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Cel voor man die
agent bedreigde

ÖZCAN AKYOL

Gele hesjes
V

eel mensen wisten niet dat
de actiebeweging van de
‘gele hesjes’ in Nederland
nog bestond, totdat vijf van die
kermisklanten plotseling opdoken
in het Torentje.
De gasten trokken daar de aandacht, niet omdat ze de ministerpresident klem hadden geluld,
met goede argumenten en een bevlogen pleidooi, maar vooral omdat ze zich buitengewoon proleterig gedroegen.
Eén dame gaf Rutte ostentatief
geen hand, omdat ze hem een nitwit vindt, en een ander kwam bellend binnen gewandeld, zoals hysterische zakenmannen weleens
langs kassamedewerksters lopen –
daar is zelfs een overheidscampagne op gebaseerd.
#doeslief
Wat ik me vooral afvroeg, was
waarom onze premier deze ongemanierde lieden überhaupt wilde
ontvangen.
Ze vertegenwoordigen zogenaamd de ‘gele hesjes’, maar wat
die club met name heeft gepresteerd, is uitblinken in nietszeggende lulligheid. Daarbij etaleerden ze het gebrek aan talent om

een massale protestgroep op te
richten.
Namens wie zaten ze daar? Ik
heb nergens gelezen dat iemand
zich door hen gerepresenteerd
voelde, op dat moment in het Torentje – er was vooral veel plaatsvervangende schaamte.
Mark Rutte zei gisteren tijdens
zijn persconferentie: ‘Jongens. Laten we het nou over de inhoud
hebben. En waar zij voor staan.’
Het incident met de handjes die
niet geschud werden, moest niet
de hele zaak overschaduwen.
Maar hij weet ook wel dat ‘zij’ in
feite helemaal nergens voor staan.
Ze zijn vooral tégen alles. Ze willen dat de NOS verdwijnt, pleiten
voor een vertrek uit de Europese
Unie, vinden dat we moeten stoppen met immigratie en als het
even kan, mogen alle windmolens
ook omgezaagd worden.
Er zijn wel degelijk problemen
in dit land, bijvoorbeeld in de zorg
en op het gebied van de sociale
huurwoningen, maar wie een oplossing hiervoor zoekt, moet niet
met broze zielen praten die zich
‘gele hesjes’ noemen en vervolgens de premier uitmaken voor
‘kankerlijer’.
Vreemd genoeg vormde die laatste uitlating, tijdens een campagnebijeenkomst, reden om de groep
uit te nodigen. Een cynicus zou
kunnen zeggen: onze premier
speelde een strategisch spel. Hij
nodigde die mensen uit, zodat het
volk kon zien dat hij echt wel naar
iedereen luistert.
Het is wel te hopen dat dit geen
precedent schept. Straks mag iedere scheldende dorpsgek nog op
bezoek in het Torentje. Aan de andere kant: zo slecht was dit circus
niet voor Rutte. Hij heeft één actiegroep vakkundig onschadelijk
gemaakt. Of nee, dat deden zij
vooral zelf.

Ze blinken uit in
nietszeggende
lulligheid

Toos & Henk

Paul Kusters

De 39-jarige Dennis E. uit
Bathmen moet vier
maanden de cel in omdat
hij een agent met een
mes te lijf ging. Dat gebeurde in oktober 2018
toen de man uit zijn woning dreigde te worden
gezet nadat hij herhaaldelijk geluidsoverlast veroorzaakte. De deurwaarder verwachtte problemen en had daarom
agenten meegenomen.
De verdachte verschanste zich op zijn balkon tot hij plots met een
groot keukenmes in zijn
handen op een van de
agenten afstormde.

DEVENTER

Werkgevers azen
op Roto-personeel
Werkgevers kloppen
massaal aan bij de failliete drukkerij Roto
Smeets in Deventer om
personeel over te nemen.
Volgens Mieke Lindhout,
personeelsadviseur bij
het bedrijf, hebben zich al
bijna 200 werkgevers
gemeld. Deze week werd
duidelijk dat er definitief
geen doorstart komt voor
de drukkerij. Bij het bedrijf in Deventer werkten
tot het faillissement nog
zo’n 290 mensen.

Marco van den Berg

Mama slaat en bedreigt papa. Papa
vlucht naar de opvang. En ondanks
tussenkomst van instanties, mag
mama bepalen of papa de kinderen
ziet. Voor haar een mooi middel om
papa onder druk te zetten. Met allerlei voorwaarden houdt ze hem
aan het lijntje. Gevolg? Papa ziet
zijn kinderen bijna nooit meer.
Dat is in een notendop het probleem van vaders in de mannenopvang, vertelt Esther Markink. Zij is
van stichting Kadera uit Zwolle, die
een van de zes opvangcentra voor
mannen in Nederland heeft. ,,We
horen overal hetzelfde. Dit is een
landelijk probleem.’’

Dwars
Moeders hebben volgens haar juridisch meer mogelijkheden, krijgen
van instanties vaker het voordeel
van de twijfel en gebruiken die positie om vaders dwars te zitten.
Sommige vaders zijn zó moe van
het strijden dat ze na zeven jaar de
moed opgeven, schetst Markink.
,,Maar kinderen hebben recht op
hun vader. Dit is echt heel beroerd

geregeld. Daar lopen we hier dagelijks tegenaan.’’
Slechts sporadisch lukt het een
vader zijn kinderen mee te krijgen
naar een opvang. Bij moeders is dat
veel vanzelfsprekender. De mannenopvang van stichting Arosa in
Rotterdam herkent de problemen:
zelfs als vaders de ouderlijke macht
hebben, lukt het niet om gelijke
omgang te regelen. De vader kan de
stap naar de rechter wagen, maar
dan is hij ook vele maanden, soms
jaren aan het procederen, zeggen de
hulpverleners van Arosa.
Meerdere Kamerfracties sturen
aan op een snelle oplossing. Volgens CDA-Kamerlid René Peters
genieten vrouwen meer bescherming omdat ze als underdog worden gezien. Niet alleen juridisch,
maar ook in de beeldvorming. ,,Als
dit de uitkomst is, kan dat nooit de
bedoeling zijn.’’ Peters wil dat
staatssecretaris Paul Blokhuis het
probleem in beeld brengt en vraagt
passende maatregelen.
D66-Kamerlid Vera Bergkamp
schrijft met de VVD een initiatiefwet die een koppeling maakt tussen
erkenning en gezag: als een vader
zijn kind erkent bij de geboorte, is
er automatisch ouderlijk gezag.
Volgens Bergkamp verstevigt die
wet ook de positie van mannen in
de opvang. ,,Daarnaast zien we dat
omgangsregelingen niet altijd worden gerespecteerd, waardoor de
man vaker buitenspel staat. Dat is
hartverscheurend.’’ SP-Kamerlid
Maarten Hijink vindt dat goed gekeken moet worden bij welke ouder
het kind het veiligst is.
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HOOGEVEEN

Vrijspraak voor
moeder Sharleyne
De moeder van Sharleyne, het 8-jarige meisje
dat in 2015 om het leven
kwam na een val van een
flat in Hoogeveen, is gisteren door de politierechter in Leeuwarden vrijgesproken van de mishandeling van een vrouw in
2016. Het slachtoffer is
een kennis van de oudbuurman van de moeder.
In de zaak rond haar
dochtertje werd ze vorig
jaar vrijgesproken; het
hoger beroep loopt nog.

Rookverbod in
deel Adelaarshorst
In het stadion van Go
Ahead Eagles mag
vanaf volgend seizoen in
drie van de 23 vakken
niet gerookt worden. De
club wil supporters tegemoetkomen die hinder ondervinden van
rook op de tribune.
facebook.com/toosenhenk

Per jaar raken tientallen mannen
die vluchten voor huiselijk geweld het contact met hun kinderen kwijt doordat de moeder in
ons land juridisch wordt voorgetrokken. Dat zeggen woordvoerders van mannenopvanglocaties
in Nederland, die de noodklok
luiden. CDA komt met Kamervragen. Ook SP, VVD en D66
dringen aan op een oplossing.

Zwolle

Deventer

toosenhenk.nl

Mannenopvang
slaat alarm over
macht moeders

Plan voor een drijvend
zonnepark op IJsselmeer
Duizenden zonnepanelen die op
eilanden over het IJsselmeer
drijven. Als het aan D66 ligt
wordt bijna 4000 hectare, bijna
4 procent van de oppervlakte
van het IJsselmeer, vol gelegd
met zonnepanelen. Een miljoen
Nederlandse huishoudens zouden hiermee moeten worden
voorzien van stroom.
Merten Simons
Lelystad/Kampen

Matthijs Sienot, Tweede Kamerlid
namens D66 uit Kampen, presenteerde dit plan gisteren. De panelen
die hij voor ogen heeft, zijn golfbe-

stendig en worden alleen aangelegd
op plekken waar impact op de natuur en visserij minimaal is.
Doordat de zon op het water reflecteert, hebben deze drijvende
zonnepanelen een hoger rendement dan zonnepanelen op daken.
Dit rendement kan met systemen
die meedraaien met de zon nog hoger worden. Deze panelen kunnen
tot 30 procent meer stroom leveren
dan een gemiddeld zonnepaneel op
een dak of op een weiland.
Het plan volgt op recente cijfers
van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) waaruit blijkt dat
Nederland ver achterloopt op het
gebied van schone energie.

