
Sneinspetiele en elke woensdag 
verschijnt de vaste cultuurbij-
lage. Een enorme vracht regel-
werk. 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 theatervoorstel-
lingen, concerten van mu-
ziek in alle mogelijke genres, 

fi lms, 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 pik-
ken. ,,Interviews! Een van de 
leukste onderdelen van mijn 
werk. Of het nu gaat om men-
sen die zich met hart en ziel 
inzetten voor hun plaatselijke 
toneelvereniging, of om een 
bekende Nederlander: ieder-
een heeft wel een bijzonder 
verhaal”, zegt Ellen. ,,Het is 
de kunst om daarin dieper te 
gaan dan gebruikelijk is.”

Bananasplit
,,Zo interviewde ik bijvoor-
beeld volkszanger Frans Bauer. 
Hij is meer dan ‘die gezellige 
Brabantse lolbroek van Bana-
nasplit die van die simpele le-
vensliederen zingt’, waar veel 
mensen hem voor houden. Ik 
kreeg ook zijn serieuze kant te 

zien toen we spraken over zijn 
geloof, zijn inzet voor goede 
doelen en de manier waarop  
mensen tegenwoordig met el-
kaar omgaan.” 

Rianne Kramer houdt er 
van om in interviews mensen 
te bevragen over hun passie 
en talent. ,,Zo heb ik de af-
gelopen tijd pianiste Valen-
tina Tóth en violiste Simone 
Lamsma geportretteerd; twee 
jonge muzikale toptalenten 
uit Fryslân. Prachtig om te 
zien met hoeveel liefde en ge-
drevenheid 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 ervarin-
gen had met deze krant’.”

Gedrevenheid zie je ook bij 
de noordelijke kunstenaars die 
we in een langlopende serie  
in de cultuurbijlage portret-
teren, zegt Rianne. ,,Bij hen 

in de ateliers of bij hen thuis 
- nogal eens bewierookte ver-
trekken 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 voe-
gen 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 mi-
lieu 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.”

Frans Bauer 
is meer dan 
die Brabantse 
lolbroek van 
Bananasplit
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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. 

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

,,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 fi lm ervaren, ben ik geslaagd.”
Jojanneke Drijver uit Leeuwarden, fi lmrecensent



Kinderen en juffen van cbs De Wegwijzer in Kollumerpomp laten een 

zogenoemde lentekriebelballon waaien: een hartvormige ballon met 

een kaartje eraan, waarop ze een spreuk of een wens hebben geschreven. 

De ballonnenactie vormde gisteren de opening van de Week van de 

Lentekriebels van de GGD, een project over relationele en se

vorming dat op 34 scholen wordt uitgevoerd. Zij gaan kome

praten over bijvoorbeeld verliefdheid, vriendschap en grenz

Foto: Marchje Andringa

Lentekriebels

Wouter van Hierden 

Leeuwarden - Veel Friese bedrijven in 

het mkb willen investeren in duur-

zaam of maatschappelijk verantwoord 

ondernemen (mvo), maar weten dit 

vaak maar moeizaam in praktijk te 

brengen. Er zijn namelijk geen pas-

klare antwoorden over hoe om te gaan 

met mens en milieu. Extra handicap 

nu is dat veel ondernemers genoeg 

zorgen hebben om hun omzet en 

winst op peil te houden. Hoewel het 

dus soms financieel moeilijk is om een 

duurzame stap te zetten, is het toch 

de moeite waard. Zolang de bedoeling 

maar oprecht is. Klanten zullen onech-

te bedrijven afstraffen. De duurzamere 

bedrijven profiteren.
Dat zeggen Jeroen van der Veur van 

het adviesbedrijf Dutch Crossing uit 

Mildam en de marketingmanager van 

MVO Nederland, Matthijs Boon. Beide 

organisaties helpen ondernemers op 

weg naar maatschappelijk verant-

woord ondernemen.
Volgens Van der Veur leeft mvo net 

zo sterk in het midden- en kleinbedrijf 

als bij grote ondernemingen. ,,Alleen 

weten de mkb-ondernemers vaak niet 

zo goed waar ze moeten beginnen. 

Bij multinationals geven klanten, mi-

lieugroepen of de publieke opinie veel 

meer richting aan verantwoord onder-

nemen. Voor kleinere bedrijven is dat 

vaak niet zo duidelijk.”

Behoefte aan informatie
Van der Veur merkt dat het mkb op 

zoek is naar zekerheid over de goede 

manier om met duurzaamheid te 

beginnen. ,,Er is ongelooflijk veel be-

hoefte aan informatie. Het probleem is 

alleen dat er geen lijstje is dat zegt: als 

je dit, dat en zo doet, dan ben je een 

maatschappelijk verantwoorde onder-

neming. Mijn advies aan ondernemers 

is om te doen wat er mogelijk is bin-

nen het bedrijf. En ik zeg dat ze daar-

over met klanten en omgeving moeten 

communiceren.”
Ook eerlijke communicatie met 

‘de buitenwereld’ is volgens Boon van 

enorm belang. ,,Klanten prikken gena-

deloos door holle frasen over ‘groen’ 

heen. Ik zeg altijd: vertel niet hoe góéd 

je bent, maar hoe vér je bent. Vertel 

eerlijk: dit doen we wel op het gebied 

van duurzaamheid en dit lukt ons 

nog niet. Een mooi voorbeeld is een 

fabrikant van biologische smoothies. 

Die zette gewoon op de verpakking: 

bij ons is alles biologisch, behalve de 

mango. Want er zijn nog geen biologi-

sche mango’s op de markt die aan on-

ze kwaliteits- en smaakeisen voldoen. 

Klanten accepteren dat.”
Toch zijn juist de kleinere bedrijven 

bang om zich op deze manier bloot 

te geven, meent Van der Veur. ,,Als je 

eenmaal iets gezegd hebt, kun je kriti-

sche vragen krijgen. Klanten kunnen 

zeggen dat ze je niet duurzaam genoeg 

vinden. Ondernemers zijn niet alleen 

onzeker over waar ze moeten begin-

nen met mvo, maar ook over waar 

het eindigt.” Toch denkt Van der Veur 

dat het risico niet zo groot is. ,,Als 

je doet wat je kunt doen, zit je nooit 

verkeerd.”

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

Duurzaam worden oké, maar de uitvoering is weerbarstig

De regeling Koorbegeleiding van de 

provincie is met name voor oratori-

umverenigingen van cruciaal belang, 

omdat zij bij de uitvoering van grote 

werken een orkest en solisten moeten 

inhuren. In de subsidiepot voor 2010 

zat in totaal een bedrag van veertig-

duizend euro. Voor de verenigingen 

die nu met een Matteüspassie komen, 

was er nog wel geld, maar wie later dit 

jaar plannen heeft, vist achter het net. 

De regeling schrijft namelijk voor dat 

niet eerder dan een half jaar vóór de 

uitvoering een aanvraag kan worden 

ingediend.
,,Dit is een groot probleem en ei-

genlijk een oneerlijke situatie”, aldus 

Douwe van Eck, die binnen het Friese 

afdelingsbestuur van de zangersbond 

KCZB de oratoriumkoren vertegen-

woordigt. ,,Vorig jaar speelde dit nog 

niet zo, maar over dit jaar heb ik hier-

over al veel signalen binnengekregen. 

Sommige koren denken erover om 

formeel protest aan te tekenen tegen 

deze gang van zaken.”
Van Eck wijst erop dat met een pro-

ductie als de Matteüspassie al gauw 

zo’n 20.000 à 25.000 euro is gemoeid. 

Al je dan het subsidiedeel van de 

voor zijn uitvoeringen met orkest en 

solisten. Vorig jaar was dat nog maar 

2900 euro. Dit jaar rekent het koor op 

niets. ,,Onze uitvoering gaat gewoon 

door, want we hebben een financiële 

buffer. Maar als we een paar jaar geen 

subsidie krijgen, is die buffer over drie, 

vier jaar leeg.” Om geld te besparen is 

besloten om het geplande concert van 

volgend voorjaar te versoberen. Voor 

het najaar 2011 denkt het koor aan 

een uitvoering met een plaatselijke 

muziekvereniging in plaats van een 

professioneel orkest. Het koor gaat 

protest aandienen bij de provincie 

over de regeling Koorbegeleiding.

De provincie Fryslân is juist tevre-

den over de subsidieregeling. ,,Het is 

een groot succes. Veel koren vragen 

ons om een bijdrage en we hebben 

dit jaar vijftien subsidies kunnen ver-

strekken variërend van tweeduizend 

tot 4500 euro”, aldus woordvoerder 

Jochem Admiraal. Admiraal erkent 

dat er mensen ,,buiten de boot vallen” 

nu de subsidiepot voor de rest van het 

jaar leeg is, maar volgens hem wisten 

de koren van tevoren hoe de regeling 

in elkaar zit. ,,Vorig jaar was er ook 

geen enkele indicatie dat het dit jaar 
t d bsidies In

Subsidiepot 
is leeg, koren 
komen in knel

Provincie heeft geld na drie maanden al verdeeld

Leeuwarden - De provinciale subsidiepot voor 

Koorbegeleiding is na bijna drie maanden al helemaal leeg. 

Koren die in de tweede helft van het jaar ondersteuning 

nodig hebben, hoeven daar niet meer op te rekenen. 

De provincie noemt de regeling een succes, maar koren 

voorzien financiële problemen.

Voor het eerst stopt 
Friese dorpsdokter
vanwege registratie

Onbekend g
doodt hond
vogels in No

‘Snel extra kerkwerker 

voor stille armoede nodig’

nacht is het droog me p

gen afgewisseld door bewolking 

en minima rond 6 graden. Morgen 

hebben we zacht lenteweer met 

veel zon en temperaturen rond 

17 graden. De zuidoostenwind is 

matig. Zie verder pagina 14
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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
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O ok in economisch 
opzicht wonen we in 
een bijzondere pro-

vincie: een grote landbouw- en 
food-sector en daarnaast een 
bloeiend midden- en kleinbe-
drijf. 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 fi etsband leegloopt als het 
tegen zit. Stabiel. 

Maar ook Fryslân onttrekt 
zich niet aan grote landelijke 
en internationale economi-
sche ontwikkelingen. Dat is 
tijdens de crisis wel gebleken.

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 ei-
gen specialisme. ,,Soms loop 
ik tussen de scheepscasco’s, 
dan weer in de dorpsbakkerij. 
Dat is voor een landbouwjour-

nalist soms een vreemde ge-
waarwording, maar erg leuk.”

Omgekeerd was het voor 
Wouter van Hierden als eco-
noom even wennen om altijd 
een paar laarzen achterin de 
auto te hebben. ,,Het is niet al-
tijd draaideuren en luxe kan-
toorgebouwen; ik moet ook 
gewoon zorgen dat ik met de 
boer meekan over zijn erf en 
door de stal. Ik heb grote be-
wondering voor de boeren die 
onder de moeilijkste omstan-
digheden ondernemer zijn. 
Lage prijzen, ontzettend veel 
regels om je aan te houden. 

Ga er maar aan staan.”
Hoewel Simon en Wouter 

dus veel onderwerpen van 
elkaars vakgebieden overne-
men, 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 Si-
mons specialisme. En Wouters 
aandacht gaat uit naar on-
dernemers en hoe die steeds 
duurzamer werken, de ont-
wikkelingen bij bedrijven en 
de Friese werkgelegenheid.

Het zijn soms ingewik-
kelde onderwerpen, maar 
dat gaan de twee niet uit 
de weg. Wouter: ,,Het in-
formeren 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 vin-
den die er voor hem of haar 
toe doen. Iedereen die con-
sumeert, 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 aanwaai-
en. Een uitnodiging voor een 
interessant symposium, een 
leuke tip van een collega of le-
zer. 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 economieredacteu-
ren geregeld de langetermijn-
ontwikkelingen 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 land-
bouw en economie gaan snel. 
Soms te snel. Simon: ,,Als je 
éven niet oplet, zijn er gren-
zen overschreden waarvan de 
maatschappij pas later beseft 
dat het een onwenselijke ont-
wikkeling is. Kritische kant-
tekeningen zijn voortdurend 
nodig. Worden landschap en 
milieu niet te veel aangetast? 
Heeft een idee wel een basis 
voor een gezonde economi-
sche bedrijfsvoering?”

Wouter: ,,We zijn ons ervan 
bewust dat de mensen die wij 
interviewen belangen hebben. 
Bij de grote achtergrondver-
halen 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 zet-
ten. Zonder cynische eigen op-
merkingen. Want een ontwik-
keling die door iedereen als 
‘goed’ wordt ervaren, is voor 
ons belangrijk nieuws.”

Als iedereen 
positief is, maken 
wij geen cynische 
opmerkingen

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.

Als je éven niet oplet, zijn er 
grenzen overschreden waarvan de 
maatschappij pas later beseft dat het 
een onwenselijke ontwikkeling is

Simon Talsma
Earnewâld - Binnen enkele jaren zal de rol die de boer op zijn eigen erf vervult, rigoureus veranderen. Van zelf alles aanpakken, eventueel met de aanwezige familieleden, wordt de boer steeds meer een manager. ,,Niet quotum, de grootte van de stal of de veestapel is limiterend voor de ont-wikkeling, maar de factor tijd”, zei gisteren Erik Meuleman van Schep Holstein. Hij is eigenaar van verschil-lende melkveebedrijven in Nederland. Meuleman zei dit gisteren op het se-minar over het thema ‘Wat zijn uw arbeidsvitaminen’ van AB Fryslân en CCLB in Earnewâld. De schaalvergro-ting leidt er volgens hem toe dat de boer verantwoordelijkheden moet af-stoten.
Een zeer belangrijke rol is weg-gelegd voor diegene die de dierge-zondheid onder zijn hoede heeft. ,,De bedrijven die dit goed op orde hebben halen de beste technische resultaten. En dat is nodig ook, want een zieke koe kost net zoveel tijd als veertig gezonde.”

Volgens Jelle Zijlstra van vestiging van Wageningen Universiteit in Le-lystad zal de schaalvergroting onver-minderd doorzetten. ,,Een kwart van de bedrijven levert op jaarbasis tussen de vier en zes ton melk (ruwweg zes-tig tot honderd koeien, red.). Ook een kwart zit tussen de zes ton ton en acht ton. 30 procent levert jaarlijks mo-menteel tussen de acht en vijftien ton. De eerste van deze categorieën zullen 

de komende jaren al kleiner worden en dat geldt ook voor de boeren die minder dan vier ton melken. Gezins-bedrijven blijven het, maar daar moet wel steeds meer gewerkt worden met vreemd personeel.”Volgens Zijlstra is het voor de boe-ren nu dan ook de hoogste tijd om zich beter te oriënteren op het ge-bruik van externe arbeid. ,,Op de fac-

tor arbeid is nu al veel te winnen door eens kritisch te kijken of er bij een meermansbedrijf soms niet te veel arbeidskrachten zijn. Dat is vooral het geval wanneer een zoon op het bedrijf net gaat meehelpen.” Veel minder is het volgens Zijlstra wanneer boeren door de drukte juist te weinig tijd kun-nen besteden aan het organiseren van werk. ,,Het kan dan gebeuren dat de 

technische of economische resultaten achterblijven. Dan word je vanuit een negatieve achtergrond gedwongen om de arbeid beter te organiseren.”Van groot belang bij het delegeren van taken is, dat er duidelijkheid is voor verantwoordelijkheden. ,,Geef de mensen die motivatie hebben de ver-antwoordelijkheid”, zei Meuleman. ,,Zorg ook in het begin voor afgeba-

kende taken en selecteer mensen op motivatie, niet op kennis. Dat is later wel bij te slijpen.”Supermarktondernemer Titus Vogt van de Jumbo in Dokkum heeft het echter anders aangepakt. ,,Ik had vier jaar geleden bij de start geen verstand van supermarkten. Huur in dat geval dan wel goede ervaring in.” Zijn win-kel trekt wekelijks vijftienduizend be-talende klanten per week. Dat is niet vanzelf gekomen, met allerlei acties wil hij het de klant zo plezierig moge-lijk maken. Je moet passie hebben voor je klant, daar doe je alles voor. Want wat je geeft, krijg je altijd terug.”
Delegeren
Het delegeren van taken is extra nood-zakelijk wanneer er meer mensen het bedrijf runnen. De gebroeders Anker, strafrechtadvocaten in Leeuwarden, beaamden dat gisteren. ,,Je moet geen twee kapiteins op een schip hebben. Zorg dat je de taken goed hebt ge-splitst. Zo is Wim de man binnen het kantoor en ben ik naar buiten toe het gezicht”, zei Hans Anker. ,,Dat geeft helderheid.”
Toch kan het ook dan nog wel eens moeilijk lopen. ,,Ga dan ook extra vaak om de tafel zitten om op tijd de spanningen weg te halen.” En daar ontbreekt het in de landbouw wel vaak aan, bleek bij de bijeenkomst. ,,Boeren in een maatschap maken geen tijd voor zakelijke besprekin-gen”, vatte dagvoorzitter Marlies van Zeeland (bekend van het programma Boer zoekt Vrouw) samen.

Gezinsbedrijf moet steeds meer beroep doen op arbeid van buitenTijd is een knelpunt in het agrarisch bedrijf

Schaalvergroting zorgt ervoor dat gezinsbedrijven steeds meer werken met vreemd personeel. Foto: Frans Andringa

jmiljoen euro. Dit is een ma-nier om aandeelhouders te belonen.

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

z

p ng op. Volgens voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, biologisch melkveehouder Douwe Hoogland uit 

g denkt vooral aan de lokale afzetmarkt in het Noor-den, om transportkosten te beperken. ,,De opbrengst van de kap komt ten goede aan de boeren.”

operationele winst kwam een stuk lager uit, op 27 miljoen euro. In 2008 bedroeg het bedrijfsresultaat nog 604 miljoen euro. De inkomsten ston-den onder druk door zware concur-rentie op de spaarmarkt en mindere resultaten in het zakenbankieren.
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,,De artikelen in het Friesch Dagblad informeren niet 
alleen. De krant zet aan tot nadenken, bijvoorbeeld 
over duurzaamheid. Deze krant motiveert, inspireert 
en leidt tot innoveren in ons bedrijf.”
Berend Talsma uit Drachten, directeur van VDM Woningbouw
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Veel meer vacatures op 
open dag AB Fryslân
Uitzender AB Fryslân heeft bijna zes-tig vacatures beschikbaar voor dewerkzoekenden die zich vandaag in-schrijven tijdens de Vakwerkdag. Eenrecord. Pagina 7

Theatergroep Prop zoekt 
cultureel Fries talent
Fries cultureel talent blijft nog teveelverborgen. Het ‘nieuwe’ theatercollec-tief Prop in Poppenwier roept creatie-velingen op om samen voorstellingente maken. Pagina 11

Rijksgeld voor meer 
treinen in het Noorden
Minister Eurlings steekt 44 miljoeneuro in het verbeteren van het trein-vervoer in randgebieden, zoals Lim-burg en het Noorden. Dankzij het geldkan de lijn Harlingen-Leeuwarden be-tere wissels krijgen. Pagina 17

‘Iedere visser een eigen 
plekje in IJsselmeer’
Wie een vergunning heeft, mag nuoveral in het IJsselmeer vissen. Maarvoor de visstand zou het beter zijn alsiedereen een eigen kavel krijgt, be-toogt de vissersvoorzitter. Pagina 19

Niet hoogstaand, wel een 
mooie overwinning
Met een goed gevoel richting play-offsgaan. Cambuur doet het met zegss.Zoals gisteravond tegen FC Volendam.Pagina 23

Vandaag in Fryslân

De deuren van de Veemarkthal zijn nog maar net open en meteen is het lekker druk op de Bazar-Veiling-Rommelmarkt - kortweg BVR - van de Protestantse Gemeente Sneek. De tweedaagse BVR begon gisteren aan zijn 35e editie. Vanochtend om half negen begint de tweede dag 

en zullen duizenden mensen weer aanschuiven om te sneupen tussen meubels, elektronica, kookgerei en wat er verder maar is ingeleverd aan tweedehands goederen. Ook is er vandaag een veiling van antiek, zilver en Makkumer aardewerk. De hal is open tot half vier. Foto: Marchje Andringa

35 jaar BVR-markt in Sneek

Wouter Smilde

Leeuwarden - Loverboys proberen meis-jes niet alleen in de prostitutie te krijgen. Vaker dan tot nu bekend was, manipuleren ze jonge Friezinnen mee te helpen aan drugshandel, diefstal of andere criminaliteit. 
Bij het Advies- en Meldpunt Lover-boys en Jeugdprostitutie horen ze de laatste tijd opvallend vaak van ‘vlie-gers’. Meisjes die voor een jongen naar het buitenland vliegen met bolletjes drugs in hun lichaam. En van meiden die voor een dealer cocaïne bij zich dragen naar een feestje. Mocht de poli-

tie een inval doen, dan is zíj strafbaar voor drugsbezit. Hij niet. ,,Een tijd ge-leden gebeurde dat nog bij een meisje van vijftien”, zegt Aline Tigchelaar van het Meldpunt.
Achter de praktijken zitten de werkmethodes van een loverboy. Een man die via geveinsde liefde en door gebruik van geweld, meisjes dwingt om geld voor hem te verdienen. Maar de criminele praktijk voldoet niet aan het klassieke beeld van een jongen die meiden de prostitutie probeert in te lokken.

,,Het werkterrein van loverboys is veel breder dan ook wij dachten”, 

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

Reëel probleem
Het Meldpunt zit in een overgangsfase. Zo’n tweeënhalf jaar geleden begon hulpverleningsorganisatie Fier Fryslân ermee, op proefbasis. Fier wilde boven water krijgen hoe groot het probleem van loverboys in Fryslân is, en bijdra-gen aan het helpen van meisjes en het opsporen van de daders.

Momenteel leggen medewerkers van Fier Fryslân de laatste hand aan een evaluatie van het project. Ze pleiten ervoor het meldpunt te la-

ten bestaan. Want loverboys blijken een reëel probleem in de provincie. Bovendien helpt het registreren van telefoontjes van verontruste ouders, signalen van politieagenten en in-drukken van docenten echt om het net rond de loverboys te sluiten. Uit de ervaringen van de afgelopen jaren komt een breder beeld naar vo-ren over loverboys, dan waar hulpver-leners en justitie van uitgingen. ,,In de verhalen van de meisjes hoorden we op een gegeven moment dezelfde namen en dezelfde soort activiteiten voorbij komen”, zegt Ineke van Buren van Fier Fryslân.

Naast prostitutie en drugshandel om-vat het werkterrein van loverboys ook diefstal en afpersing. ,,Meiden worden gedwongen te stelen uit winkels of van hun ouders. Soms krijgen ze een algemene opdracht: ‘Ik wil van jou vijfhonderd euro per week krijgen. Het maakt me niet uit wat je daarvoor moet doen.” 

Kwetsbaar
Een nieuwe telling publiceert Fier nog niet. Maar voorlopig lijkt het aantal meldingen van verdachte situaties sta-biel te blijven ten opzichte van vorig jaar, stelt Tigchelaar. Toen leken 76 

Friese meisjes in de invloedsfeer van loverboys te zijn. Niet ieder meisje werd ook daadwerkelijk uitgebuit. De hulpverleners spraken de af-gelopen twee jaar dertig meisjes, om hen te bewegen bij een jongen weg te blijven. Nagenoeg allemaal hadden ze te maken gehad met geweld en uitbui-ting. 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 aandacht. Of omdat ze een lichte verstandelijke beperking hebben.” Zie verder pagina...

Werkveld van loverboy blijkt stuk groter dan gedacht

Volgens informaticus Guido van ’t Noordende is er bij het ontwerp van het EPD te veel gekeken naar de bruikbaarheid voor de zorgverlening. Daardoor ,,delft de privacybescher-ming weleens het onderspit”.
Het EPD mist volgens Van ’t Noor-dende ,,basale veiligheidskleppen”. Zo wordt onvoldoende rekening ge-houden met inbraken in lokale zor-ginformatiesystemen of het Landelijk Schakelpunt (LSP), waarlangs straks alle informatie geleid wordt. Als een kwaadwillende in het LSP weet te komen, kan hij alle informatie uit de decentraal opgeslagen dossiers op-vragen zonder digitale handtekening, blijkt uit het onderzoek.

Bovendien is de ‘mandatering’, waarmee artsen hun medewerkers namens henzelf toegang geven tot het EPD, erg eenvoudig te misbruiken 

om toegang te krijgen tot een dossier. Een medewerker kan gewoon in het systeem als hij bij zijn aanvraag van een dossier de naam van de mandate-rende arts gebruikt. Een bewijs dat de arts hem daadwerkelijk toestemming gegeven heeft is niet nodig.
,,Dit is veel te slecht afgedicht”, zegt Van ’t Noordende. ,,Daar gaan kwaadwillenden gebruik van maken. Een medewerker zal zich makkelijker laten omkopen door een criminele or-ganisatie. En als iemand veinst dat hij voor een arts werkt, kan hij bij het LSP claimen dat hij ook een behandelrela-tie met de patiënt heeft. Die combina-tie van factoren zet de deur wagenwijd open voor corrupte mensen.”

Volgens Van ’t Noordende moet er voor de mandatering echt een oplos-sing komen, anders is het EPD ,,ge-woon lek”.

Patiëntdossier 
onvoldoende 
beveiligd

Eerste wetenschappelijke studie naar EPD

Amsterdam - Het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) bevat gaten in de beveiliging en biedt onvoldoende bescherming tegen schending van de privacy van patiënten. Dit blijkt uit de eerste brede wetenschappelijke studie naar de beveiliging van het EPD van de Universiteit van Amsterdam.

Kamer tevreden met 
EU-deal over Griekenland
Den Haag - De Tweede Kamer is groten-deels tevreden met de oplossing die de zestien eurolanden hebben gevonden om het noodlijdende Griekenland te kunnen helpen. De Grieken moeten eerst bij het Internationaal Monetair Fonds aankloppen en kunnen daarna leningen krijgen van de eurolanden.Het CDA noemt het een prestatie dat de voorstellen van demissionair premier Balkenende voor een leiden-de rol van het IMF het met steun van de Duitse bondskanselier Merkel ge-wonnen hebben van de inzet van de Franse president Sarkozy. Die wilde geen rol voor het IMF. Ook de PvdA is tevreden over het principe van dat er eerst IMF hul k

vragen over de precieze voorwaarden en rentes voor eventuele leningen.De VVD is opgelucht dat het er op lijkt dat het akkoord ,,binnen de lijn-tjes’’ van de afspraken tussen Kamer en Balkenende is gebleven. De libe-ralen vinden het ook belangrijk dat de leningen van de Europese landen vrijwillig zullen zijn en dat elk van de zestien eurolanden een veto heeft op een gemeenschappelijke lening.De euro steeg gisteren ligt na de onthulling van het reddingsplan. De munt werd 1,34 dollar dollar waard, een dag eerder was de koers nog ruim 1,33 dollar. De rente waartegen Grie-kenland op de kapitaalmarkten k

Leeuwarden - Er mogen dit jaar geen kievitseieren meer worden geraapt. De registratiesite meldde gisteravond rond half acht dat het quotum was bereikt. Dit maximum was vastge-steld op 5939 kievitseieren. Vorig jaar mochten er nog 6431 eieren geraapt worden. 
Het eerste kievitsei van Fryslân werd gevonden op 16 maart. Hidde Dijkstra uit Britsum vond het in een weiland vlakbij de Leeuwarder vliegbasis. Sinds vorig jaar moeten eizoekers in Fryslân hun vondst per sms melden aan de Bond Friese Vogelwachten. Op die ma-nier kan de bond voorkomen dat het maximum wordt overschreden.

Eierzoekers rapen 
quotum voor 
kievitseieren vol

Wolvega - De politie hoeft van de nieu-we politiebureaus alleen die van Bui-tenpost en Stiens te sluiten, naast de iets oudere bureaus Leeuwarden Gar-deniersweg, Melkemastate en Holst-meerweg (het oude hoofdkantoor). Dat zegt directeur Dick de Boer. Dat betekent dat onder meer het nieu-we kantoor in Wolvega gewoon open blijft, tot vreugde van de gemeente Weststellingwerf. De nieuwe bureaus in onder meer Franeker en Grou krij-gen wel een andere status, maar daar merkt de burger niets van, betoogt De Boer. Die kan gewoon blijven langsko-men. Pagina 21: Politie sluit niet nog meer nieuwe politiebureaus

De meeste nieuwe 
politiebureaus 
blijven open

Leeuwarden - De middenklasse dreigt uiteengescheurd te worden in een ‘eco-nomie van de onderkant’ en een ‘eco-nomie van de bovenkant’. Dit heeft beoogd PvdA-lijsttrekker Job Cohen gisteren gezegd in Leeuwarden tijdens de Van der Wielenlezing. Cohen waar-schuwde dat de ,,brede middenklasse van beide kanten steeds meer onder druk komt te staan”. ,,Mijn centrale uitgangspunt is allereerst dat het be-vorderen van de samenhang essentieel is. Niet alleen vanuit maatschappelijk oogpunt, ook uit economisch perspec-tief is samenhang noodzakelijk”, aldus Cohen, die voor de lezing gevraagd

Cohen waarschuwt 
voor druk op de 
middenklasse

Leeuwarden - Evangelische gemeente De Salvator in Leeuwarden denkt na over het stichten van een mogelijke tweede gemeente in de stad. Dat zegt ds. Nicolas van Amerom. 
De Salvator is de laatste jaren een van de snelst groeiende kerken van Fryslân. Op dit moment zijn er zo’n 780 leden en op zondagochtend twee kerkdiensten. De gemeente gaat het kerkgebouw aan de Archipelweg nu grondig renoveren. Een werkgroep van de kerk inventariseert alle ideeën van gemeenteleden. ,,Mogelijk kun-nen we in juni al een plan presen-teren.”

Ondanks de verbouwplannen 

vindt Van Amerom het belangrijk om ook vooruit te kijken en een visie te hebben voor over ,,drie of vijf jaar’’. Daarin past misschien een tweede kerk, een ‘satellietkerk’. De Salvator wil een tweede gemeente om zo ook mensen in andere wijken in de stad te bereiken. 

Meerdere locaties
Het idee sluit aan bij de visie van de New Yorkse predikant Tim Keller die ernaar streeft om van zijn grote Redeemer Church een kerk op meer-dere locaties in New York te maken. Pagina 2: Niet alleen maar zaaien voor eigen parochie

Salvatorkerk: tweede 
gemeente in Leeuwarden

 7. Economie
 9. Financiën
 11. Cultuur
 17. Regio
 23. Sport
 25. Radio en televisie
 27. Media
 29. Service

64 pagina’s

De bof waart rond door Neder-land en vooral studenten lijken pech te hebben. Sinds december heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bij ruim honderd mensen in Nederland de bof vastgesteld. De ziekte, die over het algemeen mild verloopt, heeft vooral studenten in Leiden, Delft en Utrecht te pakken. ,,Het is een leeftijdsgroep die dicht op elkaar leeft en veel met elkaar te maken heeft’’, zegt directeur Roel Cout-inho van het RIVM.
Bof komt in Nederland nauwe-lijks nog voor sinds de inenting ertegen in 1987 werd opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat gebeurde omdat jaarlijks en-kele honderden kinderen in het ziekenhuis terechtkwamen met een hersenontsteking als gevolg 

van bof. Kinderen krijgen twee keer een prik tegen bof, mazelen en rodehond.
Volgens de RIVM-directeur is 90 procent van de besmette studen-ten minstens één keer gevacci-neerd. Dat zij toch ziek zijn ge-worden, kan erop wijzen dat het vaccin na verloop van tijd niet meer zo goed werkt. Hoe dat pre-cies komt, is niet duidelijk, aldus Coutinho.

De uitbraak onder studenten is niet uitzonderlijk. Er is voorals-nog geen reden om jongeren op-nieuw in te enten. Wel doen men-sen die niet volledig gevaccineerd zijn, er volgens hem goed aan dat alsnog te laten doen.
Bof wordt veroorzaakt door een virus en is erg besmettelijk. Be-smetting vindt onder meer plaats door hoesten of niezen

Vooral studenten de dupe van de bof

g g eek voor de boeren? Weekendbijlage SneinspetieleVandaag houden we het meest droog met af en toe de zon en maxima rond 10 graden. Van-nacht blijft het overwegend droog en de temperaturen zakken tot rond 4 graden. Morgen houden we nog vrij zonnig weer met hoog-uit een enkele bui. Komende week wordt het wisselvalliger. 
Zie verder pagina 29

Passage Jonge vrouwen zien Passagenog te vaak als een club die leuk isvoor hun moeder. Maar de bewegingprobeert ook relevant te zijn voor dejongere generatie, onder meer doorzich met politiek en ontwikkelings-samenwerking te bemoeien. Nu is hetzaak om die ambitie te vertalen in eenjonger, frisser imago, opdat de clubtoekomst heeft. Pagina 19
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NIEUW!

ALS TRADITIONELE HOUTVERBINDING

KOZIJN
DE ULTIEME HOUTLOOK!
Met het nieuwe Frisian HVL kozijn 
hebben we ook het laatste optische 
verschil met ‘hout’ weggenomen: 
In plaats van schuine lasverbindingen 
kunt u nu ook kiezen voor authentieke, 
rechte hoekverbindingen!

INFOLIJN 0519 - 33 25 53
SPECIALE 

INTRODUCTIEPRIJS

Aangeboden en gevraagd:
*Koop- en Leasemelk
*Toeslagrechten
Boerderij Portugal 90 ha. Met alles erop en eraan.

Let op:
Slachtpremie al geactiveerd?(uiterlijk tot 31-1-2010)

Quotumbemiddeling
Tjitze Bouma 0566 - 689741

Aangeboden:
Boerderij in Portugal en Oost Duitsland

Vanavond Hengstenshow Gaasterland

Gratis spaarpunten 
In elke krant vindt u spaarpunten. U ontvangt korting wanneer u deze inlevert bij aankoop van boeken, dvd’s en cd’s. Kijk voor meer informatieop www.frieschdagblad.nl

Automobilist rijdt weg na botsing bij E10

Tytsjerk De auto van een 49-jarige man uit Twijzelerheide is vanochtend 

beschadigd tijdens een aanrijding op de Rijksstraatweg ter hoogte van E10 

bij Tytsjerk. De auto werd geraakt door een zwarte auto, vermoedelijk een 

Ford Escort, die uit richting Leeuwarden kwam. Na de botsing ging de zwar-

te auto ervandoor, terug naar Leeuwarden. De politie zoekt getuigen.

Jongen verdacht van vernieling auto’s

Leeuwarden Een zestienjarige jongen uit Goutum is in de nacht van vrij-

dag op zaterdag aangehouden op de Verlengde Schrans in Leeuwarden 

omdat hij ervan verdacht wordt meerdere auto’s te hebben vernield. Dat 

maakte de politie vanochtend bekend. De jongen zou de vernielingen 

gedaan hebben met een groepje vrienden. Een zeventienjarige Goutumer 

wordt binnenkort gehoord.

Tien bekeuringen bij verkeerscontrole

Leeuwarden De politie heeft gistermorgen tussen kwart over zeven en half 

negen tijdens een verkeerscontrole op de Nieuweweg in Leeuwarden tien 

bekeuringen uitgedeeld. Acht automobilisten kregen een bekeuring voor 

het niet dragen van een autogordel, twee voor het niet handsfree bellen.

Urk verzegelt drugspand
Urk De gemeente Urk heeft gistermorgen een woning aan de Lange Dam 

voor zes maanden gesloten. Rond het pand is het al twee jaar onrustig van-

wege drank- en drugsgebruik. Er is veel rotzooi rondom de woning en bu-

ren klagen geregeld over geluidoverlast. Volgens burgemeester Kroon werd 

de woning niet gebruikt voor woondoeleinden, maar als gebruikersruimte 

voor alcohol en drugs.

Bomen zijn al gekapt, en in het weiland is al een baan getrokken waar straks de rondweg zal liggen. Foto: Frans Andringa

Ruurd Walinga

Leeuwarden - Het gelukkigste moment 

van een ‘aaisiker’ is het vinden van 

het ‘earste ljipaai’ van de provincie. 

En met wie deel je die gelukzalige 

momenten het liefst? Natuurlijk met 

je aaisikersmaten. En als die toevallig 

in het buitenland zitten, dan stuur je 

een sms’je naar Afghanistan en pleeg 

je een telefoontje naar Thailand. En 

als ze beiden ’s morgens om half elf 

niet reageren, dan bel je gewoon je 

derde aaisikersmaat, die op dat mo-

ment les geeft. ,,Ik koe de frou wol 

belje, mar it seit har net sa folle”, ver-

klaart Hidde Dijkstra uit Britsum. 

Gistermorgen rond tien uur was 

Dijkstra, die een eigen schildersbe-

drijfje heeft, aan het schilderen. Van-

wege de regen moest hij ophouden. 

Dan maar even naar zijn ‘kânske’ 

vlak bij de Vliegbasis. Toen hij de au-

to parkeerde in de buurt van de vuur-

werkloods zag hij het ‘sijke’ al aan 

het ‘strie smiten’. Op dat moment 

ging het hart sneller kloppen. ,,It swit 

bruts my út. Ik die gau de learzens 

oan en rûn direkt op it nêst ôf dat ik 

fan’t wykein al fûn hie. Dêr lei er. Ik 

haw gjin misstap makke.” 

Nadat hij het officiële nummer 

had ge-sms’t en de vogelwachters-

bond en de gemeente Leeuwardera-

deel in kennis had gesteld van zijn 

vondst, probeerde hij tevergeefs zijn 

maat Anne Kemker te bereiken in 

Afghanistan. Vervolgens telefoneerde 

hij met Karel Braaksma die op vakan-

tie in Thailand verblijft. Ook hij re-

ageerde niet. Dan maar Olaf Bijlsma 

storen die docent Engels is in Drach-

ten. ,,Ik moast it gewoan immen 

fertelle. Mar Olaf leaude my net. Hy 

tocht dat ik in grapke makke.” 

Pas daarna belde hij zijn oorspron-

kelijk uit Hoofddorp afkomstige 

vrouw Paula, die bij een grafisch be-

drijf werkt. Haar baas zag het belang 

van het telefoontje in en gaf haar 

meteen vrij. ,,Dat gebeurt je hooguit 

eens in je leven. Ga naar huis”, kreeg 

ze het advies. Paula:  ,,Kievitseieren 

zoeken betekent veel voor hem. 

Gelukkig was ik vorig jaar in april 

uitgerekend anders had ik niks aan 

hem gehad.”

Ljipaai; eerst een sms’je naar Afghanistan

Leeuwarden - De gemeente Leeuwarden 

moet voorlopig stoppen met het bouw-

rijp maken van het oude complex van 

voetbalclub FVC, achter bedrijventer-

rein de Hemrik vlakbij de Froskepôlle. 

De gemeente wil daar een woon-werk-

terrein van maken waar bedrijven uit 

de milieucategorie 1 en 2 zich mogen 

vestigen, inclusief een bedrijfswoning. 

De Raad van State is er echter niet 

van overtuigd dat de toekomstige be-

woners voldoende beschermd zullen 

zijn tegen het verkeerslawaai van de 

Aldlânsdyk (N358) die vlak langs het 

terrein loopt. Volgens de toelichting 

h i e bestemmingsplan dat 

worden. Volgens de Wet Geluidshinder 

mogen de huizen slechts aan maximaal 

48 decibel worden blootgesteld. 

De zaak was bij de hoogste bestuurs-

rechtbank aangekaart door Scheeps-

werf Welgelegen, tegenover het FVC-

terrein maar aan de andere kant van 

de Aldlânsdyk. De werf is bang dat 

ze strengere geluidsnormen krijgt 

opgelegd als de bedrijfswoningen er 

staan. Dat argument heeft de kortge-

dingrechter van de Raad van State ech-

ter niet eens behandeld: dat komt in 

de bodemprocedure die nu volgt. Het 

probleem van het verkeersgeluid is al 

ernstig genoeg om een bouwstop op te 

D eente Leeuwarden kon 

FVC-terrein Leeuwarden 

mag nog niet bebouwd

Eemdijk - Het eerste kievitsei in Ne-

derland is gisteren opgegeten. Dat 

gebeurde door de controleur van de 

Stichting Beheer Natuur en Landelijk 

Gebied (SBNL), tevens voorzitter van 

de sectie weidevogelbeheer. Hij wilde 

zeker weten of het ‘twake’ dat jager 

Alex van Twillert gistermorgen om 

half tien bij Eemdijk had gevonden 

wel echt was.
Op beelden van RTV Utrecht is te 

zien hoe de controleur het ei breekt 

en opslobbert. Wubbo de Raad, di-

recteur van de Stichting Beheer Lan-

delijk Gebied, is verbolgen over het 

optreden van zijn medewerker. ,,Het 

was een impulsieve actie. Dit had niet 

mogen gebeuren”, aldus De Raad. 

Volgens de Flora- en Faunawet 

mag een kievitsei buiten Fryslân 

niet worden geraapt en al helemaal 

niet worden gegeten. ,,Als voorzitter 

van de sectie weidevogelbeheer is de 

controleur echter nog nieuw in het 

vak. De sectieleden buigen zich over 

de vraag of deze actie consequenties 

moet hebben.”
De vinder van het eerste kievitsei 

had zijn vondst gemeld bij Land-

schapsbeheer Nederland. De contro-

leur van SBNL ging het ei controle-

ren. Omdat er alleen stromend water 

in de buurt was, kon er geen goede 

lotterproef worden gedaan. Als een 

kievitsei zinkt dan gaat het om een 

vers ei. Blijft het drijven, dan is er 

iets niet in de haak. Het ei is dan oud 

of bebroed. Omdat de controleur niet 

goed het ei kon lotteren, brak hij de 

schaal en zoog het ei vervolgens leeg. 

Het eerste kievitsei van Nederland 

wordt vaak in de buurt van het ri-

viertje de Eem in de gemeente Bun-

schoten gevonden. Vorig jaar werd 

het eerste ei bij Eemnes gevonden. 

In deze buurt wonen diverse Friezen-

om-utens die aan weidevogelbescher-

ming doen.

Controleur slobbert eerste 

kievitsei van Nederland op

Kort nieuws

De land- en tuinbouwsector in Fryslân 

doet het op milieugebied steeds be-

ter, maar de bijdrage aan de uitstoot 

van broeikasgassen is nog steeds aan-

zienlijk, constateert bureau Elzinga & 

Oterdoom in zijn rapport De agrarische 

sector in Fryslân als leverancier van duur-

zame energie.  
De Friese landbouwsector produ-

ceert 46 procent van alle broeikas-

gassen. Hierbij zijn niet alleen CO2, 

methaan en lachgas meegerekend, 

maar ook de emissie als gevolg van 

kunstmest, krachtvoer en energiever-

bruik. Ook de veenmineralisatie, voor 

een groot deel het gevolg van het lage 

grondwaterpeil in de veenweidepol-

ders ten behoeve van de veehouderij, 

is in die 46 procent inbegrepen. 

De Friese landbouwemissie maakt 

10 procent uit van de totale Neder-

landse landbouwuitstoot. De veenmi-

neralisatie in het Friese veenweide-

gebied maakt 13 procent uit op het 

Nederlandse totaal. 
Sinds 1990 heeft de landbouwsector 

weliswaar een vrij sterke reductie van 

de uitstoot gerealiseerd (11 procent), 

maar in de praktijk blijkt dat deze 

afname voornamelijk te maken heeft 

met de daling van het aantal koeien bij 

een vrijwel gelijk gebleven melkpro-

ductie. Ook de toegenomen efficiëntie 

in voeding en bemesting hebben bijge-

dragen aan deze reductie.

In het Convenant Schone en Zuinige 

Agrosectoren hebben de boeren en de 

rijksoverheid doelstellingen over kli-

maatmaatregelen geformuleerd. In 

2020 verbruiken de boeren jaarlijks 2 

procent minder energie, is het vermo-

gen aan door boeren opgewekte wind-

energie verdubbeld (tot 380 mega-

watt), wordt ruim 6000 megawatt aan 

energie uit biomassa geproduceerd, 

en is de uitstoot van broeikasgassen 

fors verminderd. 
Om deze prestaties te kunnen leve-

ren, zal de landbouwsector alle zeilen 

moeten bijzetten. Op het gebied van 

veevoer en bemesting is nog meer te 

winnen dan al gerealiseerd is. Ook 

bodemmaatregelen in het veenweide-

gebied (zoals bijvoorbeeld een fluctue-

rend of standaard hoger peil) kunnen 

een bijdrage leveren aan de ambities. 

Het rapport zet vooral in op het 

produceren van duurzame energie 

door de boeren zelf. Er zijn vier hoofd-

sporen: windenergie, zonne-energie, 

biovergisting en de productie van bio-

brandstoffen. 

Strenge ambitie
De provincie heeft ook een strenge 

milieu-ambitie. In 2015 moet 15 pro-

cent van het in Fryslân gebruikte aard-

gas vervangen zijn door groen gas. Tot 

2015 moet er bovendien jaarlijks 50 

megawatt vermogen aan windmolens 

bijkomen, en moet de huidige vier 

hectare zonnepanelen uitgebreid zijn 

tot vijftig hectare. 
Die zonne-ambitie kan volgens het 

rapport alleen waargemaakt worden 

als boeren er meer voor kiezen. De 

onderzoekers doen de suggestie om 

asbestdaken van schuren te vervangen 

door zonnepanelen en daar extra sub-

sidie voor te geven.

Inzet nodig op duurzame-energieproductie

Leeuwarden - De landbouwsector in Fryslân kan een grotere 

bijdrage leveren aan de reductie van de uitstoot van 

broeikasgassen dan hij nu doet. Dat staat in een rapport 

dat de provincie Fryslân gebruikt bij het opstellen van het 

toekomstige landbouwbeleid.

Boer moet 
meer doen 
voor klimaat

.

“

Grou - Felix van Beek, Marian Jager-

Wöltgens en Hermien de Haan-Laag-

land blijven samen met burgemeester 

Ton Baas het college van B en W van 

Boarnsterhim vormen. De zeven frac-

ties die op 3 maart in de gemeente-

raad werden gekozen, hebben samen 

bepaald dat de gemeente het best ge-

diend is met voortzetting van het hui-

dige zogenoemde zakencollege. 

De wethouders van buiten werden 

vorig jaar aangetrokken, nadat het 

college van PvdA en CDA opstapte, 

samen met burgemeester Schadd, om-

dat zij geen uitweg meer zagen uit 

de financiële problemen van de ge-

meente. Inmiddels staat Boarnsterhim 

onder curatele bij provincie en rijk. 

Voor de verkiezingen werd al ver-

wacht dat het zakencollege zou aan-

blijven, maar voor de goede orde heeft 

winnaar Gemeentebelangen2000 nog 

wel een gespreksronde gehouden met 

de andere fracties.

Zakencollege in 
Boarnsterhim blijft 

zoals verwacht aan

Leeuwarden - Een groot deel van Frys-

lân heeft gisteravond tussen negen 

en half elf geen televisie kunnen kij-

ken of radio kunnen luisteren. Bij 

telecombedrijf Ziggo was een grote 

storing. De storing trof ook andere 

Ziggo-gebieden, Groningen, Overijs-

sel, Gelderland, Limburg en een deel 

van Noord-Brabant.
Ook internet en telefoondiensten 

van Ziggo haperden gisteravond. De 

eerste meldingen van storing kwamen 

rond negen uur binnen. Rond half elf 

gisteren meldde Ziggo dat de televisie- 

en radiostoring voorbij was. Internet 

en telefonie kwamen stapsgewijs op 

gang. 
De oorzaak van de storing is nog 

d ldus een Ziggo-woord-

Veel Friezen even
zonder tv en radio

door storing Ziggo

Het ‘earste ljipaai’ van Fryslân 

wordt voortaan bewaard op een 

zilveren kievitseihouder. Het 

ontwerp is een vorm van een 

kievit die het ei op de rug houdt 

en is afkomstig van de uit Drenthe 

afkomstige Wim Warrink (29). Hij 

studeert designontwerpen aan het 

Friesland College in Leeuwarden. 

Commissaris van de Koningin 

John Jorritsma wil alle eerste 

kievitseieren bewaren. Hij laat ze 

uitblazen en tentoonstellen in een 

vitrinekast in het provinciehuis. 

Welke kunstenaar de houder gaat 

maken, is nog onbekend.

Student maakt kievitseihouder

R E G I O
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It swit bruts my út. Ik die gau de learzens oan en 

rûn direkt op it nêst ôf dat ik fan’t wykein al fûn 

hie. Dêr lei er. Ik haw gjin misstap makke.”

Hidde Dijkstra, vinder eerste kievitsei van Fryslân
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Veenklooster - Na lang wachten is on-

langs begonnen met het voorberei-

dende werk voor de aanleg van de 

rondweg om Veenklooster. Het werk 

wordt uitgevoerd door aannemersbe-

drijf Stienstra uit Metslawier.

De nieuwe weg stond al jarenlang 

op het verlanglijstje van de gemeente 

Kollumerland. Hard rijdende auto’s en 

vrachtwagens door het dorp zorgen 

voor een onveilige situatie.

De aanleg werd echter vertraagd 

door tegenwerking van barones Ha-

rinxma thoe Slooten, eigenares van 

een stuk grond dat nodig was voor 

de aanleg. De eigenaresse van Fo-

gelsanghstate vond de rondweg niet

nodig en was bang dat de weg nega-

tieve gevolgen zou hebben voor de

toeristische trekkers in het dorp. De

gemeente is uiteindelijk een onteige-

ningsprocedure begonnen.

De aanleg van de rondweg kost

ongeveer vijf ton. De gemeente hoopt

dat het werk in juni van dit jaar klaar

is. Kollumerland bekijkt daarna of de

Mûntsewei en de Keningswei (de hui-

dige doorgaande route) een opknap-

beurt krijgt. ,,Earst de rûnwei mar, en

as it safier komt sille wy dêr earst mei

de bewenners oer yn petear”, aldus

woordvoerder Didi Boskma.

Aanleg van rondweg om

Veenklooster begonnen

Terschelling - Het openstellen van het 

bunkercomplex Tiger in de duinen bij 

West-Terschelling is een stap dichter-

bij gekomen. De provincie heeft vijf-

tienduizend euro beschikbaar gesteld 

aan de vereniging Schylge myn lântse 

om de haalbaarheid te onderzoeken 

van het omvormen van de bunkers tot 

een soort museum.
Voor het zover is, moet er nog wel 

veel gebeuren. Zo is er alleen al voor 

dat haalbaarheidsonderzoek nog eens 

vijftienduizend euro nodig. Het onder-

zoek richt zich dan met name op de 

commandobunker G52. Als alles goed 

gaat, is eind oktober meer duidelijk 

over de haalbaarheid van de plannen 

van de vereniging. In totaal zitten er 

ongeveer honderd Duitse bunkers uit 

d i nd begraven

Provincie steunt 
plannen bunkers 

West-Terschelling

Sneek - De gemeenteraad van Sneek wil 

niet dat de Albert Heijn supermarkt 

aan Middelzeelaan in de Sneker wijk 

Stadsfenne zondags opengaat. Een 

motie van CDA, PvdA, ChristenUnie 

en SP maakte dat gisteravond nog 

eens duidelijk in de gemeenteraads-

vergadering. 
De supermarktondernemer had 

gevraagd om verruiming van de ope-

ningstijden. Hij wil graag dat zijn zaak 

ook onder de beleidsregels van de ves-

tiging avondwinkels in het centrum 

valt. Dat zou dan betekenen dat de 

supermarkt zondags open kan. Een 

grote meerderheid van de politiek 

voelde daar niks voor en steunde het 

college van burgemeester en wethou-

ders, dat ook al tegen aanpassing van 

de Verordening Winkeltijden was.

Albert Heijn in
Sneek mag zondags 

niet open van raad

Buitenpost/Kollum - Alle huishoudens in Achtkarspelen en Kollumerland die rond moeten komen van een bijstands-uitkering krijgen van de gemeenten een minimagids toegestuurd. De gids is bedoeld om mensen met een laag inkomen erop te wijzen van welke regelingen zij naast hun uitke-ring gebruik kunnen maken, en bij welke instantie die kan worden aan-gevraagd. 
Volgens beide gemeenten wordt van veel landelijke en gemeentelijke regelingen en voorzieningen nu geen gebruik gemaakt, omdat mensen niet van het bestaan ervan weten. In de beide gidsen staan alle voorzieningen nog eens op een rijtje.

Gids om minima 
wegwijs te maken bij instanties

20 februari 1969
Een andere tijd, een andere we-reld. Wat bepaalde het nieuws op deze dag, in deze krant in, pak-weg 1969?

Zijn we inmiddels weer bijna hele-maal sneeuwvrij, op 20 februari 1969 had het verkeer in Fryslân flink veel last van stuifsneeuw dat zich in de nacht ervoor op verschillende plaat-sen had opgehoopt. 
Rijexamens in Leeuwarden wer-den afgelast en vooral achter boer-derijen en hekken hoopte de sneeuw zich hoog op. De sneeuwschuivers konden er bijna niet tegen op wer-ken. De overlast was het grootst bij het Bornwirder hoekje. ,,Het verkeer 

staat daar sneeuwvast”, schreef dezkrant. Verschillende busdienstekampten met uitvallende ritten. De bussen die toch op pad waregegaan liepen veel vertraging op eeen enkele kwam zelfs helemaal vaste zitten. Op de lijn Wommels-Oosterlittens-Leeuwarden moesten passagiers in de sneeuw wachten tot dereservebus hen kwam halen.
Intussen elders in de wereld......haasten verschillende Arabischelanden zich openlijk te verklarendat ze niet verantwoordelijkzijn voor de aanslag die door vierArabieren gepleegd werd, op een Is-raëlisch vliegtuig op de luchthavenvan Zurich, Zwitserland. Vooral Li-banon is bang voor een Israëlischeactie.

Wachten in de sneeuw

Leeuwarden - Een 38-jarige Leeuwarder vrouw is gisteren voor verwijtbare na-latigheid bij verstek veroordeeld tot een werkstraf van 180 uren en één maand voorwaardelijke gevangenis-straf met een proeftijd van twee jaar. Toen de verdachte nog man was veroorzaakte hij op 28 september 2008 in een loods op het Leeuwarder industrieterrein aan de Apolloweg een enorme brand. Met man en macht werd geprobeerd deze te blussen om erger te voorkomen. Daarbij liep een van de hulpverleners ernstig longlet-sel op, waarvan hij nog steeds psychi-sche en fysieke ellende ondervindt. Desgevraagd verklaarde het slachtof-fer vermo d lijk

bijna zestigduizend euro in tegende verdachte. Omdat Bunk twee in-gediende schadevergoedingen van teingewikkelde aard vond, werden dezeniet ontvankelijk verklaard en verwe-zen naar de civiele rechter. 
Irakees valt van voetstukWorkum - Een 55-jarige in Heerenveenwoonachtige Irakees is wegens onge-wenste intimiteiten conform de eisvan officier van justitie Ed Boelen ver-oordeeld tot een voorwaardelijke ge-vangenisstraf van twee weken. Sinds zijn komst in ons land veer-tien jaar geleden gedroeg de Irakeeszich als een voortreffelijk burger. Snelleerde hij de Nederlandse taal, assi-mileerde in de samenleving en leefdegeheel volgens onze normen. Tot hetmoment dat ij

Nalatige transseksueel zorgt voor een ravage

Gewonde hulpverlener eist schadevergoeding

Nieuwe woonwinkel Joure gerund door scholieren
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De rechtsgang

‘Als het een gat in de markt is, dan wil ik wel doorgaan’

Underweis
Klaas Jansma

Een manshoog bord staat zomaar in de tuin van Sietse Bruinsma bij ons aan de Westerein. ‘FNP foar el-koar’ staat erop, een variant op de Cambuurslogan ‘Voor Elkaar’. Sietse en Baukje maken dus reclame voor Anje Wester-Koopmans, beoogd raadslid voor de FNP. Het betekent dat ze tegen de Centrale As zijn, voor uitbreiding van het waterdeel van Earnewâld en voor de dorpscultuur. Want daar zijn Anje en Hindrik de kampioenen van.
Bij Douwe Tamminga hangt Doeke Fokkema voor de glazen. Natuurlijk, CDA’ers onder elkaar, dan weet je het wel. Doeke is wethouder en dus voor de Centrale As, samenwerking met Achtkarspelen en skûtsjesilen op de Burgumer Mar. Voor dat laatste is Anje ook. En ze zijn allebei Frysksin-nich, Anje wat drammiger dan Foeke Dokkema, zoals ik hem aan tafel soms noem als we de aanslag van de onroerendzaakbelasting weer hebben gekregen.

Van de PvdA, die met rozen pronkt, herinner ik me vooral de strijd tegen de roeken in een ver bos, die wat ingewikkeld gevoerd wordt. Verder is Houkje een dynamische vrouw en Bart een goede man, maar ze brengen mijn hart niet op hol.Ik weet wel zeker dat ik niet op de VVD zal stemmen, of op Gemeentebe-langen, hoewel die partijen ook heel oppassende, fatsoenlijke en hardwer-kende kandidaten hebben. Eigenlijk leven we in een paradijs. Al die bestuurders kun je je portemonnee ongezien toevertrouwen, ze zullen er nog geen dubbeltje uit halen.

Wij maken ons dus op voor de vkiezingen, met beschaafde debatvan de gezamenlijke Friese medihet Friesch Dagblad met de VU, of weer andere combinaties. Spannewil het tot nog toe niet worden. Ngeen woeste uitspraken gehoord een gemeentelijke kabinetscrisis tot gevolg kunnen hebben. Dat hdepartement van Landbouw onzeboeren kadastraal van hun grond berooft, schijnt de kandidaten note ontgaan. Want daar was onder het motto ‘foar elkoar’ toch wel emooie populistische show van te maken.
Het is allemaal nogal vaag. Zelfvoor mijn eigen erf kan ik niet be-denken wat het verschil is tussen Doeke, Anje en Houkje. Daarom vrik dat de komende verkiezingen vonamelijk door Uruzgan worden be-paald. Blijven we er wel of blijven wer niet? Zo is Bin Laden er langs eenomweg dan toch in geslaagd om ondemocratie grondig te vernielen.

Anje of Doeke

Gedeputeerde Konst komt met een maatwerkplan omdat de populatie van de grauwe gans (skiere goes) in minder dan vier jaar tijd van zevenduizend naar 17.000 is gegroeid. Doordat de ganzen een voor-keur hebben voor eiwitrijk grasland, leidt dat bij de landbouw tot schade. Ze vreten de weilanden kaal en de gan-zenpoep maakt de eerste snede in veel gevallen waardeloos. De schade kwam vorig jaar uit op 200.000 euro, waar 75.000 euro voor de provincie de grens is. De strekking van het provinciale plan is om de ganzenpopulatie weer terug te brengen naar de omvang van 2006: zevenduizend vogels.Daarvoor wordt een heel pakket aan maatregelen genoemd. Een deel - ver-storing, eieren schudden of prikken en afschieten - is gericht op het beperken van de voortplanting. Een ander deel richt zich meer op het landschap. Met afschermende rasters, het maaien van riet en het laten fluctueren van de waterstand kan een gebied onaantrek-kelijk worden gemaakt voor de grauwe gans.
In het plan zelf staat ook dat de resultaten van het afschieten en het schudden van eieren de afgelopen ja-ren nauwelijks resultaten hebben opge-leverd. Het afschermen van graslanden met een raster is rondom de Deelen wel effectief gebleken. Het nadeel is echter dat ook andere dieren het raster niet kunnen passeren. Daarom worden nog twee andere maatregelen overwogen: het opdrijven van grote groepen ganzen in de ruiperiode, om ze door gespecialiseerde bedrijven te laten vangen en doden. In de moeilijk toegankelijke natuurgebieden zou de vos het werk moeten doen.

Vossen
Vooral het idee om de vos meer ruim-te te geven in met name de Ooster-schar, Brandemeer, de Deelen en de Staten bij Uitwellingerga, is niet goed gevallen. Sovon-onderzoeker Berend Voslamber, gespecialiseerd in de grau-we gans, is kritisch over dit onderdeel van het Maatwerkplan overzomerende grauwe ganzen in Fryslân. ,,De vos vormt een groot probleem. We weten dat de vos heel effectief kan zijn doordat hij veel ganzenkuikens vangt, maar 

vossen pakken net zo goed de jonge weidevogels. Het is de vraag of je dat voor lief moet nemen.”
Voslamber krijgt bijval van Piet Croughs van de Plattelands Alliantie Ne-derland (PAN). Op Fries niveau werken hierin onder meer de vogel-beschermingswachten, de jagers en particu-liere natuurbeheerders samen. Volgens Croughs is het ontzien van de vossen vra-gen om problemen. ,,We dempen een sloot, maar graven een nieuw meer. Als je weet dat een vos een territorium heeft van zeven kilome-ter, dan is al duidelijk dat daarop niet te sturen valt. Ze zullen onver-mijdelijk ook de weidevogelgebie-den in hun omgeving aanpakken.”In het plan van de provincie wordt schade aan de landbouw en aan een aantal natuurgebieden als reden voor de harde aanpak genoemd. Voslamber 

plaatst vraagtekens bij die laatste re-den. ,,Ik vraag me af of deze aanpak nodig is uit het oogpunt van de na-tuur.” Hij stelt dat dit vooral speelt bij voedselarme vennen die door ganzenpoep teveel voe-ding krijgen. Dat kan het eco-systeem verstoren. ,,Maar in Fryslân speelt dat volgens mij niet echt.” Een ander nadeel van veel grauwe ganzen is dat ze dunne rietkragen helemaal kun-nen opeten. ,,Dat is dan slecht voor de rietvogels. Maar dat zal maar op een paar plek-ken optreden.”

Aanwas onzeker
De provincie verwacht dat de gan-zenpopulatie alleen maar harder doorgroeit, maar ook daarbij plaatst Voslamber kanttekeningen. ,,Wat je ziet is dat als ganzen in een gunstig nieuw gebied komen, ze eerst maar heel geleidelijk groeien. Als er een 

bepaald niveau is bereikt, kan er dan ineens een explosie plaatsvinden, want er is genoeg voedsel en de roofdieren hebben nog niet geleerd dat ze daar moeten wezen. Maar na verloop van tijd zie je ook altijd weer een stabilisa-tie optreden. Dat regelt zichzelf.”Volgens Voslamber is het moeilijk 

te voorspellen wanneer die stabilisa-tie inzet. ,,Eind volgend jaar is een gezamenlijk model van Sovon en Alterra klaar waarmee we dat veel beter kunnen voorspellen.”De Sovon-deskundige waarschuwt voor een te groot vertrouwen in de maatregelen om de ganzenpopulatie te 

beheersen. ,,Met name het doodmaken van ganzen lijkt heel effectief, maar dat is het niet. In zo’n populatie treden dan bepaalde corrigerende mechanis-men op.” Het komt erop neer dat de zwakkeren worden gevangen en er per saldo een sterkere groep ganzen over-blijft, die zich ook meer voortplant. ,,Zo blijf je ganzen doodmaken.”Voslamber verwijst naar de ge-schiedenis van de grauwe gans om de beheersbaarheid van de natuur in twijfel te trekken. ,,In de jaren zestig zijn in Fryslân grauwe ganzen uitge-zet. Toen wilden we ze graag hebben omdat ze in ons landschap thuis-hoorden, en iets konden doen aan de opmars van het riet. Nu hebben de ganzen hun werk gedaan, en willen we ze doodmaken.” 
Over de kosten van alle maatrege-len om de schade door ganzen met 125.000 euro terug te brengen, kan de provincie nog niks zeggen. Dat moet in de praktijk blijken. Een bud-get wordt niet genoemd.

Grauwe ganzen doen zich tegoed aan eiwitrijk gras in de buurt van Engwierum. Foto: Frans Andringa

‘Vossen pakken net zo 
goed de jonge weidevogels. 
Het is de vraag of je dat 
voor lief moet nemen’

Aldeboarn - Het Friese 
plan om grauwe ganzen 
te bestrijden, roept veel 
vragen op over nut en 
noodzaak. Door Erik 
Betten.

‘Eerst zetten we ganzen uit, nu willen we ze doden’

Kritiek op aanpak ganzenpopulatie door vossen meer ruimte te geven

Beetsterzwaag - Cliënten van Talant  hebben gisteravond in ’t Trefpunt in Beetsterzwaag een verlate Valen-tijnsavond cadeau gekregen van vijf jongens van het Lauwers College in Buitenpost. 
Anne Doeke Kooistra, Erwin Krol, Gerben Jelle Kazimier, Jasper Siet-zema en Simon Adler kennen elkaar van school en voetbal, en hadden oor-spronkelijk het idee om een kerstgala voor de cliënten van Talant te organi-seren. Dat feest ging vanwege de he-vige sneeuwval niet door, vandaar dat er gisteravond een nieuw evenement was georganiseerd. Dit keer uiteraard met een ander thema.

Geen van de vijf jongens heeft een 

directe relatie met cliënten van Talant, maar ze kennen ze wel uit hun eigen omgeving in hun woonplaatsen Buiten-post en Kollum. ,,Simon wilde wel eens iets voor Talant organiseren en heeft ons daarvoor gevraagd. Wij vinden zelf het kerstgala op onze school altijd erg leuk en dachten dat zo’n feest voor de cliënten van Talant ook leuk zou zijn”, aldus de vijf. Dat werd uiteindelijk dus een valentijnsfeest.
Het was een gratis toegankelijke avond voor de bezoekers, maar de vijf vroegen wel om een vrijwillige bijdrage voor het goede doel: een zogenaamde olifantenpiano voor kin-derboerderij de Anna Zijlstra Hoeve in Dokkum.

Vijf jongens organiseren benefietavond voor Talant

Sneek - Uitvaartverzorging J. Æ.de Boer & Zn uit Sneek wil in de nieuwe wijk Harinxmaland ten noorden van Sneek een uitvaartcentrum en crematorium realiseren. Het wordt een kleinschalig crematorium, waar jaarlijks ongeveer driehonderd crematies zullen plaats-vinden. In de zaal is ruimte voor 150 mensen. Uitvaartverzorging J. Æ.de Boer & Zn is momenteel nog gevestigd aan het Hoogend in het centrum van de stad. Ruimtegebrek dwingt de uit-vaartverzorger op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. Aan de Worp Tjaar-dastraat beschikt het bedrijf over een uitvaartcentrum. Dit centrum wordt in de toekomst gesloten.
Wanneer alle procedures met suc-

ces worden afgerond, kan de bouw van het uitvaartcentrum annex cre-matorium na de bouwvak van start gaan. In het voorjaar van 2011 wordt het centrum dan in gebruik genomen. De bouwkosten bedragen ongeveer 3,5 miljoen euro. Voor het uitvoeren van de crematies werkt Uitvaartver-zorging J. Æ.de Boer & Zn samen met Yarden in Heerenveen.De Sneker uitvaartondernemer ver-zorgt jaarlijks 250 uitvaarten. Het gaat om zeventig begrafenissen en 180 crematies. Na het realiseren van de nieuwbouw gaat Uitvaartverzorging J. Æ.de Boer & Zn er van uit dat er een toename zal zijn van het aantal crematies.

Nieuw uitvaartcentrum en crematorium in Sneek
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’s ochtends 
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op de regiore-ii Friesch Dagblad. 
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die, en intussen ook een bel-
letje naar tegenstander zus en 
zo.” Hoor en wederhoor. Een 
lezer belt een tip door: met-
een natrekken. Een ingelaste 
persconferentie bij gemeente 
huppeldepup: hup, een jour-
nalist springt in de auto. 

Chefsoverleg
Om acht uur roept de hoofd-
redacteur de chefs van alle 
deelredacties en de eindre-
dactie bij zich voor het voor-
pagina-overleg. Wie heeft 
welk nieuws? Wat moet er 
nog gescoord worden? Welke 
foto zetten we op de voorpa-
gina? En waarmee openen we 
de krant? 

,,Hoe meer de klok naar 

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: mor-
gen is er immers weer een 
krant. Het regio-overleg volgt: 
wie doet wat vandaag, welke 
klussen staan er op de agenda 

en welke verhalen van van-
daag verdienen een vervolg? 
Dan waaiert twee derde van 
de redactie uit, de provincie 
in. De rest doet bureauwerk 
- de mailbox bijhouden, tele-
foontjes 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 jong-
ste 26), wat ouder (de recht-
bankverslaggever heeft intus-
sen zijn tachtigste verjaardag 

gevierd!), vader, moeder, al-
leenstaande ouder, aanstaan-
de ouder, single, getrouwd, 
samenwonend, lattend, tige 
Frysk, import-Fries, dorpsbe-
woner, 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 versla-
gen of foto’s van verkeers-
ongevallen, 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 navra-
gen bij de daartoe bevoegde
instanties.”

Genoeg andere dingen om 
over te schrijven. Die krant
komt wel vol! Er gebeurt im-
mers van alles bij u om de
hoek. Wat zijn ze bijvoorbeeld
aan het bouwen een paar stra-
ten verderop? En hoe zit het
met de buurtsuper, redt die
het nog een beetje? Of de zo-
veelste 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 neer-
gesabeld’.” 

En neem al die Friezen die
zich inzetten voor anderen,

bóéken kunnen we over ze 
schrijven. Soms zijn het Da-
vids 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 the-
ma’s die we intensief volgen. 
Duurzaamheid, zorg, krimp, 
onderwijs, maatschappelijke 
opvang, verrommeling van 
het landschap; hoe staat het 
ermee in Fryslân, en hoe heb-
ben landelijke, of zelfs mon-
diale, afspraken daarover in-
vloed op ons dagelijks leven?

Correspondenten
,,Dat alles doen we met der-
tien journalisten en een fo-
tograaf, die bovendien de 
provincie doorvliegt voor de 
andere deelredacties”, schetst 
Jitske de verhoudingen. Elke 
journalist heeft zijn eigen por-
tefeuille, die meestal bestaat 
uit een aantal gemeenten en 
wat specialisaties.

Ze krijgen assistentie van 
een groot netwerk van cor-
respondenten. Ook onmis-
baar zijn de columnisten. 
Ze schrijven over  hun leven 
(Anneke Visser en Anneke 
Rienstra werken belangeloos 
in het buitenland), ze bieden 
een kijkje achter de scher-
men (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 be-
antwoord hebben. ,,Laat dat 
maar aan ons over!”

Maar met de 
beentjes op het 
bureau? Niks 
ervan: morgen is 
er weer een krant

‘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.

i Welke verhalen gaan we scoren? Wat is ons belangrijkste 
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
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,,Nergens in Nederland zijn mensen zich zo bewust van 
hun eigen geschiedenis en omgeving als hier. Het FD 
speelt in die voortdurende refl ectie op het eigen bestaan 
en dat van Fryslân een vooraanstaande en onmisbare rol.” 
Bert Looper uit Leeuwarden, directeur van Tresoar

i ,,Als journalist ben je bij bepalende gebeurtenissen, spreek je 
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
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,,Het FD heeft veel aandacht voor regionaal nieuws, en 
pakt dat op een gedegen wijze aan: niet schreeuwerig en 
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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,,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 verbouw-
de, de chique Hollandse die helemaal alleen naar Frys-
lân trok om lerares te worden op een dorpsschooltje. Of 
andersom: een meisje dat vanuit Oudehorne naar Hol-
land ging om als dienstmeisje bij deftige stadsfamilies te 
werken. Je vertrekt met een aantekenblok vol levendige 
anekdotes en wijze levenslessen. Van de broze, bedlege-
rige 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 over-
dracht 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 verge-
ten kennissen van moeder naar aanleiding van het arti-
kel contact hadden gezocht - en zelfs al op bezoek waren 
geweest. En ze vertelde hoe ze had genoten van het ver-
haal: ,,het staat er echt zoals mem is.” 

i  Arjen Bakker, regioverslaggever

,,Meer dan één Nederlandse beststeller of fi lm van het 
afgelopen jaar had als onderwerp loverboys. Gladde jon-
gens 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 bevroe-
gen agenten, het openbaar ministerie en hulpverleners 
op hun aanpak van het probleem. We zaten bij rechtza-
ken 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, blij-
ven we daarvoor de aandacht vragen tot er wat gebeurt. 
Zonder ons te verliezen in wilde of eenzijdige verhalen.”

i  Wouter Smilde, regioverslaggever

,,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 zorgvuldig-
heid 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 be-
togers te kiezen en de overheid laksheid en onverschil-
ligheid 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
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De ontlading na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Danny Makkelie was groot in het Friese kamp. De spe-lers en de technische staf vielen elkaar in het Gelredome dolblij in de armen. Het deed denken aan de vreugde-ex-plosie van tien maanden eerder in de Rotterdamse Kuip, na het winnen van de KNVB beker. De vreugde over de fraaie ‘driepunter’ van Beerens in de 83e minuut, die nauwelijks verdiend was, werd zeker niet minder uitbun-dig gevierd. 

Vitesse - Heerenveen 0-1

Het was gistermiddag een echt degra-datieduel aan de boorden van de Rijn en armoe troef. Een winnaar verdien-de de ‘slag om Arnhem’ eigenlijk niet, waarbij het op een lastig te bespelen grasmat aankwam op vechtvoetbal. Beide ploegen verkeren in acute nood en in de strijd om de play offs om degradatie te ontlopen was niet ver-liezen in deze fase van de strijd mis-schien nog wel belangrijker dan win-nen. Tot de 83e minuut leken beide ploegen die beloning ook te kunnen opstrijken, totdat Beerens het op zijn heupen kreeg. 
Dat de overwinning van Heeren-veen niet verdiend was, daar was een ieder het wel over eens. Maar inte-rim-trainer Jan Everse had daar geen boodschap aan. ,,Het was een zespun-tenwedstrijd. We zijn blij met de over-winning en met de punten. En we gaan met een blij gevoel de bus in.” Heerenveen had voor rust het bete-re van het spel, maar kon aanvallend geen potten breken. Het spel op het Scandinavische middenveld (Mika Väy-rynen, Christian Grindheim en Viktor Elm) was aardig verzorgd, maar zo-dra het vijandelijke strafschopgebied van doelman Piet Velthuizen in zicht 

kwam, stokte de Friese aanvalsdrang. Bij Vitesse klopte er voetballend hele-maal niets van en er zat totaal geen lijn in het spel. Vlak voor rust nam Nicky Hofs doelman Henk Timmer van een afstand voor het eerst zonder succes onder vuur. 
De beste kans kwam op naam van Beerens. Op aangeven van Elm werd de rechterspits de vrije ruimte inge-stuurd, maar oog in oog met Velthui-zen klapte Beerens volledig dicht. Hij schoot de bal op de benen van de Arn-hemse sluitpost en bracht daarmee een van de spaarzame mogelijkheden om zeep. Dat leek Heerenveen na de hervatting op te gaan breken, toen Vitesse het middenveld in handen in kreeg en via de snelle omschakeling de Friese defensie meer dan eens in verlegenheid bracht. 

Vitesse was dicht bij succes via Cal-vin Jong-a-Pin, Claudemir en Jeroen Drost. Vervolgens leek Timmer tot twee keer toe wel geklopt, maar de doelman kreeg op de doellijn assisten-tie van eerst Michel Breuer en later Kristian Bak Nielsen. Aan de andere kant onthield Makkelie Heerenveen een strafschop, toen Grindheim onder-uit getrokken werd door Jong-a-Pin en invaller Philip Haglund schoot op de kruising. Toen iedereen zich verzoend leek te hebben met een gelijkspel, was daar het moment van Beerens, die Jong-a-Pin voor het eerst zijn hielen liet zien en met zijn linkerbeen voor een happy end zorgde. 

Vitesse - sc Heerenveen 0-1 (0-0). 83. Beerens 0-1. Scheidsrechter: Makkelie. Toeschouwers: 17.720. Gele kaart: Nilsson (Vitesse). Vitesse: Velthuizen; Verhaegh, Sprockel, Jeroen Drost en Jong-a-Pin; Claudemir, Greene (76. Kaya) en Hofs; Kolk (64. Büttner), Pluim en Nilsson. sc Heerenveen: Timmer; Janmaat, Bak Nielsen, Breuer en Goran Popov; Väyrynen (64. Losada), Grindheim en Elm (46. Haglund); Beerens, Sibon en Djuricic (76. Wojciechowski).

Heerenveen - Hij werd zaterdag gek-scherend 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 of-ficiële wedstrijd. ,,De komende jaren wil ik graag meer bij ze zijn.” En zo nam hij afscheid op de wereldbekerfi-nale in Thialf dit weekeinde, waar de Nederlanders overigens grossierden in ereplaatsen.
Verheijen niet; die noteerde in Heerenveen de tiende tijd op de 5 kilometer. Tijdens zijn laatste rondje nam de schaatser al uitgebreid af-scheid van het publiek in Thialf. Als hij had doorgereden, was Verheijen misschien iets hoger geëindigd O

leid in de aanloop naar de Spebelangrijke reden voor het uitvan succes op de achtervolginde favoriete Oranje-equipe niekwam dan brons. Eind januaritweede olympische kwalificatinooi, plaatste Jan Blokhuijsen de 5 kilometer als laatste voorcouver. De rijder van VPZ versVerheijen en Wouter Olde Heu

Verheijen gekscherend de Wouter Bos va

Routinier heeft na rijke loopbaan zijn laatste wedstrijd erop zitten en gaat nu voor het gezinsleven

‘Zondagschot’ 
Beerens geeft 
weer wat rust

Benauwde zege Heerenveen bij Vitesse

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.

Cottbus - Het was een aparte gewaar-wording, maar ik heb me geprobeerd te focussen op de wedstrijden. En dat is gelukt.” Aan het woord:  turner Epke Zonderland, gisteravond op de terugreis naar Nederland vanuit Cot-buss. De Lemster won in de Duitse stad goud op rek en zilver op brug tijdens de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen. Dat deed hij zonder zijn door de turnbond ontslagen coach Ge-rard Speerstra. ,,Hoe dat verder gaat? Het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen”, aldus Zonderland.
Terwijl Speerstra - geschorst door gymnastiekbond KNGU wegens kriti-sche uitlatingen in een interview met de Leeuwarder Courant -  thuis zat kwam Zonderland op rek tot een score van 15,825. De nummer twee van de we-reld hield de Japanner Yusuke Hoshi achter zich. Op brug was de volgorde precies andersom. De Lemster kwam

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

Wammes ook in de prijzen
De Fries was niet de enige Nederlan-der 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 uitgangs-waarde nog verhogen. Bovendien maakte Jeffrey nog wat schoonheids-foutjes bij de landingen.” Het goud was voor de Duitser Marcel Nguyen (15 275) il d

Zonderland start met zege en 
spreekt zich uit over coach

‘Met mijn ervaring, of d
van Erben, hadden we o
achtervolging een heel 
verder kunnen komen.

Arnhem - Terwijl de ontevreden sup-porters van Vitesse het stadion be-stormden, was de stemming in het kamp van sc Heerenveen na de late zege heel goed. Dankzij een fraaie driepunter van aanvaller Roy Beerens hing de Friese vlag er na de negende seizoenzege weer heel anders bij. Maar de buit is nog niet binnen, benadrukte het goudhaantje, dat maar met moeite een lach op zijn gezicht kon toveren. ,,We hebben goede zaken gedaan en wat afstand van Vitesse genomen. We moeten ons nu zo snel mogelijk vrij spelen”, zei Beerens. 
Everse liet de rechterspits staan en dat vertrouwen betaalde hij vlak voor tijd, toen iedereen zich al verzoend leek te hebben met een gelijkspel, uit met een knal met zijn linkerbeen in de linker bovenhoek. ,,Ik was blij dat ik er een keertje langs kwam bij Calvin (Jong-a-Pin, red.). Maar het was 

niet best vandaag en het had ook an-ders kunnen zijn”, vond ook Beerens. ,,Vechtvoetbal is niet mijn ding. Ik ben een momenten-voetballer. Als ik de ruimte krijg kan ik aardig voetbal-len en bovendien kan ik met links en rechts goed schieten.” 
Dat bewees de aanvaller in de 83e minuut toen hij doelman Piet Velthui-zen het nakijken gaf. Everse ontkende dat hij had overwogen om Beerens vroegtijdig naar de kant te halen. ,,Je weet dat Roy altijd zijn momenten heeft en daar hoop je dan op als trai-ner. Het was een geweldige goal”, zei Everse. Zijn collega Theo Bos had zich wel iets kunnen voorstellen bij een wisselbeurt van de aanvaller. ,,Jong-a-Pin had hem volledig onder controle. Tot dat ene moment dan.” 

Dat moment werd Vitesse uiteinde-lijk fataal. ,,Het is wel eens lekker, als je kijkt wat er dit seizoen allemaal is 

gebeurd. Dat is voor niemand prettig”, zei de aanvaller met een staalhard gezicht. Er is ook weinig reden tot lachen voor de aanvaller dit seizoen. ,,Het is een verloren seizoen en ik ben blij dat we de punten hebben gepakt. Er zat ook aardig wat druk op en iedereen is heel blij. Ik ben blij dat ik iedereen vandaag wat heb kunnen helpen.” 
Blij was ook Timmer, die bij zijn tweede optreden voor Heerenveen ‘de nul’ hield. ,,We moeten zorgen dat de organisatie goed staat en dat we geen goals tegen krijgen”, zei Timmer, die daarbij wel de hulp moest inroepen van de centrale verdedigers Michel Breuer en Kristian Bak Nielsen, die beiden een bal van de lijn haalden. ,,Na de 1-0 hebben we niet het zelf-vertrouwen om de wedstrijd uit te tikken.” 

,,Voetballend was het niet echt 

goed, maar we hebben me
knalhard gewerkt. Dat is o
ge dat je kunt doen en dat 
gedaan”, vond Timmer. D
is ervan overtuigd, dat H
hiermee definitief de ge
gaat verlaten. ,,Het moest g
de wedstrijden tegen Vitess
Roda JC. Door deze zege gaa
een paar ploegen heen en ik
we een heel eind gaan kom

Daar is ook interim-tr
Everse het wel mee eens. 
ben vandaag een goede stap
en er is nu een redelijk gaat
ploegen onder ons. Dit geeft
rust en vertrouwen.” En daa
het de laatste tijd toch behoo
,,Het is een degradatie-wed
dan zie je geen goed voet
het gaat nu om de punten en
de schoonheid van het spell
telde Everse.

Roy Beerens (tweede van links) is de gevierde man bij sc Heerenveen. Hij krijgt de felicitaties van Pawel Wojciechowski, Kristian Bak Nielsen 
Janmaat (v.l.n.r.), terwijl Goran Popov en Gerald Sibon (r.) samen een feestje bouwen. Foto: ANP

‘We moeten ons zo snel mogelijk vrij spele

Aan het einde 
van de laatste 
rit, die ging tus-
sen de Noor Ha-
vard Bokko en de 
Amerikaan Chad 
Hedrick, vierde 
Kramer zijn zege 
door middel van 
een innige om-

helzing met trainer Gerard Kemkers. 

Daarna rende de geëmotioneerde 

schaatser over het ijs naar de tribu-

nes, om in de armen van zijn ouders 

en vriendin te vallen.
,,Ik wist dat ik echt niet harder 

kon. De anderen moesten echt van 

goeden huize komen om sneller te 

zijn”, zei de winnaar na afloop. ,,Maar 

die Koreaan ging wel heel hard. Toen 

dacht ik even, oh mijn God, straks 

duiken die anderen er ook nog onder. 

Gelukkig gebeurde dat niet.”
Voor Kramer zijn de Spelen met 

zijn gouden plak nog niet geslaagd. 

Op de 10.000 meter wil hij over an-

derhalve week ook zegevieren, net 

als op de ploegachtervolging. Kramer 

doet daarnaast nog mee aan de 1500 

meter.
Kramer verloor zaterdag 10 novem-

ber 2007 voor het laatst op de 5 kilo-

meter. Bij een wereldbekerwedstrijd 

in Salt Lake City versloeg de Itali-

aan Enrico Fabris de Nederlander met 

twaalf honderdsten verschil. Sinds-

dien domineerde de rijder van TVM. 

Alleen in november vorig jaar kwam 

bijna een einde aan zijn ongeslagen 

status. Kramer, die griep had, bleef bij 

het WB-duel in Heerenveen De Jong 

en Bokko op de 5000 meter net voor. 

Ook op de 10.000 meter verloor de 

Fries de laatste jaren geen wedstrijd.

Door die imposante zegereeks duw-

de Kramer zichzelf in een enorme 

favorietenrol. In voorgaande belang-

rijke wedstrijden liet hij steeds zien 

met die druk goed om te kunnen 

gaan. Ook in de laatste dagen voor de 

olympische race oogde Kramer rustig 

en zelfverzekerd. Typerend waren wat 

dat betreft de laatste minuten voor 

zijn confrontatie met de Amerikaan 

Shani Davis. Tijdens het inrijden nam 

de veelvoudig kampioen een ronde 

lang alle tijd om te zwaaien naar de 

Nederlandse fans.
De loting maakte de wedstrijd in-

teressant. Kramer moest al in de elfde 

rit de baan op, vóór al zijn concur-

renten. Even was er twijfel of zijn tijd 

zou volstaan, de laatste twee ronden 

noteerde Kramer 30,5 en 30,6 secon-

den. De Jong, Fabris, Skobrev, Bokko 

en Hedrick: stuk voor stuk gaven ze 

gestaag terrein toe op de Fries.,,Het is 

echt niet makkelijk als iedereen denkt 

dat je het maar even gaat doen”, aldus 

Kramer. ,,Ik ben allemachtig blij dat 

het gelukt is. Echt te gek.”
Bob de Jong werd vooraf gezien als 

een van de belangrijkste uitdagers van 

Kramer op de 5 kilometer. De schaat-

ser uit Leimuiden kwam zaterdag bij 

de Spelen in Vancouver echter niet 

verder dan de vijfde plaats, op ruime 

afstand van de Friese winnaar: 6.14,60 

om 6.19,02. Debutant Jan Blokhuijsen 

(6.26,30) werd negende.
De Jong kwam direct na Kramer in 

actie. Na twee ronden lag hij al enkele 

seconden achter op de favoriet. Hij 

keek niet naar de tijd van Kramer. ,,Ik 

reed de eerste acht ronden de tijden 

die ik vooraf in gedachten had. Als ik 

heel snel open, rijd ik mezelf helemaal 

over de kop. Dat heeft geen zin.”

Het grote doel van de VPZ-schaatser 

is de 10 kilometer, die over anderhal-

ve week op het programma staat. De 

5000 meter was naar behoren, vond 

De Jong. ,,Het is beter dan vier jaar 

geleden in Turijn”, zei hij. Destijds 

eindigde hij als zesde om daarna goud 

op de 10.000 meter te pakken.

Vancouver - Het feestje dat Sven Kramer

na zijn gouden olympische medaille

op de vijf kilometer vierde, had zater-

dag bijna een nare wending gekregen.

De schaatser sprong in de Richmond

Olympic Oval over de omheining, om

op de tribunes in de armen van zijn

ouders en vriendin te vallen.
Kramer besefte niet dat het gevaar-

lijk was wat hij deed. Aan de rand van

de ijspiste is een baan aangelegd voor

de rollende televisiecamera, die de

schaatsers volgt. Wanneer iemand in

aanraking komt met die technische

constructie, krijgt die persoon een

flinke schok te verwerken. Bedieners

van de bewegende camera zagen het

gevaar net op tijd en handelden direct

door de stroom uit te schakelen.

Kramer ontsnapt 
aan flinke schok

l Ajax weer in oude foutBemoedigend optreden levert Friese ploeg weer niets op

Kramer heeft 
hem eindelijk: 
de gouden plak

‘Ik ben allemachtig blij dat het gelukt is’

Vancouver - Het eerste deel van de missie van Sven Kramer 

is geslaagd. De schaatser uit Heerenveen pakte zaterdag in 

Vancouver zijn eerste olympische gouden medaille. In de 

Richmond Olympic Oval klokte de 23-jarige Fries een tijd 

van 6.14,60. Na enige spannende minuten zag Kramer dat 

geen van zijn concurrenten aan zijn tijd kwam.

i d L maar

Vancouver - Na ruim twee weken te

hebben gesukkeld met zijn gezond-

heid voelt Stefan Groothuis zich ein-

delijk weer fit. De sprinter van de Con-

trol-schaatsploeg kon gisteren tijdens

de ochtendtraining op de Richmond

Olympic Oval voluit. ,,Het gaat hard

vooruit”, zei hij. ,,Ik ben nog een klein

beetje verkouden, maar de neus is

bijna helemaal vrij.”
Groothuis kampte sinds eind ja-

nuari met een bacteriële infectie in

de luchtwegen. Hij moest twee anti-

bioticakuren ondergaan, alvorens de

bacterie uit zijn lichaam ging. Volgens

coach Jac Orie was een microplasma

de boosdoener. De verwachting is nu

dat de sprinter woensdag bij de 1000

meter topfit aan de start staat.

Sprinter Groothuis 
voelt zich weer fit

Leeuwarden - Basketbalclub De Fries-

land Aris dreigt point-guard Tristan

Blackwood kwijt te raken aan Den

Bosch, de ploeg die zaterdag geklopt

werd (83-92). De Brabanders zoeken

een vervanger voor de geblesseerde

Dean Oliver. Aangezien de twee clubs

samenwerken en de Amerikaan bij

Den Bosch op de loonlijst staat, wil de

bekerwinnaar hem per direct halen.

Aris-manager Gert Schurer noemde

een vertrek van Blackwood ‘mogelijk’.

Volgens de contractuele bepalingen

mag Den Bosch tussentijds geen spe-

lers van Aris overnemen, behalve bij

calamiteiten. Schurer: ,,Wanneer is

dat het geval? Het is een lastige situ-

atie.” Pagina 17: Aris flikt het weer in Den

Bosch

Aris moet vrezen 
voor Blackwood

S P O R T
.

Daar sta je dan. Ben 
je opeens tweevoudig 
Fries kampioen. Op 
het FK springen in 
Sneek gaat alle glorie 
naar Niels Mulder.
Pagina 14

De korfballers van 
Oerterp willen 
graag terug naar de 
overgangsklasse. 
Maar of ze daar wat te 
zoeken hebben?
Pagina 17

“

Maandag 15 februari 2010   www.frieschdagblad.nl

Het is echt niet makkelijk als iedereen denkt dat 

je het maar even gaat doen. Ik ben allemachtig 

blij dat het gelukt is. Echt te gek.”

Sven Kramer na zijn gouden race op de 5000 meter

Vijf keer Sven Kramer, vanaf linksboven met de klok mee. De start, opgejaagd door coach Gerard Kemkers, nadat de winst binnen is, op het podium en 

in de armen van zijn ouders. Links midden juicht de koninklijke familie mee. Foto’s: ANP en EPA

sp
or

t
i ,,Ik ben ‘de jongste bediende’ van de viermans sportredactie, 
al werk ik hier ook alweer sinds 2004. Ik volg de verrichtingen 
van SC Cambuur, en daarnaast schrijf ik over amateurvoetbal, 
schaatsen, fi erljeppen, turnen en motorsport.” Gerard Bos. 
058-2987675. sport@frieschdagblad.nl of www.twitter.com/fd_sport
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M ei eigen eagen?” De 
vraag moet Ed-
ward Jorna onder-

hand honderden malen ge-
steld 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 la-
ter 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 kan-
ten van ons beroep. We voe-
len 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 korf-
balclub LDODK, onder de ring 
bij een bokswedstrijd of in de 
jurybus bij een wielerronde.”

Vrijwilligers
Dat die sportverslaggevers 
nimmer ‘weggekeken’ wor-
den is niet moeilijk te verkla-
ren. Geen sportvereniging is  
vies van wat aandacht. Achter 
de schermen verstouwt een 
leger vrijwilligers (soms da-
gelijks) bergen vol werk om 
de organisatie van een eve-
nement rond te krijgen en de 
komst van een journalist voelt 
als een soort erkenning.

Kan de journalist het dan wel 
maken om de organisatie, zo-
nodig, met een onvoldoende 
naar huis te sturen? ,,Jazeker! 
Het is zijn plicht zelfs. Maar 
nooit zonder hoor en weder-
hoor en - als het een beetje 
kan - positief kritisch.”

Die laatste kanttekening, 
zegt Edward, ,,is een groot 
goed binnen onze sportredac-
tie. Misschien dat u wel eens 
een wedstrijd in de ‘kelder’ 
van het amateurvoetbal be-
zoekt, maar zo niet: ik kan 
u verzekeren dat het - om 
met Heerenveen-trainer Jan 
Everse te spreken - ‘geen Bar-
celona 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 Leeu-
warder voetbalclub SC Flamin-
go binnen onze sportredactie 
net zoveel aanzien geniet 
als bijvoorbeeld Leeuwarder 

Zwaluwen, ook al krijgt die 
laatste club vanwege het ver-
schil in niveau  wel meer en 
vaker aandacht.”

Veel aandacht krijgen ook 
de Friese sporten: kaatsen, 
fi erljeppen en Fries dam-
men. ,,Een voormalige stagi-
air 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.”

Emotie
Zijn conclusie was ongetwij-
feld 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 Stelling-
werven niet mee eens zijn.”

Dat in dit artikel de voetbal-
club FVC en de bokssport wor-
den aangestipt is niet zomaar. 
Decennialang was zondag-
amateurvoetbal 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 lei-
dende rol speelde (autosport, 
Formule 1). Het is nog geen 
twintig jaar geleden dat Hee-
renveen alleen de kolommen 
haalde als de wedstrijd op za-
terdagavond 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!”

i Naast Edward Jorna en 
Gerard Bos zijn ook Bert Kalteren 
en Johan Vellinga sportredacteur

Nooit zonder hoor 
en wederhoor en 
positief kritisch

Tijd voor
sport van alle kanten belicht

Door de aderen van de gemiddelde 
Fries kruipt nu eenmaal meer 
kaatsersbloed dan hockeybloed
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,,De sportpagina’s hebben naast wedstrijdverslagen ook 
veel achtergronden en menselijke verhalen. Vorig jaar 
is er bijvoorbeeld een artikel gemaakt over mij en mijn 
overleden vader. Prachtig geschreven. En ontroerend.”
Sandor van der Heide uit Sneek, voetballer van SC Cambuur

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. 



Weekblad voor Fryslân 26 september 2009

Topvioliste
Simone Lamsma
Eindelijk speelt ze 
thuis in Burgum Pagina 16

Weekblad voor Fryslân 13 maart 2010

w
ee

ke
n

d
i ,,Het beste weekblad van Fryslân maken, dat was de missie 
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

15Tijd voor Friesch Dagblad

S pitten of niet spitten? 
,,Persoonlijk zou ik 
het niet weten, want 

ik heb geen verstand van tui-
nieren. Maar ik ben in hoog 
tempo aan het bijleren!” Ria 
Kraa is coördinator van week-
endbijlage 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 weekend-
bijlage is dat in principe alle 
Friezen er iets van hun gading 
in moeten vinden. Dus we be-
spreken de nieuwste boeken 
en dvd’s, hebben verslagjes 
van de culinaire prestaties 
van redacteuren (of pogingen 
daartoe), we volgen de beleve-
nissen van onze geheimzinni-
ge 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 ont-
plooien 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.

Maar serieuze stukken maken 
we ook - we hebben een repu-
tatie hoog te houden. We rap-
porteren over wat er in Frys-
lân 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 beur-
telings een pagina over op-
voeding 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 portret-
interviews die Jurgen Tiekstra 
elke week heeft met een Ne-
derlander van naam en faam 
- en dat gaat van Tommy Wie-
ringa tot Piet Hein Donner. 

Maar die interviews zijn 
wel de uitzondering op de re-
gel dat het over Fryslân moet 
gaan. Alle andere interviews 
en rubrieken zijn inderdaad 
Fries, Fries, Fries: de wekelijk-

se dorpsportretten, de twee 
corresponderende schoolbe-
stuurders, de man/vrouw die 
een bijzondere week voor de 
boeg heeft, de sporter die in 
de schijnwerpers staat, de re-
portages uit het (Friese) ama-
teurtoneel en de hafabra- en 
koorwereld.

Friese taal
En natuurlijk doen we iets 
met de meertaligheid in Frys-
lân.  Gewoon, omdat taal emo-
tie 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 wan-
neer kiezen? Toegegeven, 
vaak is het de kortste klap om 
voor het Nederlands te kiezen 
(waarbij heel banaal een dead-

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 geble-
ven.”  

Naast cultuurreportages 
biedt de Sneinspetiele wekelijks 
een podium aan Friese schrij-
vers zoals Jaap Krol, Aggie van 
der Meer, Greet Andringa, Ja-
bik 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.

Een pagina over 
opvoeding en 
relaties - die lees 
ik meteen
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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.

,,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



Duurzaam ondernemenDefi nitief de wind mee

dinsdag 23 maart 2010

Zakenbijlage

Eindelijk
voorjaar
Tijd voor een 
nieuwe outfi t Pagina 4

zaterdag 20 maart 2010

Lente
bijlage
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i  ,,Mooie koppen bedenken, de verhalen perfectioneren, 
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
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H et Coopmanshûs 
in Franeker. De 
stijlvol ingerichte 

woonkamer ademt een sfeer 
van weleer uit. De bewoners, 
Hans Smelik en Andries Stok-
king, doen alsof de Friesch Dag-
blad-fotograaf niet aanwezig is. 
Sinds enige tijd bewonen deze 
voormalige galeriehouders het 
eeuwenoude pand in Franeker, 
dat jaren dienst deed als mu-
seum. Vijf jaar geleden werd 
de collectie overgeheveld naar 
het Martenahûs en kwam het 
Coopmanshûs te koop. Sinds-
dien is het nog slechts mond-
jesmaat te bezichtigen. Sme-
lik en Stokking begrijpen de 
behoefte en stellen hun huis 
toch beperkt open. 

Dit verhaal over het Coop-
manshûs was onlangs te le-
zen in de Lentebijlage; een van 
de tientallen bijlagen die het 
Friesch Dagblad jaarlijks uit-
geeft. Samen met de Zomer-, 
Herfst- en Winter-edities is de 
Lentebijlage een nieuwe ster 

aan het bijlagefi rmament van 
de krant. Alle vier gaan ze 
over wonen en mode, maar ze 
hebben hun eigen seizoensge-
bonden inhoud.

Opvrolijken
Naast de dagelijkse nieuws-
krant en de wekelijkse week-
endbijlage verschijnen er 
verspreid over het jaar nóg 
37 extra uitgaven, over the-
ma’s die we als krant extra 
belangrijk vinden of waarmee 
we uw weekend nog wat ver-

der willen opvrolijken. Reken 
maar mee: bijna veertig bijla-
gen betekent dat een Friesch 
Dagblad-lezer elke anderhalve 
week een bijlage of katern 
krijgt aangeboden. 

Chris Hattuma is als eindre-
dacteur vooral verbonden aan 
de bijlagen. Zij coördineert, be-
geleidt, stuurt en redigeert en 
heeft daar de handen vol aan: 
jaarschema helpen opstellen, 
mogelijkheden bespreken, on-
derwerpen bedenken, aantal 
pagina’s en verschijningsdata 
vaststellen, redacteuren bege-
leiden, enzovoorts.

Uit de lange lijst moeten 
een paar bijlagen in het bij-
zonder 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 fi erljeppen en 
kaatsen in Fryslân en de be-
levenissen van betaaldevoet-
balclubs sc Heerenveen en SC 
Cambuur. Andere sterke gol-
den oldies zijn de bijlagen over 
onderwijs, zorg, landbouw, 
watersport en muziek.

Geld
Ook noemenswaardig: de reis-
bijlage die elk jaar in januari 
het levenslicht ziet. ,,Dan rea-
geert er wel eens een lezer ver-
ontwaardigd: 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 kos-
ten 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 

ons met graagte vrije dagen 
op om mee te kunnen.”

Naast de vier genoemde 
woon- en modebijlages is 
ook de duurzaamheidsbij-
lage 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-, kof-
fi e- 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 kin-
deren en kleinkinderen maar 
ook de Afrikanen een goed le-
ven kunnen opbouwen?”

Tegelijkertijd staat Better 
Fryslân vol met praktische 
voorbeelden van hoe je als in-
dividu soms verrassend een-
voudig zelf kunt bijdragen 
aan een duurzame wereld.

Waarom geen 
eerlijke prijzen 
voor de melk en 
uien voor de boer 
om de hoek?
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Tijd voor
mooie thema’s

Bijna veertig bijlagen: dat betekent 
dat een Friesch Dagblad-lezer elke 
anderhalve week een bijlage of katern 
krijgt aangeboden

,,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

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. 
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New York - Het vuurwapen waarmee de moordenaar van de Amerikaanse president John Kennedy is doodge-schoten, komt onder de hamer. Het vuurwapen maakt deel uit van een collectie memorabilia van de project-ontwikkelaar Anthony Pugliese.De opbrengst van de revolver die Jack Ruby in 1963 gebruikte om Lee Harvey Oswald te vermoorden, wordt geschat op enkele miljoenen dollars. Ook een lok haar van Oswald zal wor-den geveild, net als het identificatiela-bel dat aan een teen van zijn stoffelijk overschot was bevestigd. Het vuurwapen waarmee de moor-denaar van de Amerikaanse president John Kennedy is doodgeschoten, komt onder de hamer. Het vuurwapen maakt deel uit van een collectie me-morabilia.

Moordwapen
Kennedy komt 
onder de hamer

.
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Dat blijkt uit een actieplan dat minister Ter Horst (Bin-nenlandse Zaken) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
2:38 PM 9 Mar

Dat blijkt uit een actieplan dat minister Ter Horst gis-teren naar de Tweede.
5:02 PM 10 Mar

Dat blijkt uit een actieplan dat minister Ter Horst gis-teren.
8:11 AM 12 Mar

      http://twitter.com/FD_kerk
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Washington - De Verenigde Staten heb-ben het oorlogsschip USS Cole richting Libanon gestuurd als teken van steun aan de regering in dat land. De opstel-ling van het schip in de kustwateren lijkt bedoeld als een waarschuwing aan Syrië, dat de oppositie in Libanon steunt.
,,De Verenigde Staten geloven dat een teken van steun belangrijk is voor regionale stabiliteit”, zei een hoge regeringsfunctionaris op anonieme basis. ,,We zijn erg bezorgd over de situatie in Libanon. Het sleept al een lange tijd voort.’’Libanon verkeert al lang in een diepe politieke crisis. De pro-Syrische oppositie onder leiding van Hezbollah boycot de prowesterse regering van premier Fouad Siniora. Daardoor zit het land onder meer al sinds 24 november zonder president.

Een woordvoerster van het Ameri-kaanse ministerie van Defensie beves-tigde dat de USS Cole naar 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 oorlogsschip met Tomahawk-raketten aan boord heeft als thuisbasis Malta en zou dinsdag zijn vertrokken. Dunt aliquisis autet nim quamcon ulputpat si.,,De Verenigde Staten geloven dat een teken van steun belangrijk is voor regionale stabiliteit”, zei een hoge regeringsfunctionaris op anonieme basis. ,,We zijn erg bezorgd over de situatie in Libanon. Het sleept al een lange tijd voort.’’Libanon verkeert al lang in een diepe politieke crisis. De pro-Syrische oppositie onder leiding van Hezbollah boycot de prowesterse 

VS sturen USS Cole 
naar Libvvvanon

Brijgen grote nadruk. Is daardoor de balans hersteld? Is er een sterker gevoel van gemeen-schap? Ik durf dat ernstig te betwij-felen. De mensen raken eerder nog meer gericht op hun eigenbelang; op hun eigen inkomen en carrière. En 

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

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

Verzetsleider Myanmar hoopt op stil protest tegen referendumConstant op de vlucht voor de 
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Dat blijkt uit een actieplan dat minister Ter Horst (Bin-nenlandse Zaken) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
2:38 PM 9 Mar

Dat blijkt uit een actieplan dat minister Ter Horst gis-teren naar de Tweede.
5:02 PM 10 Mar

Dat blijkt uit een actieplan dat minister Ter Horst gis-teren.
8:11 AM 12 Mar

      http://twitter.com/FD_sport
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t blijkt uit een actieplan t minister Ter Horst (Bin-nlandse Zaken) gisteren ar de Tweede Kamer heeft tuurd.
PM 9 Mar

blijkt uit een actieplan minister Ter Horst gis-n naar de Tweede.
PM 10 Mar

blijkt uit een actieplan minister Ter Horst (Bin-andse Zaken) gisteren de Tweede Kamer heeft uurd.
M 11 Mar

blijkt uit een actieplan minister Ter Horst.
M 11 Mar

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

12 Mar

ijkt uit een actieplan nister Ter Horst gis-naar de Tweede.
3 Mar

//twitter.com/FD_regio 
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De weduwnaar van Sylvia Millecam
De wandeling Eind deze maand wordt de eis van het (OM) tegen Jomanda 

bekendgemaakt in de zaak Sylvia Millecam. In dit kader herhaalt de KRO 

de aflevering van vorig jaar waarin Sylvia’s partner Nol Willemsen terug-

kijkt op haar schokkende dood. ,,Ja, we hadden haar waarschijnlijk aan 

haar haren naar het ziekenhuis moeten slepen, maar Syl en ik hadden er 

toen heel andere gedachten over.” Jomanda en twee alternatieve artsen 

staan terecht vanwege de dood van Sylvia. Zij overleed in 2001 aan borst-

kanker. Nol en Sylvia ontmoetten elkaar op de sportschool in Amsterdam. 

,,Het was best stoer om als gewone Amsterdamse jongen aan een bekende 

Nederlander te vragen om een borrel te gaan drinken.”

Nederland 2, KRO, 17.05 uur

De strijd van een afvaller
Netwerk Eric Verberne weegt een jaar geleden driehonderd kilo. Eetbuien 

hebben hem zo ver gebracht. Eric: ,,Twaalf frikadellen speciaal, twee bro-

den, twee flessen cola, rijst en havermout: dat was een eetbui.” Eric heeft 

een eetverslaving die voortkomt uit een slecht zelfbeeld en leeft eigenlijk 

vanuit zijn bed. Hij krijgt het advies om af te vallen, anders sterft hij bin-

nen vijf jaar. Hij ondergaat een operatie waarbij zijn maag en dunne darm 

worden verkleind. Dan begint de afvalrace. Het streefgewicht is honderd 

kilo en dan meelopen met de Nijmeegse Vierdaagse. Gaat het Eric lukken? 

Het actualiteitenprogramma volgde afgelopen maanden Erics strijd tegen 

zijn overgewicht.
Nederland 2, NCRV, 20.25 uur

Liefde in de tijd van een Japanse aanval
Pearl Harbour Amerikaanse speelfilm uit 2001 van regisseur Michael bay, 

met rollen van Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale, Cuba Gooding 

jr., Alec Baldwin en Jon Voight. Het is 1940. Twee jeugdvrienden, Rafe en 

Danny, besluiten gevechtspiloot te worden. Terwijl in Amerika nog vrede 

heerst, vertrekt Rafe naar Europa om er te vliegen voor de Britse lucht-

macht. Hij wordt echter neergehaald door de Duitsers en als vermist op-

gegeven. Danny ontfermt zich over Rafe’s liefje, Evelyn. De twee groeien 

naar elkaar toe en beginnen een relatie. Dan duikt Rafe plots weer op en de 

twee voormalige vrienden worden elkaars vijand. De situatie wordt stilaan 

onhoudbaar, tot de Japanners Pearl Harbor aanvallen. De film wordt onder-

broken door de Vlaamse journaaluitzending.

VRT 1, ÉÉN, 21.10 uur

Het kind zit helemaal niet in Marokko
Vermist Kortgeleden vroeg Jenneke het opsporingsprogramma om hulp. In 

de uitzending van 15 mei vertelde ze dat ze in 1996 naar Meknes ging om 

haar kind terug te halen, maar dat de familie van haar ex met valse papie-

ren aantoonde dat Amal geen dochter van Jenneke is. De verdrietige moe-

der heeft haar kind nooit terug gezien en vraagt het tv-programma haar te 

zoeken in Marokko. Kijkers reageerden massaal: ,,Amal zit helemaal niet in 

Marokko, zoals haar vader tegenover de redactie van Vermist nog beweert, 

maar woont al sinds 2006 in Leiden.” Met Jenneke en Roxanne gaat het tv-

programma naar het adres waar Amal verblijft. Moeder en zus zijn vol woe-

de om de leugens die Amals vader verkondigde, maar hebben goede hoop 

op een hereniging met het meisje dat hen als baby is ontstolen.

Nederland 1, TROS, 22.00 uur 

Een verknipt muzikaal genie
Het uur van de wolf: Phil Spector spreekt De legendarische en excen-

trieke muziekproducer Phil Spector wordt tegelijkertijd geroemd om zijn 

muzikale genie en gevreesd om zijn onvoorspelbare woede-uitbarstingen. 

Hij verandert popmuziek in de jaren zestig dramatisch met zijn ‘wall of 

sound’ en produceert en schrijft onvergetelijke hits als To know him is to love 

him, You’ve lost that lovin’ feelin’ en River deep, mountain high. Zijn privéleven is 

minder succesvol: na een slepend proces van vijf jaar wordt Spector door 

een jury schuldig bevonden aan doodslag op actrice Lana Clarkson, die 

dood werd aangetroffen in zijn dertig kamers tellende villa. In deze docu-

mentaire spreekt de even geniale als grappige als verknipte Phil Spector na 

een lange periode van mediastilte openhartig over zijn leven en werk en 

geeft hij zijn unieke visie op de gebeurtenissen rond de rechtszaak. Vroege 

televisieopnames van onder andere The Ronettes, The Righteous Brothers 

en John Lennon tonen zijn feilloze muzikale instinct en vormen tegelijk 

een commentaar op Spectors turbulente leven. 

Nederland 2, NPS, 23.06 uur

Radio 1
18:31 Stand.café. 19:02 Kunststof. 20:02 BNN To-

day. 22:02 NOS-Langs de lijn. 23:05 NOS-Met het 

oog op morgen. 00:02 Casa Luna. 00:45 Bommel. 

01:02 Casa Luna. 02:02 Vlucht in het verleden. 

03:02 Nachtvluchten.

Radio 2
19:05 Gouden greep. 20:05 Het platenpaleis. 

23:05 Legendarisch live. 00:05 American con-

nection. 01:02 For the record. 02:02 Radio 2 

Muzieknacht.

Radio 3
18:06 Dance Classics Party Request. 19:06 Ek-stra 

Weekend. 22:06 MoveYourAss. 01:02 NachteGiel. 

04:02 Ekdom in de nacht.

Radio 4
18:03 Muziek aan tafel. 19:30 Componist van de 

week. 20:02 De Vrijdag van Vredenburg. 23:02 

Amoroso. 00:02 Maanlicht. 01:00 De nacht.

Radio 5
18:02 Familie Nederland. 19:02 OBA Live. 21:02 

Hoe?Zo!. 22:02 Dichtbij Nederland. 01:02 Eye-

opener. 02:02 Voor wie niet slapen kan. 04:02 Ik 

zou wel eens willen weten. 04:27 Populaire orgel-

bespeling. 04:47 Songs of praise. 05:02 Groot 

nieuws. 05:55 Nederland helpt radio.

Omrop Fryslân
18:00 RNC. 18:30 De jûn fan Fryslân. 23:00 Ze-

nder uit de ether. 

Morgen

Radio 1
07:00 Nieuws. 07:05 NOS-Radio 1-Journaal. 08:31 

TROS Nieuwsshow. 11:02 TROS Kamerbreed. 

12:00 NOS Journaal. 12:15 AVRO Opium. 

13:00 NOS Journaal. 13:15 Argos. 14:04 NOS-

Langs de lijn. 17:00 NOS Journaal. 17:15 Radio 

Online

Radio 2
06:00 Nieuws. 06:05 Plaza. 09:05 Cappuccino. 

12:05 Spijkers met koppen. 14:05 De strepen 

van Spits. 16:05 TROS Muziekcafé.

Radio 3
07:00 Nieuws. 07:06 Domien is wakker. 10:06 An-

nemieke hier. 12:06 Timur open radio. 15:06 

Mega Top 50.

Radio 4
07:00 Nieuws. 07:02 Vroeg op 4. 09:02 Een goede-

morgen met.... 11:02 Ernst Daniël. 13:02 Za-

terdagMatinee. 13:03 ZaterdagMatinee - Live. 

17:02 Pianistenuur.

Radio 5
06:00 Nieuws. 06:02 Stem in de stilte. 06:45 Cor-

rie ten Boom. 07:02 Praise op zaterdag. 09:02 

ManVrouwradio. 10:02 De muzikale fruit-

mand. 11:02 De bijbel open. 11:17 Andries 

radio. 12:02 EO.nl. 13:34 Uitzending voor Po-

litieke Partijen: Europese Verkiezingen 2009. 

14:02 Verre verwanten. 14:45 Postbus 51. 

15:02 De zevende hemel. 15:03 De zevende 

hemel. 16:00 De zevende hemel. 17:00 De 

zevende hemel.

Omrp Fryslân
08:30 Aktualiteiten. 09:00 Op en ut. 12:00 Om-

rop Fryslân Aktueel. 13:00 Radio Froskepôle. 

14:00 Sport en Muzyk.

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

07:00 Merge. 
07:55 Erik zoekt een huis: 

Curaçao. 
08:25 Gezond weer op. 
08:55 Peking Express: De Me-

kong route. 
10 05 TekTVShop

Morgen

06:00 Teleshop 4: Car tracks. 

07:40 Jacques Cousteau. 
08:40 Vis TV. 
09:10 House vision. 
09:40 Life & cooking. 

d kli i k

18:00 NOS Journaal. 
18:15 EénVandaag. 
18:30 NOS Gesprek minister-pre-

sident. 
18:40 NOS Sportjournaal. Met o.a. 

aandacht voor wielrennen: de 

Ronde van Italië.
19:00 Lingo. .
19:25 De dorpsdokter. We volgen 

vader en dochter Kruithof. 

Zij oefenen het huisartsenvak 

uit in hun huisartsenpraktijk 

in Noordeloos. De band die 

familie Kruithof heeft met de 

bevolking in Noordeloos, is 

lang en hecht.
20:00 NOS Journaal. 
20:30 TROS Muziekfeest: Ster-

rencruise. Ruim vijfhonderd 

enthousiaste muziekliefheb-

bers reizen begin 2009 mee 

op het supermoderne Ameri-

kaanse cruiseschip Majesty of 

the Seas.
21:30 André Rieu in Australië. 

Waarin we violist en orkest-

leider André Rieu volgen, sa-

men met zijn orkest en crew 

bij zijn eerste Australische 

tournee.
22:00 Vermist. Jaap Jongbloed 

spoort vermiste dierbaren op, 

brengt ontvoerde kinderen 

terug en bevrijdt slachtoffers 

van loverboys.
23:05 Knevel & Van den Brink. 

18:00 The A-Team. Generaal 
Stockwell bemoeit zich met 

de plannen van Murdock en 

Frankie om het A-Team vrij 

te krijgen.
18:55 Knight Rider. De moord op 

de uitgever van een mannen-

blad zorgt ervoor dat Michael 

vertrekt naar Las Vegas.

19:55 Married with children. 
Peggy vindt dat Al aanwezig 

moet zijn bij de bruiloft van 

haar neef. .
20:30 Kiss of death. Jimmy Kilm-

artin doet zijn best om op het 

rechte pad te blijven. Tot zijn 

neef Ronnie hem smeekt hem 

te helpen met een klus. .

22:20 A genius, two partners and 

a dupe. Meesteroplichter 
Joe Thanks gaat een samen-

werking aan met een nogal 

vreemd stel, Bill en Lucy. 

00:40 RTL Poker: Heads up. .

01:40 Teleshop 7. 
01:41 Nachtlounge. 
03:00 Sneks. 
05:30 Car tracks.

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 Vic-
tims Unit. Een ingenieur 
speelt een spelletje met Ben-

son en Stabler.
21:25 Eleventh hour. Hood krijgt 

te horen dat de niertumor 

van een jongen is verdwenen 

nadat hij water had gedron-

ken uit een natuurlijke bron. 

Hood wil bewijzen dat het 

geen wonder was.
22:20 Twelve monkeys. In 2035 

leven de mensen die het 
virus hebben overleefd onder-

gronds. J
01:00 Nachtprogrammering: 

Relax TV. 
04:00 Hart van Nederland - Late 

editie/Shownieuws.

18:00 RTL Nieuws. 
18:15 Editie NL. .
18:35 RTL Boulevard. 
19:30 RTL Nieuws. 
19:55 RTL Weer. 
20:00 Goede tijden, slechte 

tijden. Nick confronteert 
Ludo met de waarheid over 

Maxime. 
20:30 Dancing with the stars. 

Waarbij negen bekende Ne-

derlanders, elk gekoppeld aan 

een professionele danser, de 

strijd met elkaar aangaan op 

de dansvloer. 
22:00 Van der Vorst ziet ster-

ren. P.
22:35 Dancing with the stars - De 

uitslag. 
23:00 De Pfaffs. Carmen komt le-

lijk ten val en bezeert daarbij 

haar schouder. 
23:45 RTL Nieuws. 
23:55 RTL Weer. 
00:00 RTL Boulevard. 
00:55 Teleshop 4. 
00:56 Cupido. 
03:00 Nachtverhalen. 
05:30 Car tracks.

18:00 Amika.
18:23 Het Klokhuis. 
18:45 NOS Jeugdjournaal. 
18:59 Nederland 3. Met om:.

19:00 De klas van 2009. 
19:22 NOS Journaal. 
19:30 De Wereld Draait Door. 

20:20 NOS Journaal. 
20:25 Sterretje gezocht. Naar een 

nieuwe presentatrice.

21:15 VOC. Het Verbond van Onge-

leide Correspondenten (VOC) 

zet grote vraagtekens bij de 

laatste trends en nieuws en 

onderzoekt alternatieve op-

lossingen voor allerlei maat-

schappelijke ontwikkelingen.

21:50 Doe maar normaal. De 
meest hilarische reis door de 

popgeschiedenis, waarbij ook 

de vaste panelleden weer aan 

boord zijn. Te gast: Angela 

Groothuizen en Dio.

22:30 NOS Sportjournaal. Met o.a. 

tennis: Roland Garros en wiel-

rennen: de Ronde van Italië.

23:05 NOS Journaal. 
23:15 Europese Verkiezingen 

2009: PvdA. 
23:25 Missing without a trace. 

Een student en sportman van 

de lokale universiteit wordt 

vermist..
00:10 De VARA presenteert Co-

medytrain International. 
Van wereldklasse in de En-

gelse taal. Vanuit Toomler: 

18:20 That's the question. 
18:50 Nachtegaal en zonen. Steef 

vertelt Corrie dat Robert bij 

hem weg is. Er zijn proble-

men op het werk bij Sjons 

oude professor. S.
19:25 LLiNK in natura: De moes-

tuin. Bas Westerweel reist 

met Sanne en Rutger door 

Nederland om moestuinen 

aan te leggen. We volgen 
bovendien de belevenissen 

van de vaste 'bewoners' van 

moestuinencomplex De Beu-

kenhoeve in Rotterdam.

19:50 Een klasse apart - vijf jaar 

later. Mascha en Manfred 
Poppenk kijken hoe het gaat 

met een aantal leerlingen 
van de Kingmaschool in Am-

sterdam. De Kingmaschool 

verzorgt onderwijs voor leer-

lingen met een verstandelijke 

beperking.
20:20 Europese Verkiezingen 

2009: D66. 
20:25 Netwerk. 
20:50 Per seconde wijzer. 
21:20 Vrouw&Paard. 
22:00 NOS Journaal. 
22:15 Nova Politiek. S
23:05 Europese Verkiezingen 

2009: Europa Voordelig & 
Duurzaam. 

23:06 Het uur van de wolf: Phil 
Spector spreekt.... Phil 

dt geroemd

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, sa-

men met zijn beste vriend en 

zwager Andy. Jim is een typi-

sche 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 videobeel-

den van Bureau Verkeers-
handhaving, automobilisten, 

motorrijders, vrachtwagen-

chauffeurs en fietsers wor-
den geconfronteerd met de 

mogelijke gevolgen van hun 

rijgedrag.
21:25 Top Gear. Waarin alles op 

autogebied scherp, kritisch en 

licht ironisch wordt bespro-

ken. Beroemde gasten racen 

tegen elkaar.
23:35 Crash test PeWi's. Dat draait 

om het PeWi Racing Team, 

een Brabantse vriendengroep. 

De PeWi's gaan de parkeer-

problematiek oplossen. Twee 

PeWi-teams gaan proberen 

18:00 De grote verbouwing. 

19:00 Hart van Nederland - Vroe-

ge 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?. Henk-

jan Smits spreekt met mar-

kante en unieke personen die 

miljonair zijn. Ook gaat hij 

op stap met gewone Neder-

landers die een dag als miljo-

nair door het leven gaan.

23:50 The running man. In het 

jaar 2019 wordt een politie-

agent veroordeeld tot deelna-

me aan een sadistische spel-

show. De agent moet binnen 

drie uur de stad doorkruisen, 

terwijl er moorddadige jagers 

achter hem aan zitten.

01:50 Happy Hour.

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 driedagenre-

gel door steeds te sms'en met 

een meisje dat hij nog maar 

net heeft ontmoet. Barney en 

Marshall willen Ted terugpak-

ken voor deze overtreding.

19:00 Wie is de chef?. 
19:30 Take me out. .
20:00 PostcodeLoterij: Deal or 

no deal. 
20:30 Terminator 3: Rise of the 

machines. Ruim tien leeft 

John Conner afgesloten van 

de maatschappij tot er twee 

terminators op aarde verschij-

nen. .
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.

Morgen

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.

Morgen

07:10 The Simpsons. 
08:00 Vinger aan de poot. 

09:00 De Levende Steen Ge-
meente. 

09:55 SUUS, jouw winkel. 
10:10 Tommy teleshopping. 

12:55 Shownieuws. 
13:20 Michael.
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Nederland 1 Nederland 2 Nederland 3 RTL 4
SBS 6

RTL 5 Net 5 RTL 7 Veronica

Selectie televisie

Radio

Ze mag al 25 jaar in het vak zit-

ten, maar het gebeurt niet vaak 

dat in Astrid Joosten zelf een 

programma-idee opkomt. ,,Jongbloed en 

Joosten hebben we samen ontwikkeld. 

Verder gebeurt het vaak dat je een 

basisidee hebt, dat van buitenaf komt 

of is aangekocht, en dat al brainstor-

mend ontwikkelt. Maar dit schoot me 

te binnen toen ik zat na te denken 

over de ontwikkelingen in de wereld: 

goh, alles draait ontzettend om geld.”

De psyche achter geld. Dat is de 

invalshoek van het achtdelige info-

tainment-programma Alles draait om 

geld, dat vanaf morgen te zien is. Er 

is hier geen sprake van televisie die 

handig inspringt op de wereldwijde fi-

nanciële malaise. De kredietcrisis was 

volgens Joosten zelfs nog ver weg toen 

ze het idee voor het tv-programma 

op een kladje noteerde. Eerst volgde 

nog drie jaar lang het juridische pro-

gramma Het hof van Joosten. Bovendien 

is ze niet van plan zich überhaupt te 

bezondigen aan macro-economische 

onderwerpen.
,,Alles draait om geld staat niet in het 

teken van de crisis, want als die dan 

voorbij is, is het programma ook voor-

bij. Bovendien komt de crisis in alle 

journaals en Pauw & Wittemannen 

voorbij. Wat moet ik daar aan toevoe-

gen? Mijn insteek is: geld en gedrag. 

Ik las in een boek dat aan het begin 

van de oorlog in Irak Amerikaanse 

militairen geparachuteerd werden. Zij 

hadden miljoenen dollars bij zich om 

de generaals in het leger van Sad-

dam Hoessein mee om te kopen. Ik 

dacht: jee, wat gaat dat ver, dat in 

de oorlogsvoering, naast de kanon-

nen en vliegtuigen, ook geld gebruikt 

wordt. Dat die generaals een nieuw 

leven, een paspoort en een ander land 

aangeboden wordt om hun land te 

verraden. Het zette mij aan het den-

ken dat dit geïnstitutionaliseerd is in 

de oorlog: hoe beïnvloedbaar zijn wij 

door geld?”
In het tv-programma is een grote 

rol weggelegd voor emotie-econoom 

Henriëtte Prast. Zij analyseert de ei-

genaardige twee-eenheid van gevoel 

en geld. Joosten: ,,Om dicht bij huis te 

blijven: je kent vast het fenomeen dat 

je een jaarkaart voor de sportschool 

koopt, maar nauwelijks gaat. Als je 

heel rationeel uitrekent hoeveel elk 

bezoek dan kost, is dat heel veel. Dan 

kopen we die jaarkaart volgend jaar 

toch niet weer? Dat doen we wel. In 

die jaarkaart zitten je goede voorne-

mens. In je gedrag zit emotie. Die 

emotie-econoom zegt dat de overheid 

een denkfout maakt, wanneer ze be-

weging wil stimuleren door het goed-

koper te maken. Want wat goedkoper 

of gratis is, vinden wij niks waard. 

Zij zegt: je moet een jaarkaart 600 

euro duurder maken. En elke keer als 

iemand komt, krijgt hij vijftien euro 

cash in het handje terug. Dan stimu-

leert geld om te gaan.”
Geld brengt mensen niet alleen in 

beweging, maar diept ook het slecht-

ste in hen op. Hoe luchtig Joosten 

haar nieuwe tv-programma ook wil 

houden, een cynisch mensbeeld loert 

continu om de hoek. ,,Geld zorgt er-

voor dat we kunnen eten, dat we 

niet doodgaan. Maakt geld gelukkig? 

Ja, geld maakt gelukkig. Maar wij 

zijn ook hebzuchtig. We kunnen het 

slecht hebben dat een ander meer 

heeft. Niet alleen armen, ook rijken. 

We gaan het ook hebben over indivi-

dualisering versus solidariteit. Onder 

de luchtvaartmaatschappijen wordt 

de discussie gevoerd of dikke mensen 

twee stoelen moeten betalen. United 

Airlines zegt: we krijgen in een jaar 

zevenhonderd klachten dat men echt 

last heeft van dikke mensen. Het is 

heel plastisch: maar het vlees valt over 

de leuning, waardoor dat tegen je aan-

komt. Daar houden wij niet van: we 

vinden het niet prettig vreemden aan 

te raken. Sommigen zeggen: wanneer 

een stoel vijftig centimeter breed is 

en je billen tachtig centimeter breed 

zijn, of je riem kan niet meer vast, 

dan moet je voor twee stoelen betalen. 

Een econoom vindt dat logisch, maar 

veel mensen, vooral dikkere, reageren 

heel geëmotioneerd en vinden dat dis-

criminatie. Een econoom zegt: dat is 

geen discriminatie, want je kunt dat 

uitrekenen. Maar sommigen stellen 

voor: als we alle tickets nou iets duur-

der maken, dan hoeven dikke mensen 

niet meer te betalen. Dan doen we het 

samen. Daar praten we dan over in het 

programma.”
Wel interessant, maar geen on-

derwerp in Alles draait om geld is de 

omstreden salariëring van de VARA-

presentatoren, van wie Joosten er één 

is. Toen onlangs het jaarverslag van de 

omroep verscheen, ging De Telegraaf 

voorop in de kritiek op de hoge sala-

rissen. Vijf presentatoren van de VARA 

verdienen meer dan de ministernorm 

van 181.000 euro. SP-Kamerlid Jasper 

van Dijk stelde hier voor de zoveelste 

keer Kamervragen over aan minister 

Plasterk van OCW. 
Joosten zegt weinig te kunnen mel-

den over de psyche achter de hoge 

beloningen. ,,Tv-presentatoren praten 

onderling niet over de hoogte van 

hun salaris. Ik weet niet hoeveel Fe-

lix Meurders verdient. Ik weet niet 

hoeveel Paul de Leeuw verdient, en 

zij weten dat niet van mij. Maar ik 

vind het heel verdedigbaar. De pu-

blieke omroep betaalt de helft van 

wat de commerciëlen doen. Dat vindt 

zij netjes. Daar is goed over nage-

dacht. Ondertussen kunnen wij wel 

onze marktwaarde verzilveren bij een 

ander station. Het is een logisch eco-

nomisch principe. De discussie is: zijn 

wij dat waard? Ik zelf maak een aantal 

programma’s per jaar, maar Paul de 

Leeuw, en zeker Pauw en Witteman 

en Matthijs van Nieuwkerk zijn elke 

dag, vijf dagen in de week op televisie. 

Vooral Pauw en Witteman; je moet 

je voorstellen dat zij elke dag niet 

voor één uur ’s nachts thuis zijn. Die 

trein dendert maar door. Dat is heel 

zwaar. Ik heb ooit met de Amerikaan-

se presentator Walter Cronkite, de be-

roemde anchor, mogen dineren. Hij 

zei: als je elke dag op televisie bent, 

slijt je heel hard. Hoe goed je ook 

bent, je carrière kan zo voorbij zijn. 

Ik zeg weleens: geef mij maar wat 

Balkenende krijgt. Van de staat krijgt 

hij een prachtige pensioenpremie, hij 

heeft een auto van de zaak en als het 

mis gaat, krijgt hij een wachtregeling. 

Dat hebben wij niet. Ik teken er voor. 

Maar zo wordt de Balkenende-norm 

meestal niet uitgelegd.”

i  Nederland 1, VARA, morgen 18.55 uur

In het nieuwe tv-programma Alles draait om geld behandelt 

Astrid Joosten de wisselwerking tussen emoties en onze 

omgang met geld. De controverse rond de hoge VARA-

salarissen komt niet aan bod. Door Jurgen Tiekstra.

‘Geef mij maar wat Balkenende krijgt’Astrid Joosten over nieuw tv-programma en hoge VARA-salarissen

Astrid Joosten. Foto: Nick van Ormondt
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i ,,Ik zoek als journalist naar diepgang, naar analyse, naar 
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
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H et eerste deel van 
het mailadres dat 
de mediaredactie 

van het Friesch Dagblad nog 
altijd gebruikt, bestaat uit 
de letters ‘rtv’. Mediaredac-
teur Jurgen Tiekstra vindt 
dat maar zo-zo: ,,Die drie let-
ters geuren in hun betekenis 
- radio en televisie - naar lang 
vervlogen tijden. Ze gaan bo-
vendien voorbij aan andere 
media, zowel aan krant en 
tijdschrift, die nog ouderwets 
naar papier en drukinkt rui-
ken, 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 ge-
zichten van radio en televisie: 
Astrid Joosten, Jochem van Gel-
der, Mart Smeets, Cees Grim-
bergen, Arie Boomsma, Frits 
Spits en Govert van Brakel. 
Ook besteedt hij altijd ruim 
aandacht aan het belangwek-
kende werk van (voormalige) 

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 oppervlak-
kigheid. Ik schrijf niet veel 
over de commerciële strijd 
tussen RTL en SBS, de talloze 
talentenjachten en make-
overprogramma’s. Een krant 

als deze trekt meer naar do-
cumentaires en belangwek-
kende onderwerpen als de 
oorlog in Irak, het zelfbe-
schikkingsrecht van de mens, 
de milieuvervuiling in China, 
de moeites van Friese vee-
houders in de Verenigde Sta-
ten, de problemen binnen de 
Jeugdzorg.”

De krant houdt ook nauw-
lettend in het oog wat internet 
doet in onze samenleving. Van 
belang is wat de gevolgen zijn 
voor de menselijke interactie, 
privacy-kwesties, cultuurver-
anderingen 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 tech-
nische ontwikkelingen. De 
krant is hard bezig een infor-

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), mo-
biele telefoon of een digitaal 
leesboek als de eReader. 

Metamorfose
Bertjan Bouman, de project-
leider nieuwe media, stuurt 
deze metamorfose aan. Als 
geen ander is hij verzot op de 
modernste informatiebron-
nen. ,,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 gelijkge-
stemde zielen die jouw vra-
gen over deurkrukken uit 
1956 met veel enthousiasme 
beantwoorden of jou kunnen 
vertellen waar je een speciaal 
weerstandje kunt kopen. Het 

bij elkaar brengen van kennis 
en denkvermogen heeft een 
ongekende kracht. Zeker nu 
het internet steeds meer mo-
biel toegankelijk wordt.”

,,Dit is een eigenwijze krant, 
die inhoudelijk breed gewaar-
deerd wordt. Die inhoud wil-
len we aan een zo’n breed mo-
gelijk 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 toeganke-
lijk gemaakt wordt - ook voor 
mensen die misschien nooit 
een krant lezen, maar wel het 
laatste kerknieuws willen vol-
gen op hun mobieltje of eRea-
der. 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 me-
diarijke toekomst.

rtv - die drie 
letters geuren 
naar lang 
vervlogen tijden
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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.

Het Friesch Dagblad is er ook voor 
mensen die geen krant lezen, maar 
wel het laatste kerknieuws willen 
volgen op hun mobieltje of eReader

,,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.”
Karel F. Gildemacher uit Joure, naamkundige



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!

Aanmelden
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!

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

Voordelig en slim 
mobiel bellen 

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

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: Tussenvoegsel(s):   

Achternaam:      

Straatnaam:  Huisnr.: Toevoeging: 

Postcode:  Woonplaats:    

Telefoonnummer:     

Geb. datum:      

E-mailadres:     

Nu aanmelden via 
www.frieschdagblad.nl/aanbod 

of via deze bon!

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
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GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN TIJDEN VAN CRISIS: Schrapen of schrappen?! Wat laat je als het geld op is?Welke politicus durft het nog aan in de coalitie te zitten in tijden waarinalleen maar bezuinigd wordt? Is het niet veel slimmer de komende vier jarenin de oppositie te zitten?
Het Friesch Dagblad en VUconnected organiseren een debat over actuele en regi-
onale thema’s tussen wetenschappers en mensen uit de Friesche praktijk.| LEEUWARDEN | Tresoar Fries Historisch en letterkundig centrum | Boterhoek 1 
| 20.00 uur | toegang gratis | Meer informatie: debatcafefryslan.nl |

DEBATCAFÉFRYSLÂN
Een serie debatcafés over actuele Friese thema’sdinsdag 16 februari 2010
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i ,,Sommigen zeggen verbaasd dat we zoveel tijd nemen om te 
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
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K un je even een plaat-
je voor me draai-
en?”

,,Al een boekenwinkel be-
gonnen?”

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 met-
een duidelijk is dat de journa-
listiek niet zijn métier is.

Bart zet het Friesch Dagblad 
in de etalage. Als product, 
als serviceverlenende orga-
nisatie, en als beweging. ,,In 
anderhalf jaar tijd is er veel 
veranderd. Onze krant is be-
ter geworden, mooier. Strak 
design, een weekendbijlage 
om trots op te zijn. Die krant 
verkoopt zichzelf wel!”

En dus richt Bart zich tegen-
woordig vooral op het leggen 
van zoveel mogelijk lijntjes 

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 moe-
ten; hoe we de maatschappij 
gestalte kunnen geven.”

Debatcafé
Zo organiseert het Friesch Dag-
blad samen met VUconnected 
elke maand een debatcafé, 

om maar wat te noemen. We 
nodigen een paar deskundi-
gen uit van binnen en buiten 
de provincie en die gaan dan 
verbaal een stevig robbertje 
vechten. Directeur Siem Jan-
sen van de NOM voert de re-
gie en reken er maar op dat 
hij dat prikkelend doet. Hij 
laat de mensen in de zaal ook 
echt niet rustig achterover-
leunen.”

Ook organiseert de krant af 
en toe een muzikale avond. 
Al ver voor de korenhype toe-
sloeg met fi lms als As it is in 
heaven, had het Friesch Dagblad 
zang- en muziekevenemen-
ten, zoals het jaarlijks terug-
kerende Lofl iet. 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 profi teren 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 lezersser-
vice. ,,Die is het laatste jaar 
echt omhoog geschoten. We 
hebben voor elk wat wils. Van 
het Jaarboek Fryslân – alle hoog-
tepunten uit de krant van het 
afgelopen jaar – tot complete 
dvd-boxen; de webshop www.
fdextra.nl is vol met zorgvul-
dig geselecteerde artikelen. En 
bijna elke dag staan er speciale 
aanbiedingen in de krant.”

,,De afhandeling wordt door 
onze eigen medewerkers ge-
daan; dat is voor de lezers die 

bij ons bestellen een prettig 
gevoel. We proberen dat ge-
voel steeds breder te trekken 
door meer verbondenheid te 
creëren. Lezersreizen zijn 
daar een goed voorbeeld van: 
samen naar evenementen, 
beurzen of gezellig op vakan-
tie.”

En over prettig gevoel ge-
sproken. ,,Wat is het steeds 
goed om te horen hoe lezers 
andere lezers helpen. Ons 
steunfonds, waarbij lezers 
een extra fi nanciële bijdrage 
leveren om zo andere, minder 
bedeelde lezers een handje te 
helpen met het abonnements-
geld, vind ik persoonlijk een 
geweldig initiatief. Het zorgt 
voor verbondenheid. Die ver-
bondenheid 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 mis-
schien ‘draai ik dan wel even 
een plaatje’ voor u.”

Niet-abonnees 
kunnen trouwens 
ook profi teren 
van Skilje
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Tijd voor
gemeenschapszin

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.

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

,,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
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