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Supporters
helpenhun
FC Twente

De Grolsch Veste, het stadion van
FC Twente, moet zo snel mogelijk
weer bomvol zitten met supporters.
Dat vindt de supportersvereniging
Vjenne-Rednex uit Vriezenveen. Om
daarvoor te zorgen helpen leden
vandaag en morgen met het vervan-
gen van de stoeltjes op de tribune.
Die werden verwoest toen op 7 juli
een gedeelte van het sportcomplex
instortte. Twee bouwvakkers die
werkten aan de overkapping van
een nieuw tribunevlak kwamen
daarbij om het leven. Fans kwamen
massaal naar de plek des onheils om
steun te betuigen en de spelers bra-
ken voortijdig hun trainingskamp
af. Door het ongeval heeft de lands-
kampioen van vorig jaar twee wed-
strijden elders moeten spelen. Dat
de Twentse voetballiefhebbers mee-
helpen met de reparatie van de tri-
bune, vindt Matthieu Dollen, voor-
zitter van de supportersvereniging,
alleen maar logisch. “Ik snap al die
media-aandacht niet zo. Als FC
Twentefan in hart en nieren doe je

dat gewoon. De club heeft ons de af-
gelopen jaren zoveel moois ge-
bracht. Nu kunnen we eindelijk iets
terugdoen.”
Toen Dollen hoorde van het onge-

luk kon hij het eerst niet geloven.
“Ik was thuis aan het werk en dacht
dat het een grapje was. Toen het
waar bleek te zijn was dat een enor-
me klap. Als supporter raakt dit je,
omdat de club in je hart zit. De dag
dat het gebeurde ben ik niet gaan
kijken. Het is ook niet om de hoek:
Vriezenveen ligt zo’n veertig kilo-
meter van Enschede. Maar een paar
dagen later heb ik namens de sup-
portersvereniging bloemen gelegd.”
In de weken na het ongeluk dacht

Dollen na hoe hij kon helpen, want
het voelde raar om niets te kunnen
doen. Toen ontstond het idee om
mee te helpen met het repareren
van de stoeltjes.
“Vrijdag hebben we het voorge-

steld aan FC Twente, en die vond
het een geweldig idee. Dat geeft een
goed gevoel, zo laat de vereniging

zien dat de band met de fans heel
sterk is. Gelukkig hadden veel men-
sen tijd over vanwege de vakantie,
dus stroomden de aanmeldingen
binnen. Vandaag zijn we met zo’n
twintig man en als het vanavond
niet af is, komen er morgen nog
vijftien.”
Gewapend met boormachines,

werkkleding en regenjas zijn de
mannen vandaag aan het werk. Ze
moeten de kapotte stoeltjes oprui-
men, en de nieuwe vastschroeven.
Dit alles gebeurt onder begeleiding.
De voetbalclub zorgt voor eten en
drinken.
Zaterdag moet alles klaar zijn, dan

staat de eerste thuiswedstrijd ge-
pland, tegen AZ. Matthieu Dollen
kan dan weer, samen met de drie-
honderd andere supporters uit Vrie-
zenveen, plaatsnemen op zijn vaste
plek in de Grolsch Veste om de Tuk-
kerse sporters te zien schitteren.

Eline van Suchtelen
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Koester openbaar onderwijs
met een vleugje godsdienst
en levensbeschouwing
Het heeft iets treurigs. Eendrachtig
hebben christelijke, humanistische
en islamitische organisaties geijverd
voor het financieren van lessen
godsdienst en humanistische vor-
ming in het openbaar onderwijs.
Die worden gegeven onder school-
tijd, maar buiten verantwoordelijk-
heid van de overheid. Onder het vo-
rige kabinet van CDA, PvdA en
ChristenUnie is dat geregeld: jaar-
lijks stelt de rijksoverheid tien mil-
joen beschikbaar. Ook is gewerkt
aan de kwaliteit van de docenten
godsdienst en levensbeschouwing.
Een HBO-diploma is vereist.
En nu dat allemaal is geregeld,

zijn er te weinig leerkrachten. Het
Dienstencentrum Godsdienstig en
Humanistisch vormingsonderwijs
schat dat een verdubbeling van de
huidige 650 nodig is, om te voorko-
men dat er nog meer scholen op de
wachtlijst komen.
In het licht van dat lerarentekort,

is het misschien een zegen dat de
lessen maar op zestig procent van
de openbare scholen worden gege-
ven. De rest weet niet dat er geld
voor is. Of scholen vinden het lastig
de uurtjes in te passen in hun roos-
ter, zeker als er zowel christelijk,
islamitisch als humanistisch onder-
wijs wordt aangeboden.
Maar principieel kan zo’n onwe-

tende of afwerende houding niet
door de beugel. Op openbare scho-

len hebben ouders al sinds jaar en
dag het recht op vormingsonderwijs
voor hun kind. Op het platteland
was (en is!) bijzonder onderwijs niet
altijd voor handen. Door de gods-
dienstles kunnen de kinderen ook
op een school die uit haar aard neu-
traal staat tegenover religie, toch
iets meekrijgen van godsdienstige
beleving – wat meer is dan de ken-
nis over geestelijke stromingen die
alle kinderen verplicht wordt onder-
wezen, en ook wezenlijk anders dan
het vak levensbeschouwing.

Als hedendaags argument geldt
dat een openbare school die islami-
tische vorming biedt, een aantrek-
kelijk alternatief kan zijn voor
koranscholen in het weekend, waar-
op nauwelijks controle is. Dat is wat
de toenmalige Amsterdamse be-
stuurder Marcouch drie jaar geleden
bedoelde met zijn pleidooi voor
meer koranlessen op de openbare
school. Die oproep werd geheel ten
onrechte uitgelegd als een poging
het openbaar onderwijs te islamise-
ren. Het was slechts een aansporing
aan islamitische ouders gebruik te
maken van hun rechten. Er is alle
reden deze combinatie van open-
baar onderwijs met een vleugje
godsdienst en levensbeschouwing te
koesteren. Hier begint het werven
van meer docenten: bij het met elan
uitdragen van dit bijzondere model
voor de openbare school.
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Theologisch Elftal

In het Theologisch Elftal
geven twee godgeleerden
hun visie op de actualiteit.
Vandaag: Elisa Klapheck
en Gerard de Korte over de
religieuze motieven van
Anders Breivik. ‘Gelovigen
worden ook beïnvloed door
minder heldere bronnen.’
Religie & filosofie 6|7

Terug naar de zeilen

Diesel wordt steeds duurder,
ook voor vissers. Daar valt
op te bezuinigen, dacht
hoogleraar informatica
Glorennec. Terug naar de
zeilboot, maar dan wel een
heel moderne. Een computer
en een joystick bedienen
de zeilen.
Duurzaamheid & natuur 8|9

Van Goghs olijfgaard

‘De olijfbomen,’ schreef Van
Gogh aan zijn broer Theo,
‘zijn erg karakteristiek [...] en
ik worstel om dat te pakken
te krijgen. Ze zijn zilver, nu
eens meer blauw, dan weer
groenachtig, gebronsd [...].
Terug naar Vincent van
Goghs ‘Olijfgaard’ uit 1889.

Cultuur & media 10

Aanhoudend wisselvallig
Morgen is het bewolkt en regenach-
tig, maar vandaag is er vooral in het
zuiden nog wat zon. Het noorden
krijgt enkele buien te verwerken.
Vrijdag zon, afgewisseld door buien.
Weeroverzicht, de Verdieping 15
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Berend Vonk

De darmen gered

Sinds hij vijf jaar geleden de
‘oerdarmcel’ heeft ontdekt,
gaat het alleen maar bergop-
waarts met celbioloog Hans
Clevers. Hij kweekt genezen-
de darmweefsels voor toe-
komstige patiënten en haalt
tegelijkertijd tal van biologi-
sche dogma’s onderuit.
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