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Bergse
advocaat
door hof
vrijgepleit
Johan van Uffelen
Den Bosch /Bergen op Zoom

Het gerechtshof in Den Bosch
heeft een advocaat uit Bergen op
Zoom vrijgesproken van valsheid in geschrifte. Hij werd daarvoor in 2015 veroordeeld tot 150
uur werkstraf en één maand
voorwaardelijke celstraf.
Advocaat Jac. Nuijten verdedigde een aantal jaren geleden
een inwoner van Kruisland. Die
had een conflict met een aannemer. Een in het buitengebied gebouwde villa vertoonde volgens
de opdrachtgever allerlei gebreken. Dat leidde tot een jarenlange gerechtelijke procedure.
De Bergse advocaat zou in dat
juridische gevecht op enig moment - in 2011 - ter ondersteuning van zijn pleidooi een valse
of vervalste verklaring van een
getuige hebben ingebracht.
De verklaring trok de aandacht omdat deze niet was ondertekend. Volgens het Openbaar Ministerie had de advocaat
de verklaring zelf opgesteld. En
ten onrechte de indruk werd gewekt dat het een authentieke
tekst was van de getuige door het
gebruik van de ‘ik-vorm’.
Het tuchtcollege van advocaten schorste de Bergenaar voor
deze kwestie twee weken voorwaardelijk. Nuijten heeft erkend
dat hij de tekst zelf heeft opgesteld. Echter, het was volgens
hem de exacte weergave van een
uitvoerig gesprek dat hij met de
getuige had gehad. Hij zegt het
concept aan de getuige toegezonden ter ondertekening, maar
die overleed in tussentijd.
Anders dan de rechtbank,
heeft het gerechtshof de overtuiging dat Nuijten niet het oogmerk had de verklaring ‘als echt
en onvervalst te gebruiken’. Dat
in de verklaring ook nog stond
‘Was getekend augustus 2011’
acht het hof niet aan de orde,
omdat dit punt ook niet in de
tenlastelegging stond. Volledige
vrijspraak voor de advocaat dus.

 Tablets

en Chromebooks hebben de helft van alle lesboeken vervangen op de Burg. Van Mierloschool in Rijen.
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Van ‘lelijk eendje’ tot mooie zwaan
Berry van der Heijden
Rijen

ls een ouder de krant tipt
hoe de Burg. Van Mierloschool in Rijen onder leiding van een nieuwe directeur in
korte tijd van ‘lelijk eendje’ opgroeit tot een prachtige zwaan,
dan is er iets aan de hand.
De katholieke Daltonschool aan
de Catsstraat was eerder buiten de
boot gevallen bij nieuwbouw en
renovaties in de gemeente Gilze
en Rijen. ‘Het verouderde gebouw
en speelplaats en afbrokkelende
onderwijskwaliteit leidden tot
een terugloop van leerlingen’,
schrijft de ouder. Er moest dus wat
gebeuren aan de school en de
beeldvorming.
Anderhalf jaar geleden is directeur Jeroen Sterk aangesteld. Met
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zijn ervaring met het invoeren van
modern, onder meer digitaal onderwijs op 13 scholen in Dordrecht, kon hij in Rijen zijn hart
ophalen. ,,Zo’n pluim van een ouder is een mooie opsteker, maar je
doet het met een team, een sterk
team’’, zegt hij bescheiden.
Na overleg met gemeente en
buurt, gaat over anderhalve week
de schop in de grond voor een
nieuwe speelplaats met sportbelijningen. Aan de voorzijde van de
school komen een openbare speelplaats en een ontdekpad.
De gemeente gaat een ton bijdragen voor herinrichting en
nieuwe aankleding van het gebouw. En de buurtvereniging mag
straks gebruikmaken van de aula,
met een nieuw keukentje.
In de klaslokalen is het leven
ook veranderd. Sterk gelooft in

modern onderwijs, waarbij tablet
en Chromebook de helft van de
boeken hebben vervangen.
,,We werken met de nieuwste
(les)methodes, krijgen een e-lab
en zoeken verbinding met lokale
bedrijven, onder meer voor 3dprinters. Volgend jaar hebben we 1
uur per week digitale geletterdheid. De kinderen leren ook programmeren, maar wel zo dat het
iets doet. Bijvoorbeeld een af-

Niet de tablet staat
centraal, als wel de
vraag hoe je
onderwijs verbetert.
– Jeroen Sterk, directeur

standbediening maken. Niet de tablet staat centraal, als wel de vraag
hoe je onderwijs verbetert.’’
Juf Marinka geeft Engelse les aan
groep 7. Het thema is ‘stad’. Liedjes
als New York van Alicia Keys zijn te
zien en horen via het digitale bord.
De kinderen moeten de stad noemen en korte tekstjes vertalen.
Mijke (11) vindt het erg leuk op
school. ,,Dat begon toen Jeroen
kwam en we allemaal tablets of
een Chromebook kregen. Je kunt
veel zelf doen. Spellen, taal, Engels, programmeren. Ik heb nog
niemand gehoord die het niet leuk
vindt.’’
Verderop in groep 1 en 2 spelen
de jongsten in groepjes om de
beurt met de digitale tafel en de
waterbak. Ze knutselen of ze kleuren. ,,Het gaat om de balans’’, zegt
Sterk. En nu die verbouwing nog.
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Tony Dirne

Feuilleton

ACHTERUITKIJKSPIEGELEN

Het laatste
nieuws
Oud-Bredanaar Tony Dirne (81) kijkt terug op een kleurrijk leven als
muziek- en theaterproducent. Vandaag deel 5.

edere keer als de deur van het
Antwerpse biljardcafé openging klingelde daar een soort
schoolbel en wapperden de gordijnfranjes gezellig heen en weer;
ook toen mijn vader naar binnen
ging. Toen ik allang weer in de
gymzaal vogelnestjes aan het maken was, kwam mijn vader binnenstappen. Hij had een vrolijke
uitdrukking op zijn gezicht en hij
zei tegen mijn moeder dat hij maar
twee pinten op had.
Mijn broer zat op een kleine
wandpiano ‘Ik zag twee beren’ te
proberen, terwijl zo ongeveer iedereen bezig was met het klaarmaken van broodjes. Later op de
dag kwam het liedje er vlot en
vloeiend uit en ik vermaakte mij
kostelijk met alle oefentoestellen
en het klimrek. Het bovendeel van
het klimrek
stak een
beetje naar
voren. Ik kon
Tegen
daar formidabel comzoveel
fortabel zitten,
met een
barbaars
mooi uitzicht over de
geweld
zaal zonder
dat iemand
zijn wij
mij in de gabeslist niet ten had. Mijn
moeder was
opgedruk in de
weer rond
wassen
het petroleumstel met
wat zij noemde haar ’s zondagse
groentesoep.
Tinus Heinen, een collega van
mijn vader – die naast ons een deken had neergelegd voor vrouw en
kind – kwam binnen en ging in de
kleermakerszit op de deken zitten.
Uit een wit papieren pak haalde
hij drie frieten met pickels en drie
dikke worsten tevoorschijn. Nog
voor iemand een hap kon nemen
vertelde hij dat hij in het frietkot
op de hoek gehoord had dat Breda
platgebombardeerd was en de
grote toren op zijn kant lag. Daar
knapte de stemming niet van op.

I

Hier en daar hoorde ik zacht huilen. Mijn vader en Tinus geloofden
trouwens niets van die geruchten.
Mijn moeder stelde voor eerst
maar eens flink te genieten van de
verse soep en dan morgen maar
even te informeren in het Gemeentehuis aan de Schelde.
Na de koffie stond Tinus op met
zijn lege kopje in zijn hand en terwijl hij met een sleutelbosje een
rammelend geluid op het kopje
maakte riep hij: ‘Ik heb iets belangrijks te vertellen, wat u allemaal moet weten. Ik heb in de kamer van de hoofdonderwijzer naar
de nieuwsberichten zitten luisteren. Maar de nieuwslezer vertelde
alleen dat het centrum van Rotterdam na hevige bombardementen
in brand staat. Ook ziekenhuizen
en kerken zijn zwaar getroffen en
de dierentuin, met alle bijgebouwen, is totaal verdwenen. De
Duitse legerleiding heeft laten weten dat bij aanhoudende weerstand Den Haag en Amsterdam
hetzelfde lot zullen ondergaan. Ik
zal de nieuwberichten in de gaten
houden en jullie vertellen hoe het
er voor staat!’
De volgende ochtend hoorde ik
mijn vader zeggen: ‘Tegen zoveel
barbaars geweld zijn wij beslist
niet opgewassen. Ik ben ervan
overtuigd dat wij gaan capituleren.
Het lijkt mij het beste om rustig
naar huis te gaan’.
Alsof er iemand op een fluitje
had geblazen, was iedereen plotseling aan het inpakken en legde Leo
Priem een prachtige bedankbrief
op de radio van het hoofd der
school. Op de terugweg splitste de
groep zich als vanzelf in kleinere
delen, die in hun eigen tempo
richting Breda liepen.
Bij Meerhuis mochten wij bij
een boer in het opkamertje, met
een veel te kort gordijntje, slapen.
Heel vroeg in de ochtend werden
wij door de boerin gewekt met de
mededeling: ‘Als ge wilt kunt ge
aanzitten vor ’n klaan deezjeneke’.
Dat leek ons iets heel aparts. En
dat was het ook; vers gebakken
brood en veel soorten vlees van
het varken.
Na een flink stuk lopen vond
mijn moeder dat we in Meerseldreef even moesten aanleggen bij
een uitspanning. Niet dat we honger hadden, maar mijn vader
wilde weer even naar de radio
luisteren. Wij dachten dat dat wel
even kon duren, dus konden wij
wel pannenkoeken bestellen.
Lees morgen verder...
Een prille liefde

Poorten van het grootste
museum staan wijd open
Wim van den Broek
Oudenbosch

Ze kwamen van Groningen tot
Maastricht en van Amsterdam tot
Enschede. Vertegenwoordigers
van elf kerken en twee synagogen,
met als gemeenschappelijke passie
hun gebedshuizen breed onder de
aandacht brengen van het publiek.
Allemaal apetrots op het feit dat ze
deel uit maken van het Grootse
Museum van Nederland. Alleen
OCW-minister Mariëtte Bussemaker ontbrak vanwege een
spoedvergadering.
Her en der was er al wat ceremonieel rondom dit project, maar de
landelijke aftrap van Neerlands
grootste museum was in de basiliek
van Oudenbosch. Een initiatief, beter gezegd een droom van Marieke
van Schijndel van het Catharijneconvent, het Rijksmuseum voor
christelijke kunst. Na een standaardwerk met daarin opgenomen
de honderd mooiste kerken van
Nederland pakte de museumdirecteur door. Geïnspireerd door buitenlandse reizen naar beroemde
kathedralen was ze ervan overtuigd
dat ook de Nederlandse kerkschatten voor een breed publiek toegankelijk moesten worden. ,,We hebben goud in handen.” De voorselectie begon. Gebedshuizen moesten
zich weten te onderscheiden van de
5000 andere kerken die ons land
telt en er moest vooral bevlogenheid zijn onder comités, stichtin-
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Zo’n vijfhonderd gasten woonden de opening in de basiliek bij.
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gen of andere belangenbehartigers
om de kerk tot in lengte van jaren in
the picture te houden. Dertien gebouwen bleven over. Ze zijn zo bijzonder dat geen passant er meer
omheen kan.
Om met gastpresentator Frits
Sissing te spreken: ,,Met mijn gezin
ga ik al twintig jaar op vakantie in
Domburg. Rijdend door West-Brabant zag ik die merkwaardige koepelkerk. Pas vorig jaar namen we de
afslag om ons hier te verwonderen
aan de basiliek. We waanden ons
direct in Rome.”
Met zo’n 500 gasten in de banken
opende Sissing de interviews met
pastoor Maickel Prasing. Dat hier
een trotse priester stond, was buiten kijf, al bekende hij aan de microfoon wel aanvankelijk in een

kerk beland te zijn, die het midden
hield tussen kunst en kitsch. ,,Maar
dat veranderde snel. Ik heb zelf inmiddels ook de koepel in de kop.”
Op de vraag wat Prasing verwacht nu zijn parochiekerk in de
‘eregalerij van kerken’ zit, hoopte
hij op het Kerkenpad-effect in de
jaren tachtig.
Na gesprekjes met een al even
trotse burgemeester Jobke VonkVedder Marieke van Schijndel haar
droom met iedereen delen. Voor de
officiële opening - het neerhalen
van enorme baniers vanuit de nok
van de koepel - stonden alle dertien
betrokkenen samen op het altaar:
de poorten van ’s lands grootste
museum staan vanaf vandaag wagenwijd open voor toeristen uit
binnen- en buitenland.

Stevige
eis na
hulp bij
wietteelt
Johan van Uffelen
Breda/Roosendaal

Een Roosendaalse groothandelaar in materialen die gebruikt
zouden kunnen worden bij de
hennepteelt, moet volgens het
Openbaar Ministerie een werkstraf van 120 uur krijgen. Dat eist
ook de volledige vernietiging
van zijn magazijnvoorraad, ter
waarde van tienduizenden
euro’s.
Op 8 april 2015 vielen politieagenten en bijzondere opsporingsambtenaren de woning en
loods aan de Boerkensleen in
Roosendaal binnen. Ze troffen
een grote partij goederen aan die
gebruikt kunnen worden bij het
kweken van hennep. Er waren
twee vrachtwagens nodig om de
spullen af te voeren.
Sinds een wetswijziging van de
Opiumwet per 1 maart 2015 is
ook het voorbereiden van hennepteelt strafbaar. Daaronder
valt het leveren van materialen
die gebruikt kunnen worden bij
de illegale teelt.
Sindsdien maakt justitie jacht op
toeleveranciers.

