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Adjunct-hoofdredacteur Daniël 
 Gillissen heeft via een paginagroot 
artikel in het Nederlands Dagblad 
van 28 september zijn keuze voor 
een tattoo wereldkundig gemaakt, 
alsof hij zich voor deze populaire, 
 ordinaire trend moet verantwoorden. 
Hij beschrijft hoe hij zorgvuldig uit 
de tatoeage-kast is gekomen en 
maakt als persoon met een voor-
beeldfunctie hiervoor reclame. Zul-
len wij zijn voorbeeld volgen? 
Gillissens plaatje is heel eenvoudig: 
een kruis. Als ik het goed begrijp, 
helpt het zien van dit symbool hem 
om zijn geloof houvast te geven. 
Maar ik vrees dat na verloop van tijd 

het nieuwtje eraf is, er gewenning 
optreedt, waardoor zelfs het kruis 
nietszeggend wordt. Bepaalt die 
kruis-tattoo je identiteit? 
Terecht heeft hij opgemerkt dat an-
deren zijn kruis op z’n kop zien. Het 
omgekeerde kruis is juist een anti-
christelijk teken, maar dat wordt af-
gedaan als het probleem van de om-
standers. Hij stelt dat hij ‘niet meer 
van dit teken van Jezus’ verlossing af 
kan’. 
Dat kan wel hoor. Tegen betaling en 
wat pijn lijden, kan het ook weer 
verwijderd worden. Maar waarom 
zou het bij één plaatje blijven? Bij 
menigeen werkt het verslavend. <

Deze zomer wilde ik een horloge-
bandje kopen bij de HEMA. Er hing 
aan de grote stelling een zielig aantal 
van vijf bandjes. Deze week hoopte ik 
op bevoorrading, maar het zielige 
vijftal hing er nog steeds. Op de vraag 
wanneer bevoorraad zou worden, 
werd onwetend geantwoord. Dit is 
een typisch voorbeeld van hoe de 
HEMA langzaam wegzakt. <

ele ondersteuning en volledige vrij-
stelling van onderwijstaken.

onbevoegd
Tegelijk wordt er verder bezuinigd 
op aantallen contacturen en gekwali-
ficeerde docenten: steeds meer vak-
ken worden in projectvorm aangebo-
den en gegeven door onbevoegde of 
ondermaats opgeleide docenten.
Hiermee lijkt het mbo sterk op het 
hbo, waar de overhead inmiddels zo 
groot is, dat het instellingstarief (dat 
betaald moet worden als men geen 
subsidie ontvangt) maar liefst 9.000 
euro per student is. Zoals de bankiers 

vrij snel na de crisis alweer aan het 
graaien waren, werden de bestuurs- 
en managementlagen in het beroeps-
onderwijs ook na ‘Amarantis’ alleen 
maar groter. Hoe is het mogelijk dat 
amoreel gedrag dat door ieder wel-
denkend mens wordt afgekeurd, na 
een crisis toch op grote schaal blijft 
bestaan? Voor het onderwijs komt 
dat door de perverse prikkel die van 
de lumpsum-financiering uitgaat. In 
deze bekostigingssystematiek krijgen 
scholen ‘een zak met geld’, dat ze 
naar eigen inzicht mogen inzetten. In 
het beroepsonderwijs heeft dat ge-
leid tot voortdurende bezuinigingen 

op het primaire proces, uitdijende 
bestuurs- en managementlagen, en 
megalomane schoolgebouwen. 
Lumpsum-financiering vooronder-
stelt een zekere mate van moreel be-
sef bij degenen aan wie de ‘zak met 
geld’ in beheer wordt gegeven. Die 
vooronderstelling is onjuist geble-
ken. Lodewijk Asscher mag dan bij de 
Algemene Beschouwingen een poli-
tiek succesje geboekt hebben, door 
per motie een voorgenomen bezuini-
ging op het mbo ongedaan te maken, 
het had meer zoden aan de dijk gezet 
als hij de wijze van financiering ter 
discussie had gesteld. <

Het vroegere hoofdkantoor van Amarantis op de Zuidas in Amsterdam. De onderwijsinstelling viel in 2012 om, onder 
andere vanwege zelfverrijking van bestuurders.
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Scholen die niet willen leren

ingezonden Willem Jan Pijnacker Hordijk, Delft

Verantwoording van een tattoo

ingezonden Gustaaf Modderman, 
Veendam
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rechtgezet

 ▶ In het verhaal ‘Van 12 tot 20’ (ND 
29 september) staat dat Tweede 
Exloërmond in Groningen ligt. Dat 
moet Drenthe zijn. <

column
Madeleine van Toorenburg is Tweede Kamerlid 
voor het CDA. Dit is een veertiendaagse 
politieke column op dinsdag, die bij toerbeurt 
geschreven wordt door politici van CDA, 
ChristenUnie en SGP.

 Madeleine van Toorenburg nd.nl/columns

Levenslang straf
Tijdens de Dag Herdenken Geweldslachtoffers komen nabe-
staanden en belangstellenden samen om hun naasten te 
herdenken die door geweld om het leven zijn gekomen. Zoals 
vrijwel iedere derde zaterdag in september was ik er ook dit 
jaar bij, nu in Wolvega. In een grote tent voor het stadhuis 
kwamen ruim driehonderd mensen samen, uit alle windstre-
ken van ons land. De dag begint traditiegetrouw met het 
aansteken van een kaars op een tafel met daarop de foto’s 
van vermoorde dierbaren. Vervolgens worden er toespraken 
gehouden, gedichten voorgelezen, herinneringen gedeeld en 
tussendoor zwelt een mooi koor aan. Dit jaar ging veel aan-
dacht uit naar de ‘cold cases’, die om opheldering schreeu-
wen.
Ik ken er inmiddels veel mensen en hun verhalen en verdriet 
raken mij telkens diep. Het is voor hen een bijzonder waar-
devolle dag, want onder elkaar voelen ze zich nooit be-
zwaard om, ook na vele jaren, te praten over hun intense 
verdriet.

straten van Wolvega
Na het ochtenddeel verplaatsten we ons naar buiten om met 
(te) lange linten door de straten van Wolvega te lopen, linten 
met de namen van de verloren dierbaren. Een moeder vroeg 
mij haar te helpen met het vinden van de naam van haar 
kind. Ze klampte mij aan en zei: ‘Ik ben mijn kind kwijt!’, wat 
als een mes door mijn ziel sneed. Want inderdaad, haar was 
het meest verschrikkelijke overkomen wat je je voor kunt 
stellen. Een brute moord op het licht in je leven, je kind. Zelf 
had ik mij dit jaar bij Nadines naam opgesteld. Een jonge 
vrouw die door haar ex-vriend om het leven is gebracht. 
Haar ouders heb ik leren kennen bij verschillende bijeen-
komsten van de Vereniging Ouders van een Vermoord Kind. 
Deze vereniging heeft, met de twee andere nabestaanden- 
en slachtofferverenigingen waarmee ze inmiddels is gefu-

seerd, voor slachtoffers en nabestaanden al veel betekend.
De stoet werd in Wolvega buitengewoon respectvol beje-
gend. Mensen bleven langs de kant staan of kwamen juist uit 
winkels en woningen naar buiten om hun medeleven te be-
tuigen met vriendelijke en begripvolle blikken. Een vrouw 
vermaande een kind dat luid iets riep, auto’s stopten, fiet-
sers stapten af. Het dorp droeg als het ware de dragers van 
de eindeloze linten.
Pas wanneer de namen niet meer klinken zijn ze vergeten en 
dus lezen we ieder jaar alle namen voor. Voor genodigden, 
onder wie de minister voor Rechtsbescherming, de voorzitter 
van het College van Procureurs-Generaal van het Openbaar 
Ministerie, collega-Kamerleden, betrokkenen van slachtof-
ferorganisaties een indrukwekkend maar ook best spannend 
moment, want we willen de namen natuurlijk wel goed uit-
spreken. Het gedeelde verdriet is voelbaar.

heel hard huilen in de auto
Na afloop liep ik met een collega-Kamerlid naar de auto. We 
pakten elkaars hand vast en bekenden elkaar dat we heel 
hard zouden gaan huilen in de auto. Zo gezegd, zo gedaan ...
Het zijn dagen als deze die mij zo motiveren om alles op alles 
te zetten om de positie van slachtoffers en nabestaanden 
verder te verbeteren. We zijn hun zo veel verschuldigd. En 
wanneer ik dan weer een sneer uit de advocatuur of weten-
schap krijg dat we het voor de slachtoffers niet moeten 
overdrijven, of wanneer de voorstellen die wij doen (spreek-
recht, gebiedsverboden, inkorting voorwaardelijke invrij-
heidstelling etc.) kritiek krijgen alsof wij niet nadenken over 
de balans tussen rechten van verdachten en veroordeelden 
en de slachtoffers, dan denk ik altijd aan dagen als deze. 
Dagen waarop ik de advocatuur, de wetenschap en zelfs de 
rechterlijke macht maar hoogst zelden zie. Ook ditmaal 
schitterden ze door afwezigheid.
Vandaag zal ik in de Tweede Kamer, zoals dat hoort, een pe-
titie in ontvangst nemen waarin de politiek wordt opgeroe-
pen een einde te maken aan de levenslange gevangenisstraf. 
Maar mijn gedachten dwalen dan beslist af naar de mensen 
die ik vorige week zaterdag bijeen heb gezien. Driehonderd 
hele lieve mensen, levenslang slachtoffer ...

Ze klampte mij aan en zei: 
‘Ik ben mijn kind kwijt!’


