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Voorop

Een huisarts uit Haarlem en een
huisarts uit Heemstede moeten zich
deze week verantwoorden bij het
Tuchtcollege voor de Gezondheids-
zorg. Daarnaast heeft Hans een in-
ternist, twee zaalartsen en vier chi-
rurgen van het Rode Kruis Zieken-
huis in Beverwijk gedaagd. ,,Vorige
week heb ik bij het tuchtcollege
mijn standpunten mondeling toe-
gelicht. Het staat nog niet officieel
vast dat er een openbare zitting
komt, maar ik weet eigenlijk wel ze-
ker dat ook de specialisten van het
ziekenhuis zich straks moet verant-
woorden bij de tuchtrechter.’’
Hans van der Linden onderging in
april 2014 in het RKZ in Beverwijk
een maagverkleining. In de jaren die
volgden raakte hij levensbedrei-
gend ondervoed. ,,Ik verdroeg de
anatomische omleiding van het
maag-darmsysteem niet en kreeg
last van extreme diarree, helse
darmpijnen en andere klachten. Als
de huisartsen zich hadden verdiept
in mijn casus, was ik direct doorver-
wezen naar het MMC, Máxima Me-
disch Centrum, in Eindhoven waar
ze gespecialiseerd zijn in complica-

ties na een maagverkleining. Maar
men heeft verzuimd zich in mijn si-
tuatie te verdiepen.’’
,,Meer dood dan levend klopte ik
uiteindelijk bij het MMC aan. Ik
had van lotgenoten gehoord dat ze
me daar misschien konden helpen.
Ik kreeg toen te horen dat ik geen
twee weken later had moeten ko-
men, want dan was zeker ik komen
te overlijden. ,,Klinisch zien we een
volledig ondervoede uitgemergelde
man’’, stelde de bariatrisch chirurg
van het MMC vast. Twee weken la-
ter onderging Hans een uiterst risi-
covolle ’omkeeroperatie’.

Chronisch ziek en invalide
In een jaar tijd is er veel veranderd in
het leven van Hans. ,,Ik ben chro-
nisch ziek en invalide verklaard
maar dolblij dat ik - na maanden in
een verpleeghuis te hebben gezeten
- weer op mezelf kan wonen en een
vader voor mijn kinderen kan zijn.
Mijn lichaam kan nog weinig, maar
psychisch ben ik sterker dan ooit.
Vandaar dat ik naar het tuchtcollege
ben gegaan. Samen met mijn zus
vecht ik tegen de maffia van de me-
dische zorg. Een advocaat kan ik
niet betalen maar er is wel een jurist
die onbetaald mijn stukken naleest
en me tips geeft. Die bureaucratie
waarop ik stuit is ongekend, maar ik
ben strijdlustig. Als je mij voor die
hersteloperatie had verteld dat ik
mezelf zou verdedigen tegenover
een legertje hoogopgeleide artsen,
had ik je uitgelachen. Immers, bijna
had ik 2019 niet gehaald.’’
,,Nu krijg ik eindelijk de zorg en be-
geleiding die ik nodig heb. Ik heb
zelfs een vaste casemanager die ik

kan bellen zodra er iets speelt. Er
staat een heel zorgteam voor me
klaar. Naast mijn vaste hoofdbehan-
delaar een dermatoloog, een kaak-
chirurg en een diëtiste. Hoe het ver-
der gaat, is onduidelijk. De jarenlan-
ge roofbouw op mijn lichaam heeft
zijn tol geëist. Sommige zenuwen
en spieren zijn onherstelbaar be-
schadigd. Vorige week heb ik onder
begeleiding van mijn fysiothera-
peut voor het eerst drie stappen ge-
lopen. Daarna was ik totaal kapot.
En gefrustreerd, want mijn rechter-
kant wilde niet meedoen. Maar dat
ik geen diarree en dumpings (de
maag leegt zich dan te snel, red.) meer
heb is een grote verbetering.’’
Van zijn leed maakt Hans nu zijn
missie. Hij heeft een lotgenoten-
groep opgericht en strijdt tegen de
vercommercialisering van de gastric
bypass. ,,Ik ben niet tegen de opera-
tie maar je moet daarvoor en daarna
wel goed begeleid worden.’’

Negen artsen gedaagd na maagverkleining

’Bijna had ik
2019 niet gered’

Hans van de Linden: ,,De artsen hadden eerder moeten ingrijpen, dan was ik nu niet chronisch ziek en invalide geweest.’’ JJFOTO.NL / JAN JONG
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,,We investeren héél veel in landen
waar we mee samenwerken’’, zegt
Ter Keurs, vlak na de aankondiging
van het Nationaal Museum van We-

reldculturen om koloniale kunst te-
rug te geven aan landen van her-
komst. Dat wil zeggen: als de autori-
teiten in het buitenland daar om
vragen. ,,We zijn heel open met
bruiklenen. We laten onderzoekers
uit Egypte en Tunesië - de belang-
rijkste landen waar we mee samen-
werken - toe tot onze depots. En dat
heeft tot nu toe niet geleid tot
claims.’’

Volkenkunde
Het Nationaal Museum van Wereld-
culturen (NMW), waar het Volken-
kunde Museum Leiden, het Tropen-
museum in Amsterdam en het Afri-
kamuseum in Berg en Dal toe beho-

ren, hebben richtlijnen opgesteld
voor teruggave. Dat maakten ze
eind vorige week bekend.
Ook vanwege goede papieren loopt
het RMO minder risico op claims
van teruggave, zegt Ter Keurs. ,,Wij
zijn een van de oudste musea van
oudheden. Een groot deel van onze
collectie is al vergaard in de vroege
negentiende eeuw, met een vergun-
ning daarvoor. Dat is juridisch een
heel andere situatie dan bij sommi-
ge andere musea van oudheden.’’ 
Musea die hun collectie in de late
negentiende of twintigste eeuw ver-
zamelden, lopen meer risico op
claims, zo verwacht Ter Keurs, die
ook bijzonder hoogleraar antropo-

logie van materiële cultuur aan de
Universiteit Leiden is. Hij wijst
daarbij op de - al jarenlang slepende
- discussie over teruggave van een
beeld van koningin Nefertiti, door
het Berlijnse Neues Museum aan
Egypte. ,,Dat beeld is pas in 1920 in
handen van de Duitsers gekomen.
En dat beeld wil Egypte dolgraag te-
rug. Wij hebben dat soort claims
niet; wat dat betreft zitten wij in een
relatief luxe situatie.’’

Maorischedel
Het Volkenkunde Museum Leiden
stuurde de afgelopen decennia
meerdere keren koloniale stukken
terug. ,,In de jaren zeventig is dat

gebeurd met flink wat stukken uit
Indonesië’’, zegt ter Keurs. ,,En later
is er ook een Maorischedel terugge-
geven aan Nieuw-Zeeland.’’ Het
ROM had in 2010 een maand lang
’roofkunst’ uit Irak in de vitrines
staan, maar dat ging om de expositie
Retour Irak. Zo’n zeventig illegaal
verkochte voorwerpen waren te
zien, die de politie eerder dat jaar in
beslag had genomen bij twee Neder-
landse kunstverzamelaars. Na af-
loop gingen de voorwerpen ook
daadwerkelijk terug naar Irak. 
Ter Keurs vindt het goed dat het
NMW richtlijnen voor teruggave
van roofkunst heeft opgesteld, maar
verwacht niet dat dat tot snelle leeg-

loop van musea leidt. ,,Wij staan er
op eenzelfde manier in als Volken-
kunde, maar die richtlijnen zeggen
niet meer dan dat ze een claim se-
rieus nemen. En dat is al een tijdje
normaal in de museumwereld. het is
zonder meer goed dat je richtlijnen
opstelt, maar of het veel verandert
vraag ik me af. Het blijft moeilijk om
te bepalen of je iets onrechtmatig
hebt verkregen. Die drie NMW-mu-
sea hebben alleen al een collectie van
375.000 stukken. Er gaat per claim
duizenden euro’s in onderzoek zit-
ten om te achterhalen of teruggave
legitiem is. Dus dat duurt nog een
paar generaties denk ik voordat we
daar uit zijn.’’ 

’Rijksmuseum Oudheden zit in relatief luxe situatie’

Stelling 651 stemmen

21% 79%

eens oneens

Michael Jackson uit de Top 2000.

Gerard Verbeek
Hilversum

Zo’n pedofiele
weirdo hoort niet
thuis in de 
Top 2000.

Eens

Jacqueline Terlingen
Leiderdorp

De muziek van
Michael Jackson staat
los van zijn eventuele
daden. 
Daarbij is niets van
de aantijgingen
bewezen.

Oneens

Het lijkt wel of Nederland op 20 maart een landelijke
verkiezing houdt. Landelijke kopstukken gaan met elkaar
in debat. En de onderwerpen waar zij het over hebben
zijn nauwelijks van belang voor de provincies. Alles
draait om de samenstelling van de Eerste Kamer.
Dat is een slechte zaak. Als we de verantwoordelijkheid
van de provincie serieus willen nemen, moeten de verkie-
zingen ook gaan over zaken die in de betrokken regio
spelen. De provincie moet daarom geen bijzaak maar
hoofdzaak zijn. Daarom is het beter de verkiezing van de
senaat los te koppelen van die van Provinciale Staten. 

De nieuwe stelling Stem op de homepage 
van onze site

Senaat rechtstreeks kiezen 
hun moeder blijven, laat de radar
precies zien waar ze te vinden zijn.
Ook als ze net naar een ander wei-
land zijn verplaatst. Handig als je
zelf een lammetjestocht over het ei-
land wilt uitstippelen, denkt de
VVV, die de lammetjesradar in het
leven heeft geroepen.
Alleen de twaalf boeren die mee-
doen aan lammetjesradar hebben al
3500 schapen en verwachten dit
voorjaar ruim achtduizend lamme-

Twaalf moederschapen verspreid
over het eiland dragen dit voorjaar
een gps-tracker, die om de twee mi-
nuten een signaal afgeeft naar de ra-
dar op www.lammetjesradar.nl.
Omdat de lammetjes altijd dicht bij

ren. Ter vergelijking: het eiland telt
13.500 inwoners en er leven meer
volwassen schapen dan mensen. Tij-
dens de geboortegolf op schapenei-
land Texel komen daar tot half april
naar schatting nog eens 22.000 lam-
metjes bij.
De lammerij is voor de Texelse scha-
penboeren de drukste tijd van het
jaar. ,,Het lammetjesseizoen blijft
uniek. Wij willen graag zoveel mo-
gelijk mensen laten meegenieten

van het spektakel, en tegelijkertijd
bezoekers meer leren over ons vak
en de lammetjes’’, aldus schapen-
boer Jan-Willem Bakker, die dit jaar
op zijn zeventiende-eeuwse boerde-
rij De Waddel in het Hoge Bergge-
bied negenhonderd lammetjes ver-
wacht. 
Op hoeve Hoogvliet van de familie
Hin in De Waal zullen dat er nog
veel meer zijn, want daar zijn dui-
zend ooien zwanger.

Lammetjes spotten op Texel met de lammetjesradar
Anja Roubos

Den Burg Wie op Texel lammetjes
wil spotten, kan vanaf vandaag op
de nieuwe lammetjesradar zien
waar ze precies in de wei huppelen.

Onlangs stond ik tijdens een huwelijksfeest te praten met twee
vrouwen. Er kwam een man bij staan. Hij knoopt een gesprek

aan met een van de vrouwen en vraagt haar: „Wat doe je?” Waarop
zij antwoordt ’ik voed twee kinderen op’. Zijn reactie beperkt zich
tot een louter ’oh’, waarna hij aanbiedt iets te drinken te halen.
Terwijl hij wegloopt, vraag ik haar hoe ze zijn reactie vindt. „Lul-
lig”, antwoordt ze, „maar ik ben het inmiddels wel gewend. Vertel
anderen bij kennismaking dat je werk het opvoeden van je kinde-
ren is, en je bent blijkbaar niet meer interessant genoeg om in een
gesprek op door te gaan.” 
Het voorval is een demonstratie van iets dat al in 1945 door psycho-
loge Helene Deutsch in haar boek ’De psychologie van de vrouw’
werd voorspeld: ’In de moderne westerse samenleving zullen vrou-
wen hun sociale status en hun waardering als persoon steeds min-
der verwerven via kinderen baren en opvoeden en steeds meer door
rollen en activiteiten die dat bemoeilijken’.
Ze heeft op een onweerlegbare manier gelijk gekregen. Met ’louter’
kinderen baren, bemoederen en opvoeden red je het als vrouw
absoluut niet meer voor wat betreft waardering, respect en sociale
positie. Sterker nog, als je het daarvan moet hebben is de kans groot
dat je niet alleen door anderen als oninteressant en van weinig
betekenis wordt beschouwd, maar mogelijk ook door jezelf. Want
het opvoeden van kinderen is een taak die nog maar weinig maat-
schappelijke waardering en geen financiële beloning oplevert. Op-
voeden is sterk ’gedevalueerd’. Desondanks is het een uitermate
veeleisende taak gebleven en die veeleisendheid is de afgelopen
driekwart eeuw zelfs aantoonbaar toegenomen. Steeds meer perso-
nen en partijen zijn zich met de opvoeding gaan bemoeien en
steeds meer van de opvoeding vindt buiten het gezin plaats.
Toch worden de ouders, vooral moeders, nog door zowel overheid

als omgeving als eerste opvoedingsverantwoordelij-
ke aangesproken. Daardoor is opvoeden vooral
een kwestie van organiseren geworden. Van hoe
alle bij de opvoeding betrokkenen en op hen
werkzame invloeden – partner, werk, kinderop-

vang, school, sportclubs, culturele vorming,
grootouders, (sociale) media – praktisch zon-

der al te grote gaten op elkaar aan te sluiten
en qua opvattingen of waarden op elkaar af
te stemmen. Door al die invloeden is opvoe-
den ook steeds meer een kwestie geworden

van allerlei dingen tegelijk moeten doen, van
multitasken. Maar juist dat kunnen mensen,

man of vrouw, niet goed. 
Kortom, opvoeden is, misschien wel
meer dan ooit, een stressvolle aangele-
genheid. Vooral voor degenen die daar

hun weg nog in moeten vinden, de jonge
ouders en met name de jonge moeders. Dat

zij volgens TNO-onderzoek het kwetsbaarst
zijn voor burn-out en soortgelijke klachten
moet ons daarom verontrusten. Maar vooral
de ’sluipende’ devaluatie van de opvoeding

moet dat. 

René Diekstra

Devaluatie van opvoeding

Nancy Ubert
n.ubert@hollandmediacombinatie.nl

Amsterdam Negen artsen daagt
Hans van der Linden uit Heerhugo-
waard voor de tuchtcommissie. Na
een maagverkleining raakte hij le-
vensbedreigend ondervoed maar de
dokters namen zijn klachten niet se-
rieus, vindt hij. ,,Ze hadden eerder
moeten ingrijpen, dan was ik nu
niet chronisch ziek geweest.’’ 

Tuchtzaken
Het Regionaal Tuchtcolle-
ge voor de Gezondheids-
zorg buigt zich dinsdag
over Hans’ aanklacht
tegen twee huisartsen. 
De raadkamer moet nog
beslissen of de aanklacht
tegen de zeven specialis-
ten van het ziekenhuis
ook bij de tuchtrechter
komt. Het RKZ en de twee
huisartspraktijken willen
niet reageren zolang er
geen uitspraak is gedaan.

Mummie, in RMO Leiden. FOTO PRNefertiti, in Berlijns museum. FOTO GPD

Erna Straatsma
e.straatsma@hollandmediacombinatie.nl

Leiden Het Rijksmuseum voor
Oudheden (RMO) in Leiden krijgt,
naar eigen zeggen, zelden claims
over ’roofkunst’ binnen. Dat komt
onder meer door een intensieve sa-
menwerking met wetenschappers
in landen als Egypte en Tunesië,
denkt hoofd collecties Pieter ter
Keurs.


