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Dus die lieverds van pedoclubje Martijn willen in
debat met Kamerleden. Goed idee, jongens!

Fijn jullie maagdelijke harten uitstorten bij de dames
en heren van de politiek. Dat ’t zo moeilijk is om uit de
klauwen van de politie te blijven… Dat ’t om de drom-
mel niet meevalt om als veroordeelde opgesloten te
zitten tussen bonken van kerels, die een gezonde pesthe-
kel hebben aan kindermisbruikers… En dat ’t daarom
zo aangenaam is om in zo’n clubje als Martijn lief en
leed te kunnen delen.

Tips uitwisselen over hoe je uit de bak kunt blijven,
hoe je bij een dreigende inval zo snel mogelijk peuter-
porno van je schijf kunt wissen en hoe goed de loklolly
nog altijd werkt bij ’t hek van de crèche…

Gooi ze er maar uit, die verhelderende hartenkreten
van jullie! Kunnen de Kamerleden ze helder vastleggen
op een bandje en dat opsturen naar de OM-bazen, die
oordeelden dat ’t pedofielenclubje volgens de wet niet
verboden mag worden. Voer voor ’n écht debat: Welke
Vrouwe Justitia verlost ons van de griezels? 

➤Hou ’t KORT

Hartenkreten

Bert Dijkstra

reageren: bdijkstra@telegraaf.nl

Kom voor deze aanbieding naar de Vodafone winkel, 
kijk op vodafone.nl of bel 0800-0560.
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1 dag onbeperkt reizen
door heel Nederland ook
tijdens de zomervakantie

Reizen van 20 juni t/m 21 augustus.
Ga naar de winkel of bestel
direct online via hema.nl/ns

door IRIS HERMANS
BALLUM, donderdag

„De laatste dagen was er een dik tij. Alle
vuiligheid komt dan boven drijven.” Idea-
le omstandigheden voor de honderd jut-
ters en vrijwilligers die deelnamen aan de
afvaljutactie op Ameland. Pieter Jan
Borsch is voorzitter van de Juttersvereni-
ging. In zijn oor blinkt een gouden ring
met daarin zijn initialen. „De vissersman-
nen droegen vroeger zo’n oorbel. Als ze
dan verdronken en aanspoelden op het
strand, kon het ding als identificatiemiddel én begra-
fenisverzekering worden gebruikt.” 

Sinds 1993 houden de jutters
elk jaar een schoonmaakactie.
Ze werken samen met milieu-
organisatie KIMO, die het ’fis-
hing for litter’ stimuleert in
Europa. Gerbrand Bruin zit
ook bij de vereniging. Hij is
een man van de zee: machinist
op de veerboot als beroep,
strandjutten als hobby. „Ik
deed het vroeger al met mijn
vader. In 1969 vonden we een
tapijt van wel 75 m².” Nieuws-
gierigheid en een hang naar
avontuur kenmerken een jut-
ter, maar let op: „Rijk word je
er niet van.” Gezond wel. Ooit
spoelde een koelcontainer
aan. „Toen die open ging, rol-
den er honderden Red Delici-
ousappeltjes uit.” Het hele ei-
land at die week appels, „de
bakker maakte er zelfs taarten
van”. 

Noodzaak
Vroeger jutten de eilanders

uit noodzaak: ze hadden hout
nodig om te stoken. „Dat wa-
ren andere tijden.” Met hout
weten de jutters nog steeds
wel raad. In 2007 spoelde maar
liefst 600 m³ aan op het eiland.
„Ontzettend veel! Binnen een
dag was er geen houtje meer
over, het was allemaal gejut.”
Overal staan nu schuren en
meubels die van dat hout ge-
maakt zijn. „Dat was een
mooie dag voor Ameland.”

Om zijn vondsten veilig te
bewaren, gebruikt Gerbrand
zijn schuur als opslag. Zo staat

er een golfstick, hangen er
fietsbanden en liggen er kle-
dingstukken en computerspel-
letjes in een doos. En een Po-
dolski: „Na het WK van 2006
spoelden er poppen aan van
die Duitse voetballer, bijna ie-
dereen hier heeft nu zo’n man-
netje.” 

Tijd om de handen uit de

mouwen te steken. Maar wel
met werkhandschoenen aan.
Met grote trekkers wordt ie-
dereen op het strand afgezet.
Een blauwe zak in de hand,
ogen op het zand en water ge-
richt, en zoeken maar. „Alles
wat natuurlijk is, laten liggen
en de rest in de zak”, weet een

vrijwilliger. Snoeppapiertjes,
touwen, doppen, aanstekers,
geltubes, ballonnen, Italiaans
sinasblikje, strandschep, toi-
letverfrisser, een lege whisky-
fles: alles gaat erin. „Ik wil
even wat laten zien”, roept
Gerbrand vanaf de kwelder.
„Kijk, eitjes van de scholek-
ster.” En even verderop een
dode schat: het karkas van een
zeehond. „Helemaal schoon
gevreten.”

Vrijwilligsters Ria en Syl-
via, „ze noemen me Sil de
strandjutter”, doen al negen-
tien jaar mee met de jutacties.
„We plannen onze vakantie
hier omheen, zo leuk vinden
we het.” Ria loopt met een
stok, maar vandaag lijkt het

alsof ze vliegt. „Dit werkt voor
mij therapeutisch: ik maak be-
halve het strand ook mijn
hoofd leeg.” Scholieren Jaap
en Gert Jan zijn beiden 15 jaar
en vinden het jutten ook leuk,
maar vooral om een andere re-
den: „We krijgen er stagepun-
ten voor.”

Het einde nadert: de blauwe
zakken raken voller, het
strand oogt schoner. Iedereen
springt weer op de trekker en
met de vaart erin rijdt Ger-
brand naar de verzamelplek
waar het afval wordt afgele-
verd. Hier komen de stoere
strandjutters en jutters-voor-
een-dag samen om de avond af
te sluiten. De gratis blikjes
bier vinden gretig aftrek en
menig jutter haalt voor een
derde keer een broodje ham-
burger. Jaap en Gert Jan vra-
gen aan de voorzitter of hij
hun stagepapieren wil onder-
tekenen en Ria en Sylvia be-
sluiten: „Volgend jaar zijn we
er weer bij!”

EEN ECHTE VAN
HAASTEREN!

door BART BOERSMA

BERGEN, donderdag
Drie keer per jaar staan leg-

puzzelfans, tot aan Engeland
en Amerika toe, te dringen
voor de winkels. Dan ver-
schijnt een nieuwe Jan van
Haasteren, een grootheid in
deze wereld. De vijfenzeven-
tigjarige inwoner van Bergen
(NH) wil voorlopig dan ook
van geen ophouden weten:
„Als ik zou stoppen met teke-
nen heeft het leven helemaal
geen zin meer.”

„Heel wonderlijk”, noemt
hij het succes van zijn cha-
otisch aandoende cartoons.
„Ik ontvang vanuit de hele we-
reld fanmail. Laatst was er een
man die schreef dat hij waar-
schijnlijk mijn auto heeft be-
taald, zo veel had hij van mij
gekocht.”

Aafje Anders
Vóór de geboren Schiedam-

mer doorbrak als puzzelcar-
toonist, werkte hij in de studio
van de legendarische teke-
naar Marten Toonder, bekend
van Olivier B. Bommel en
Tom Poes. Van Haasteren ver-
zorgde in de jaren 60 een jaar
lang de strip Aafje Anders in
deze krant. „Maar dat was
geen cartoon, dus ik had er
weinig lol in.” 

In zijn atelier, een schuurtje
in de achtertuin, vertelt hij dat
de basis voor de puzzelteke-
ningen werd gelegd in een
stripreeks over Baron van
Tast. „De uitgever vroeg of ik
veel geinige absurditeiten op
de achtergrond wilde tekenen.
Zoals een kindje dat een hand-
granaat in een prullenbak
gooit, of mensen die tegen el-
kaar opbotsen. Langzaamaan
verschoof mijn aandacht naar
grote posters waarin overal bi-
zarre taferelen te zien zijn. Ik
verstop er ook altijd een haai-
envin in, omdat het eerste ver-
haal van de baron daarover
ging. Dat is mijn handtekening
geworden.”

Toen hij in de jaren 80 merk-
te dat zijn humoristische car-
toons aansloegen, benaderde
hij spellenmaker Jumbo.
„Daar was men niet gelijk hap-
pig. ’Vinden de mensen dat
wel leuk?’ vroegen ze zich af.
Maar toen de verkoop begon te
lopen, hebben ze al snel het al-
leenrecht op de puzzels bedon-
gen. Nu heb ik zelfs een con-

tract voor het leven!”
Maar de posters blijven een

belangrijk onderdeel van het
succes. „Vrouwen hebben al

mijn puzzels, mannen verza-
melen de posterversie. En
doordat die overal hangen, ko-
men mensen er ook achter dat
er puzzels van zijn. Een tand-
arts mailde ooit dat hij er een
boven de stoel heeft hangen
omdat het mensen gerust-
stelt.”

Zelf zet hij zijn puzzels nooit
in elkaar. „Mijn vrouw wel.
Soms vraagt ze hulp, want ik
weet van bijna elk stukje van
al mijn puzzels waar-ie
hoort.”

’Als ik zou
stoppen

met
tekenen
heeft het

leven geen
zin meer’

door SOPHIE KUIJPER
VENLO, donderdag

„Dansen is mijn zuurstof, als ik het niet
meer zou kunnen, dan stik ik”, zegt de 16-ja-
rige Melvin. Hij zit in de vierde klas van het
Valuascollege in Venlo, op een vooropleiding
dans van de ArtEz hogeschool in Arnhem.
De leerlingen trainen minimaal twaalf uur
per week. Melvin wil niets liever dan profes-
sioneel danser worden. Net als de rest van
zijn klasgenoten. Maar door de aankomende
bezuinigingen in de kunst- en cultuursector
lijkt een toekomst bij een Nederlands dans-
gezelschap onmogelijk geworden. En dat ter-
wijl het grootste deel van de jongens en de
meisjes al vanaf hun tiende levensjaar kei-
hard aan het trainen is om het te gaan maken
in de danswereld.

„Dansen is een manier van
leven, je moet heel hard wer-

ken”, zegt Janneke Gordelbe-
ke (16). Klasgenoot Charlotte
van Meers (17) knikt instem-
mend: „Ik heb bijna geen vrije
tijd meer door deze opleiding,
maar dat is niet erg, want dan-
sen is mijn passie.” Het meisje
komt uit Gulpen en moet elke
dag minimaal vier uur reizen
om naar school te komen. 

„De meeste
leerlingen dro-
men al sinds
kinds af aan van
een carrière als
danser”, zegt
danslerares Lies-
beth Wiertz. „Ze
werken onvoor-
stelbaar hard en
zijn ontzettend
gemotiveerd.
Maar ik moet toe-
geven dat ik me
afvraag waar-
voor ik de kinderen nog op-
leid. De kans dat ze een baan in
Nederland vinden, is vrijwel
nul. Het is toch zonde dat al dit
talent verloren gaat?” Volgens
Inger Minnesma van FNV
KIEM (Kunsten Informatie
Entertainment Media) is met
de aankomende bezuinigings-
ronde in deze sector het toe-
komstperspectief voor de leer-
lingen dramatisch. 

Klasgenoot Robert Hem-

ming (16) maakt zich grote zor-
gen. „De gezelschappen waar
ik interesse in heb, krijgen zo-
als het er nu naar uit ziet geen
subsidie meer. Om in de over-
gebleven gezelschappen te-
recht te komen, moet je bijna
een perfecte danser zijn.” 

Ook Benatta Malagoni (19)
is zichtbaar teleurgesteld over

de bezuini-
gingsronde. Ze
is speciaal voor
deze opleiding
vanuit Italië
naar Nederland
gekomen. Be-
natta wil graag
voor een Neder-
lands gezel-
schap dansen.
„Ik hoop niet
dat ik achteraf
spijt krijg dat ik
hier naartoe ge-

komen ben”, zegt het meisje
in foutloos Nederlands. „Maar
als ik geen kans krijg om hier
te dansen, dan ga ik het in het
buitenland proberen.” Klas-
genoot Emma-Rose Thomp-
son (15) zegt droevig: „Ik weet
niet hoe we er moeten komen
als er geen plek voor ons is. Ge-
lukkig kent dans geen taalbar-
rière, dus kan ik het in ieder
geval ook ergens anders pro-
beren.”

SIL DE
’SCHONE’
STRANDJUTTER

Honderd mannen
en vrouwen gaan
vervuiling op
Ameland te lijf

’Volgend jaar
zijn we er
weer bij’

• Gerbrand Bruin is een man van

de zee: machinist op de veerboot

als beroep, strandjutten als hobby.

FOTO: JAN SPOELSTRA

• Gewapend met blauwe plastic vuilniszakken rapen leden van de Ame-

lander Strandjuttersvereniging vuil van het Amelander strand.

FOTO: JAN SPOELSTRA

BALLET AAN
BANDEN!

Fans staan in rij voor nieuwe ’breinbreker’ van 75-jarige puzzelmaker 

• Puzzelmaker en tekenaar Jan

van Haasteren: „Vrouwen

hebben al mijn puzzels, mannen

de posterversie.”
FOTO: MARTIN MOOIJ

’Ik vraag 
me af

waarvoor 
ik de

kinderen
nog opleid’

Danswereld luidt noodklok vanwege bezuinigingen

• Veel dansers zien

hun dromen in duigen

vallen vanwege de

aangekondigde bezui-

nigingen. 

FOTO: JAN-PAUL KUIT 
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