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Protest Friese boeren naar Den Haag: stop met tegen ons schoppen

Marianne Thieme Boegbeeld van Partij voor de Dieren vertrekt

Jos van der HorstWethouder had willen opstappen om zorgbeleid

WK atletiek Sifan Hassan spurt naar goud op 10.000 meter
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Leeuwarden | Het wordt tijd om de
hakken in het zand te zetten, in ver-
zet te komen tegen verruwing en ver-
harding die norm lijkt te zijn gewor-
den in onze samenleving. Dat plei-
dooi hield burgemeester Roel Sluiter
van Harlingen gisteren in de doops-
gezinde kerk in Leeuwarden.

Sluiter sprak op een symposium
van het Platform Levensbeschou-
wing in Kleurrijk Fryslân en de Roze-
kruisers Orde AMORC. Het thema:
verbinding.Maar Sluiternamdegele-
genheid te baat om zijn zorgen te ui-
ten over wat hij ziet gebeuren in de
wereld en in de Nederlandse samen-
leving. In het groot en in het klein.

Hij verwoordde wat we massaal
zien gebeuren. ,,Verruwend woord-
gebruik, scheldpartijen en mensen
belachelijk maken. Het woord ‘res-
pect’ is in dit verband misschien wel
het meest misbruikte woord in deze
tijd. Hoe vaak wordt er niet ‘respect’

opgeëist door types die zelf aller-
minst van enige achting naar ande-
ren blijk geven? Hoe vaak wordt niet
gezegd ‘met alle respect, maar...’ en
dan wordt iemand genadeloos afge-
broken.”

Sluiter pleit voor een revival van de
schijnbaar verouderde begrippen in
de maatschappelijke omgang: ,,Voeg
je, pas je eens aan en doe normaal, zou ik
heel veel mensen willen toeroepen
en dan heb ik het over mensen in de
top van onze nationale politiek tot
aan de wijze waarop wij onze me-
ningsverschillen soms op straat uit-
vechten.”

75 jaar bevrijding
Hij wees erop hoewe sinds begin sep-
tember begonnen zijnmethet vieren
dat het 75 jaar geleden is dat Neder-
land in verschillende etappes bevrijd
werd van de Duitse fascistische en ra-
cistische bezetting. ,,Het is, met de
huidige levensverwachting nog niet
eens één mensenleven geleden dat
‘we’ er hier, in het beschaafde West-
Europa, een onvoorstelbare, nog niet
eerder vertoonde puinhoop van had-
den gemaakt.”

,,Het is van een onwaarschijnlijke

veerkracht waarmee het gelukt is be-
schaving te laten terugkeren in Euro-
pa na 1945. Maar die veerkracht én
die capaciteit tot razendsnel verval
naar barbarij zijn kennelijk twee
kanten vandezelfdemedaille in onze
geschiedenis. En naast alles wat
mooi, hoopvol en kansrijk is - en dat
is er! - zie ik te veel tekenen van die
afgrond waar we niet naartoe willen,
maar waar we, zie de geschiedenis,
zie wat er om ons heen gebeurt, zó
weer in kunnen storten.”

Het ,,monster in de samenleving”
van heftigheid, kwaadaardigheid en
haatmoet getemdworden,meent de
burgemeester van Harlingen. Daar-
voor is gezamenlijk verzet nodig.

Sluiter, sociaal-democraat, was
fel op de Partij voor de Vrijheid en
Forum voor Democratie. ,,Ze heb-
ben een mening die ik op heel veel
punten niet deel, maar dat is hun
goed recht. Het is immers het ken-
merk van onze democratie dat we
het over allerlei dingen niet eens

zijn. Hun partijnamen zijn trou-
wens allerminst onheilspellend;
Partij voor de Vrijheid, Forum voor
Democratie. Precies wat we willen
toch? Maar: er zijn wel eens eerder
namen aan partijen gegeven die
aanzienlijk onschuldiger klonken
dan ze waren. En PVV en FvD zijn
naar mijn opvatting nu juist niet de
partijen waar je uitkomt als je vrij-
heid en democratie wilt.”
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Sluiter: kom in verzet tegen verharding
• Burgemeester Roel Sluiter

(PvdA) wil revival van respect

Lodewijk Born

Flaeijelfeest

Boerenoptocht in Nieuwehorne voert terug naar vroeger

De boerenoptocht op het Flaeijelfeest in Nieuwehorne trekt elk jaar veel bekijks. Zaterdag was het weer zover. Deze vrouw rijdt op een historische trekker, maar er deden ook andere
oldtimers, stoommachines, koetsen en sjezen aan de optocht mee. Een acteur verkleed als Domela Nieuwenhuis opende de nostalgische optocht. Er gingen ook mensen verkleed als
‘oproerkraaier’. Net als in de tijd van Domela protesteerden zij tegen slechte arbeidsomstandigheden. Foto: Rens Hooyenga

Een bekende Siciliaanse kok die is gearresteerd wegens drugsbezit en
-handel, was naar eigen zeggen op zoek naar nieuwe smaken en niet
uit op winst uit drugshandel. Het verweer van de kok uit Trecastagni
komt erop neer dat hij onder meer met marihuana experimenteerde
als ingrediënt voor maaltijden en geen drugscrimineel maar ,,een
agroalimentair consultant” is. Hij werkt naar eigen zeggen aan de
keuken voor het derde millennium. Hij vindt dat een goede chef ge-
drogeerd wordt door smaken en ook een alchemist is. Bij hem thuis
vond de politie onder meer twee metershoge marihuanaplanten en
andere drugs. Ook stonden er potten, blikjes en flessen van gewone
Siciliaanse producten waarin cannabis is verwerkt. Het is nog niet
bekend wat de rechter over deze culinaire experimenten denkt.

Chefkok is te experimenteel
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Het weer vandaag
Gemiddeld in Fryslân


