
21Bijdragen kunt u sturen aan hethoogstewoord@parool.nl of Postbus 433,
1000 AK Amsterdam. Bijdragen zijn maximaal zeshonderd woorden 

en kunnen ook worden geplaatst op www.parool.nl.
De redactie behoudt zich het recht voor stukken in te korten.

Hein de Kort

Brieven

Er zijn nog zoveel
meer Pepijns

‘Ik hou van je,” zegt
zijn moeder.
“Ik ook van jou,”
zegt hij. Dit waren
de laatste woor-
den die de 14-jari-

ge Pepijn met zijn moeder wis-
selde.

De volgende dag werd hij
gevonden in een tentje aan de
rand van het voormalige water-
zuiveringsterrein in Noord.
Daar had hij de legale designer-
drug 3-MMC gebruikt en een
barbecue aangestoken om hem
warm te houden. Hij wilde een
fijne trip beleven. De combina-
tie van drugs en een koolmo-
noxidevergiftiging werd hem
echter fataal.  

Ik las dit bericht half januari
via een nieuws-app. Ach wat tra-
gisch, dacht ik. Zo’n jonge jon-
gen. Wat vreselijk voor die
ouders. En ook: zonde dat die
gast aan de drugs zat. Vervol-
gens las ik verder, over president
Biden. Ik boog ik me over de
nieuwste Netflixseries en vergat
hem, die arme jongen. 

Waarschijnlijk had ik nooit
meer aan Pepijn gedacht als ik
afgelopen week in deze krant
niet de ontroerende Ten Slotte
had gelezen. De jongen uit het
nieuwsbericht kwam ineens tot

Natascha van Weezel

Onderwijs een bijzaak?

Via de werkmail krijg ik een be-
richt: ‘Vanwege code oranje kan

het zijn dat de bussen morgen niet
rijden. In dat geval wordt voor de me-
dewerkers die daarvan afhankelijk
zijn de parkeergarage opengesteld.’ 

Natuurlijk zeggen we onze spreek-
uren – ik werk als gynaecoloog in een
ziekenhuis – niet af en gaan de ge-
plande operaties gewoon door. En
natuurlijk komen wij gewoon naar
het ziekenhuis om voor de opgeno-
men patiënten te zorgen. Want dat
vinden wij belangrijk, dat is ons werk.

De scholen, die na een wekenlange
lockdown eindelijk weer open zou-
den gaan, denken daar anders over.
Het weer is dit keer de grote belem-
mering. Kinderen in tranen. Onbe-
grip. Ze hadden zich zo verheugd om
iedereen weer te zien, samen in de
sneeuw te mogen spelen. Moeiteloos
geannuleerd. Ik vind het tekenend
voor hoe we met het onderwijs om-
gaan in Nederland. 

Onderwijs is geen bijzaak. Onder-
wijs is een grondrecht, gegeven door
een leerkracht, op school, altijd, en
voor ieder kind.
Maaike Eijsink-Oonk, Groningen 

Asielbeleid

In zijn zaterdagse column kapittelt
Johan Fretz de vertegenwoordigers

van wat hij ‘realistisch rechts’ noemt
met betrekking tot het gevoerde
asielbeleid. Hij spreekt over ‘wreed-
heid met vals sentiment’, bepaald
een stevig verwijt. Onbenoemd laat
hij – en met hem meerdere boze
 columnisten – de pijler waarop het
beleid rust: de Vreemdelingenwet 
uit 2000 van Job Cohen. 

Basis van die wet: rechtvaardigheid,
snellere procedures, maar ook
‘strengheid’: het is een illusie te
 denken dat iedereen in Nederland
welkom is. Het restrictief toelatings-
beleid is in tegenstelling tot het
rechtvaardigheidsidee door (een

 belangrijk deel van) de progressieve
mensheid niet omarmd. Dat is ook
wel begrijpelijk: wanneer strengheid
is geboden, komen de mensen in
beeld die worden geconfronteerd
met ‘de minder warme kanten’ van
het asielbeleid. 

Dat neemt niet weg dat een restric-
tief toelatingsbeleid onverminderd
nodig blijft. Wie dat ontkent, morrelt
willens en wetens aan de toch al on-
der druk staande solidariteit.
Job van Amerongen, Amsterdam

Peilingen

Elke keer weer slaat Johan Fretz in
zijn column de spijker op z’n

(VVD-)kop. Maar hoe hard hij ook
slaat, die spijker blijkt (in de peilin-
gen) niet te dalen.
Henk Penseel, Naarden

Vooruitkijken

Mijn vader, die in een apparte -
mentencomplex voor ouderen

woont, vertelde me dat zijn 94-jarige
buurvrouw niet gevaccineerd wilde
worden omdat ze vond dat men te
weinig weet over de langetermijn -
effecten. 
Erik van Kempen, Amsterdam

Een ommetje maken

Punten scoren met de app Ommet-
je, gemaakt door Erik Scherder 

(in samenwerking met de Hersen-
stichting), ter stimulering om elke
dag een stukje te wandelen (Het
Parool van donderdag). Ik maak al
mijn hele werkzame leven dagelijks
een ommetje en wist al dat het je
 creativiteit en energie stimuleert. 
Ik zou hier geen punten mee willen
winnen, juist het niets moeten werkt
positief tegen stress. De app schijnt
de laatste maand geëxplodeerd te
zijn, wat resulteert in overvolle par-
ken. Gevaarlijk, lijkt me, en ik krijg 
er stress van.
Juliette de Wit, Amsterdam

Natuurlijke lockdown tot volgend weekend

leven. Pepijn was een sensitieve
gangmaker, leerde ik. Hij speel-
de prachtig piano en was enorm
sportief. Maar toen de corona-
crisis zijn entree maakte werd
Pepijn lethargisch. Hij verveelde
zich kapot en bracht steeds
meer tijd door met zijn mobiel
op bed. Ook begon hij te experi-
menteren met blowen. Daarna
kwam 3-MMC. 

‘Er zijn nog zoveel meer
Pepijns,’ schrijven zijn ouders in
de online rouwkaart. ‘Pubers
zijn zoveel kwetsbaarder dan we
denken.’ Dat raakte me. 

Eerder schreef ik over de strijd
tegen anorexia in mijn eigen
puberteit. Hoewel er toen
natuurlijk geen lockdown was,
begon ik net als Pepijn te experi-
menteren (in mijn geval met
streng diëten). Eerst kwam de
kick van het afvallen, maar al
snel trok ik me steeds verder
terug in mezelf en leidde ik een
dubbelleven. 

“Het is een fase,” meenden
allerlei mensen die zogenaamd
de waarheid in pacht hadden.
“Pubers doen nou eenmaal 
gekke dingen”. Zij stonden er
geen moment bij stil dat ik 
me door hun ‘goedbedoelde
adviezen’ een aansteller voelde
en zo nog verder verstrikt raakte

in mijn zelfgewoven web.   
De laatste maanden worden er

steeds vaker melding gemaakt
van ernstige somberheid bij 
jongeren. Wat mij betreft wordt
het tijd om definitief af te reke-
nen met het calvinistische idee
dat we altijd ‘sterk’ moeten zijn
en ‘even de schouders eronder
moeten zetten’ als het leven
zwaar is. Waarom verstoppen we
ons massaal achter een façade
van mooi weer spelen? Waar-
voor is het nodig om oprecht
verdriet af te doen als aanstelle-
ritis of ‘een fase’? 

En hoezo mogen pubers het
niet gewoon verschrikkelijk
moeilijk hebben met de lock-
down?

“Ik hou van je,” zegt zijn moe-
der.

“Ik ook van jou,” zegt hij.
Het zijn de mooiste laatste

woorden die er bestaan. Pepijn
had ze alleen nog láng niet
mogen uitspreken.
natascha@parool.nl

De sneeuwval in 
mijn flatgebouw

Net als veel Amsterdammers
stond ik zondagochtend
vroeg op om een wande-
ling door de sneeuw te

maken. Om een uur of 8 opende ik
mijn gordijnen en zag tot mijn geluk
dat de sneeuw IJburg ook had bereikt:
op de vlonders en motorbootjes van
mijn overburen lag al een dikke laag. 

En niet alleen buiten was het wit,
ook in mijn eigen appartementen-
complex sneeuwde het, zo ontdekte
ik toen ik mijn studio verliet. De vlok-
ken dwarrelden door het dak naar
beneden en er lag een dun laagje
sneeuw in de hal voor mijn deur. Op
sommige verdiepingen was het zo erg
dat de gangen daar helemaal wit
waren, afgezien van de voetafdruk-
ken. De takken van het kerstboompje
in de hal bogen onder de sneeuw, een
tafereel dat me bijna vrolijk stemde.

Bijna, want hoewel sleetje rijden
best leuk is, doe ik dat toch liever niet
in mijn eigen huis. Als bewoner van
een socialehuurflat ben ik gewend
aan lowbudgetvoorzieningen, maar
wonen in een sneeuwglobe gaat zelfs
mij te ver. 

Ik stuurde een mail aan de verhuur-

der, die antwoordde dat er nu een-
maal openingen in het dak zitten en
dat ze daar niks aan konden doen.
Een beetje humeurig begon ik aan
mijn wandeling.

De aanblik van de besneeuwde
buurt vol spelende kinderen stelde
niet teleur, maar ik kon er niet zo van
genieten. Want wat als deze storm
nog dagenlang door zou zetten en de
sneeuw zich ophoopte in mijn gang?
Het zou nog een hele klus worden om
al het smeltwater op te dweilen, nog
afgezien van de schade die het mis-
schien veroorzaakte.

Na de wandeling ging ik thuis voor
het raam zitten en keek naar de ver-
fomfaaide meeuwen die gelaten in 
de gracht dobberden. Mijn oog viel
op de mooie woning van mijn over-
buren. Een gevoel van vervreemding
overviel me, zoals me wel vaker over-
komt als bewoner van een jongeren-
flat in een buurt vol gezinshuizen van
acht ton. Het ergste wat mijn over -
buren kon gebeuren is dat de appa -
ratuur van hun motorbootjes kapot-
vroor. Maar in een boot hoef je niet te
wonen.
Ezra Hakze, Amsterdam


