
‘Het voelt
wel een
beetje als

bevrijding’

KlaasJan Sikkema weer achter de naaimachine bij het Friesland College. ,,Misschien ben ik wel een

feestbeest, er zijn twee jaar van mijn leven afgepakt.'' FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN
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Een felle uitslaande brand heeft in de vroege zaterdagochtend de
voormalige veilinghallen aan de Huizumerlaan in Leeuwarden
volledig in de as gelegd. Daarbij kwam een hoeveelheid asbest
vrij toen het dak het begaf. Twee Leeuwarders, achttien en ne-
gentien jaar oud, hebben bekend de brand te hebben gesticht. Ze
werden na getuigenverklaringen aangehouden toen ze naar de
vuurzee stonden te kijken. (..) In de hallen was de firma De Lange
Plastics gevestigd. Er vielen geen slachtoffers. (..) Het was al de
derde keer in een maand tijd dat er brand werd gesticht bij De
Lange. De vorige twee keren bleef de schade beperkt.

Brand in oude veilinghallen

25 jaar geleden

De man werd het afgelopen voor-
jaar door de rechtbank tot een
celstraf van dertien jaar veroor-
deeld en daaraan gaat het hof niet
voorbij. De man en de vrouw uit
Dokkum hadden twee jaar lang
een verhouding. In de nacht van
26 op 27 april 2020 werd de vrouw
in haar woning neergeslagen en

vanaf de slaapkamer naar de ga-
rage gesleept. Vervolgens is het
huis in brand gestoken met de
vrouw en haar driejarige dochter-
tje er nog in.

De Ferwerter kwam die nacht
naakt, huilend en onder de mod-
der thuis. Later vertrok hij nog
eens om zijn auto, die drie jaar
geen poetsbeurt had gehad, te
wassen op een verlaten plek.
Vooral de bestuurdersstoel werd
grondig onder handen genomen.

De Ferwerter hield vol niets
van de kwesties rond de Dokkum-
se af te weten.

Ferwerter die vrouw
toetakelde blijft vast
LEEUWARDEN De 36-jarige man
uit Ferwert die zijn ex-minnares
uit Dokkum bijna doodsloeg,
blijft vastzitten. Dat heeft het
hof in Leeuwarden gistermid-
dag besloten.

Het maken van een lijst met VVD-
kandidaten voor de raadsverkie-
zingen op Ameland ging met
,,hangen en wurgen’’, verklapt De
Vries. Hij is al langer actief voor
de liberalen op het eiland, stond
in 2018 op de vierde plek op de
lijst en zag dat de afgelopen tijd
meerdere mensen afhaakten.

Oudgediende Jeppe Groene-
wold, die na jaren Ameland ’82 in
2018 naar de VVD overstapte,
stopt. En ook veteraan Dirk Kooi-
ker wil gas terugnemen.

,,Dus leek het erop dat het ein-
de verhaal was voor de VVD op
Ameland. Dat vond ik dan ook
weer jammer.’’ De Vries, die een
woonwinkel in Nes heeft, pakte
de handschoen zelf op. ,,Maar ik
wilde wel een lijst met minimaal
vijf kandidaten en een goede
tweede man of vrouw. Ik heb een
drukke baan en een jong gezin, ik
wil kunnen sparren en niet alles
alleen hoeven doen.’’

In marinier Riekus Hatzmann
vond De Vries die tweede man.
Kooiker, partijvoorzitter Albert
van Barneveld en veteraan Jan
Verbiest completeren de lijst.
Volgens De Vries wil de VVD
,,goedkopere huisvesting, met
name voor echte starters en per-
soneel van ondernemers’’.

VVD doet toch mee aan
verkiezingen Ameland
NES (A) In december was het nog
de vraag of de VVD in maart aan
de gemeenteraadsverkiezingen
op Ameland mee kon doen. Nu is
er toch een lijst, met onderne-
mer Ieuwe de Vries bovenaan.

In een raadsmemo schrijven de drie
colleges nog steeds achter de zoge-
noemde businesscase te staan. Ze
hopen dat de gemeenteraden deze
in hun vergadering van 3 maart vast
willen stellen. Dat is nog net voor de
gemeenteraadsverkiezingen. ,,Dan

zorgen we voor duidelijkheid en ze-
kerheid voor onze inwoners en de
werknemers.’’

De colleges zullen de stukken op 8
februari vaststellen en aanbieden
aan de gemeenteraad. De gemeente
Súdwest-Fryslân, die samen met de-
ze drie gemeenten het leerwerkbe-
drijf Empatec bestuurt, gaf direct na
het bekend worden van het toe-
komstplan aan alternatieve scenari-
o’s te willen onderzoeken. Daar ko-
men de aanbevelingen uit de in die
gemeente gehouden raadsenquête
nog bij. Het betekent dat deze ge-
meente de planning niet haalt.

De andere gemeenten nemen te-
gelijkertijd stappen om de aanstu-
ring van Empatec te verbeteren, zo-
dat het inkoop- en aanbestedings-
proces verbetert en er meer zeggen-
schap is over het aanstellen van een
nieuwe directeur-bestuurder. Hier-
mee krijgt Súdwest-Fryslân de ruim-
te om andere scenario’s te onderzoe-
ken.

De nieuwe koers die Empatec met
het toekomstplan inzet, leidt al tot
resultaten, schrijven de drie colle-
ges. Het bedrijfsresultaat is verbe-
terd, Empatec heeft afstand geno-
men van de commerciële koers.

Drie gemeenten wachten niet op
Súdwest met voortgang Empatec
MARIA DEL GROSSO

FRANEKER De gemeenten Waadhoe-
ke, Harlingen en De Fryske Marren
gaan door met het proces om de
toekomst van Empatec op 3 maart
aan de raden voor te leggen. Ook al
haalt Súdwest-Fryslân dat niet.

Dit staat in het programma on-
derwijshuisvesting van de ge-
meente. B en W brachten dit gis-
teren naar buiten. De Pionier zit
in een gebouw in boerderijvorm
naast de oude terp van Techum.
De school werd in 2009 in ge-
bruik genomen.

‘Na opmeting blijkt het ge-
bouw substantieel kleiner dan
aangenomen. Dit heeft vooral te
maken met de schuine wanden
die het gevolg zijn van de boerde-

rijvorm’. Lang niet alle ruimte is
hierdoor goed bruikbaar. ,,Het
aantal praktische vierkante me-
ters moet omhoog’’, legt CDA-
wethouder Abel Reitsma uit.

Vorig jaar was al 2,5 miljoen eu-
ro uitgetrokken voor extra loka-
len voor 475 leerlinge. Voor ter-
reinuitbreiding was 150.000 euro
ingeboekt. Bovenop deze bedra-
gen is nog eens 500.000 euro no-
dig voor extra ruimte.

‘Ook de kinderopvang krijgt
extra ruimte’, melden B en W. Dit
kost ongeveer 825.000 euro. ,,Dit
is een voorfinanciering’’, legt
Reitsma uit. De gemeente kan dit
later weer terugverdienen, bij-
voorbeeld uit verhuur.

School Techum blijkt
kleiner dan gedacht
LEEUWARDEN Openbare basis-
school De Pionier in de Leeuwar-
der wijk Techum is veel kleiner
dan gedacht, zo wijzen nametin-
gen uit.



M
et ingang van vandaag alle rem-
men los? Ha, nog niet voor Chris
Bruinsma uit Gorredijk. De
leerling uit havo 4 van het

Drachtster Lyceum heeft zelf corona en moet
nog tot vrijdag in quarantaine blijven.

Maar dan…. ,,Vrijdag ga ik eerst naar school,
dat dagje pak ik wel even mee. Gezellig om
mijn vrienden weer te zien. Daarna ga ik
werken bij Albert Heijn, ze vroegen of ik wat
uren kon inhalen. Nou graag, want ik spaar
voor mijn brommer. En zaterdag vier ik een
feestje, want afgelopen zaterdag was ik jarig.
Maar omdat ik positief was getest, ging daar
helaas een streep door.’’

De persconferentie van gisteravond bracht
veel goed nieuws voor jongeren. Premier
Mark Rutte en minister van Volksgezondheid
Ernst Kuipers haalden Nederland voor ten
minste drie weken grotendeels van het slot.
Niet alleen de strenge quarantaineregels in
het onderwijs – die hele klassen tot thuiszit-
ten dwongen als drie leerlingen besmet wa-
ren – zijn van tafel, ook de sluiting van horeca
en bioscopen is voorbij en er is veel meer
mogelijk tot ’s avonds tien uur.

,,Eindelijk kan ik op stap gaan met een paar
maten’’, reageert KlaasJan Sikkema uit Leeu-
warden. De student aan de modeopleiding
van het Friesland College heeft de pandemie
niet zonder mentale kleerscheuren doorstaan.
,,Die afspraak om samen wat te drinken is
maanden geleden al gemaakt’’, zegt hij, ,,maar
sindsdien was alles dicht. Ik kijk er echt naar
uit. En er komen ook nog een paar verjaarda-
gen aan.’’

KlaasJan heeft het best zwaar te verduren
gehad in de afgelopen twee jaar. Hij vertelt er
openhartig over, in gesprek met Carla van
Hoogmoed en Karin Nagel. Zij zijn beiden
betrokken bij School als Werkplaats, een
programma binnen het Friesland College dat
met de inzet van hulpverleners en medewer-
kers van de school zo goed mogelijk een oogje
probeert te houden op kwetsbare studenten.

,,Voor de opleiding mode en ambacht werk
je veel in een gigantisch atelier’’, zegt Klaas-
Jan. ,,Een grote tafel, industriële naaimachi-
nes, hartstikke mooi. En als je daar werkt heb
je veel sociaal contact met je medestudenten.
Dat viel tijdens de lockdowns allemaal weg.’’

Hoe kun je thuis online je studie voortzet-
ten?, vroeg hij zich af. Niet dus. ,,Ik had moei-
te om überhaupt uit bed te komen. Mijn
baantje bij The Sting viel ook nog weg. School
en werk, het waren mijn grootste bronnen
van sociaal contact. Alles viel weg. Ik ben niet
chronisch depressief geworden, maar vrolijk
is anders.’’

Psychiaters, studentenverenigingen, ver-
enigingen voor mbo, hbo en universiteiten
stuurden vorige week nog een brandbrief
naar het kabinet. De helft van alle studenten
‘ervaart psychische problemen, variërend van
eenzaamheid, somberheid en slaapproblemen
tot ernstige eetstoornissen’. Problemen die de
jongeren mogelijk ook nog eens jaren kunnen
achtervolgen, aldus de ondertekenaars.

,,Dat de deuren nu weer open zijn wil niet
zeggen dat het allemaal weg is’’, zegt Van
Hoogmoed. Zij voerde af en toe gesprekken
met KlaasJan en anderen. ,,Een maat van me

zei toen ik het niet zo zag zitten: is het mis-
schien goed voor jou om eens met Carla te
spreken? Ik dacht: ik heb geen idee wie Carla
is, maar oké.’’

Nagel vult aan: ,,Soms stonden we bij
mensen op de stoep. Als we dachten: waar is
die student nu gebleven?’’ Een wandelingetje
samen hielp al veel, zeggen Nagel en Van
Hoogmoed.

,,Ik heb ook geleerd wat ik zelf kan doen’’,
zegt KlaasJan. ,,Ik ben niet zo van het op
mensen afstappen, of berichtjes sturen:
zullen we weer eens afspreken. Maar ik weet
nu dat het goed is dat wel te doen, om te
voorkomen dat ik me eenzaam ga voelen.’’

Chris vindt dat hij de hele periode redelijk
goed is doorgekomen. ,,Ik heb hier in Gorre-
dijk veel vrienden. We spraken wel met el-
kaar af, ook in tijden dat dat eigenlijk niet
mocht. Je moet toch wat.’’

Maar ook hij moest lange perioden flink
inleveren: dan weer online les, dan weer een
avondklok en gedurende de hele pandemie
kwam er van turnen maar weinig terecht.
,,De trainingen waren dinsdag- en vrijdag-
avond. Maar binnensporten mocht heel lang
niet. En buiten trainen voor turnen... Dat is
eigenlijk niks, want je kunt bijvoorbeeld niet
eens aan de ringen hangen. Soms deden we
het online, maar dat was dan vooral om een
beetje fit te blijven, meer niet.’’

,,Deze versoepelingen voelen nu toch wel
een beetje als de bevrijding. Het is haast
onwerkelijk dat het nu alweer bijna twee jaar
geleden is dat dit allemaal begon.’’ Dat hij nu
net zelf corona heeft is balen, zegt Chris.
,,Echt ziek ben ik er niet van geworden. Maar
mijn vader was ook positief getest en die
heeft wel flink last gehad, vooral heel veel
keelpijn. Ik voelde me twee dagen niet zo fit,
had wel hoofdpijn. Maar tot zondag merkte
ik wel dat ik ook niet zoveel energie had.’’

Het zal weer wennen worden aan het nor-
male leven, denkt KlaasJan. ,,Ik was zaterdag
voor het eerst weer aan het werk in The Sting.
Man, na een dag in de winkel was ik kapot.’’

De student durft er nog niet helemaal op te
vertrouwen dat lockdowns en andere maatre-
gelen nu helemaal tot het verleden behoren.
,,Ik hoop het natuurlijk, maar ik vrees dat het
toch niet de laatste keer was. Het voelt echt
alsof mijn leven twee jaar heeft stilgestaan,
alsof die twee jaren van me zijn afgepakt.
Weet je wat ik laatst dacht? Misschien ben ik
wel een feestbeest, of een festivalganger….
Maar ik heb gewoon geen idee!’’

Welgeteld 681 dagen zijn er verstreken sinds
de eerste coronalockdown in 2020. De maatre-
gelen troffen veel jongeren hard. Vieren zij nu
feest? Chris Bruinsma (16) en KlaasJan Sikke-
ma (21) vertellen.

MAARTEN PENNEWAARD

Chris Bruinsma moet ondanks de versoepelingen nog een paar dagen in quarantaine blijven.
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SCHOOL EN WERK, HET
WAREN MIJN GROOTSTE
BRONNEN VAN SOCIAAL
CONTACT. ALLES VIEL WEG

,,U bent een hyperintelligent per-
soon’’, hield raadsheer Willem Fop-
pen de verdachte gisteren voor tij-
dens een regiezitting in hoger be-
roep. De man was eerder onder meer
docent Engels geweest aan een uni-
versiteit. ,,En dan ineens’’, stelde de
raadsheer, knippend met zijn vin-
gers, ,,gebeurt dit.’’

Een bevredigende verklaring kon
de verdachte niet geven. Hij stelde
dat hij destijds zijn kind al twee jaar
niet had gezien, wekenlang slecht
had geslapen en daardoor de draad
even helemaal kwijt was. ,,Wat heeft
Zarza met uw kind te maken?’’,
vroeg Foppen.

,,Ik weet niet wat ik moet zeggen’’,
antwoordde de verdachte van po-
ging moord, om kort daarna te ver-
klaren: ,,De deuren en de muren ga-
ven me op de één of andere manier
opdracht om deze daad te plegen.
Dat gevoel had ik.’’ ,,Waar was u
toen?’’, vroeg Foppen. ,,Op mijn ka-
mer in Rotterdam’’, zei de verdachte.

In juni vorig jaar had hij nog op de
rechtbank gezegd dat hij pas vijf mi-

nuten voor de steekpartij wist wat
hij met het vleesmes zou gaan doen.
,,En’’, vervolgde Foppen, ,,hebt u tus-
sen de opdracht en het steekinci-
dent nooit gedacht: what the fuck
ben ik aan het doen?’’ De verdachte
zei geen ‘nee’ en geen ‘ja’. ,,Ik voelde
gewoon dat dit moest gebeuren.’’
Raadsman Peter Bonthuis verzocht

het gerechtshof om het PBC op-
nieuw onderzoek te laten doen met
een ander onderzoeksteam. ,,Ik zeg
op basis van mijn kennis en erva-
ring’’, stelde Bonthuis, ,,dat hij volle-
dig ontoerekeningsvatbaar moet
worden geacht.’’

Toen Bonthuis de verdachte – net
als de destijds 64-jarige Leeuwarder
Zarza een Iraanse Koerd – voor het
eerst keerde kennen, was hij ook be-
hoorlijk in de war, vertelde de raads-
man. Pas nadat zijn cliënt dwangme-
dicatie had gekregen – antipsychoti-
ca – kon Bonthuis naar eigen zeggen
met hem uit de voeten. Het ge-
rechtshof stemde in met het verzoek
in de hoop op een duidelijke diagno-
se, maar vindt het niet per se nood-

zakelijk dat het PBC daarvoor een
nieuw team aanstelt.

De rechtbank concludeerde begin
juli vorig jaar dat waarschijnlijk
sprake was van een psychische
stoornis en dat de man daarom licht
verminderd toerekeningsvatbaar
moest worden geacht. Daarom koos
de rechtbank voor een celstraf van
twaalf jaar terwijl het Openbaar Mi-
nisterie zestien jaar had geëist.

Een duidelijk advies had het PBC
destijds niet gegeven. Een IQ-test re-
sulteerde in de kwalificatie ‘zwakbe-
gaafd’. Ook concludeerden de on-
derzoekers dat de verdachte sinds de
aanhouding veel gestoord gedrag
had vertoond en dat dit waarschijn-
lijk niet gespeeld was.

Nieuw onderzoek naar 22-voudig messteker NS-station
ANDRÉ HORJUS

LEEUWARDEN Het gerechtshof wil
dat het Pieter Baan Centrum (PBC)
opnieuw de 39-jarige Rotterdam-
mer onderzoekt die op 19 juni 2020
voor het Leeuwarder NS-station de
Iraans-Koerdische politiek activist
Sadegh Zarza neerstak.

‘De deuren en de
muren gaven me
op één of andere
manier opdracht’


