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Wat U Zegt

’Ik herkende enorme
pijn’
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H

iddink is een
ramp voor ons
voetbal. Hij zit
ongeïnteresseerd op de
bank. Vergelijk dit met
coach Jürgen Klinsmann,
die zijn team vurig aanmoedigde. Bovendien heeft
Hiddink een PSV-tic. Met
angst kijken wij naar 12
juni a.s., waar uitschakeling zeer wel mogelijk is.
Bob Dammers

Onvolledig

Minister Dijsselbloem
geeft over de ontslagen
NS-topman Timo Huges
aan dat zijn vertrouwen in
hem is verdwenen. ’Er is
expres onvolledige informatie verstrekt’, ’Hij had
onjuiste en onvolledige
verklaringen afgelegd’, ’Hij
heeft fout gedrag getoond’
en ’Hij heeft een zwak
ontwikkeld beoordelingsvermogen en een beperkte
reflectie’. Dit zijn nu precies de gedragingen die ik
al eerder voorbij heb zien
komen over de Europese
naheffing(en) en de uitleg
daarover aan de Tweede
Kamer. Wie was daarvoor
ook alweer verantwoordelijk en wie gaat deze man
ontslaan?
G. Krap, Hem

Stoer

NS-topman Huges loog
glashard en kan na harde
woorden van ’kijk mij eens
stoer doen’ Dijsselbloem
vertrekken. Onze politici
doen niet anders, maar
blijven lekker zitten. Gek of
gek?
Peter Boersen,
Schagen

Smaak

De briefschrijfster die
vindt dat NOS-’anchor
woman’ Annechien Steenhuizen een nieuwe stylist
nodig heeft, heeft een
smaak als een aardbei. Als
er iemand altijd op-en-top
uitziet, is het wel Annechien. Ik waardeer haar
beschaafde en prachtige
outfits en – mooi meegenomen – haar mooie stem.
Pita de Haas,
Hilversum

De klos

Laten we ons niet tegen
elkaar laten uitspelen…
Zowel jongeren als ouderen
zijn flink de klos (WUZ
06-06). Alsjeblieft geen
wedstrijdje wie het ergste
getroffen is!
P. Schaeffer

Eerste Kamer

Onlangs stond in de
krant dat de exitpremie
weer torenhoog wordt (Tel.
01/06) dankzij een maas in
de nieuwe WWZ-wet van
minister Asscher. Was het
niet mede de taak van de
Eerste Kamer om zulke
onjuistheden te voorkomen?
Cor Veenma,
Assen

Verdrietig laat
beheerder
Anje de Boer
aan haar
medewerkers
een leeg
vogelnestje en
de eitjes zien
waarop de
gestolen
vogeltjes
zaten te
broeden.
FOTO JAN VAN
EIJNDHOVEN

Minister Bussemaker, steeds
hoger niveau is nodig
FOTO PPE/NIEBOER

Niveau

Minister Bussemaker
weet dit blijkbaar niet,
maar de toekomst vraagt
om steeds meer automatiseerders, ingenieurs en
materiaaldeskundigen op
het hoogste niveau. Er is
geen plaats meer voor
laagopgeleide jongeren.
Stef Bouwhuis

Actie

Belastingen zijn een
noodzaak om een fatsoenlijke gemeente te besturen.
Maar… ik adviseer álle
Nederlanders om bij iedere
verhoging die onacceptabel
is, en dat gebeurt vanaf dag
één verzeker ik u, via de
mail bij de gemeentelijke
bestuurders te protesteren.
Wachten op verkiezingen
en zgn. ’afrekenen’ heeft
geen zin. De veroorzaakte
verhogingen worden tóch
niet teruggedraaid. Directe
actie is het beste.
J. Jansen, Lelystad

Absurd

Wekenlang wordt er
onderhandeld over de
teruggave van 300 miljoen
door Griekenland aan de
ECB. 400 miljoen kost 24
uur vergaderen van de G7
bij Merkel, o.m. om de top
te beschermen tegen boze
activisten. Een absurde
verhouding van kosten,
waar ook wij aan meebetalen. Terwijl Rutte niet mee
mag doen en in India Hollandse appels en peren
probeert te verkopen. Is er
nou echt geen eiland waar
én die activisten niet naartoe kunnen én de G7-top
voor slechts een paar miljoen weer geen oplossing
voor de wereldeconomie
kan bedenken?
Drs. Willem Heijster

Eerlijk

Ik zou wel eens willen
weten of er bij onze top
ook nog iemand zit die
eerlijk is. Ik kan de tv niet
aanzetten of de krant
openslaan of het gaat over
zelfverrijking. Ik voel me
danig in de maling genomen. Gooi al die hoge pieten eruit en zet een paar
gewone mensen neer, dan
blijven er veel meer centen
over en hoeven wij niet
zoveel belasting te betalen.
Misschien komt er dan een
einde aan dat gegraai.
Klaas Tol
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Nederlandse Luna is de eerste niet-Spaanse flamencozangeres

ONDER REDACTIE VAN COOSJE HISKEMULLER

’Hiddink een ramp
voor ons voetbal’
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Vogels gevlogen…
Kinderboerderij staat voor raadsel na diefstal ’goedkope’ dieren
door Joris van Duin en
Vera van Winkelen
Anje de Boer (24) is verdrietig. Zij is de beheerster van kinderboerderij
MEK in Oosterhout. In
haar handen houdt de
Brabantse de eitjes van
zangvogeltjes. „Die zullen
nooit geboren worden.”
Dieven roofden de volwassen dieren uit de
volière van de kinderboerderij.
Om half negen ’s ochtends
ontdekte de dierenvriendin
dat er amper vogels in de volière zaten. Onbekenden
hadden de grote kooi in de
nachtelijke uurtjes bijna helemaal leeggeroofd.
„Veertig kanaries, Japanse meeuwtjes en zebravinken
zijn
weg: helemaal geen
bijzondere
vogels die,
als je ze
doorverkoopt, in totaal
misschien honderd euro
opleveren”,
stamelt ze. „Het is me dan
ook een raadsel waarom dieven al die moeite doen om
vogels weg te halen. Feit is
wel dat ze ons met een flinke last hebben opgezadeld.”
Niet de diefstal zelf, het
gat in het hek of het opengebroken slot, maar het verloren gaan van de eitjes die de
vogels aan het uitbroeden
waren, vindt De Boer het
ergste. „Ze in een broedmachine leggen en de jonge vogels daarna met de hand
voeren kost veel te veel tijd.”
De talloze steunbetuigingen doen de dierenvriendin goed. „Mensen bieden
momenteel zelfs nieuwe
vogels aan. Dat is natuurlijk super!”
Hoewel er af en toe kinderboerderijdieren worden
mishandeld, komt diefstal
van dieren niet vaak voor.
De Vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen
noemt de ontvoering van de
Brabantse vogels ’vervelend’ „Gelukkig gebeurt het
maar incidenteel”, zegt een
woordvoerster.
Op kinderboerderijen komen dierendiefstallen mis-

schien weinig voor, vogelhouders hebben er wel veel
last van. Dieven hebben het
voorzien op bepaalde gevederde dieren, omdat ze veel
geld opleveren. Parkieten
van een bijzondere soort
kosten soms wel honderden
euro’s.
Hans van der Stroom, coordinator van de Bond van
de Vogelliefhebbers, hoort
verhalen zoals die van Anje
de Boer maandelijks. „Dieven hebben twee tactieken.

Of ze stelen een grote hoeveelheid goedkope vogels.
200 kanaries van 25 euro
per stuk bijvoorbeeld. Of ze
nemen één heel dure vogel
mee, bijvoorbeeld een papegaai.” Hoeveel vogels er precies worden gestolen, is niet
bekend. „Het gebeurt heel
vaak, maar er is geen landelijk meldpunt. Ook de politie houdt het aantal diefstallen niet bij. Het heeft voor
hen duidelijk geen prioriteit.”

Volgens de vogelkenner
maken sommige vogelhouders het wel heel makkelijk
voor de dieven. „Ze staan
met naam en toenaam in
een catalogus van een vogelshow. Iemand die kwaad
wil, hoeft dan alleen maar
naar de tentoonstelling om
te kijken wie de duurste vogel heeft. Wij roepen onze
leden op hun volière met
een slot af te sluiten, maar
veel mensen zien het gevaar niet.”

VEEL SPANJAARDEN MOETEN
ER NOG EVEN AAN WENNEN:
een flamencozangeres van
niet-Spaanse origine. De Nederlandse Luna Zegers studeerde gisteravond als allereerste buitenlander af op flamencozang aan het Esmucconservatorium in Barcelona.
door Sophie Kluivers

B

innen de flamencodans en -gitaar
hebben al wel enkele buitenstaanders hun sporen
verdiend, de zang was tot nu
toe een louter Spaanse aangelegenheid. Het prestigieuze Esmuc-conservatorium is de enige plek ter wereld waar flamencozang op
hoog niveau gedoceerd
wordt.

Luna Zegers
studeerde
gisteravond
als allereerste buitenlander af op
flamencozang aanhet
-conservatorium in
Barcelona.
„Het is lastig
om door te
dringen in
die wereld.”
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„Het is lastig om door te
dringen in die wereld. De
Spaanse flamenco is van
oudsher een traditie waarvan de codes binnen families worden doorgegeven”,
zegt Zegers.
Haar donkere ogen, de
emotie in haar zang, een

’Voor nuchtere
Nederlanders
heftige vorm van
expressie’
snik in de stem die hoort bij
flamenco en een prachtige
Spaanse jurk; als Zegers op
het podium staat verraadt
niets haar afkomst. Ze voelt
zich thuis in de karaktervolle muziekstroming. „Dat is
niet voor iedereen weggelegd”, zegt ze. „De flamencozang is een mengeling van
klaagzang en uitbundige
vrolijkheid, met voor nuchtere Nederlanders een soms
wat heftige vorm van expressie.”

Levenservaring

Flamenco is ontstaan
binnen arme milieus. De
teksten gaan vaak over een
verloren liefde, ziekte, depressie en de dood. Om dat
goed over te kunnen brengen, moet je een bepaalde
levenservaring
hebben,
vinden de Spanjaarden. Zegers heeft als jonge vrouw

al veel meegemaakt.
Voordat ze
haar eerste
stappen zette in de flamencowereld,
verloor ze in
zes jaar tijd haar vader,
moeder en haar zus aan
ziekten. „Het hele gezin
waarin ik was opgegroeid,
was me ontvallen.”
Ze studeerde politicologie
toen ze op haar 25e haar
moeder moest begraven. Ze
overleed aan de gevolgen
van kanker. Zegers’ vader en
zus waren een paar jaar eerder beiden overleden aan
een hersenziekte. „Het
was het moment dat ik
koos voor de muziek. Ik
ging jazzzang studeren
aan het conservatorium in
Amsterdam.”
„Door al het zingen,
kwam ik in contact met
mijn emoties. Het was te
heftig. Iedere keer dat ik
zong, brak er een tranenstroom door. Ik laste een
studiepauze in en vertrok
naar India.”
Gek genoeg was dat de

plek waar ze voor het eerst
in aanraking kwam met flamenco. „De flamenco is beinvloed door verschillende
culturen, ook door de Indiase. Muzikanten die ik er ontmoette, lieten me de muziek
horen. Ik was zo verbaasd
dat het uit Europa kwam.”

Dood

In de flamenco vond ze
wat ze in jazz miste. „Een
manier van expressie. Flamenco raakte me veel dieper. Het thema van de dood
is normaal. Er wordt volop
over gezongen.”
In eerste instantie nam
Zegers in 2006 drie maan-

lijk diep. Ik herkende enorme pijn. Er was een connectie met het verdriet dat ik
zelf voelde. Ik heb toen zo
zitten huilen.”
Haar toelating aan het
conservatorium van Barcelona was uniek. De meeste
Spanjaarden vonden het
fantastisch. „Ze vinden het
een eer dat ik zo geïnteresseerd ben in hun muzikale
cultuur. Maar ik krijg ook
negatieve reacties. ’Afschuwelijk’, ’wat denkt ze wel
niet’, de berichten op mijn
Facebookpagina zijn soms
hard. Ik denk dat het voortkomt uit een angst voor buitenstaanders in hun traditionele wereld.”
Zegers is klaar
om als flamencozangeres de wereld te veroveren. Daarbij verloochent ze haar
jazzachtergrond
niet. „Ik schrijf
mijn eigen muziek, wat nog niet veel gebeurt binnen het muziekgenre en gebruik daarbij
ook jazzinvloeden. Ik wil de
wereld van de flamencozang moderniseren.”

’Iedere keer dat
ik zong, braken
er tranen door’
den les in Sevilla. „Ik kocht
heel veel cd’s en zat op mijn
kamertje naar de muziek te
luisteren. Hoewel ik de
woorden nog niet verstond,
raakten ze me zo ongeloof-

,

Hou t kort
Bert Dĳkstra
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Wij, luilakken

nteressant, die theorie van vakantieganger
René in De Telegraaf op zondag: Nederlandse
toeristen zijn luier dan Grieken. René ligt
daar op ’t strand, ziet obers drankjes rondbrengen en denkt: ’Deze mannen werken vandaag
echt harder dan ik’. Geniaal!
Dé manier om begrip te kweken voor de Griekse premier Tsipras. Wij zijn luie kadavers!
Voor iedereen die, zoals René, in Tsipras een
held ziet, omdat hij maling heeft aan de EU en
weigert te bezuinigen… Voor iedereen met respect voor een leider die ’t verdomt om z’n schulden af te lossen… Reken even mee:
Van de Nederlanders tussen 55 en 65 jaar
werkt 60%. Van de Grieken uit die leeftijdsgroep
36%. Tsipras wil niet knagen aan de pensioenen
en ontslagbescherming herstellen. Dus knagen
wíj aan onze pensioenen en heffen wij onze ontslagbescherming op. Want íemand moet dokken,
toch? Volgende stap: vakantiegeld inleveren. Dat
heeft ook een voordeel. Kunnen we niet meer als
toerist luier zijn dan de Griekse gastheer.
Scheelt toch al snel een portie schuldgevoel.
Reageren: bdijkstra@telegraaf.nl

