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Curaçaose eer voor
slachtoffer MH17

Nederland heeft nieuw
600.000 mensen bij
racespektakel Rotterdam zeediertje: een zeespin

WILLEMSTAD – Op Curaçao zijn gisteren de resten van het Curaçaose
slachtoffer van de vliegtuigramp in
Oost-Oekraïne aangekomen. Kevin
Jessurun was de enige uit Curaçao
die op vlucht MH17 van Malaysia Airlines zat. Op de luchthaven van Curaçao was een kleine ceremonie. Minister-president Ivar Asjes was daarbij
aanwezig. (ANP)

ROTTERDAM – Autosportevenement
VKV City Racing in Rotterdam heeft
gisteren zeshonderdduizend mensen
op de been gebracht. Hiermee is het
record van 2011, een half miljoen bezoekers, overtroffen. Eén van de publiekstrekkers was de zestienjarige
Max Verstappen, die helaas zijn raceauto tegen de vangrails ramde. Ook
de Fin Kimi Räikkönen was er. (ANP)

WAGENINGEN – De gedoornde zeespin heeft zich in Nederland gevestigd. Het diertje, de endeis spinosa,
was wel eens aangespoeld op het
Noordzeestrand. Sportduikers hebben nu meerdere levende exemplaren waargenomen op de bodem van
de Oosterschelde. Zeespinnen behoren niet tot de familie van de gewone
spin, maar tot geleedpotigen. (ANP)
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Twee jihadgezinnen
uit Huizen vastgezet

Printer

Theodor Holman

HANNEKE VAN HOUWELINGEN

S

amen zijn we 130 jaar.
We zitten tegenover
een net aangeschafte
printer.
Ik lees de gebruiksaanwijzing voor de zoveelste keer en
concludeer: “Ik snap ook niet
waarom hij het niet doet.”
Vriend is wanhopig.
“Ik heb hem juist gekocht
voor die wifi. Zodat ik vanaf
elk punt in mijn huis kan printen.” Het is de vijfde keer dat
hij dat huilt.
Ik ben met hem mee geweest
om het kloteding te kopen en
voel me dus medeverantwoordelijk voor dit falen. Er ontwikkelt zich wederzijdse haat.
“Het lijkt me het best als ik
die drivers nog een keer
download,” zeg ik.
“Nou, ik weet niet waar je
het over hebt.”
Ik beheers me. Heb zin hem
te kwellen. Maar eigenlijk
haat ik niet hem, maar mezelf.
“Het is een les. We moeten
geen spullen kopen die we
niet begrijpen. We moeten
sowieso nooit meer iets doen
wat we niet begrijpen,” zeg ik.
Ik vind het zelf een grote wijsheid.
“Ja, maar als die verkoper
zegt dat het makkelijk is,
neem je niet aan dat het moeilijk is,” zegt mijn vriend, die
niet Johan Cruijff heet. Als hij
klaar is met deze zin, herhaalt
hij hem nog eens: “Want hij
zei: makkelijk. Hoe kan ik dan
weten dat hij moeilijk bedoelt?”
Ik loop de hele procedure
nog eens na en kan niet an-

ders zeggen dan: “Hij doet het
niet.”
Dit is waarom het in de wereld óók voortdurend misgaat.
Je hebt een goede printer gekocht, je hebt een uitstekende
computer en toch lukt het niet
die met elkaar te laten converseren.
Ondertussen verlies ik een
vriendschap, want hoewel ik
niets heb betaald, wordt nu
gedaan alsof de aankoop míjn
fout is, waarvoor ík moet opdraaien.
“Je moet terug naar de winkel,” zegt mijn vriend.
“Ik wil best mee, maar de
computer moet dan ook mee.”
“Ja, dat is idioot. Dan kom ik
met computer en printer in die
winkel.”

‘We moeten geen
spullen kopen die
we niet begrijpen’
Na deze zinnen is de wederzijdse haat manifest.
We beseffen beiden dat het
nergens over gaat, maar toch.
“Kijk, met je snoertje in die
usb-uitgang doet ie het wel,”
zeg ik.
“Ja, maar daar heb ik niets
aan.”
Als wij wereldleiders waren
geweest, zou morgen oorlog
uitbreken.
Waarom moet iemand van
zeventig ook vanaf elk punt in
zijn huis kunnen printen?

HUIZEN – Politie en justitie hebben met een bliksemactie voorkomen dat twee jonge gezinnen uit
Huizen zich in Syrië zouden aansluiten bij terreurbeweging IS.
Er waren sterke aanwijzingen dat de
families, met samen zes kinderen,
onder wie een acht maanden oude
baby, zich op korte termijn wilden
vestigen in het kalifaat van de Islamitische Staat. Volgens de politie stond
thuis alles klaar om af te reizen naar
Syrië.
De paspoorten van de twee stellen
van tussen de dertig en 34 jaar, evenals die van hun kinderen, zijn vrijdag
ingenomen. “Dit houdt in dat zij niet
meer beschikken over een paspoort
en er geen nieuw paspoort kan worden uitgegeven,” meldt de gemeente.
De twee echtparen zitten vast; hun
kinderen zijn ondergebracht bij
pleeggezinnen.
Mourad en Engelina M. en hun vijf
zonen van bijna één tot negen jaar
oud vormen één van de twee Huizense gezinnen. Ze zouden deze zomer
niet op vakantie gaan. In voorgaande
jaren bezochten ze de ouders van M.
in Marokko, maar dit jaar bleven ze
thuis om de tuin voor en achter op te
knappen, zo had M. aan één van de
buren verteld.
In de drie weken dat de keuken-

Mourad en Engelina
gingen niet op
vakantie om hun
tuin op te knappen
zou hij beginnen bij een familielid.
“Hij was een zeer gewaardeerd medewerker. Vooralsnog kan ik de beschuldigingen niet geloven,” re-

ageert zijn baas Cees Bos van Hobart
Nederland. Nooit heeft hij M. kunnen
betrappen op een radicale opvatting.
Eind september zou hij vertrekken.
“Het was een ongelooflijk loyale
man. Een goede collega,” stelt ook
een medewerker.
Zo’n twee jaar geleden kwam het
stel in de wijk achter de Marokkaanse
moskee An-Nasr wonen. Moeder Engelina had zich bekeerd en stond in
het dorp als Khadija bekend. De kinderen hadden normaal contact met
buurtkinderen. Hoe dit gezin het andere vastgezette gezin kende, is onduidelijk. Ze zijn geen familie van elkaar.
Huizen worstelt al langer met jihadproblematiek. In juni diende de VVD
er nog een motie in om een ‘anoniem
meldpunt jihadstrijders’ te openen.

Tot nu toe 43 paspoorten ingenomen
De inbeslagname van de paspoorten in
Huizen past in het beleid dat minister
Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie
vrijdag aankondigde om strenger op te
treden tegen radicalisering en jihadisme. Met de nieuwe inbeslagnames in
Huizen komt het aantal Nederlanders
van wie het paspoort is ingenomen omdat zij mogelijk aan de jihad wilden
deelnemen uit op 43, zo liet een woordvoerster van het OM weten.

Sloopflat Kleiburg
blijkt goud waard

Het innemen van een paspoort is niet
hetzelfde als het afnemen van de Nederlandse nationaliteit.
Een woordvoerster van de gemeente
Huizen liet weten dat de maatregel om
het paspoort vervallen te verklaren volgens de richtlijnen van de Nationaal
Coördinator Terrorismebestrijding en
Veiligheid (NCTV) geldt ‘zolang er een
vermoeden bestaat van gevaar voor de
nationale veiligheid’.

Eerste
babyluik in
Nederland

t.holman@parool.nl
PATRICK MEERSHOEK

Zak

monteur vrij was, bleef de tuin echter
onaangeroerd. “Hij lachte een beetje
toen ik ernaar vroeg,” zegt een buurvrouw.
M. zei dat hij zijn ontslag had ingediend. Binnenkort, zo vertelde hij,

AMSTERDAM – De gribus van de
Bijlmer blijkt goud waard. Amper
anderhalf jaar na de start van de
verkoop van vijfhonderd kluswoningen in de voormalige sloopflat Kleiburg is er een ware run
ontstaan op de laatste beschikbare appartementen.
Op de open dag wegens de start
van de vierde en laatste fase van
de verkoop, zaterdag, stonden de
potentiële kopers in de rij voor
een optie op een casco flatwoning
met een gemiddelde prijs van duizend euro per vierkante meter. Na
afloop van de inschrijving bleken
130 mensen een optie te hebben
genomen.
Het consortium achter de klusflat verwacht dit najaar alle vijfhonderd woningen te hebben verkocht. Dat mag een klein wonder
heten. Nog maar drie jaar geleden
kondigde woningbouwcorporatie
Rochdale aan geen toekomst meer
te zien voor de oude Bijlmerflat.

Een vergunning voor sloop werd
aangevraagd voor Kleiburg, dat op
dat moment vooral in trek was bij
beginnende rappers die in en om
de flat hun clips opnamen voor
nummers over het moeizame bestaan in de asfaltjungle.
Nu begint Kleiburg aan een tweede leven, met bewoners die vol-

Op de laatste open dag
namen 130 mensen een
optie op een kluswoning
gens projectontwikkelaar Martijn
Bolte niet alleen kiezen voor een
goedkope kluswoning, maar ook
voor een toekomst in de vaak verguisde Bijlmer.
“Andere mensen zeggen dat ze in
Zuidoost wonen, onze kopers zeggen dat ze naar de Bijlmer verhuizen.”
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AMSTERDAM – Papendrecht heeft
vanaf morgen de eerste vondelingenkamer van Nederland, waar
moeders hun baby te vondeling
kunnen leggen.
Volgende maand opent Stichting Beschermde Wieg een tweede babyluik
in Groningen. Volgens oprichter Barbara Muller krijgen Amsterdam en
Utrecht er volgend jaar ook één.
Muller richtte eerder het Babyhuis
op in Dordrecht, waar ouders terecht
kunnen die (tijdelijk) hulp nodig hebben bij de opvoeding van hun kind.
Zij meent dat er, ondanks het bestaan
van hulpinstanties, ook behoefte bestaat aan het volledig anoniem afstaan van de eigen baby.
Het te vondeling leggen van een
kind onder de zeven jaar is strafbaar
in Nederland (een maximale celstraf
van vier jaar en zes maanden) maar er
bestaan geen juridische gronden
voor het verbieden van de vondelingenkamers.
De gemeente Amsterdam kon vanochtend nog niet reageren.

