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’Lichtje in de duisternis’
MOEDER IN MEXICO
VERMOORDE HESTER OPGELUCHT
OVER ARRESTATIE DADER

Heropening
kanaal levert
tientallen
banen op in
Fries dorp

• Arsène van
Nierop (rechts),
moeder van de
vermoorde
Hester, en Irma
Casas, directrice van Casa
Amiga. Dat
opvanghuis
voor vrouwen
in Ciudad Juárez wordt door
de stichting
Hester gefinancierd.
FOTO: DE
TELEGRAAF

door EDWIN TIMMER

CIUDAD JUÁREZ, woensdag
Zowel in Mexico als Voorburg is opgelucht gereageerd op de arrestatie
van de vermoedelijke moordenaar van
Hester van Nierop. Vijftien jaar na dato. Een periode waarin moeder Arsène
van Nierop de pijn van toen in iets positiefs heeft omgezet: „We helpen Mexicaanse vrouwen zich te verdedigen tegen agressie.”

’Ik ben bang
geweest dat
hij stiekem
alsnog zou
ontsnappen’

• Hester van Nierop werd in 1998
in Mexico verkracht en vermoord.

metime televisieshow. Ze vertelde over haar boek Noodkreet uit Juárez dat in april in
Latijns-Amerika
in
het
Spaans
zal
verschijnen.
„Soms moeten mensen door
buitenlandse ogen zien dat
wat in hun land gebeurt, niet
normaal is”, zegt de moeder.

’Nij Beets gaat bloeien!’
door ZANDER LAMME
NIJ BEETS, woensdag
Het is niet meer dan een
paar kilometer water en er
is jarenlang over gevochten. Maar bijna alle 1700 in-

woners van het Friese Nij
Beets zijn het er nu over eens:
dat het kanaal door het dorp
eindelijk weer opengaat, is het
beste dat ze in tientallen jaren
is overkomen. „Nij Beets gaat
bloeien!” glundert voorzitter

Anko Postma van Dorpsbelang.
Het 6,5 kilometer lange kanaal dat Nij Beets verbindt
met De Veenhoop, ging in 1969
dicht, vertelt wethouder Rob

Nieuwjaarsvoordeel.

3
dagen
Nog

geen
aansluitkosten*

Voorburgse
helpt
vrouwen in
Ciudad Juárez
met zelfverdediging

• Agenten arresteerden vorige
week Roberto
Flores, alias
Ramiro Adame
Lopez (midden),
nadat hij werd
uitgeleverd door
de Verenigde
Staten aan Mexico. De moord op
Hester van Nierop in Mexico in
1998 is hierdoor
mogelijk opgelost.

Jonkman. Hij nam het slepende dossier vier jaar geleden
over van zijn voorganger, die
er zelfs politiek over struikelde. „De meerderheid van de
toenmalige raad wilde hem
van het onderwerp hebben en
toen is hij opgestapt.’’
De sluiting werd ooit veroorzaakt door de opkomst van
wegtransport. Die maakte het
kanaal, dat in de jaren zestig
van de negentiende eeuw door
veenarbeiders was gegraven,
overbodig.
De veenarbeiders, die ook
Nij Beets en De Veenhoop
stichtten, vervoerden afgegraven veen op pramen naar de
grotere wateren. Daar namen
skûtsjes de nog niet gedroogde
turf over. Toen vervoer steeds
meer over de weg plaatsvond,
werden twee sluizen in het kanaal gedempt en raakte het
kanaal onbevaarbaar.
„Er kwamen bruggen en
dammen voor melkwagens’’,
vertelt Dorpsbelang-voorzitter Postma. „Vanaf het sluiten
van het kanaal zijn mensen actief geweest om het
te heropenen.’’ Dat
leek te gebeuren in
2006;
bouwwerkzaamheden gingen
zelfs al van start.
Tegenstanders
vonden echter dat
heropening van het
kanaal slecht was
voor de natuur en
voerden
vijftien
rechtszaken. De bouw van
nieuwe bruggen werd stopgezet. Wie nu langs het kanaal
rijdt, ziet de halve bouwsels
nog steeds.
Het kanaal levert straks zeker zestig nieuwe banen op.
„Friesland heeft ten opzichte
van de rest van het land al een
hoge werkloosheid, maar hier

• In Nij Beets kan de vlag uit!
Dorpsbewoners, onder wie Anko
Postma van Dorpsbelang (tweede
van links) en supermarkteigenaar
Aize Tolsma (midden, met muts
en schep), zijn dolblij dat na jaren
gesteggel het Polderhoofdkanaal
eindelijk wordt uitgegraven en
bevaarbaar wordt gemaakt. FOTO:
ANNE VAN DER WOUDE
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in de regio is dat nóg hoger. Er
is hier weinig werkgelegenheid. Dit is dus een geweldige
opsteker.’’
En daarom hangen overal in
Nij Beets de vlaggen uit. „Het
is een pittige tijd’’, aldus Spareigenaar Aize Tolsma, wiens
supermarkt aan het kanaal
staat. „Minder verkoop. Maar
straks komen de bootjestoeristen, ik denk dat het
dan aantrekt!’’ Tolsma heeft nog een andere
reden
tot
vreugde: „Als er ijs
ligt kan ik nu eindelijk zonder onderbrekingen
doorschaatsen.’’
Ook Ronald Pries,
eigenaar van Café
de Brêge dat eveneens aan het kanaal ligt, is blij.
„Dorpsgenoten zeggen: bouw
een terras met aanlegsteigers,
maar dat is helemaal niet nodig. Iedereen kan straks aan
het hele kanaal door het dorp
liggen. We moeten zorgen dat
ze hier goed kunnen overnachten. Dat ze een plek hebben om te douchen en zo.’’

’Straks
komen de
bootjestoeristen’

➤Hou 't KORT
Bert Dijkstra

BV Het Rijk
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m’n werk belde over een verdachte, dan kon ik rechtstreeks naar huis. Dan was ik
helemaal van slag.”
Toen het echtpaar echter begreep dat Hester slechts één
van de vele trieste moordzaken in Juárez is, besloten ze de
schouders te zetten onder
stichting Hester. Die steun aan
Casa Amiga en
roep om gerechtigheid voor alle
vrouwenmoorden gaf de pijn
een plek. Tien
jaar later is stichting Hester uitgegroeid tot een bekend
populair
goed doel in Nederland en heeft
Arsène het respect gewonnen
van ontelbare Mexicanen.
„Het kan dus tóch”, zegt directrice Casas. „Criminelen
oppakken die verantwoordelijk zijn voor vreselijke daden.
Toch moeten we niet vergeten
dat dit succes vooral is te danken aan de onverzettelijke inzet van Arsène en de Nederlandse autoriteiten. Hoeveel
zaken zijn er niet in deze stad
waar niets aan wordt gedaan?
Maar goed, het blijft fantastisch nieuws.”
De afgelopen weken nam de
moordenaar opnieuw bezit
van het leven van Arsène. Nadat duidelijk werd dat de
Mexicaanse politie via Facebook iemand had gevonden
die opvallend goed aan de kenmerken van de dader voldeed.
„Ik heb vele
nachtelijke uurtjes wakker gelegen. Het liefste
zou je hem natuurlijk ik weet
niet wat doen. En
ik ben bang geweest dat hij stiekem alsnog door
het wc-raampje
zou
ontsnappen.”
Zelfs nu de
verdachte is opgepakt, is Arsène niet helemaal gerust. „De straffeloosheid in Mexico is enorm. Misschien wordt twee procent van
alle misdrijven opgelost. Komt
er voldoende bewijs op tafel
tegen deze man? En hoe lang
gaat dat duren? Tegelijkertijd
maakt het voor de hulp aan
Mexicaanse vrouwen allang
niet meer uit. Want stichting
Hester en Casa Amiga gaan gewoon door.”
Zelfs de beroemdste journaliste van Mexico, Carmen Arrestegui, wilde Arsène van
Nierop in oktober in haar pri-

ew

In Casa Amiga, het opvanghuis voor vrouwen in Ciudad
Juárez tegen de Amerikaanse
grens, is het uitzonderlijke
nieuws met blijdschap ontvangen. Terwijl moeder Arsène in
Voorburg een luchtsprongetje
maakte toen eind vorige week
het bericht over de arrestatie
uit Mexico kwam, deed directrice Irma Casas
hetzelfde in de
stad waar de 28-jarige Hester in 1998
om het leven
kwam.
„Dit vervult ons
met zoveel hoop”,
zegt Casas. „Het is
een lichtpuntje in
de
duisternis.”
Hester is niet alleen belangrijk voor dit Mexicaanse blijf-van-mijn-lijfhuis
omdat ze één van veertienhonderd onopgeloste moordzaken
tegen vrouwen in Juárez is in
twintig jaar. Ze is ook speciaal
omdat de naar haar vernoemde stichting Hester al jaren de
juridische en psychische hulp
aan vrouwen financiert.
Jarenlang was Hester een
internationaal symbool van
straffeloosheid in de stad die is
omschreven als hel op aarde.
Ondanks getuigen, een compositietekening en een naam
wist de Mexicaanse politie
geen dader te pakken. Afgelopen oktober sierde Hesters
portret nog een altaartje in Casa Amiga, als een van die talloze vermoorde vrouwen.
Ouders Arsène en Roeland
bezochten
die
maand zelf het
opvanghuis voor
mishandelde en
bedreigde vrouwen.
Arsène
woonde een les
zelfverdediging
bij, waar Mexicaanse moeders
en dochters van
zich af leren
slaan en schoppen. „Het idee
voor die cursus
kwam van stichting Hester. Ik
was trots om te zien hoeveel
zelfvertrouwen deze vrouwen
terugkrijgen”, zegt moeder
Van Nierop. De meesten durven weer rustig over straat.
De reis lokte niet diezelfde
pijn uit zoals in 2004, toen het
echtpaar voor het eerst naar
Juárez kwam. „Toen bezochten we hotel Plaza waar Hester
is vermoord en zelfs die ene
bewuste kamer.” Zeker in het
begin was elk nieuws over de
moordzaak Arsène te veel. „In
het begin had ik dat vaak. Als
Buitenlandse Zaken me op

Aldel-arbeiders in Groningen, werkloos, omdat jullie
aluminiumfabriek de gasrekening niet langer kon betalen, terwijl even verderop gasboringen de grond laten
beven… Jullie moeten niet zeuren. Weet je wie écht
zielig zijn? De rijksambtenaren, in de kou demonstrerend tegen de schandalige dreiging dat ze ooit als een
gewoon mens kunnen worden ontslagen.
’Aantasting van de fundamentele ambtenarenrechten’, briest Abvakabo FNV. ’Waar is het eerlijke verhaal?’ Zo is het maar net. Oké, het Rijk moet bezuinigen… Oké, er is afgesproken om de overheid kleiner te
maken en de burgers minder vaak lastig te vallen met
ambtelijke bemoeizucht… Zal best, maar wel met je
poten afblijven van de ambtenarenbaantjes!
De Staat kan met miljardenverlies draaien zonder
failliet te gaan. Er is dus nóóit ’n geldige reden om rijksdienaren te ontslaan. ’Een ambtenaar moet ongeacht
het politiek klimaat ongestoord zijn werk kunnen
doen’, dicteert de bond. Dringt dat goed tot jullie botte
hersens door, aluminiumsmelters? En nu de WW in!
reageren: bdijkstra@telegraaf.nl

