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Ik moet u vandaag iets bekennen: 
ik heb in mijn leven nog nooit wiet 
gebruikt. 
Noch via een verwarmd lepeltje, 
noch in een sigarettenvloeitje. 
Sterker nog, ik heb ooit slechts vier 
sigaretten gerookt. Dat was op de 
middelbare school waar ik destijds 
samen met enkele vriendjes stie-
kem na schooltijd heb staan paffen.
Die vier zijn mij toen dermate slecht 
bekomen dat ik daarna nooit meer 
een sigaret heb opgestoken. Ik werd 
er kotsmisselijk van en ben daarna 
dus gestopt.
In mijn auto wordt dus nooit 
gerookt, ook niet door passagiers 
en in mijn werkkamer geldt het-
zelfde. Ook voor gasten. 
Nee, geef mij maar een goed 
glas wijn alhoewel ik daar nu ook 
weer niet op weekbasis liters van 
opdrink. En toch zeggen bekenden 
tegen mij dat ik ook zonder sigaret 
en drank best gezellig kan zijn. Nou, 
dat is dus aardig meegenomen.
Nu is wiet in Haarlemmermeer offi-
cieel slechts in de coffeeshop in 
Hoofddorp te koop en zal de tweede 
vestiging in Nieuw-Vennep nog wel 
even op zich laten wachten.
Voor mij geen punt want ook al zal 
ik straks wellicht praktisch om de 
hoek wiet kunnen kopen dan nog 
zal ik daar geen gebruik van maken.
Ben ik dan een sigarettenhater? 
Welnee, iedereen heeft recht op zijn 
eigen hobby en onhebbelijkheden 
zolang ik er maar geen last van heb. 
Dus er mag gretig gepaft worden, 
echt dat doet mij niets als het me 
maar niet hindert.
Nu las ik onlangs dat de Groningse 
hoogleraar Jan Brouwer vindt dat in 
feite gemeenten de vrijheid moeten 
krijgen om zelf wietplantages te 
starten.
Wat zegt u? Ja, grappig hè? De 
wetenschapper zegt namelijk dat hij 
niet begrijpt dat dit door de Neder-
landse wet verboden is want het 
huidige verkoopbeleid is merkwaar-
dig. En dat klopt.
Ga maar na: ons land hanteert een 
vreemd beleid want coffeeshops 
mogen onder bepaalde voorwaar-
den wiet verkopen maar je mag in 
ons land zelf géén wiet verbouwen.
Iemand die daarop wordt betrapt, 
en dat komt in Haarlemmermeer 
ook geregeld voor, krijgt een flinke 
boete en de wiet wordt meteen ver-
nietigd. 
Maar eigenlijk verkopen die cof-
feeshops dus wiet wat bij de wet is 
verboden. Wat zij inkopen komt van 
individuen die het niet zo nauw met 
de wet nemen en veelal bevinden 
die zich in het criminele circuit. 
Maar er wordt op jaarbasis wel grof 
geld mee verdiend.
Dus zegt onze hoogleraar dat je 
maar gewoon alle Nederlandse 
gemeenten zelf wiet moet laten 
verbouwen. Dan vangen die flink 
extra geld en staat de criminaliteit 
meteen buiten spel.
Vraag is wel waar je dit dan in Haar-
lemmermeer zou moeten doen? 
Ergens in het Gemeentehuis? Tja, 
daar zitten de ambtenaren al op 
elkaars nek dus daar is geen ruimte 
voor.
Ergens in een leegstaand kan-
toorpand? Die hebben wij genoeg 
maar wie wordt dan degene die dat 
allemaal regelt? Daar moeten wij 
dan weer een team ambtenaren op 
zetten. Wellicht dat burgemeester 
Weterings daarover alvast kan 
nadenken want zodra minister 
Opstelten het groene licht geeft 
moeten wij aan de slag, want extra 
inkomsten kan ons Gemeentebe-
stuur zondermeer gebruiken. Wie 
weet koop ik dan tóch nog eens 
zo'n wietsigaretje.

Harry Polder x

Wiet

hoofddorp - Haar boek 'Parels van 
verdriet' heeft sinds de verschijning 
in december vorig jaar al heel wat 
lezers een hart onder de riem gesto-
ken: "Vooral mensen die ook een erg 
verdrietige periode moesten doorma-
ken vanwege ernstige ziekte, overlij-
den van familie of vrienden of die door 
een plotseling ontslag in een diep dal 
terecht zijn gekomen." Lucinda van de 
Ven (33) is blij dat zij haar rouwproces 
inmiddels een plaats heeft weten te 
geven na de moord op haar zus Nadia, 
die door een huisgenoot met een 
pistool bruut werd vermoord.

Wij spreken Lucinda van de Ven in 
haar huis in de wijk Bornholm waar 
zij sinds enige tijd met haar vriend 
woont. Een jonge vrouw, die drie 
jaar geleden als arts afstudeerde en 
thans een opleiding voor revalida-
tiearts volgt. Zij oogt vriendelijk en 
praat soms met een zachte, enigszins 
overslaande, stem over haar oudere 
zuster Nadia, die op 25 jarige leeftijd 
werd vermoord: "Zelf heb ik enige 
tijd een burn-out gehad hetgeen niet 
vreemd was. Een logisch gevolg van 
het feit dat mijn zus in 2002 node-
loos uit het leven werd weggerukt."

Wasmachine
Een ruzie om een wasmachine werd 
zus Nadia noodlottig in een heren-
huis in Utrecht waar een andere 
bewoner, Pascal (toen 28), de jonge 
vrouw in koelen bloede neerschoot.
Lucinda: "Zij had een parttime baan 
en studeerde Informatica aan de 
Hoge School Utrecht. 's Morgens had 
ik haar nog aan de telefoon gehad 
en 's middags was zij dood. Een gru-
welijke ervaring. Ik ben daardoor 
extra kwetsbaarder geworden en 
heb veel tijd nodig gehad om alles te 
verwerken. Ik ben nu eenmaal een 
zeer gevoelig mens, trok me sowie-

so altijd al veel dingen van anderen 
aan, was zorgzaam, kortom mijn 
keuze om arts te worden was dan 
ook geen verrassing voor degenen 
die mij goed kennen."
Het leven van haar en de beide 
ouders veranderde in een hel na de 
moord op Nadia. De dader, die als 
psychopaat werd getypeerd, kreeg 
twintig jaar cel met TBS.
Lucinda: "Ik studeerde toen nog 
medicijnen en had een uiterst goed 
contact met mijn oudere zus en 
beide ouders. Maar na zo'n vrese-
lijke moord ga je zogezegd op slot 
want je sterft eigenlijk zelf ook een 
beetje. Mijn zus was een studiebol: 
ze deed drie jaar VWO en ging toen 
naar het lyceum. Zij had nog een 
geweldige toekomst voor de boeg. 
Mijn moeder en ik zitten nog steeds 
in de afwikkeling om schadevergoe-
ding want wij zijn destijds voor heel 
veel onverwachte kosten komen te 
staan."

Troost
Vader William (64) overleed kort na 
de moord aan kanker en leed vele 
jaren na een motorongeluk aan trau-
matisch hersenletsel. Lucinda: "Als je 
als vader geen kracht meer hebt en 
lust om verder te leven, ja dan gaat 
het snel. Mijn moeder heeft haar ver-
driet gelukkig kunnen compenseren 
met ondermeer beeldhouwwerken 
om zo het verlies van haar doch-
ter een plaats te geven. Zelf ben ik 
gedichten gaan schrijven. Ik zie dat 
als een soort eerbetoon aan mijn zus. 
Het was voor mij een onderdeel in 
het rouwproces. Als scholier schreef 
ik al wat gedichtjes maar juist na 
de dood van Nadia ontstond er een 
grote serie verzen. Regels waarin ik 

mij vooral ook op haar richtte. Mijn 
eerste gedicht, getiteld 'Mijn Zus' 
heb ik tijdens haar begrafenis voor-
gelezen. In mijn boek staan er zestig. 
De bundel is rijkelijk geillustreerd 
met foto's van de schilderijen die 
mijn vader heeft gemaakt en beeld-
houwwerken van mijn moeder. Als 
je, zoals ik, je verdriet opschrijft dan 
gaf mij dat rust en troost maar ook 
pijn als je het zat na te lezen. Ik hoop 
dat mijn gedichtenbundel anderen 
ook steun en troost mag geven want 
er zijn zondermeer veel raakvlak-
ken bij iedereen die verdriet heeft. 
Ik heb inmiddels geaccepteerd dat 
mijn zus is overleden maar ik zal 
haar uiteraard nooit vergeten want 
ik verloor niet alleen mijn zus maar 
ook een beetje mijzelf. De dood van 
mijn vader was het eind van een lief-
devol stervensproces. Maar de dood 
van mijn zus was plotsklaps. Schok-
kend. Bruut en acuut." x

"Ik hoop dat mijn gedichten
ook anderen troost bieden"

Lucinda van de Ven na brute moord op zus:

Lucinda van de Ven met haar gedichtenboek 'Parels van verdriet' en een schil-
derij dat haar overleden vader maakte (Foto: Advance Photography).

"Als je bang en alleen bent
Denk dan aan mij.
Als je somber en down bent
Voel mij nabij.
Als je eenzaam en alleen bent
Weet mij bij jou
Voel mij bij jou
Altijd bij jou
Ik hou van jou
Ik hoor bij jou"

Het gedichtenboek 'Parels van 
verdriet' is voor € 20,95 te koop bij 
boekhandel Stevens in Hoofddorp 
of via www.parelsvanverdriet.nl. x

Gedicht voor Nadia

hoofddorp - De politie kreeg vrij-
dagavond rond 23.45 uur een mel-
ding van bewoners van het Ska-
gerrak dat er een man bij hen had 
aangebeld die mishandeld was. 
De politie trof een dronken man 
aan met bebloed gezicht. Deze 
man, een 43-jarige Hoofddorper, 
vertelde dat hij was mishandeld 
in een horecagelegenheid aan het 
Skagerrak. De politie heeft een 
onderzoek ingesteld naar wat er 
heeft plaatsgevonden. x

Mishandeling

abbenes - Tijdens een surveillance 
zagen politiemensen zaterdagavond 
rond 23.55 uur een auto half in de 
sloot liggen in de Hoofdvaart; naast 
deze auto lag een man. De politie is 
direct naar de man toegegaan voor de 
nodig hulpverlening.

De man, een 41-jarige man uit 
Wassenaar en tevens bestuurder 
van de auto, was op eigen kracht 
uit de auto gekropen en op de kade 
gekomen. Hij bleek de controle 
over zijn voertuig te zijn verloren 
en tegen een boom aangereden te 
zijn op de Hoofdweg. Daarna was 
de auto een aantal maal over de 
kop geslagen en in de Hoofdvaart 
beland. Ambulancepersoneel 
heeft de man meegenomen naar 
het ziekenuis voor behandeling. 
De auto bleek niet van de man 
zelf en omdat de politiemensen 
een sterke alcohollucht bij de 
man waarnamen, vorderden zij 
een blaastest. De man bleek ern-
stig onder invloed van alcohol te 
verkeren en dus is bij hem in het 
ziekenhuis een bloedproef afge-
nomen. De auto is weggesleept 
door een bergingsbedrijf. x

Drankrijder te
water geraakt

nieuw-vennep - 'Hoe ga je om met 
tegenslagen? Wat is dan de waarde 
van geloven in God? Helpt geloven 
wel (of niet)?' Deze vragen staan 
centraal in de samenkomst in Cros-
sPoint op zondag 24 februari. Op 
deze morgen zal er een korte toe-
spraak zijn aan de hand van de bij-
bel, maar deze vragen zullen ook 
gesteld worden aan Kees van den 
Berg en zijn dochter Lotte. Zij heb-
ben in hun leven tegenslagen moe-
ten overwinnen. In een interview 
zullen zij bevraagd worden op hun 
ervaringen. De start is om 10.00 uur 
in de Breedenborgh aan de Sara-
bande 1 in Nieuw-Vennep. Voor de 
kinderen van de basisschool is er 
een eigen programma en voor de 
allerkleinsten is er oppas. Zie ook 
www.crosspointgetsewoud.nl x

Omgaan met
tegenslagen

hoofddorp - Bij een aanrijding op 
de kruising Nieuwe Molenaars-
laan met de Bennebroekerweg is 
afgelopen maandagochtend een 
kindje gewond geraakt. Het kind 
is in de ambulance nagekeken en 
voor verdere zorg naar het zie-
kenhuis vervoerd. De brandweer 
is ook nog ter plaatse geweest en 
heeft de auto veilig gesteld. Van de 
twee auto's kon één auto zijn weg 
vervolgen, de andere was dusda-
nig beschadigd dat deze versleept 
moest worden. x

Kind gewond

(Foto: Eric van Lieshout).


