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groningen � "Vroeger was ik heel an-
ders", zegt Yildiz Düskün. "Ik durfde
nooit nee te zeggen." De jonge Turkse
vrouw straalt. "Door de training heb ik
meer zelfvertrouwen. Ik voel me zeker-
der. Iets sterker." Ze slaat haar ogen
neer. "Het is alleen een beetje laat."

Düskün (30) heeft deelgenomen aan
het project Weerbare Moslima’s dat
gisteren werd afgesloten en geëvalu-
eerd: weerbaarheidtrainingen speciaal
voor moslimvrouwen. Het heeft haar
veranderd, zeggen haar vrienden ook.
Zo durft ze, bijvoorbeeld, in het open-
baar haar verhaal te vertellen. 

De training is eigenlijk te laat geko-
men, vindt ze. Ze had al ’nee’ moeten
durven zeggen toen ze op haar 14de
werd uitgehuwelijkt. Haar man bepaal-
de alles. "Er was geweld binnenshuis,
hij sloeg mij. Hij had allerlei regels: ik
mocht niet leren, ik moest thuis blij-
ven, als ik kleren aanhad die hij niet
mooi vond moest ik al iets anders aan.
Het was echt een verschrikkelijke tijd.
Ik leefde voor andere mensen, niet
voor mezelf. Ik voelde me niks."

De verplichte inburgeringcursus was
een zegen voor Düskün. Voor die tijd
mocht ze geen Nederlands leren van
haar man, nu moest ze. "Ik dacht: dank
je wel koningin." Ze kreeg contacten in
de Nederlandse samenleving en hoor-
de van de vrouwenopvang. Drie jaar ge-
leden nam ze de stap: ze ging weg bij
haar man.

"Héérlijk", verzucht ze. Ook al staat
ze er alleen voor, met drie kinderen. "Ik
ben de baas, ik bepaal de regels."

Natuurlijk was het ook zwaar, en na-
tuurlijk is het moeilijk om na jarenlang
onderdrukt te zijn ineens wél voor je-
zelf op te komen. Daarom volgde ze de
weerbaarheidtraining. "Misschien is
dat goed voor mij", dacht ze.

Hoe doe je dat? ’Nee’ zeggen, als je je
hele leven ’ja’ hebt gezegd. Düskün
lacht. "Goed gaan staan, iemand in de
ogen kijken en dan vriendelijk en met
respect ’nee’ zeggen. Niet boos zijn of
harder gaan praten."
Zo heeft ze het ge-
leerd. "En ik weet wat
ik moet doen als ie-
mand me in het don-
ker op straat aanvalt."

Het project Weerba-
re Moslima’s is de eer-
ste weerbaarheidtrai-
ning speciaal voor moslima’s. Tijdens
het traject is gebleken dat moslimvrou-
wen niet specifiek andere dingen no-
dig hebben. De vraag is dus of het echt
nodig is om een training uitsluitend
voor deze doelgroep aan te bieden. Het
was een van de discussiepunten tijdens
de afsluitende bijeenkomst. 

Voor Düskün zelf maakte het niet zo-
veel uit dat de training specifiek voor
moslima’s was. Maar ze weet dat het
voor andere vrouwen daardoor wel
makkelijker was om mee te doen. "In
onze cultuur moeten vrouwen soms
meer accepteren. Sommige mannen
misbruiken de islam, ze halen er de
goeie dingen voor henzelf uit."

kan er wel een les eruit leren." Ze wil
haar rijbewijs halen, studeren –’wel
een beetje moeilijk met drie kinderen’-
en uiteindelijk werken. "Je kan de we-
reld en de mensen niet veranderen,
maar je kan jezelf wel veranderen." 

Om haar verhaal kracht bij te zetten,
slaat ze -ter afsluiting van de bijeen-
komst- met één vuistslag een plank
doormidden.

Ook Düskün kreeg de onderdanig-
heid van huis uit mee. "Ik heb geleerd
dat vrouwen naar mannen moeten
luisteren, dat mannen de baas zijn.
Voor mijn moeder was het ook zo. Het
is écht oneerlijk."

De training was na tien lessen afgelo-
pen, tot grote spijt van Düskün. Ze wil
graag door. "Ik heb een zware tijd ge-
had. Dat kan ik niet vergeten. Maar ik

interview � yildiz düskün

’Héérlijk: ik ben de baas, ik bepaal de regels’
Ze slaat met één vuistslag een plank
doormidden. Yildiz Düskün deed
mee aan het project Weerbare Mos-
lima’s. "Je kan de wereld niet veran-
deren, je kan alleen jezelf verande-
ren."

Yildiz Düskün met haar jongste zoontje: "Ik heb geleerd dat vrouwen naar mannen moeten luisteren." Foto: DvhN/Corné Sparidaens

’Ik leefde voor
andere mensen,
niet voor mezelf’

� weerbare moslima’s

Weerbare Moslima’s is een project van het
Advies- en steunpunt huiselijk geweld en
de Trainersgroep Weerbaarheid Noord-
Nederland, naar een idee van de Stichting
Moslima’s. Uit de evaluatie van het project
blijkt dat werving lastig is. De vrouwen díe
mee hebben gedaan zijn enthousiast. 

Door Maaike Borst

haren � Pakweg 1300
oorkondes met zijn
dankgedicht hangen
aan Canadese muren.
En dat vindt Jan Piëst
(79) uit Haren wel ge-
noeg. De paar ’scrolls’
(Engels voor ’oorkon-
de’) die hij nog heeft,
zijn voor zijn kleinkinderen.

Piëst maakte als tiener de be-
vrijding van Groningen mee.
Hij besloot dat hij voor eeuwig
in het krijt stond bij de Cana-
dezen die voor zijn vrijheid
hadden gevochten. Na zijn

pensionering schreef
hij een Engelstalig
dankgedicht, liet het
op een oorkonde met
de Martinitoren druk-
ken en kreeg het bij
de gemeente Gronin-
gen voor elkaar dat er
een zegel van de stad
opkwam. Iedere vete-
raan of nabestaande

die Groningen bezocht, kreeg
een oorkonde van Piëst mee.
Vele bevrijders kregen er een-
tje thuisgestuurd.

Ter vervolmaking van zijn
project schreef Piëst in 2005
het Engelstalige boek The True

Watcher over de oorlog, de be-
vrijding, de scroll en de vele
ontmoetingen die hij via de
oorkonde had met veteranen
en hoogwaardigheidsbekle-
ders. 

De boeken vol krantenknip-
sels en foto’s van Canadezen
met hun oorkonde liggen
sinds vorig jaar ter inzage bij
de bibliotheek van Haren.
Daarmee heeft Piëst zijn mis-
sie volbracht.

Het boek The True Watcher is
voor de liefhebbers nog te
koop bij de bibliotheken van
Haren en Helpman voor 14, 95
euro.

Missie Jan Piëst is volbracht
Door Maaike Trimbach

Jan Piëst

groningen � Je hebt je been ge-
broken, maar kent niemand
die boodschappen voor je wil
of kan doen. Je zou zo graag
een paar leuke schilderijtjes
tegen die kale muur hangen,
maar je hebt geen boor en
weet ook niet hoe je daarmee
zou moeten omgaan. Sinds de
dood van je partner zit je vaak

om een praatje verlegen.
De Stichting Hulp in Praktijk

(HIP) heeft de oplossing voor
soortgelijke vragen. De chris-
telijke organisatie brengt
hulpvragers en hulpbieders
met elkaar in contact.

Het gaat daarbij om mensen
die niet in aanmerking komen
voor professionele hulp (of
daarvoor op de wachtlijst
staan) en geen directe vrien-

den of familie om de hoek heb-
ben.

De stichting is sinds 2005
landelijk actief en heeft nu
ook een afdeling in Hoogkerk
geopend. Mensen die denken
dat ze hulp van HIP in Hoog-
kerk kunnen gebruiken kun-
nen bellen naar 050-3127095.

HIP biedt een praktische
helpende hand in Hoogkerk
Door Maaike Trimbach

groningen � Noordelijke zie-
kenhuizen willen hun enorme
hoeveelheid digitale gegevens
centraal opslaan in de Eemsha-
ven. Om te garanderen dat in-
formatie ook snel en volledig
op de plaats van bestemming
komt, wordt straks gebruik ge-
maakt van een datacenter.

Dat heeft Frans Jaspers, lid
van de Raad van Bestuur van
UMCG in Groningen, bekend-
gemaakt. De ziekenhuizen

slaan de handen ineen omdat
dit financiële voordelen biedt.
Het is straks mogelijk om te-
gen een goedkoper tarief
stroom te betrekken vanuit de
Eemshaven. "Daarnaast willen
we op ICT-gebied niet steeds ie-
der voor zich het wiel uitvin-
den", aldus Jaspers.

Behalve ziekenhuizen in de
drie noordelijke provincies,
doen ook die in Zwolle, Emme-
loord en sinds vorige week En-
schede mee. Jaspers stelt vast
dat ziekenhuizen ’onvoorstel-

baar veel’ informatie verwer-
ken, sturen en opslaan. "En dat
wordt steeds meer als je kijkt
naar de grote onderzoeken die
op stapel staan. 

Een projectorganisatie moet
de verhuizing van gegevens
naar de Eemshaven op poten
zetten. Op dit moment is daar
het datacenter TCN Eemsdelta
gevestigd. Jaspers spreekt van
een forse investering die nodig
is om grote ontwikkelingen
mogelijk te maken. De belang-
rijkste is Healthy Ageing,

waarbij het UMCG met hulp
van toponderzoekers gaat uit-
vinden en vervolgens moet
aangeven hoe mensen gezond
ouder kunnen worden. 

Het ziekenhuis werkt aan
een nieuw project Life Lines.
Gedurende 30 jaar analyseren
wetenschappers de gezond-
heid van 165.000 mensen. Uit-
gedokterd wordt waarom de
één gezond oud wordt en de
ander vroeg te maken krijgt
met chronische aandoenin-
gen. Alle gegevens moeten

goed worden opgeslagen.
Omdat de ziekenhuizen in

nauwe verbinding staan met
huisartsen en informatie de-
len, ligt het volgens Jaspers
voor de hand dat ook zij kiezen
voor faciliteiten in de Eemsha-
ven. Regionale ICT-initiatie-
ven komen van de grond om-
dat er veel digitaal verkeer is
op het terrein van de patholo-
gie, radiologie, dermatologie
en cardiologie. Dit is ook nodig
voor zorgverzekeraars, apo-
thekers en dergelijke. 

Opslag patiëntgegevens in Eemshaven
Door Johan de Veer

Haren staat aan de vooravond
van een grote sportverhuizing.
De voetbalclub Gorecht moet
aan de Oosterweg plaatsma-
ken voor woningbouw in het
kader van de afspraken uit de
Regiovisie Groningen-Assen.
De club moet straks het sport-
park op de Onnerweg delen
met de vv Haren en de atletiek-
vereniging ATC ’75. Omdat het
complex te klein is voor alle
toekomstige gebruikers wor-
den aan de Geertsemaweg ook
enkele voetbalvelden inge-
richt.

Onder de sportverenigingen
heerste lange tijd verzet tegen
de sportoperatie. De voetbal-
clubs zijn bang dat ze identi-
teit verliezen als ze een sport-
park delen. Ook vindt het be-
stuur van Gorecht dat jeugdle-
den straks een lange route
moeten fietsen naar de Onner-
weg.

De gemeenteraad is vorig
jaar al akkoord gegaan met de
sportverhuizing. De gemeen-
teraad moet eind deze maand

een besluit nemen over de
maatregelen die nodig zijn
voor deze operatie. De bestu-
ren van de betrokken sport-
clubs doen een beroep op de
politieke partijen het voorstel
niet in behandeling te nemen.
Bestuurslid Jan Brink van vv
Gorecht verklaart dat in het
voorstel ’grove onwaarheden’
staan. "We zijn met de ge-
meente overeengekomen dat
we nieuw voor oud zouden
krijgen. Nu blijkt dat niet het
geval te zijn. We hebben aan
de Oosterweg 700 vierkante
meter aan opstallen. In de
nieuwe situatie krijgen we
slechts 600 vierkante meter te-
rug. En die moeten we nog de-
len met de andere clubs ook.
De gemeente wil heel veel op
een klein stukje grond en dat
past niet."

Wethouder Liesbeth Boekel
heeft steeds gezegd bij de
sportverhuizing uit te gaan

van de normen die de KNVB
hanteert voor het aantal speel-
velden en kleedkamers. Op de
opmerking van Brink kon ze
gisteren niet meer reageren.
Met omwonenden heeft de ge-
meente overleg gevoerd over
parkeerplaatsen en veilige ver-
keersroutes van en naar het
sportpark. Omdat er veel par-
keerproblemen verwacht wor-
den, is de parkeerplaats uitge-
breid met twintig plaatsen tot
120 parkeerplaatsen.

De hele operatie zou een
kleine vier miljoen euro moe-
ten kosten. De gemeente
kampt nog met een tekort van
dik vier ton. Volgens de ge-
meente zou dit dekkend kun-
nen worden uitgevoerd. Nu
moet op dat bedrag bijna een
half miljoen worden bijgelegd.
De gemeente denkt dit geld
binnen te halen door het oude
gebouw van de vv Haren te ver-
kopen aan de kinderopvang.

Sportclubs
weer in de
gordijnen
Door Jan Schlimbach

haren � De voetbalclubs
Gorecht en vv Haren voe-
len zich onheus bejegend
door het gemeentebe-
stuur. In weerwil van een
intentieovereenkomst
tussen clubs en de ge-
meente, zou de laatste
partij zich niet houden
aan gemaakte afspraken. 

� onzeker

De sportoperatie beperkt zich
niet alleen tot de voetbalclubs en
ATC ’75. Ook ruitersportvereni-
ging De Blauwe ruiters en de
ijsvereniging Scharlakenhof heb-
ben met de operatie van doen.
De ijsclub moet haar accommo-
datie aan de Geertsemaweg
opgeven voor uitbreiding van het
sportpark Onnerweg. De ijsbaan
verhuist naar de Klaverlaan. Waar
de Blauwe Ruiters komen, is
onzeker. Onderzocht wordt of
deze vereniging verplaatst kan
worden naar Onnen.

Operatie sport in Haren doet verenigingen pijn 

Liesbeth Boekel

groningen � Thema van de
55ste landelijke genealogi-
sche dag is zaterdag 24 mei
Groningen en graan. Tijdens de
bijeenkomst in de Der Aa-kerk
in de stad worden hierover
twee lezingen gegeven. Ook
staan workshops en een infor-
matiemarkt op het program-
ma. Inmiddels hebben zich
zo’n 200 mensen uit binnen-
en buitenland opgegeven voor
de leerzame sessie.

De organisatie is in handen
van de Groninger afdeling van
de Nederlandse Genealogische

Vereniging (NGV). De voorzit-
ter daarvan, Joop van Campen,
opent de dag ’s morgens om
half elf. Daarop volgen lezin-
gen over de historische en ge-
nealogische aspecten van het
verbouwen, verhandelen en
verwerken van graan.

Bezoekers kunnen ook ge-
nieten van een gespeeld debat
tussen vertegenwoordigers
van de stad Groningen en Om-
melanden. Centraal daarbij
staat ’de gedwongen verkoop
van stadsbier in Enumatil’.
Daarover is in het verleden
lange tijd geprocedeerd. Bier en
boosheid luidt de titel van de

’discussie’. Publiek kan ’s mid-
dags terecht op een histori-
sche en genealogische infor-
matiemarkt. De bezoekers
krijgen ’s middags de kans
deel te nemen aan workshops
over www.watiswaar.nl en
’Groningers zoeken op het In-

ternet’. Graan is – naast suiker-
bieten en aardappelen – altijd
van groot belang geweest voor
(agrarisch) Groningen. Velen
in deze provincie hebben land-
bouwers in de familie of voor-
ouders die in de agrarische sec-
tor werkten.

’Bier en boosheid’ op genealogische
dag over Groningen en graan
Door Bouwe van Norden

� aanmelden

Wie de landelijke genealogische dag wil bezoeken, kan zich aanmel-
den via de website van de NGV: www.ngv.nl . Deelname aan de hele
dag kost 15 euro. Bezoekers die ’s middags alleen naar de informatie-
markt en de workshops gaan, betalen twee euro. ’s Morgens worden
het derde Groninger kwartierstatenboek (met ruim 18.000 namen van
familieleden van 300 Groningers) en een cd-rom van het uitverkochte
eerste kwartierstatenboek gepresenteerd.

groningen � Een parkeercon-
troleur wist met een sprong
vanaf zijn snorfiets het vege
lijf te redden toen een 39-jari-
ge automobilist uit Oosternie-
land hem omver wilde rijden.
Het incident speelde zich af in
de Rembrandt van Rijnstraat.
De automobilist was boos om-
dat hij in de Gerard Doustraat
een parkeerbon had gekregen.
Toen de controleur in de Rem-
brandt van Rijnstraat reed
dook plotseling de auto op met
achter het stuur de verdachte.
In eerste instantie stopte de
wagen, maar na een woorden-
wisseling reed hij toch op de
controleur in. De ontstemde
automobilist kon in de Gerard
Doustraat aangehouden wor-
den. (DvhN)

Automobilist wil
controleur rammen 

De wedstrijd heet Schiet een
struik. Het moet niet raarder
worden.
"Het is onderdeel van ons pro-
ject Struweel met Vogelge-

kweel, dat in maart door dich-
ter Driek van Wissen is ge-
opend op de eerste Noord-Gro-
ninger Struikplantdag. Veel
struikjes in Noord-Groningen
verdwijnen door werkzaam-
heden aan weg, sloot en dijk
en er komen vanwege de maai-
balk nog maar weinig jonge lo-
ten bij. Dat is jammer voor het
landschap en jammer voor de
vogels die de struiken nodig
hebben voor de bessen, voor
nestmogelijkheden en voor
bescherming in het open land-
schap tegen aanvallers zoals
buizerds, kraaien en kieken-
dieven."

Deze maand word je al fietsend

zeg maar doodgegooid met bloei-
ende meidoorns. Slaat die actie
van jullie wel ergens op?
"Her en der zie je natuurlijk
nog genoeg meidoorns, meest-
al witte, soms rode. Langs de
sloot, de maar, de dijk, langs de
slingerweggetjes. Ze ruiken zo
lekker! In Noord-Groningen
worden ze niet zo groot. Dat
komt: hier worden ze gescho-
ren door de wind. Mooie uit-
drukking. Geen idee waar die
vandaan komt. Maar ook mei-
doorn moet worden bijge-
plant, door agrariërs en door
gemeenten als De Marne, Win-
sum en Zuidhorn. Het zijn ju-
weeltjes, maar je moet dat wel
zíen."

Meidoorns, geschoren door de wind
Dit is hét moment om bloei-
ende struiken in Groningen
te fotograferen. De agrari-
sche landschapsvrienden van
Wierde & Dijk maken er na-
melijk een wedstrijd van.
Projectmedewerkster Trudy
van Wijk voorziet mogelijk-
heden wat betreft ’eeuwige
eer en glorie’.

Door Peter Blom

Meer informatie over HIP op
www.stichtinghip.nl.


