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BOIJMANS

Kunstwerken aan
Japan uitgeleend 

Museum Boijmans Van

Beuningen leent onder

meer De Marskramer van

Jheronimus Bosch en De

Toren van Babel van Pie-

ter Bruegel de Oude uit

aan Japanse musea. De

kunstwerken zullen, met

een groot aantal andere

bruiklenen van Boijmans,

dit voorjaar te zien zijn in

het Tokyo Metropolitan

Art Museum. Daarna ver-

huizen ze nog voor een

tijdje naar Osaka.

OVERLAST

Harde wind speelt
regio parten

Harde windstoten speel-

den de regio Rotterdam

vanmorgen flink parten.

De Fast Ferry werd van-

wege hoge golven tijde-

lijk uit de vaart genomen.

Op de Maasvlakte wer-

den de terminals geslo-

ten. Dit zorgde voor ver-

keershinder op de N15.

De Intercity Direct tussen

Rotterdam CS en Breda

reed niet vanwege de

harde wind. De markt op

het Visserijplein in Rot-

terdam werd om veilig-

heidsredenen afgelast,

zo meldde de organisatie.

VAKJURY

Rutjes en Ristie bij
Sportfilmfestival

Roda JC-voetballer Na-

than Rutjes (foto), journa-

list Jan Dirk Stouten, tv-

maker Quintis Ristie en

AD-filmjournalist Ab Zagt

vormen de vakjury van de

filmwedstrijd tijdens het

AD Sportfilmfestival Rot-

terdam 2017. Deze vier

beslissen op vrijdag 

7 april welke van de drie,

door talentvolle filmma-

kers speciaal voor het

festival gemaakte films,

de beste is. Het Sport-

filmfestival is op 6, 7 en

8 april in bioscoop Cine-

rama in Rotterdam.

N
a jaren van discussie over
regulering van de wietteelt
is een wet die de achterdeur

van de Nederlandse coffeeshop nu
‘opent’ dichterbij dan ooit. Voor-
standers van de ‘wietwet’ vinden
regulering een goede zaak omdat
de kwaliteit van het product zo ge-
waarborgd wordt. Tegenstanders
menen dat de overheid door wiet-
teelt te gedogen de rol van drugs-
dealer op zich neemt: een slecht
signaal naar jongeren en de sa-
menleving. 

In alle argumenten zit wel een

kern van waarheid. Wat mij opvalt
is dat één belangrijk argument te
weinig aandacht krijgt van zowel
voor- als tegenstanders. Namelijk
hoe we beter kunnen controleren
wié de wiet koopt en gebruikt. Er
wordt te snel gedacht dat het stel-
len van een leeftijdsgrens toerei-
kend is. Als je dan al gedoogt, doe
het dan verantwoord. Bijvoor-
beeld: in Rotterdam moeten cof-
feeshophouders verplicht een cur-
sus volgen bij Bouman GGZ, afge-
sloten met een examen. In deze
cursus leren de
coffeeshop-
houders het
onderscheid
tussen ge-
bruik, mis-
bruik en

verslaving. De overheid zou die
cursus landelijk verplicht moeten
stellen aan coffeeshophouders als
voorwaarde bij afname van staats-
wiet, om zo de meest kwetsbaren
in bescherming te nemen.
Ook zou er veel meer aandacht

moeten komen voor preventie en
voorlichting over cannabis. Ik vind
dat er nog altijd veel te naïef wordt
gedacht over softdrugs. De proble-
men bij softdrugsgebruik zijn niet
anders dan bij harddrugs. Mijn
broertje raakte door cannabis -
gebruik in een psychose. 
Onderzoek wijst uit dat het ge-

bruik van nederwiet het risico op
een psychose vergroot. Hoe jonger
je begint, des te groter het risico.
Wat mij betreft mag de leeftijds-
grens van 18 jaar voor legale versla-
vende middelen dan ook omhoog
naar 24 jaar, omdat de hersenen
dan pas volledig zijn ontwikkeld. 
In Rozenburg waar wij opgroei-

den zag ik ook hoe veel cannabis-
gebruikers overstapten op hard-
drugs. Met mijn broertje is het ge-
lukkig goed gekomen, maar wat
hij en ons gezin hebben doorge-
maakt, wens ik niemand toe.
Sindsdien weet ik een ding zeker:
nederwiet is een harddrug. 
En zo is meteen de eerste Sire-

campagne gelanceerd die is gericht
op cannabisgebruikers.

Het gebruik van

nederwiet vergroot

het risico op psychose
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ROTTERDAM

Mapplethorpe
in Kunsthal

De Kunsthal in Rotter-

dam presenteert

vanaf 22 april een

overzicht van twee-

honderd fotowerken

van de Amerikaanse

fotograaf Robert

Mapplethorpe. Hij

wordt beschouwd als

een van de meest in-

vloedrijke fotografen

van de vorige eeuw.

ROTTERDAM

Kaartjes binnen
een uur weg

De laatste 300 extra

kaarten voor de thuis-

wedstrijd van Feyen-

oord tegen AZ zijn

gisterochtend razend-

snel uitverkocht. De

kaartverkoop voor

deze wedstrijd werd

om 10.00 uur ge-

opend en binnen een

uur waren de laatste

plaatsen vergeven.

kinderen kwamen

vorig jaar dankzij

Rotterdam Sport-

support in aanraking

met een School-

sportvereniging in

de Maasstad.

2.968

BRUG NIEUW OMLOOPWIEL

■ De Botlekbrug krijgt nogmaals een nieuw omloopwiel dat er-

voor moet zorgen dat er geen storingen meer voorkomen. Met

een mobiele 300-tonskraan wordt dit 12 ton wegende onder-

deel tussen zaterdagochtend en zondagochtend vervangen.

De Botlekbrug tussen Spijkenisse en Hoogvliet heeft geregeld

met problemen te kampen sinds de opening op 12 juli 2015.

Daardoor ontstaan keer op keer vertragingen voor het wegver-

keer en de scheepvaart rond Spijkenisse.. FOTO RIJKSWATERSTAAT

Tekort aan
taalhulpen
in de regio
Immigranten die Nederlands wil-

len leren, krijgen steeds vaker

het deksel op hun neus. Nu de

regio steeds meer anderstalige

nieuwkomers opvangt, stijgt de

vraag naar taalhulp in rap

tempo. Organisaties komen vrij-

willigers tekort en kunnen lang

niet iedereen helpen.  

Priscilla van Agteren

Rotterdam

,,We worden overspoeld door aan-
vragen’’, zegt taalcoördinator Anita
van den Emster van Gilde Rotter-
dam, de grootste aanbieder van
taalondersteuning in de stad. ,,Er is
veel geregel voor nodig om dat in
goede banen te leiden. We zouden
zeker meer vrijwilligers kunnen
gebruiken.’’
Ria Hoes, coördinator van Taal-

coaching Capelle in Capelle aan den
IJssel, merkt ook dat er in de regio
meer vraag is naar taalhulp. ,,De
wettelijke eisen zijn aangescherpt.
Wie een verblijfsvergunning heeft,
moet als onderdeel van het inbur-
geringsproces Nederlands leren
spreken. Inburgeraars moeten kun-
nen aantonen dat ze actief bezig
zijn met het leren van de Neder-
landse taal. Ze hebben drie jaar om
het vereiste niveau te bereiken’’,
stelt Hoes. ,,Gemeenten die hier 
op dit moment nog niet zo streng
op toezien, zullen dat binnenkort
wel doen. De gemeente Capelle aan
den IJssel heeft plannen in die rich-
ting.’’

Noodzakelijk
De taalondersteuning die vrijwil-
lige organisaties bieden, is iets an-
ders dan klassikaal taalonderwijs.
Taalhulp richt zich op praktische
taalbeheersing in het dagelijks le-
ven. Dat is een noodzakelijke aan-
vulling op de gewone lessen, stelt
Eline Dragt van het landelijk steun-
punt voor taalorganisaties Het Be-
gint met Taal. 

,,In de klas is er nooit genoeg tijd
om iedereen aan bod te laten ko-
men. Om een taal te leren, moet je
kilometers maken en je kennis in
de praktijk gebruiken.’’  
Dragt ziet het aantal aanvragen

voor taalhulp flink stijgen sinds het
begin van de vluchtelingencrisis in
2015. ,,Het is in meerdere regio’s een
probleem. Er zijn niet alleen onvol-
doende vrijwilligers, maar ook de
financiering schiet tekort. Mensen
zetten zich gratis in, maar zaken als
lesmateriaal en locatiehuur kosten
toch geld.’’
Taalcoaching Capelle is dringend

op zoek naar jongere vrijwilligers.
,,Nu melden vooral ouderen zich
aan. Natuurlijk kun je als 80-jarige
nog prima dit werk doen, maar het
houdt op een gegeven moment
toch een keertje op. Die grote groep
mensen vervangen, dat wordt erg
lastig.’’ 
Jongeren blijken moeilijk te wer-

ven, aldus Van den Emster. ,,Het is
niet zo dat ze per se niet willen,
maar ze hebben er door werk of ge-
zin vaak de tijd niet voor.’’  
Ook het koppelen van een taal-

hulp aan een aanvrager is volgens
Van den Emster een struikelblok.
,,Je kunt niet zomaar iedereen aan
elkaar koppelen, je moet met elkaar
kunnen opschieten. Als de gesprek-
ken niet lopen, heeft niemand er
iets aan. Bovendien doen de vrij-
willigers dit in hun vrije tijd. Ik kan
ze niet iets laten doen waar ze geen
voldoening uit halen.’’
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We worden

overspoeld 

door aanvragen

voor taalhulp

–Anita van den Emster, 

Gilde Rotterdam

Ik ben een

Nederlander

met een

Rotterdamse

achtergrond

—Yahia Yousfi

gisteravond in 

De Stelling op NPO1


