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N I E U W-V E N N E P - Kun je straks
op de markt in Nieuw-Vennep
nog steeds nep-Lacoste parfums
kopen voor de helft van de prijs
van de echte? Nee, zo heeft de
Haags kortgedingrechter be-
paald. Want als koopman Roy
Masseling daar toch doorgaat
met het verkopen van nep-Lacos-
te parfums kost ’m dat tot 5000
euro dwangsom per dag aan ge-
constateerde overtredingen. En
dat is veel meer dan de boetes die
’ie tot nog toe kreeg van de door
Lacoste ingeschakelde contro-
leurs. Die kleine boetes zou de
Denekamper tot nog toe min of
meer lachend hebben betaald,
openlijk bewerend dat hij meer
winst maakte dan dat hij aan
boetes kwijt was. De praktijk zal
uitwijzen of de dwangsommen
van de kortgedingrechter in de
toekomst wel werken. Lacoste
gaat de Denekamper verder
10.000 euro kosten voor de door
het Franse modeconcern verrich-
te juridische inspanningen, zo
bepaalde de rechtbank ook.

Provinciekunst
niet naar
bestuurders
H AA R L E M - Leden van Gedepu-
teerde Staten en Provinciale Sta-
ten hebben geen kunstwerken
aangekocht van de provincie. Dat
laat een woordvoerster van de
provincie Noord-Holland weten.

De provincie stoot een deel van
haar kunstcollectie af. Van de
2882 kunstwerken blijven er nog
1258 in het bezit van de provin-
cie. Kunstkenner en -verzame-
laar Renée Smithuis uitte kritiek
op het feit dat ambtenaren en be-
stuurders van de provincie de
eerste keuze hadden bij de ver-
koop.

Volgens haar hadden de musea
de eerste keuze moeten hebben
en hadden de kunstwerken ver-
volgens openbaar geveild moe-
ten worden. De werken zijn im-
mers aangekocht met publieke
middelen en werknemers van de
provincie zouden volgens haar
niet bevoordeeld mogen wor-
den.

De woordvoerster laat in een
reactie weten dat bij de selectie
van de te verkopen kunstwerken
vooraf goed is gekeken welke
werken mogelijk interessant
zouden kunnen zijn voor musea.
,,Deze inventarisatie heeft ertoe
geleid dat een aantal werken is
geschonken aan musea.’’

Leergeld 
ontvangt gift
van 750 euro
H AA R L E M M E R M E E R - Stich-
ting Leergeld Haarlemmermeer
heeft een donatie ontvangen van
750 euro van Customer Interacti-
on Group.

,,We zijn echt superblij met
het bedrag’’, zegt Marjon Han-
sen van Leergeld Haarlemmer-
meer. ,,Met deze gift kunnen we
zes à zeven kinderen aan hun
zwemdiploma A helpen.’’

Leergeld ondersteunt kinde-
ren in arme gezinnen, die maxi-
maal 110 procent van het mini-
mumloon aan inkomen hebben,
door onder meer muzieklessen,
zwemlessen en lidmaatschappen
van sportclubs te financieren.
Ook excursies op scholen waar
een eigen bijdrage bij hoort kun-
nen worden betaald door de
stichting.

,,Alle Haarlemmermeerse kin-
deren moeten de kans krijgen
om mee te doen aan sport en cul-
turele activiteiten. Leergeld
zorgt ervoor dat ook kinderen
die opgroeien in gezinnen met
een laag inkomen met leeftijds-
genoten kunnen meespelen en
sporten’’, aldus directeur Hanjo
Huizing van het Haarlemmer-
meerse bedrijf, dat zijn tienjarig
bestaan viert.

Marktkoopman
Nieuw-Vennep
veroordeeld

De in Hoofddorp woonachtige
Lucinda heeft de dichtbundel
’Parels van verdriet’ geschreven.
In het najaar is in museum en
beeldentuin Nic Jonk in Groot-
schermer een expositie te zien
van Lucinda’s gedichten, moe-
ders beelden en de schilderijen
van de overleden vader.

Minke is nog steeds verwik-
keld in een procedure om een
schadevergoeding. Niemand
staat erbij stil, maar na een
moord moeten de nabestaanden
opdraaien voor de kosten van
het transport van een stoffelijk
overschot en de begrafenis. En
dan hebben we het nog niet
gehad over de kosten van stu-
dievertraging en de inkomsten-
derving waarmee nabestaanden
te maken krijgen omdat ze niet
meer in staat zijn geheel, of
gedeeltelijk, te werken of te
studeren.

Lucinda was 23 jaar oud en
’deed’ geneeskunde in Amster-
dam toen haar oudere zus Na-
dia werd vermoord. Minke was
arts voor natuurgeneeswijzen.
Haar man, William, leed aan
traumatisch hersenletsel. Zijn
gevoelens kon hij kwijt in schil-
deren en beeldhouwen.

Na die kwade nacht, toen er
twee rechercheurs van politie
aan de deur waren gekomen
met het slechte nieuws, ging
haar familie ’op slot’. ,,Je sterft
zelf ook", zegt Minke.

Gepest
Minke en Lucinda vertellen dat
Nadia een slimme meid was die
vwo deed aan het Michaël Col-
lege maar na drie jaar overstap-
te naar het Hervormd Lyceum
in Amsterdam omdat ze op de
Zaandamse school werd gepest.
,,Net als ik", zegt Lucinda die
haar schooltijd afmaakte op het
Zaanlands Lyceum.

Na de moord op haar zus
studeerde Lucinda op halve
kracht. ,,Ik wilde niet stoppen,

want de studie gaf structuur.
Maar ik kon me niet meer con-
centreren. " Haar gevoelens
uitte ze in gedichten. Dat haar
dochter uiteindelijk afstudeerde
(drie jaar later) en ook meteen
de kans kreeg zich te specialise-
ren en dus fulltime te werken,
vindt Minke een unicum. ,,Ik
ken geen enkele zus of broer die
zover is gekomen. Helaas zat ze
het afgelopen halfjaar in de
ziektewet. ,,Mijn leven staat op

de rails. Ik heb een leuke part-
ner, een leuk huis, ik sta aan het
begin van een mooie carrière.
Het stof is neergedaald. Nu
ineens lijkt het of er tijd en
ruimte is om mijn verdriet te
verwerken."

Moeder Minke werkte na
Nadia’s dood een fractie van wat
ze daarvoor werkte. Nu gaat ze
met pensioen. Haar man werd
in die tijd ’helemaal gek’. ,,Hij
wilde niet meer leven." Een jaar

na Nadia’s dood stierf hij aan
kanker.

Beeldhouwen
Minke en Lucinda waren na zijn
dood helemaal op elkaar aange-
wezen. Minke ging ook beeld-
houwen. Ze toont een beeld met
een klein gat. ,,Een kogelgat."
En een ander beeld met een
groot gat, het gat in haar hart.

Maar naast het onmetelijke
verdriet om de moord en de

’ontkennende houding’ van de
dader en diens ouders, kregen
de twee nabestaanden te maken
met kosten die ze niet zomaar
op de dader konden verhalen.
In 2002 waren geen mogelijkhe-
den om in aanmerking te ko-
men voor smartengeld. Het
steekt hen dat Pascal F. allerlei
dure behandelingen krijgt.
,,Terwijl hij niet eens behandeld
wil worden. Het is scheef. Waar-
om krijgt een moordenaar veel

aangeboden terwijl er voor
nabestaanden nu wel meer
aandacht is maar niet meer
geld?"

Uiteindelijk echter wil Minke
het geld helemaal niet hebben.
Ze hoopt dat ze het Lucinda kan
schenken. ,,Die heeft nog een
heel leven voor zich."

Het boek is te bestellen via www.parels-
vanverdriet.nl. 

Moeder Minke en zus Lucinda van de Ven exposeren gedichten, beelden en schilderijen

Leven met het verlies van Nadia
door leonie groen

H O O F D D O R P - Het went
nooit voor moeder Minke
en zus Lucinda, de moord
op hun Nadia van de Ven,
op 1 oktober 2002. De twee
kijken terug op ruim tien
jaar leven met een verlies. 

Lucinda en Minke van de Ven met de beeldhouwwerken met gaten, het boek en Nadia’s portret. FOTO JOLANDA HOOGENDOORN

Nadia van de Ven werd in
haar woning doodgeschoten
door haar huurbaas. Hij
kreeg twintig jaar cel en TBS
met dwangverpleging. De
rechter oordeelde dat de fa-
milie van Nadia een schade-
vergoeding mag eisen voor
de geleden materiële schade.
Moeder wil dat de rechter de
moordenaar of diens ouders
dwingt te betalen. De ouders
van de dader zijn partij in de
zaak omdat ze het geld van
hun zoon beheren. Op 1 ok-
tober 2002 werd Nadia met
zeker vijf kogels om het le-
ven gebracht in Utrecht
waar ze een kamer huurde.
Aanleiding was een ruzie
over een wasmachine.
Slachtoffer en moordenaar
woonden in hetzelfde huis. 

Vermoord 

Fractievoorzitter Paul Meijer
noemt het ’buiten elk politiek
fatsoen’ dat het college heeft
besloten tot de heffing zonder
de gemeenteraad daar zelfs
maar over te informeren en
heeft daarover ook vragen ge-
steld aan het college. Forza
spreekt ook over een ’stiekeme
manier’ om de belastingen te
verhoren. ,,Forza is niet alleen
boos dat de raad buitenspel
staat, maar ook omdat dit colle-

ge wel creatief geld bij onze in-
woners wegpakt en vervolgens
royaal uitgeeft (voor bij voor-
beeld een absurd duur base-
ballstadion), maar volstrekt on-
bekwaam is om in eigen huis te
bezuinigen.’’

Van der Linden gaat de ko-
mende weken ook in gesprek
met de overige partijen in de
gemeenteraad. Voor PWN staat
er méér op het spel dan alleen
de 2,3 miljoen van Haarlem-
mermeer. Als straks één schaap
over de dam is, vreest het drink-
waterbedrijf, dan volgen er
meer.

Mocht het tot een gang naar
de rechter komen, dan heeft
PWN wel vertrouwen in de uit-
komst. In de afgelopen jaren

heeft PWN in drie zaken over
precariorechten uiteindelijk
gelijk gekregen. Maar Haar-
lemmermeer is ook niet over
één nacht ijs gegaan, weet hij: al
in 2010 werd het plan voor een
heffing op zogeheten nutslei-
dingen gelanceerd en de ge-
meente heeft de kansen op suc-
ces uitgebreid bestudeerd.

Opmerkelijk is overigens dat
in de in november aangenomen
begroting nog met geen woord
is gerept over het toen al door
het college genomen besluit
om precario te gaan heffen op
waterleidingen. De opbrengst
van 2,3 miljoen is ook niet mee-
genomen in de meerjarenbe-
groting en zou zodoende een
’extraatje’ zijn.

Waterbelasting is ’extraatje’
vervolg van voorpagina

H AA R L E M M E R M E E R - Van de
drie partijen waarmee PWN
heeft gesproken, heeft Forza
zich al vierkant uitgesproken
tegen de precarioheffing op de
waterleidingen.

,,Doordat leerkrachten gewend
zijn met combinatieklassen te
werken, kunnen ze het ook ge-
makkelijker organiseren dat kin-
deren op verschillende niveaus
werken. En dat is toch dé trend.’’

Ook de koepels die de scholen
achter zich hebben staan, ’bie-
den veel’. Van bescherming tegen
opheffing tot begeleiding op on-
derwijs- en computergebied.

Grootste koepel in de polder is
de 23 scholen tellende Stichting
Openbaar Primair Onderwijs.
Naast het bijna opgeheven Sa-
menspel, vallen daar ook ook de

kleine Freinetschool in Hoofd-
dorp (86 leerlingen), Aldoende
in Zwanenburg (80 leerlingen)
en de Zilvermeeuw in Lisser-
broek (55 leerlingen) onder.

De Wegwijzer valt onder Quer-
cus. Jarenlang gold het als een
gekleurde school, maar autoch-
tonen uit de wijk weten de loka-
len steeds beter te vinden: ,,Die
begonnen daarvoor een actie, de
Kleurrijke Wegwijzer.’’ 1 oktober
telde de school 97 leerlingen, in-
middels ruim honderd.

Groei is natuurlijk het mooi-
ste, vinden ook andere ’kleine
scholen’. Zo ziet Gert Hilbolling,
interim directeur van de 51 leer-
lingen tellende Michaël School
in Hoofddorp, potentie om met
zijn ’vrije onderwijs’ in deze ’in-
teressante, internationaal geori-
enteerde gemeente door te groei-
en tot honderdvijftig à tweehon-

derd leerlingen. Groter groeien
hoeft van hem niet. ,,Tweehon-
derd kinderen is nog behapbaar,
450 niet meer’’, zegt de man die
kinderen met Poolse, IJslandse,
Japanse en Chinese achtergrond
in groep acht heeft.

Ook Talisha in Hoofddorp,
dat op 1 oktober 17 leerlingen tel-
de, hoopt op groei. Zeker wan-
neer het in mei de beoordeling
binnen heeft van de Onderwijs-
inspectie. De school is pas met
het derde schooljaar bezig. Hoe-
wel de school een evangelische
grondslag heeft, staat het open
voor ’alle richtingen’.

Bij de Rehobothschool in
Nieuw-Vennep, 95 leerlingen
groot, wordt de discussie als een
’storm in een glas water’ ervaren.
,,Dan weer moet je vergroten,
dan weer verkleinen. We zien
wel als het definitief wordt.’’ 

’Kleine school heeft
juist een voordeel’
vervolg regionale voorpagina

H AA R L E M M E R M E E R - ,,Kleine
scholen hebben juist een voor-
deel’’, weet Laura van Huuks-
loot, directeur van basisschool
De Wegwijzer in Graan voor
Visch.

H O O F D D O R P - Een 18-jarige
man uit Hoofddorp heeft een
boete van 500 euro gekregen,
omdat hij een zichtbaar bewerk-
te foto van een politieagent had
gepubliceerd op Twitter.

Nadat de man was gemaand
deze te verwijderen en hij dat
niet deed, werd hij donderdag-
middag aangehouden.

Henneploods
opgerold
H O O F D D O R P - In een loods aan
de J.C. Beetslaan in Hoofddorp is
donderdagochtend een hennep-
kwekerij aangetroffen. De poli-
tie had meldingen ontvangen
vanuit de naaste omgeving dat er
een penetrante lucht rondom de
loods hing.

In de loods troffen agenten zes
trailers met zo’n 1.700 hennep-
planten. Ook de stroom bleek il-
legaal te zijn afgetapt. Er zijn
nog geen aanhoudingen ver-
richt.

De politie roept getuigen op
zich te melden.

Boete voor
bewerken foto
politieagent
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N I E U W-V E N N E P - Een vuilnis-
wagen heeft gisteren in de Regu-
lierspoort in Nieuw-Vennep
rond het middaguur brand ge-
vat. Een kapotte luchtslang was
de oorzaak van het brandje, dat
door de brandweer werd geblust.
De weg was door het voorval ge-
ruime tijd geblokkeerd. De vuil-
niswagen moest weggetakeld.

Geen rijbewijs,
wel gedronken
H O O F D D O R P - Een 23-jarige au-
tomobiliste uit Hoofddorp is om
half drie in de nacht van donder-
dag op vrijdag aangehouden op
de Sont wegens slecht rijgedrag.
De vrouw bleek niet in bezit van
een rijbewijs. Tijdens het aan-
spreken roken de politiemensen
een alcohollucht. De vrouw wei-
gerde een alcoholtest en een
bloedproef en krijgt een boete
voor rijden onder invloed.

Dronken man
mishandeld
H O O F D D O R P - Een 43-jarige
Hoofddorper is donderdag-
avond in een horecagelegenheid
aan het Skagerrak mishandeld.
De man had een bebloed gezicht
en verkeerde onder invloed van
alcohol. Hij belde aan bij bewo-
ners, die daarna de politie waar-
schuwden.

Vuilniswagen
in brand

LIJ N DEN - Door een spontane brand in een auto was de
Hoofdweg in Lijnden gistermiddag tijdelijk afgeslo-
ten. De betrokken automobilist merkte om even voor
13 uur dat onder de motorkap rook vandaan kwam en
zette zijn voertuig bij een bedrijf aan de Hoofdweg
aan de kant. Ondertussen werden brandweer en poli-

tie gealarmeerd. Ondanks de inzet van een brand-
blusser kon niet worden voorkomen dat de auto werd
verwoest. De brandweer heeft het vuur uiteindelijk
gedoofd. De Hoofdweg was vanaf de Schipholweg
even afgesloten voor het verkeer.

FOTO ROWIN VAN DIEST

Spontaan Auto in de brand 

Dat blijkt uit een berekening van
deze krant aan de hand van een
voorbeeld van het ministerie van
binnenlandse zaken. Volgens de
Algemene pensioenwet algeme-
ne politieke ambtsdrager (Appa)
is de hoogte van de uitkering het
eerste jaar 80 procent en in het
tweede jaar 70 procent. Daarbij
wordt de uitkering als basis ge-
nomen, aangevuld met het nieu-
we salaris tot het oude inkomen.
Als wethouder van de gemeente
Haarlem (meer dan 150.000 in-
woners) verdiende Heiliegers
8000 euro. Hij stapte halverwege
zijn termijn op en solliciteerde
als burgemeester in een veel klei-
nere gemeente Haarlemmerliede
Spaarnwoude en verdient 5700
euro. Hij heeft recht op twee jaar
wachtgeld. Hij denkt zelf dat hij
geen aanvulling op zijn wacht-
geld krijgt maar daarmee maakt
hij een denkfout, zegt een
woordvoerder van het ministerie
van Binnenlandse Zaken. ,,De
wachtgeldregeling is bedoeld
om doorstroming te krijgen in
de politieke functies. Wethou-
ders zijn hun politieke leven niet

zeker en kunnen zo worden weg-
gestuurd, of ze moeten zelf op-
stappen omdat de gemeenteraad
ze weg stuurt. De regeling is er
ook voor om te bevorderen dat ze
solliciteren op een baan in het
openbaar bestuur die minder
verdient. Het speelde ook bij
Guusje ter Horst toen ze als wet-
houder van Amsterdam burge-
meester van Nijmegen werd.’’

De gemeente Haarlem moet
dus eind februari 2300 euro over-
maken naar Heiliegers exclusief
vakantiegeld en eindejaarsuitke-
ring. Wethouder Cornelis Mooij
(VVD, financiën), de opvolger
van Heiliegers, heeft donderdag
in de raadscommissie bestuur
gezegd dat Haarlem daarmee ge-
woon de landelijke regels volgt. 

Haarlemse raadsleden (PvdA,
GroenLinks, SP) doen een moreel
appèl op Heiliegers af te zien van
zijn wachtgeld. VVD-raadslid
Wouter Rutten zou het zelf nooit
doen, D66 vindt de discussie on-
zinnig en is bang voor een hek-
senjacht op bestuurders.

In Haarlemmerliede en
Spaarnwoude reageren raadsle-
den voorzichtiger. Het CDA wil
de kwestie op 28 februari aan de
orde stellen in de eerstvolgende
commissievergadering. De VVD
vraagt het liever aan de burge-
meester zelf en D66 vindt dat de
landelijke regels moeten worden
gevolgd. ,,We kunnen dat lokaal
niet gaan veranderen’’, zegt Ge-
rard Jägers.

Heiliegers casht
meer dan hij denkt 
door annalaura molducci 

H AA R L E M - Burgemeester Pieter
Heiliegers van Haarlemmerliede
en Spaarnwoude krijgt meer
wachtgeld dan waar hij zelf van-
uit gaat. Zijn burgemeesterssala-
ris wordt gewoon aangevuld tot
zijn oude wethouderssalaris van
8000 euro.

Kon ik maar terug
naar toen je er nog was

Heb ik je wel gezegd
hoeveel ik van je hou,
toen je er nog was

Wist je wel 
hoe belangrijk je voor me
bent,
toen je er nog was

Het is net gisteren dat je
me belde,
toen je er nog was

Dat je zei hoe waardevol ik
voor je ben,
toen je er nog was

Jouw liefde voor mij 
besefte ik onvoldoende,
toen je er nog was

Weet je wel 
hoe bijzonder je bent,
toen je er nog was

Jouw liefde ademt in ons
door,
nu jij er niet meer bent

Toen jij er
nog was
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