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Van Gogh op slot
voor verbouwing

Van onze kunstredactie
AMSTERDAM, zaterdag

Terwijl vrijwel alle grote musea in Amsterdam momenteel
worden verbouwd, kondigde de directeur van het Van Gogh
Museum gisteren aan dat ook zijn museum van september 2012
tot februari 2013 dichtgaat voor verbetering van de brandveilig-
heid.

Omdeanderhalfmiljoenbe-
zoekers per jaar, waarvan 80
procent buitenlanders, tevre-
den te stellen, zullen 75 schil-
derijen van Vincent van Gogh
plus wat tekeningen en brie-
ven tijdelijkverhuizennaarde
leegstaande vleugel van de
Hermitage Amsterdam.

De schilderijen van tijdge-
noten van Van Gogh gaan niet
mee. Maar in de andere vleu-
gel van de Hermitage zullen
vrijwel gelijktijdig topstukken
van het impressionisme uit de
Hermitage in Sint-Petersburg
te zien zijn. Bezoekers kunnen
met hetzelfde kaartje twee ex-
posities bekijken.

Denoodzakelijke aanpassin-

genaanhetVanGoghMuseum
hebben alles te maken met de
aangescherpte regels voor
drukbevolkte gebouwen na
het onderzoek naar de Schip-
holbrand.Dekosten, tussende
zes en acht miljoen euro, zijn
voor rekening van het rijk.

Het vernieuwde Van Gogh
Museum werd in 1999 opgele-
verd op basis van een bezoe-
kersaantal vanéénmiljoenper
jaar. Inmiddels is dat ander-
half keer zo veel. Ondanks het
feit dat ook het Rijksmuseum
in deze periode nog voor een
groot deel gesloten is, heeft
Axel Rüger de verbouwing nu
gepland omdat hij in het feest-
jaar van 2013 weer open wil
zijn. In dat jaar bestaat het Van
Gogh Museum veertig jaar,
Van Gogh is dan 160 jaar gele-
den geboren, het Rijksmuse-
um gaat weer open, de Grach-
tengordel bestaat 400 jaar, de
Hermitage viert het Neder-
land-Rusland-jaar en het Con-
certgebouw en -orkest bestaan
125 jaar.

„Voor de omzet is het desas-
treus, die zal zeker minder
worden”, vreest Gerrit Bons,
eigenaar van de kraam met
Van Gogh-gerelateerde souve-
nirs, vlak bij het museum.
Zijn stand meeverhuizen is
geen optie. „Daar krijg ik
geen vergunning voor.”
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•

FOTO: RONALD HISSINK

•

FOTO: BERT KAMP

PROEFVAART

Bilalschool mikpunt
boze reacties

door Jelmer Geerds
AMERSFOORT, zaterdag

De Amersfoortse Bilalschool is bestookt met
meer dan duizend woedende e-mails na het inci-
dent waarbij leerlingen een begrafenisstoet
hebben verstoord. Nabestaanden Theo Baai-
man en Maartje van der Kuilen zijn via email
bedreigd, maar kwamen desondanks gisteren
naar de islamitische basisschool om met leerlin-
gen te praten over de weghonende reacties op de
passerende rouwstoet en te vertellen over hun
emoties bij de respectloze actie.

Zichtbaar aangedaan verliet
het Amersfoortse stel na een
ruim twee uur
durend gesprek
de school onder
politiebegelei-
ding. ,,Het ge-
sprek begon
moeizaam,
maar uiteinde-
lijk hebben we
toch goed kun-
nen praten”,
stelde Baaiman.
Hoewel het ge-
sprek met de
leerlingen door Baaiman als
prettig werd ervaren, is het de
vraag of de raddraaiers die ver-

antwoordelijk zijn voor de
schokkende rouwverstoring

iets hebben
meegekregen
van het verhaal
van de nabe-
staanden. Het
stel heeft vrij-
wel zeker zijn
tijd gestoken in
gesprekken
met groep 7-
leerlingen die
naar nu blijkt
niets te maken
hebben met het

incident.
Schooldirecteur Teade Wal-

ma ’herkent zich niet’ in het
beeld dat zijn leerlingen into-
lerant zouden zijn, maar lijkt
evenmin in staat de klierende
kinderen te vinden. Schooldi-
recteur Walma zoekt nog uit
welke leerlingen de rouwstoet
confronteerden met opgesto-
ken vingers en wegwerpgeba-
ren. „Vermoedelijk zijn dat
jongere kinderen geweest van
circa 9 à 10 jaar oud. Het is las-
tig om de daders te vinden,
want de kinderen weigeren el-
kaar te verklikken.”

Hij wijst erop dat de ouders
bezorgd zijn over de reacties.
Ook de leerkrachten zijn geïr-
riteerd door de commotie op
de school.

Walma: „De onrust rondom
het rouwstoetincident was in
mijn ogen nooit zo groot ge-
weest als de eerdere veel
zwaardere voorvallen met
rouwstoeten niet hadden
plaatsgevonden. Ik vind dat
onze leerlingen absoluut geen
gebrek aan respect hebben.”

Een Marokkaanse vader die
gistermiddag zijn kinderen
van school haalde vindt de op-
hef over het rouwstoetinci-
dent maar overdreven: „Er
wordt vaneenmugeenolifant
gemaakt.” Zijn houding past
bij eerdere ervaringen van
buurtbewoners met de school,
die aangeven dat respect leer-
lingen van de school vreemd
lijkt te zijn: „Kinderen van de
school sluiten andere niet Ma-
rokkaanse of Turkse kinderen
buiten en benaderen hen zelfs
agressief”, vertelt de 36-jarige
Amersfoortse Riekje.

Aanslag op
woonhuis

Aanslag op
woonhuis

Van onze
correspondent

BERG AAN
DE MAAS,

zaterdag
„Ze zei pas

geleden nog: als
er iets ergs ge-
beurt, dan
waarschuw ik
meteen de poli-
tie”, zegt buur-
man Peter
Geurts van het
gezin dat giste-
ren zwaarge-
wond raakte bij
een enorme
ontploffing in
hun huis. De
moeder en haar
kinderen Lyas
(13) en Nadine
(10) werden gis-
teren met ern-
stige brand-
wonden opge-
nomen nadat
midden in de nacht hun
huis aan de Kurversstraat
in het Limburgse dorpje
Berg aan de Maas werd op-
geblazen.

De politie houdt alle op-
ties open, maar buurman
Geurts spreekt namens
meerdere buurtbewoners
zijn vermoedens uit. „Het is
een gevlucht Irakees gezin.
Ze woonden hier anderhalf
jaar. Ik wist dat de moeder
bedreigd werd door haar ex-
man, die er niet woonde.
Daarom waarschuwde ze
mij ook. Ze had haar ex en
een andere man in de buurt
zien lopen eerder deze
week. Ze leefde in angst, dat
was wel zeker.”

Geurts was er vannacht
als buurman ook als eerste
bij toen een enorme ont-
ploffing de hele woonwijk
liet schudden. „De buur-
vrouw lag aan de achterzij-
de zwaar verbrand in haar
tuin, letterlijk haar huis uit-
geblazen. Ik zag aan de voor-
kant dat de rolluiken naar
binnen waren geblazen, dus
deontploffingmoetvanbui-

tenaf zijn gekomen. Dit was
geen gasontploffing.” Waarom
de vader dan mogelijk zijn
vrouw en kinderen wilde do-
den, is de buurt wel duidelijk.
„Zij was erg westers”, zegt een
buurtbewoonster. „Ze droeg
geen hoofddoekje en liet zich
niet opsluiten. Dat resulteerde
waarschijnlijk in een schei-
ding.”

•

FOTO’S: ANP

Van der Eem
van de weg
Van onze correspondent

ARNHEM, zaterdag
Tijdens een grootscheepse

politiecontrole op de A12 bij
Arnhem is Patrick van der
Eem gisternacht geboeid af-
gevoerd. De politie wil niet
zeggen waarom de onderne-
mer is aangehouden.

Mogelijk
heeft zijn
aanhouding
te maken met
een grote
hoeveelheid
peperdure
zonnebrillen
die hij in zijn
auto vervoer-
de. Van der
Eem, die be-
kend werd na het uithoren
van Joran van der Sloot voor
een uitzending van Peter R.
de Vries over de zaak-Hollo-
way, en een andere inzitten-
de zouden niet direct een
verklaring hebben kunnen
geven waarom zij de kostba-
re brillen bij zich hadden.
Daarnaast lag er inbrekers-
werktuig in de auto.

Bij de politiecontrole Och-
tendgloren zijn in totaal 435
voertuigen gecontroleerd en
vijf personen aangehouden.

Slachthuizen
en religie (2)

Na jarenlange discussies lijkt er thans een definitieve Ka-
meruitspraak te komen over het wel of niet onverdoofd ritu-
eel slachten van consumptiedieren. In het bijzonder voelen de
Joodse en islamitische gemeenschappen zich gediscrimineerd
en misschien wel bedreigd als hun eeuwenoude slachtmetho-
de wordt verboden en een modernere techniek verplicht
wordt gesteld.

Hoewel het grootste deel
van onze bevolking het ver-
moedelijk wel allemaal worst
zal zijn (sorry voor de in dit
verband wat ongelukkige
uitdrukking), gaat het in
principe om zeer serieuze
zaken, namelijk om de vra-
gen hoe ver godsdienstvrij-
heid mag
gaan en wat
de rol en het
belang van
religie is.
Daar wordt
over het alge-
meen erg
moeilijk over
gedaan, om-
dat religie in
ons land ge-
leidelijk een
controversi-
eel onderwerp is geworden.
De ontkerkelijking neemt
zeer snel toe. Vrijwel alle
kerken lopen leeg, vooral de
laatste dertig jaar. Dit pro-
bleem betreft alle kerkge-
nootschappen. Daardoor
verdwijnen talrijke kerkge-
bouwen uit dorpen en ste-
den, met een snelheid van
ongeveer zeventig per jaar.

De Joodse gemeenschap is
in ons land de catastrofe van
1940-1945 nog steeds niet te
boven. Meer dan tachtig
procent van de Nederlandse
Joden is door de Duitse nazi’s
vermoord. De enkele tiendui-
zenden die nog over zijn,
verkeren veelal onbewust in
de vrees dat zoiets verschrik-
kelijks weer zou kunnen
gebeuren. Het maakt ze over-
gevoelig voor alles wat maar
zweemt naar beperking van
hun religieuze vrijheid. Dat
wordt al snel geïnterpreteerd
als een mogelijke herhaling
van het dodelijke antisemitis-
me van de Duitse nazi’s.

Emotie
Dit is vrij zeker de verkla-

ring voor de heftige protes-
ten uit Joodse kringen tegen
het voorstel van Marianne
Thieme’s Partij voor de Die-
ren om de onverdoofde ritu-
ele slacht te gaan verbieden.
Daarbij komt ook nog dat
juist dát een van de eerste
maatregelen was waarmee
de Duitsers (in juli 1940) de
Nederlandse Joden begon-
nen te discrimineren. In feite
heeft al die emotie weinig tot
niets te maken met religie.

Nergens in de Thora (het
Oude Testament) staat iets
over ritueel slachten. Het is
gewoon een traditie van
meer dan 4000 jaar oud. Maar
het feit dat er zoveel aan-
dacht aan wordt besteed, en
er zoveel emoties een rol
spelen, wordt vrijwel zeker
veroorzaakt door het ernstige
gebrek aan religieuze kennis
van zaken bij het grootste
deel van de bevolking.

Eeuwenlang was voor ge-
wone mensen het begrip
’religie’ een vaak onduidelij-
ke verzameling regels, wet-
ten en rituelen, die door
klerikale autoriteiten waren
opgesteld en die de gelovige
mens maar domweg, vaak
zonder te begrijpen, moest
accepteren. Daarbij had ie-
der kerkgenootschap zijn
eigen regels en wetten, waar-
over niet gediscussieerd kon
worden. In katholieke krin-
gen was het zelfs ongewenst
dat gewone mensen, zoals u
en ik, de Bijbel lazen. Er
stond vaak een kerkelijke
straf op. Vandaar dat de ken-
nis van de Bijbelse geschie-
denis bij rooms-katholieke
gelovigen tot op heden vaak
gering is.

Nog in 2002 ontstond er een
rel rondom het oecumeni-
sche huwelijk van de protes-
tantse prins Maurits en de
katholieke Marilène van den
Broek. Het ergste vonden
religieuze scherpslijpers dat
koningin Juliana tijdens de

trouwdienst als protestantse
ter communie ging. En na de
begrafenis van prins Claus op
15 oktober van datzelfde jaar
werd geprotesteerd dat de uit
de rooms-katholieke kerk
getreden priester Huub Oos-
terhuis een (overigens briljan-
te) rouwrede hield.

In de jaren
daarna werd
het mode om
met religie en
gelovigen de
spot te drijven.
Voor rabiate
atheïsten was
altijd wel een
dagblad of
tijdschrift te
vinden dat hen
ruimte bood
voor vaak

grove beledigingen.
In de katern ’Spiritueel’ van

Elsevier verscheen in 2003 een
anoniem artikel getiteld ’Mo-
reel allegaartje’. Daarin werd
beweerd dat de Tien Gebo-
den, waarin onder meer staat
dat de mens niet moet moor-
den, niet stelen, geen valse
getuigenis mag afleggen en
niet met de vrouw van de
buurman naar bed moet gaan,
ongeschikt is voor de moderne
samenleving. Daarbij werd
voorgesteld enige nieuwe
geboden in te voeren, bijvoor-
beeld: ’Gij zult genieten’.

Niet zo lang geleden hebben
wij ook de nationale rel be-
leefd over het onderwijs in
het ontstaan van de wereld.
Waren onze aarde en ons uni-
versum door een bovenmen-
selijke instantie geschapen (de
zogenaamde Creatie), of wa-
ren die geleidelijk spontaan
tot stand gekomen (de zoge-
naamde Evolutie)? Die vraag
is in wezen net zo onzinnig als
de stupide stelling dat een
religieus mens geen weten-
schapper kan zijn. Religie is
nooit weggeweest in de men-
selijke samenleving. Reeds
heel lang geleden trachtten
onze verre voorouders ant-
woord te geven op religieuze
oervragen. Zoals bijvoorbeeld
de zin van het leven. Dat was
veel moeilijker, dan antwoord
te geven op een exact pro-
bleem dat proefondervinde-
lijk te onderzoeken valt.

Ook nu weer, bij de discus-
sies over ritueel slachten ziet
men voortdurend dat de es-
sentie van het probleem
wordt bedolven onder een
camouflagenet van niet ter
zake doende argumenten en
moeilijke intellectualistische
formuleringen.

Zo meldt de Raad van State
dat ’dieren naar de huidige
rechtsopvatting geen dragers
van rechten in juridische zin
zijn. Ten onrechte zou bij de
discussies het beeld worden
opgeroepen als zouden dieren
rechtssubject zijn, met een
vergelijkbare status als men-
sen.’ En de staatssecretaris
van Landbouw, Henk Bleker
(CDA), waarschuwde voor
’belangrijke spanningen met
de grondwet’.

En al die bla-bla wordt al-
leen maar over ons uitgestort
om maar niet te hoeven pra-
ten over waar het echt om
gaat. Namelijk dat het door-
snijden van de hals, het zoge-
naamde kelen of strot afsnij-
den, een uiterst traumatisch
en weerzinwekkend gebeuren
is dat je geen enkel dier mag
aandoen. Het is dan ook niet
voor niets, maar ook hypo-
criet, dat beelden hiervan
nooit of zelden te zien zijn.

Daarom is het volmaakt
onbegrijpelijk dat een zo af-
schuwelijke slachttechniek
een prominente rol zou spelen
in een hoog ontwikkelde reli-
gie zoals de Joodse, die als
eerste de begrippen mededo-
gen, dierenbescherming, als-
mede de Tien Geboden heeft
geformuleerd: de grondleg-
ging van onze westerse joods-
christelijke cultuur.

Eis zes jaar voor
doodslaan peuter

Van een onzer verslaggevers
DEN BOSCH, zaterdag

Cheyenne was een vervelend kind in de ogen van de verliefde
dames Farrion K. (23) en moeder Joharra K. (22) uit Valkens-
waard. Ze werd maandenlang dagelijks mishandeld als ze niet
wilde eten of niet ging slapen.

Op 3 april vorig jaar wilden
de vrouwen gaan stappen in
Rotterdam maar het meisje
kon niet slapen. Nadat de moe-
der de peuter had geschopt,
sloeg Farrion zo lang totdat de
peuter bewusteloos raakte.
Toen ze besefte dat ze te ver
waren gegaan, belde de moe-
der een ambulance. Cheyenne
stierf enkele uren later aan
hersenletsel.

De officier van justitie in
Den Bosch eiste tegen Farrion
K. zes jaar cel omdat ze de 2-ja-
rige dochter van haar vriendin
heeft doodgeslagen. Volgens
het Pieter Baan Centrum is
Farrion volledig toerekenings-
vatbaar.

„De riem lag op tafel klaar ”,

aldus officier Anne-Marie Rui-
js. „Als zenietwildeetenwerd
zehiermeegeslagen.Ookals ze
huilde of niet wilde slapen
werd ze geslagen en geschopt.
Uit het sectierapport blijkt dat
het meisje vele letsels had.”

Volgens getuigen was het
kleine meisje bang van de
twee vrouwen en is ze lang-
zaam murw geslagen. Tegen
Joharra werd donderdag een
jaar cel, waarvan negen
maanden voorwaardelijk, ge-
eist voor stelselmatige mis-
handeling van haar dochter.
Uitspraak op 8 juli.

Mary-Anne verdween in bergdorp
Van een onzer verslaggeefsters

NERJA (Spanje), zaterdag
De verdwenen Nederlandse toeriste Mary-Anne Goossens

(48) is het laatst gezien in het bij vakantiegangers populaire
bergdorp Frigiliana. De Spaanse politie houdt rekening met
een misdrijf.

„Zowel de lokale als de nationale politie en de recherche
zijn ingezet”, zegt Mary-Annes zoon Fritz Korten. „Foren-
sisch experts hebben mijn moeders hotelkamer en haar spul-
len onderzocht. Ook is er dna van mij en mijn zus afgenomen.
Helaas heeft de politie mijn moeders gsm nog steeds niet uit-
gepeild. We staan in nauw contact met een Nederlandse con-
sul en krijgen geweldig veel steun van Nederlanders hier.”
Gisteren is met man en macht gezocht naar de alleenstaande
bibliothecaresse uit het Limburgse Stramproy, die vorige
week in Nerja onder verdachte omstandigheden verdween.
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’Absoluut
geen gebrek
aan respect’
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