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Schuilen
O

p ernstige verdenking van
schijnheiligheid gaf ik
vorige week de Bossche
hulpbisschop Rob Mutsaerts een
draai om zijn oren. De reacties kun
je in zo’n geval vooraf uittekenen.
Lezers die het met me eens zijn,
nemen er met vreugde of zelfs
dankbaarheid kennis van. Aanhangers van de door elkaar gerammelde prelaat zijn kwaad of
bedroefd. Er was ditmaal ook een
vredelievende variant: ‘Mee eens,
maar had het wellicht iets minder
hardhandig gekund?’
Eén reactie was heel bijzonder:
‘Mochten er pek en veren aan te
pas komen, wij bieden u in het
uiterste geval een schuiladres, met
kost en inwoning’.
Het mooie aanbod kwam van
iemand die zich
herinnerde hoe
Mutsaerts ‘in
2012 een weigerpastoor, die een
geëuthanaseerde
parochiaan een

begrafenis weigerde in de
Liempdse kerk, de hand boven het
hoofd hield’.
Ik vond het een geestig voorstel,
vooral ook door de slotregel van de
mail: ‘Ons onderdak-aanbod geldt
tot en met de maand december’. Je
ziet het voor je: de lezer is bijna
klaar met zijn vriendelijke mail en
realiseert zich over mij dan: je hebt
kans dat hij het aanbod nog aanneemt ook en dan zit ik hier met
die man tot diep in het voorjaar.
Dus: tot en met december.
Maar na het gegrinnik bedacht ik
dat overal in de wereld kritische
journalisten worden opgejaagd en
vermoord. In Istanboel is een vakgenoot in stukken gehakt, in Sofia
lag een verslaggeefster vermoord
langs de Donau, op Malta et cetera.
Trump hitste onlangs zijn uitzinnige aanhangers op met zijn bewondering voor een republikeins
congreslid dat een correspondent
van The Guardian in elkaar heeft
geslagen: ‘Hij is mijn man!’
Het zou kunnen dat dit alles meespeelt in het hoofd van iemand die
mij een schuilplek aanbiedt: een
grap, maar met ernstige blik. Het is
niet alleen mooi bedacht, het
ontroert ook.

‘Ons onderdakaanbod geldt tot
en met december’

UTrEChT

Longontsteking en
geiten: weer relatie
Mensen die binnen twee
kilometer van een geitenhouderij wonen, lopen
meer kans op longontsteking dan gemiddeld. Er
was al sprake van een
verband, maar nieuw onderzoek in onder meer
het oosten van NoordBrabant toont dit opnieuw aan, zegt onderzoeksinstituut Nivel. De
oorzaak van de relatie
wordt nader onderzocht.
Brabant heeft sinds 2017
een geitenstop.

Den Bosch

TIlBUrg

Serious Request
ook door Brabant
De ‘zuidelijke route’ van
de goededoelenactie Serious Request wordt gedaan door de dj’s Jorien
Renkema en Rob Janssen. Zij starten op 18 december in Weert en
komen onder meer in Tilburg, Gilze, Oisterwijk,
Boxtel, Liempde en
Sleeuwijk. Drie dj-teams
bezoeken in het hele land
acties en maken live
radio. Deze opzet komt
na veertien jaar in plaats
van het Glazen Huis.

4000 ton vervuilde
grond afgegraven

Toos en Henk

Een liefdesaffaire tussen hoofdredacteur en directeur, buiten
hun huwelijken om, kostte begin
dit jaar beiden de kop bij het Katholiek Nieuwsblad. Door een
roomse roddelsite wordt het
weekblad nu opnieuw met de
kwestie geconfronteerd, ook al
strandde de relatie van Anton de
Wit en Patricia Kager snel na
hun dubbele ontslag.
Tom Tacken

ZAlTBommEl

Op de plek waar voorheen een groot drugslabaratorium zat heeft de
gemeente Zaltbommel de
afgelopen weken maar
liefst 4000 ton vervuilde
grond moeten laten afgraven en afvoeren. Kosten: 350.000 euro. De
politie trof er in april 2015
een groot drugslaboratorium aan. De veroorzaker
was er niet toe te bewegen de vervuiling zelf op
te ruimen; de gemeente
probeert nu de kosten op
de vervuiler te verhalen.

Jouw regionieuws,
elk moment van de dag!
Ga naar bd.nl/app

Katholieke krant
in woelig water
door overspel

,,We hadden samen al een stevig
conflict met het stichtingsbestuur
over de organisatorische kant van
het blad”, licht Anton de Wit toe.
,,Toen onze affaire naar buiten
kwam, was het vertrouwen bij
zowel het bestuur als mijn redactie
weg. Inmiddels staan beide weer
achter mij.”
De Wit keerde in mei dan ook
terug als hoofdredacteur. Kager
kreeg die kans als directeur niet.
,,Het bestuur was over haar functioneren niet tevreden”, aldus De
Wit.
Het Brabants Dagblad heeft ook
met Kager over de affaire gesproken. Bij nader inzien onthoudt zij
zich van commentaar. ,,Ik wil de acties van Katholiek Nieuwsblad afwachten.”

RK Boulevard
Vrijdag publiceerde de website RK
Boulevard (‘voor roomse roddels en
katholiek sensatienieuws’) intieme
details over de relatie tussen De
Wit en Kager. De Wit spreekt van
‘onjuistheden en onvolledigheden’,
zonder die te willen benoemen.
Peter van Zoest, de man achter RK

De politie verwacht de komende
dagen nog meer mensen op te
pakken voor de rellen na NACWillem II. Vijf personen werden
al aangehouden, daar komen er
wellicht nog tientallen bij. Van
Bredase én Tilburgse zijde,
aldus de politie bij Pauw.
Ine Cup
Peter de Brie
Breda/Tilburg

@Sigrid_Elsinga
Ik viel er in de laatste
set in, tering wat was
ze goed!!!!

Internet: toosenhenk.nl Facebook: facebook.com/toosenhenk

Ik ben geen
heilige en ook
geen heilig boontje
– Anton de Wit, hoofdredacteur
Katholiek Nieuwsblad

van conservatieve katholieken. Het
aantal lezers is sterk teruggelopen
naar minder dan 6000.
De vorige hoofdredacteur, Henk
Rijkers, moest in 2017 weg omdat
hij te recht in de leer was en ook
paus Franciscus de maat nam. Rijkers complimenteert nu Peter van
Zoest van RK Boulevard, getuige
deze tweet: ‘Je brengt nieuws dat
mensen niet willen horen, omdat
ze het niet uitkomt. En volgens George Orwell is dat de essentie van
journalistiek.’

Voetbalrellen: meer
arrestaties verwacht

door Paul Kusters

Tweet van de dag

Boulevard, is volgens De Wit al
jaren bezig met een haatcampagne
tegen Katholiek Nieuwsblad. ,,Hij is
nu te ver gegaan. Ik ga aangifte wegens smaad doen.”
De Wit zegt te begrijpen dat de
katholieke waarden en normen die
zijn blad uitdraagt niet te rijmen
zijn met overspel op de werkvloer.
,,Natuurlijk. Maar ik ben geen heilige en ook geen heilig boontje. Binnen mijn huwelijk en op mijn werk
ben ik weer opgekrabbeld. Waarom
moet iemand nu nog de vuile was
buiten hangen?”
Zowel De Wit als Kager was nog
geen jaar in dienst toen ze moesten
vertrekken. De Wit wil een ‘middenorthodoxe koers’ varen bij het
weekblad, sinds 35 jaar spreekbuis

De Bredase burgemeester Paul Depla herhaalde gisteravond in dat tvprogramma zijn afschuw over de
gebeurtenissen na de Brabantse
derby, afgelopen zondag.
Politie en Mobiele Eenheid grepen toen in bij rellen, waarna een
groep agressieve supporters zich tegen hen keerde. Er werd gegooid
met stenen, en agenten en paarden
werden mishandeld met broekriemen en kettingen. Relschoppers
trokken ook politiemensen van
hun paard. Twee agenten raakten
lichtgewond.
NAC zegt samen met de politie
op te trekken om de betrokken rel-

schoppers op te sporen en ‘keihard
te straffen’. Ze heeft daarom camerabeelden aan de politie gegeven,en
wil stadionverboden opleggen,
mogelijk voor langere tijd.
De politie meldt dat een aantal
agenten aangifte heeft gedaan. Ze
spreekt van extreem en explosief
geweld tegen politie en ME. ,,Met
de grote groep voetbalsupporters
gaat het gelukkig goed’’, zegt Ruud
Verkuijlen van de politie. ,,Maar een
kleine groep verpest het voor de
rest. Daarnaast gaat het om geweld
tegen agenten die gewoon hun
werk doen: dubbel onacceptabel
dus.’’

Bizar gedrag
Justin Goetzee, algemeen directeur
van NAC, zegt dat de club ‘enorm
teleurgesteld is’ door de rellen, ook
omdat hij een positieve trend zag.
,,En dan is er zondag een kleine
groep personen die met bizar gedrag roet in het eten gooit. In
samenwerking met de politie gaan
we er alles aan doen om deze personen aan te pakken en zo hard mogelijk te straffen.’’

