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Advocaat Yehudi Moszkowicz
had gevraagd om de voorlopige
hechtenis op te heffen. ,,Er zijn
geen ernstige bezwaren meer”,
zei de advocaat van Josef B. tij-
dens de eerste dag van de zitting
donderdag. De rechtbank is het
daar niet mee eens. ,,De recht-
bank heeft de concept-verklarin-
gen van de kinderen ook gelezen
en dat leidt niet tot het oordeel
dat B. vrij moet komen”, aldus de
voorzitter.

Ook met een schorsing van de
voorlopige hechtenis van B. gaat
de rechtbank niet akkoord. De
strafrechtelijke belangen wegen
momenteel zwaarder dan de per-
soonlijke belangen van B., aldus
de rechters. ,,Dat geldt dan ook
voor de zakelijke belangen van
verdachte”, aldus de rechtbank.
Josef B. zei dat hij door zijn deten-
tie alles kwijtraakt, waaronder
zijn bedrijf.

Verdachten Gerrit Jan van D.
en Josef B. worden onder meer
beschuldigd van jarenlange vrij-
heidsberoving van zes van Van
D.’s kinderen. Van D. (67) leefde
met zijn kinderen afgezonderd
van de buitenwereld, in een boer-
derij aan de Buitenhuizerweg in
Ruinerwold. B. onderhield de
boerderij, maar woonde er niet.
Donderdag zei hij al tien jaar geen
contact te hebben met vijf van de
kinderen.

Volgens het Openbaar Ministe-
rie heeft Van D. zijn kinderen ook
mishandeld. Het OM verdenkt
hem daarnaast van seksueel mis-
bruik van twee oudere kinderen
die niet op de boerderij woonden.
De man kreeg een paar jaar gele-

den een hersenbloeding, waar-
door hij niet meer kan praten.
Een onderzoek in het Pieter Baan
Centrum (PBC) is daardoor niet
mogelijk, werd donderdag be-
kend. Dat was een belangrijke re-
den om Josef B. ook in het PBC te
plaatsen. Want ze moesten sa-
men worden geobserveerd.

Van D. is amper in staat om te
communiceren, maar advocaat
Moszkowicz wil toch zelf langs de
gevangenis van Scheveningen
om hem te bevragen. De recht-
bank vindt dat de advocaat daar
nog even mee moet wachten. De
rechtbank wil eerst enkele obser-
vaties en onderzoeken naar Van
D. afwachten. En ook naar Josef B.
Het draait daarbij niet alleen om
de interactie tussen de twee Rui-
nerwold-verdachten, maar ook
de ‘interactie tussen B. en andere
gedetineerden in het PBC’.

B. gaf donderdag aan niets te
zoeken te hebben in het PBC. Hij
heeft in drie weken tijd vier woor-
den gesproken, gaf hij aan: ja,
nee, goedemorgen en goedemid-
dag. Ook heeft hij een tijdje ge-
weigerd om te eten.

Klusjesman
Josef B. blijft
langer vast
BAS VAN SLUIS

ASSEN De 59-jarige Josef B., een
van de verdachten in de Ruiner-
woldzaak, blijft langer vastzit-
ten. Dat heeft de rechtbank
Noord-Nederland gisteren laten
weten tijdens de hervatting van
de pro-formazitting in Assen.

Josef B. weigert verder mee te wer-
ken aan gedragsonderzoek. Hij
heeft in drie weken tijd vier woorden
gesproken, zei hij: ja, nee, goede-
morgen en goedemiddag.

Voor de tiende aflevering van
podcast Stamcafé Het Noorden
trok Marjolein Knol naar de
Veenkoloniën om haar licht op te
steken bij een merkwaardige
twist tussen TEVV uit 1934 en VV
De Treffer uit 2016. Hoe krijgen
volwassenen het voor elkaar om
enthousiaste kinderen níet te la-
ten voetballen?

Voor haar podcast dook Marjo-
lein in oude wedstrijdverslagen,
sprak ze kinderen en ouders en
volgde ze DvhN-verslaggever Ar-
noud Bodde. Die zette zijn schop

in de grond en ontdekte een
veenbrand die al jaren smeult on-
der het voetbalveld, onder de
kantine en onder de voeten van
voetballiefhebbers die elkaar zo
weinig licht in de ogen gunnen
dat het gemeentebestuur niet wil
ingrijpen.

Stamcafé het Noorden is te be-
luisteren via Spotify, Apple Pod-
casts en www.dvhn.nl.

Twist in Tweede Mond:
dorp zonder voetbal
2e Exloërmond is een bijzonder
dorp. Het telt dik tweeduizend
inwoners en heeft maar liefst
twee voetbalclubs. Maar gevoet-
bald wordt er niet.

Marten Wierenga,
huisarts Loppersum
,,Het gaat beter. Scholen en ver-
pleeghuizen zijn gelukkig weer
opengegaan. Misschien waren de
coronamaatregelen nodig, maar
ze waren wel heel grof. In Lopper-
sum waren de laagste coronacij-
fers van heel Nederland, maar we
hadden wel alle nadelen van de
lockdown. Ik hoop dat de over-
heid zo wijs is dat de volgende
keer anders te doen. Als het virus
weer oplaait, kunnen we door te
testen veel specifieker ingrijpen.’’

Ellen Nooren,
uitvaartverzorgster uit Tynaarlo
,,Die anderhalve meter is horror.
Dat is heel moeilijk vol te houden.
Voor nabestaanden, maar ook
voor ons. Goddank mogen men-
sen uit één gezin of huishouden
nu wel ook bij uitvaarten gewoon
bij elkaar zitten. Ik bedoel: waar is
je hart? Sinds deze week mogen
weer meer dan dertig mensen op
een uitvaart komen – er was ie-
mand die met euthanasie wachtte
tot het zover was. Maar we heb-
ben ook ontdekt dat veel nabe-
staanden een intieme uitvaart
juist een verademing vonden.’’

Marjon Veenhuizen,
kapster in Tolbert
,,Ik hoop dat ik dit nooit meer
hoef mee te maken. De stress die
je ervan hebt! Op 11 mei mochten
we weer open. Dat was mega. Niet
normaal, zo druk. Na vier weken
werd het weer een beetje rustiger.
Nu is het een soort van normaal.
Wat je wel ziet is dat mensen een
ander kapsel willen. Het was toch
al wat langer geworden, dan kun-
nen ze eens een nieuwe look
proberen. Daar is corona dan wel
goed voor geweest.’’

Clarie de Boer,
welzijnscoördinator in verpleeghuis
Blanckenborg in Blijham
,,Het is een verademing. Er mag
weer bezoek naar binnen. Ieder-
een is heel blij. Het werd steeds
zwaarder, ook voor de familie.
Bewoners mogen ook weer wat
meer naar buiten, vrijwilligers
komen weer. De angst is weg,
maar we blijven wel waakzaam. Ik
vond het een verschrikkelijke tijd.
Je normale werk kan niet door-

gaan, je hebt veel zorg om het
verdriet van bewoners en familie.
Ik zou graag alles weer bij het oude
hebben.’’

Rindert Janssen,
kaasboer uit Wezuperbrug
,,Ik ben vijftien kilo afgevallen
sinds de uitbraak van corona. Hard
werken en gezond eten. Omdat ik
in coronatijd ook groente en fruit
ben gaan bezorgen, at ik onderweg
geen koekjes en snacks meer die
over waren, maar fruit. Om de
weerstand te verhogen leek me dat
niet onverstandig. Afvallen was
niet mijn bedoeling, maar het is
geen verkeerde bijkomstigheid. Ik
ben nu op gezond gewicht. Sommi-
ge klanten vroegen of het wel goed
met me ging omdat ik zo afviel.
Maar het gaat prima dus.’’

Jan van Es,
café Groothuis in Emmen
,,Ontzettend blij dat we weer kun-
nen ondernemen. Het diner loopt
prima, mensen nemen het er echt
weer van. Maar de andere helft van
onze zaak draait om uitgaan –
dansen, live-muziek, dj’s, feesten.
Dat kan nog niet. Anderhalve me-
ter zal nooit het nieuwe normaal
worden. Mensen houden van die
warmte, van lichamelijk contact.
Anders heeft ons mens-zijn niet
zoveel zin. Wie heeft dat ooit be-
dacht: ‘het nieuwe normaal’? Het is
niet normaal, en ik hoop ook dat
het nooit normaal zal worden.’’

Gijs de Groot,
leerkracht basisschool De Rietzanger
in Eelderwolde
,,Het is heel gek dat we nu alweer
vakantie hebben. Het voelt niet
alsof het schooljaar voorbij is. Voor
mijn groep acht was er geen kamp
en geen musical, wel hadden we in
de laatste week een activiteit op de
kamplocatie en een afscheids-

avond. We zijn in deze crisis terug-
gegaan naar de basis. We waren
met heel veel dingen tegelijk bezig.
Nu lag de focus echt op lesgeven en
lag alles eromheen stil. Dat is wel
een eyeopener geweest: daar draait
het echt om.’’

Ron Haans,
eigenaar tien sportscholen in Gronin-
gen en Drenthe
,,We zijn weer open! Woensdag was
een feestelijke dag. Mensen hadden
het erg gemist, ze stonden te wach-
ten voor de deur. Iedereen is eufo-
risch. Het was een heel vervelende,
onzekere tijd, maar we zijn er ster-
ker uitgekomen. We openen een
nieuwe sportschool, we werken aan
nieuwe programma’s voor ex-
coronapatienten, voor mensen met
hart- en longproblemen, met obesi-
tas. Ik verwacht dat die vraag toe-
neemt. Dat we meer gaan naden-
ken over voeding, beweging, ge-
zondheid.’’

Susan van Rijswijk-Schippers,
camping Norgerberg
,,We weten nu al zeker: dit zal de
meest arbeidsintensieve zomer
ooit worden. We zitten ramvol,
maar dat is elk jaar in het hoogsei-
zoen – dus de schade van het voor-
jaar halen we niet in. Het wordt
drukker omdat je extra moet
schoonmaken, extra maatregelen
moet treffen. Dat moet je gewoon
goed op orde hebben. We weten
ook al zeker dat het gaat lukken. De
afgelopen maanden is wel gebleken
dat ons team zó flexibel is. We
hebben er zin in.’’

Karin Noeken,
theatermaker
,,Wat mij is bijgebleven uit deze
crisis is het aanpassingsvermogen
van mezelf, de mens, de wereld.
Dat dit allemaal kón. Als mensen
straks vinden dat iets niet kan – je
weet wel, die paarse krokodil – dan
kun je zeggen: ‘de hele wereld heeft
stilgestaan, alles kan!’. We weten
ook meer over wat vrijheid is. Het
is confronterend als je ineens din-
gen niet mag. Ik word er actiever
en creatiever van, opstandig ook. Ik
ga niet achter een schermpje zitten
videobellen – daar moeten we echt
van af.’’

Was de coronacri-
sis alleen maar el-
lende of heeft het
ook iets gebracht?
We blikken terug
met de mensen die
tijdens de crisis
voor ons een dag-
boek bijhielden.
Hoe gaat het nu
het leven weer een
beetje normaal
wordt?

MAAIKE BORST

‘Ik hoop dat ik dit
nooit meer hoef
mee te maken. De
stress die je ervan
hebt!

Ellen Nooren ontdekte dat intieme uitvaarten soms een verademing zijn. FOTO:
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Yorick van der Velde, barman Grand
Café Time Out in Groningen
,,Iedereen is er nu wel aan gewend:
handen ontsmetten, vragen beant-
woorden en gewoon weer lekker
consumeren. Het gaat hartstikke
goed. Alleen ‘s avonds, als er wat
borreltjes zijn gedronken, hebben
mensen soms de neiging om dich-
ter naar elkaar toe te kruipen. Dan
moet je weleens als politieagent
optreden, dat hoort er nu even bij.
We gingen deze week van dertig
naar honderd gasten binnen. Dat
was fijn. Nu hopen dat die ander-
halve meter er snel af gaat. In ieder
geval buiten op het terras.’’

Michel van Heijningen, voorganger
hervormde kerk Dorkwerd
,,Als het mooi weer is houden we
de kerkdiensten buiten. Dan kan
iedereen komen, en kun je zingen.
Onderzoek naar de besmettelijk-
heid van samen zingen is nog niet
klaar. Misschien hebben we door
deze crisis iets meer besef van onze
kwetsbaarheid, hebben we geleerd
dat niet alles maakbaar is. Ik las
ergens dat het bijwonen van een
kerkdienst nu meer dan ooit een
voorrecht is. Dat is wel mooi. Aan
de andere kant: ik wil graag weer
naar het oude terug.’’

Bart Zwiers,
boswachter Natuurmonumenten
,,Deze crisis is een herbezinning
geweest op de waarde van de na-
tuur. Ik hoop, en verwacht ook, dat
die bezinning blijft. Deze crisis legt
grote problemen bloot. Niet alleen
over natuurbeheer, ook gezond-
heidszorg, marktwerking, de verde-
ling van macht en welvaart. Niets is
moeilijker dan geschiedenis te zien
als je erin zit, maar ik denk dat we
aan het begin staan van een omme-
keer. Alles komt samen in deze
crisis: BlackLivesMatter komt ook
voort uit corona. Mensen zeggen:
het is genoeg.’’
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we dat het ook anders kan

Voor sportschoolhouder Ron Haans in Winschoten was het deze week feest.
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‘Ik ben vijftien
kilo afgevallen
sinds de uitbraak
van corona’
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Advocaat Yehudi Moszkowicz
had gevraagd om de voorlopige
hechtenis op te heffen. ,,Er zijn
geen ernstige bezwaren meer”,
zei de advocaat van Josef B. tij-
dens de eerste dag van de zitting
donderdag. De rechtbank is het
daar niet mee eens. ,,De recht-
bank heeft de concept-verklarin-
gen van de kinderen ook gelezen
en dat leidt niet tot het oordeel
dat B. vrij moet komen”, aldus de
voorzitter.

Ook met een schorsing van de
voorlopige hechtenis van B. gaat
de rechtbank niet akkoord. De
strafrechtelijke belangen wegen
momenteel zwaarder dan de per-
soonlijke belangen van B., aldus
de rechters. ,,Dat geldt dan ook
voor de zakelijke belangen van
verdachte”, aldus de rechtbank.
Josef B. zei dat hij door zijn deten-
tie alles kwijtraakt, waaronder
zijn bedrijf.

Verdachten Gerrit Jan van D.
en Josef B. worden onder meer
beschuldigd van jarenlange vrij-
heidsberoving van zes van Van
D.’s kinderen. Van D. (67) leefde
met zijn kinderen afgezonderd
van de buitenwereld, in een boer-
derij aan de Buitenhuizerweg in
Ruinerwold. B. onderhield de
boerderij, maar woonde er niet.
Donderdag zei hij al tien jaar geen
contact te hebben met vijf van de
kinderen.

Volgens het Openbaar Ministe-
rie heeft Van D. zijn kinderen ook
mishandeld. Het OM verdenkt
hem daarnaast van seksueel mis-
bruik van twee oudere kinderen
die niet op de boerderij woonden.
De man kreeg een paar jaar gele-

den een hersenbloeding, waar-
door hij niet meer kan praten.
Een onderzoek in het Pieter Baan
Centrum (PBC) is daardoor niet
mogelijk, werd donderdag be-
kend. Dat was een belangrijke re-
den om Josef B. ook in het PBC te
plaatsen. Want ze moesten sa-
men worden geobserveerd.

Van D. is amper in staat om te
communiceren, maar advocaat
Moszkowicz wil toch zelf langs de
gevangenis van Scheveningen
om hem te bevragen. De recht-
bank vindt dat de advocaat daar
nog even mee moet wachten. De
rechtbank wil eerst enkele obser-
vaties en onderzoeken naar Van
D. afwachten. En ook naar Josef B.
Het draait daarbij niet alleen om
de interactie tussen de twee Rui-
nerwold-verdachten, maar ook
de ‘interactie tussen B. en andere
gedetineerden in het PBC’.

B. gaf donderdag aan niets te
zoeken te hebben in het PBC. Hij
heeft in drie weken tijd vier woor-
den gesproken, gaf hij aan: ja,
nee, goedemorgen en goedemid-
dag. Ook heeft hij een tijdje ge-
weigerd om te eten.

Klusjesman
Josef B. blijft
langer vast
BAS VAN SLUIS

ASSEN De 59-jarige Josef B., een
van de verdachten in de Ruiner-
woldzaak, blijft langer vastzit-
ten. Dat heeft de rechtbank
Noord-Nederland gisteren laten
weten tijdens de hervatting van
de pro-formazitting in Assen.

Josef B. weigert verder mee te wer-
ken aan gedragsonderzoek. Hij
heeft in drie weken tijd vier woorden
gesproken, zei hij: ja, nee, goede-
morgen en goedemiddag.

Voor de tiende aflevering van
podcast Stamcafé Het Noorden
trok Marjolein Knol naar de
Veenkoloniën om haar licht op te
steken bij een merkwaardige
twist tussen TEVV uit 1934 en VV
De Treffer uit 2016. Hoe krijgen
volwassenen het voor elkaar om
enthousiaste kinderen níet te la-
ten voetballen?

Voor haar podcast dook Marjo-
lein in oude wedstrijdverslagen,
sprak ze kinderen en ouders en
volgde ze DvhN-verslaggever Ar-
noud Bodde. Die zette zijn schop

in de grond en ontdekte een
veenbrand die al jaren smeult on-
der het voetbalveld, onder de
kantine en onder de voeten van
voetballiefhebbers die elkaar zo
weinig licht in de ogen gunnen
dat het gemeentebestuur niet wil
ingrijpen.

Stamcafé het Noorden is te be-
luisteren via Spotify, Apple Pod-
casts en www.dvhn.nl.

Twist in Tweede Mond:
dorp zonder voetbal
2e Exloërmond is een bijzonder
dorp. Het telt dik tweeduizend
inwoners en heeft maar liefst
twee voetbalclubs. Maar gevoet-
bald wordt er niet.

Marten Wierenga,
huisarts Loppersum
,,Het gaat beter. Scholen en ver-
pleeghuizen zijn gelukkig weer
opengegaan. Misschien waren de
coronamaatregelen nodig, maar
ze waren wel heel grof. In Lopper-
sum waren de laagste coronacij-
fers van heel Nederland, maar we
hadden wel alle nadelen van de
lockdown. Ik hoop dat de over-
heid zo wijs is dat de volgende
keer anders te doen. Als het virus
weer oplaait, kunnen we door te
testen veel specifieker ingrijpen.’’

Ellen Nooren,
uitvaartverzorgster uit Tynaarlo
,,Die anderhalve meter is horror.
Dat is heel moeilijk vol te houden.
Voor nabestaanden, maar ook
voor ons. Goddank mogen men-
sen uit één gezin of huishouden
nu wel ook bij uitvaarten gewoon
bij elkaar zitten. Ik bedoel: waar is
je hart? Sinds deze week mogen
weer meer dan dertig mensen op
een uitvaart komen – er was ie-
mand die met euthanasie wachtte
tot het zover was. Maar we heb-
ben ook ontdekt dat veel nabe-
staanden een intieme uitvaart
juist een verademing vonden.’’

Marjon Veenhuizen,
kapster in Tolbert
,,Ik hoop dat ik dit nooit meer
hoef mee te maken. De stress die
je ervan hebt! Op 11 mei mochten
we weer open. Dat was mega. Niet
normaal, zo druk. Na vier weken
werd het weer een beetje rustiger.
Nu is het een soort van normaal.
Wat je wel ziet is dat mensen een
ander kapsel willen. Het was toch
al wat langer geworden, dan kun-
nen ze eens een nieuwe look
proberen. Daar is corona dan wel
goed voor geweest.’’

Clarie de Boer,
welzijnscoördinator in verpleeghuis
Blanckenborg in Blijham
,,Het is een verademing. Er mag
weer bezoek naar binnen. Ieder-
een is heel blij. Het werd steeds
zwaarder, ook voor de familie.
Bewoners mogen ook weer wat
meer naar buiten, vrijwilligers
komen weer. De angst is weg,
maar we blijven wel waakzaam. Ik
vond het een verschrikkelijke tijd.
Je normale werk kan niet door-

gaan, je hebt veel zorg om het
verdriet van bewoners en familie.
Ik zou graag alles weer bij het oude
hebben.’’

Rindert Janssen,
kaasboer uit Wezuperbrug
,,Ik ben vijftien kilo afgevallen
sinds de uitbraak van corona. Hard
werken en gezond eten. Omdat ik
in coronatijd ook groente en fruit
ben gaan bezorgen, at ik onderweg
geen koekjes en snacks meer die
over waren, maar fruit. Om de
weerstand te verhogen leek me dat
niet onverstandig. Afvallen was
niet mijn bedoeling, maar het is
geen verkeerde bijkomstigheid. Ik
ben nu op gezond gewicht. Sommi-
ge klanten vroegen of het wel goed
met me ging omdat ik zo afviel.
Maar het gaat prima dus.’’

Jan van Es,
café Groothuis in Emmen
,,Ontzettend blij dat we weer kun-
nen ondernemen. Het diner loopt
prima, mensen nemen het er echt
weer van. Maar de andere helft van
onze zaak draait om uitgaan –
dansen, live-muziek, dj’s, feesten.
Dat kan nog niet. Anderhalve me-
ter zal nooit het nieuwe normaal
worden. Mensen houden van die
warmte, van lichamelijk contact.
Anders heeft ons mens-zijn niet
zoveel zin. Wie heeft dat ooit be-
dacht: ‘het nieuwe normaal’? Het is
niet normaal, en ik hoop ook dat
het nooit normaal zal worden.’’

Gijs de Groot,
leerkracht basisschool De Rietzanger
in Eelderwolde
,,Het is heel gek dat we nu alweer
vakantie hebben. Het voelt niet
alsof het schooljaar voorbij is. Voor
mijn groep acht was er geen kamp
en geen musical, wel hadden we in
de laatste week een activiteit op de
kamplocatie en een afscheids-

avond. We zijn in deze crisis terug-
gegaan naar de basis. We waren
met heel veel dingen tegelijk bezig.
Nu lag de focus echt op lesgeven en
lag alles eromheen stil. Dat is wel
een eyeopener geweest: daar draait
het echt om.’’

Ron Haans,
eigenaar tien sportscholen in Gronin-
gen en Drenthe
,,We zijn weer open! Woensdag was
een feestelijke dag. Mensen hadden
het erg gemist, ze stonden te wach-
ten voor de deur. Iedereen is eufo-
risch. Het was een heel vervelende,
onzekere tijd, maar we zijn er ster-
ker uitgekomen. We openen een
nieuwe sportschool, we werken aan
nieuwe programma’s voor ex-
coronapatienten, voor mensen met
hart- en longproblemen, met obesi-
tas. Ik verwacht dat die vraag toe-
neemt. Dat we meer gaan naden-
ken over voeding, beweging, ge-
zondheid.’’

Susan van Rijswijk-Schippers,
camping Norgerberg
,,We weten nu al zeker: dit zal de
meest arbeidsintensieve zomer
ooit worden. We zitten ramvol,
maar dat is elk jaar in het hoogsei-
zoen – dus de schade van het voor-
jaar halen we niet in. Het wordt
drukker omdat je extra moet
schoonmaken, extra maatregelen
moet treffen. Dat moet je gewoon
goed op orde hebben. We weten
ook al zeker dat het gaat lukken. De
afgelopen maanden is wel gebleken
dat ons team zó flexibel is. We
hebben er zin in.’’

Karin Noeken,
theatermaker
,,Wat mij is bijgebleven uit deze
crisis is het aanpassingsvermogen
van mezelf, de mens, de wereld.
Dat dit allemaal kón. Als mensen
straks vinden dat iets niet kan – je
weet wel, die paarse krokodil – dan
kun je zeggen: ‘de hele wereld heeft
stilgestaan, alles kan!’. We weten
ook meer over wat vrijheid is. Het
is confronterend als je ineens din-
gen niet mag. Ik word er actiever
en creatiever van, opstandig ook. Ik
ga niet achter een schermpje zitten
videobellen – daar moeten we echt
van af.’’

Was de coronacri-
sis alleen maar el-
lende of heeft het
ook iets gebracht?
We blikken terug
met de mensen die
tijdens de crisis
voor ons een dag-
boek bijhielden.
Hoe gaat het nu
het leven weer een
beetje normaal
wordt?

MAAIKE BORST

‘Ik hoop dat ik dit
nooit meer hoef
mee te maken. De
stress die je ervan
hebt!

Ellen Nooren ontdekte dat intieme uitvaarten soms een verademing zijn. FOTO:
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Yorick van der Velde, barman Grand
Café Time Out in Groningen
,,Iedereen is er nu wel aan gewend:
handen ontsmetten, vragen beant-
woorden en gewoon weer lekker
consumeren. Het gaat hartstikke
goed. Alleen ‘s avonds, als er wat
borreltjes zijn gedronken, hebben
mensen soms de neiging om dich-
ter naar elkaar toe te kruipen. Dan
moet je weleens als politieagent
optreden, dat hoort er nu even bij.
We gingen deze week van dertig
naar honderd gasten binnen. Dat
was fijn. Nu hopen dat die ander-
halve meter er snel af gaat. In ieder
geval buiten op het terras.’’

Michel van Heijningen, voorganger
hervormde kerk Dorkwerd
,,Als het mooi weer is houden we
de kerkdiensten buiten. Dan kan
iedereen komen, en kun je zingen.
Onderzoek naar de besmettelijk-
heid van samen zingen is nog niet
klaar. Misschien hebben we door
deze crisis iets meer besef van onze
kwetsbaarheid, hebben we geleerd
dat niet alles maakbaar is. Ik las
ergens dat het bijwonen van een
kerkdienst nu meer dan ooit een
voorrecht is. Dat is wel mooi. Aan
de andere kant: ik wil graag weer
naar het oude terug.’’

Bart Zwiers,
boswachter Natuurmonumenten
,,Deze crisis is een herbezinning
geweest op de waarde van de na-
tuur. Ik hoop, en verwacht ook, dat
die bezinning blijft. Deze crisis legt
grote problemen bloot. Niet alleen
over natuurbeheer, ook gezond-
heidszorg, marktwerking, de verde-
ling van macht en welvaart. Niets is
moeilijker dan geschiedenis te zien
als je erin zit, maar ik denk dat we
aan het begin staan van een omme-
keer. Alles komt samen in deze
crisis: BlackLivesMatter komt ook
voort uit corona. Mensen zeggen:
het is genoeg.’’

ADVERTENTIE

Dominee Michel van Heijningen houdt een staldienst voor de camera. FOTO GEERT
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Advocaat Yehudi Moszkowicz
had gevraagd om de voorlopige
hechtenis op te heffen. ,,Er zijn
geen ernstige bezwaren meer”,
zei de advocaat van Josef B. tij-
dens de eerste dag van de zitting
donderdag. De rechtbank is het
daar niet mee eens. ,,De recht-
bank heeft de concept-verklarin-
gen van de kinderen ook gelezen
en dat leidt niet tot het oordeel
dat B. vrij moet komen”, aldus de
voorzitter.

Ook met een schorsing van de
voorlopige hechtenis van B. gaat
de rechtbank niet akkoord. De
strafrechtelijke belangen wegen
momenteel zwaarder dan de per-
soonlijke belangen van B., aldus
de rechters. ,,Dat geldt dan ook
voor de zakelijke belangen van
verdachte”, aldus de rechtbank.
Josef B. zei dat hij door zijn deten-
tie alles kwijtraakt, waaronder
zijn bedrijf.

Verdachten Gerrit Jan van D.
en Josef B. worden onder meer
beschuldigd van jarenlange vrij-
heidsberoving van zes van Van
D.’s kinderen. Van D. (67) leefde
met zijn kinderen afgezonderd
van de buitenwereld, in een boer-
derij aan de Buitenhuizerweg in
Ruinerwold. B. onderhield de
boerderij, maar woonde er niet.
Donderdag zei hij al tien jaar geen
contact te hebben met vijf van de
kinderen.

Volgens het Openbaar Ministe-
rie heeft Van D. zijn kinderen ook
mishandeld. Het OM verdenkt
hem daarnaast van seksueel mis-
bruik van twee oudere kinderen
die niet op de boerderij woonden.
De man kreeg een paar jaar gele-

den een hersenbloeding, waar-
door hij niet meer kan praten.
Een onderzoek in het Pieter Baan
Centrum (PBC) is daardoor niet
mogelijk, werd donderdag be-
kend. Dat was een belangrijke re-
den om Josef B. ook in het PBC te
plaatsen. Want ze moesten sa-
men worden geobserveerd.

Van D. is amper in staat om te
communiceren, maar advocaat
Moszkowicz wil toch zelf langs de
gevangenis van Scheveningen
om hem te bevragen. De recht-
bank vindt dat de advocaat daar
nog even mee moet wachten. De
rechtbank wil eerst enkele obser-
vaties en onderzoeken naar Van
D. afwachten. En ook naar Josef B.
Het draait daarbij niet alleen om
de interactie tussen de twee Rui-
nerwold-verdachten, maar ook
de ‘interactie tussen B. en andere
gedetineerden in het PBC’.

B. gaf donderdag aan niets te
zoeken te hebben in het PBC. Hij
heeft in drie weken tijd vier woor-
den gesproken, gaf hij aan: ja,
nee, goedemorgen en goedemid-
dag. Ook heeft hij een tijdje ge-
weigerd om te eten.

Klusjesman
Josef B. blijft
langer vast
BAS VAN SLUIS

ASSEN De 59-jarige Josef B., een
van de verdachten in de Ruiner-
woldzaak, blijft langer vastzit-
ten. Dat heeft de rechtbank
Noord-Nederland gisteren laten
weten tijdens de hervatting van
de pro-formazitting in Assen.

Josef B. weigert verder mee te wer-
ken aan gedragsonderzoek. Hij
heeft in drie weken tijd vier woorden
gesproken, zei hij: ja, nee, goede-
morgen en goedemiddag.

Voor de tiende aflevering van
podcast Stamcafé Het Noorden
trok Marjolein Knol naar de
Veenkoloniën om haar licht op te
steken bij een merkwaardige
twist tussen TEVV uit 1934 en VV
De Treffer uit 2016. Hoe krijgen
volwassenen het voor elkaar om
enthousiaste kinderen níet te la-
ten voetballen?

Voor haar podcast dook Marjo-
lein in oude wedstrijdverslagen,
sprak ze kinderen en ouders en
volgde ze DvhN-verslaggever Ar-
noud Bodde. Die zette zijn schop

in de grond en ontdekte een
veenbrand die al jaren smeult on-
der het voetbalveld, onder de
kantine en onder de voeten van
voetballiefhebbers die elkaar zo
weinig licht in de ogen gunnen
dat het gemeentebestuur niet wil
ingrijpen.

Stamcafé het Noorden is te be-
luisteren via Spotify, Apple Pod-
casts en www.dvhn.nl.

Twist in Tweede Mond:
dorp zonder voetbal
2e Exloërmond is een bijzonder
dorp. Het telt dik tweeduizend
inwoners en heeft maar liefst
twee voetbalclubs. Maar gevoet-
bald wordt er niet.

Marten Wierenga,
huisarts Loppersum
,,Het gaat beter. Scholen en ver-
pleeghuizen zijn gelukkig weer
opengegaan. Misschien waren de
coronamaatregelen nodig, maar
ze waren wel heel grof. In Lopper-
sum waren de laagste coronacij-
fers van heel Nederland, maar we
hadden wel alle nadelen van de
lockdown. Ik hoop dat de over-
heid zo wijs is dat de volgende
keer anders te doen. Als het virus
weer oplaait, kunnen we door te
testen veel specifieker ingrijpen.’’

Ellen Nooren,
uitvaartverzorgster uit Tynaarlo
,,Die anderhalve meter is horror.
Dat is heel moeilijk vol te houden.
Voor nabestaanden, maar ook
voor ons. Goddank mogen men-
sen uit één gezin of huishouden
nu wel ook bij uitvaarten gewoon
bij elkaar zitten. Ik bedoel: waar is
je hart? Sinds deze week mogen
weer meer dan dertig mensen op
een uitvaart komen – er was ie-
mand die met euthanasie wachtte
tot het zover was. Maar we heb-
ben ook ontdekt dat veel nabe-
staanden een intieme uitvaart
juist een verademing vonden.’’

Marjon Veenhuizen,
kapster in Tolbert
,,Ik hoop dat ik dit nooit meer
hoef mee te maken. De stress die
je ervan hebt! Op 11 mei mochten
we weer open. Dat was mega. Niet
normaal, zo druk. Na vier weken
werd het weer een beetje rustiger.
Nu is het een soort van normaal.
Wat je wel ziet is dat mensen een
ander kapsel willen. Het was toch
al wat langer geworden, dan kun-
nen ze eens een nieuwe look
proberen. Daar is corona dan wel
goed voor geweest.’’

Clarie de Boer,
welzijnscoördinator in verpleeghuis
Blanckenborg in Blijham
,,Het is een verademing. Er mag
weer bezoek naar binnen. Ieder-
een is heel blij. Het werd steeds
zwaarder, ook voor de familie.
Bewoners mogen ook weer wat
meer naar buiten, vrijwilligers
komen weer. De angst is weg,
maar we blijven wel waakzaam. Ik
vond het een verschrikkelijke tijd.
Je normale werk kan niet door-

gaan, je hebt veel zorg om het
verdriet van bewoners en familie.
Ik zou graag alles weer bij het oude
hebben.’’

Rindert Janssen,
kaasboer uit Wezuperbrug
,,Ik ben vijftien kilo afgevallen
sinds de uitbraak van corona. Hard
werken en gezond eten. Omdat ik
in coronatijd ook groente en fruit
ben gaan bezorgen, at ik onderweg
geen koekjes en snacks meer die
over waren, maar fruit. Om de
weerstand te verhogen leek me dat
niet onverstandig. Afvallen was
niet mijn bedoeling, maar het is
geen verkeerde bijkomstigheid. Ik
ben nu op gezond gewicht. Sommi-
ge klanten vroegen of het wel goed
met me ging omdat ik zo afviel.
Maar het gaat prima dus.’’

Jan van Es,
café Groothuis in Emmen
,,Ontzettend blij dat we weer kun-
nen ondernemen. Het diner loopt
prima, mensen nemen het er echt
weer van. Maar de andere helft van
onze zaak draait om uitgaan –
dansen, live-muziek, dj’s, feesten.
Dat kan nog niet. Anderhalve me-
ter zal nooit het nieuwe normaal
worden. Mensen houden van die
warmte, van lichamelijk contact.
Anders heeft ons mens-zijn niet
zoveel zin. Wie heeft dat ooit be-
dacht: ‘het nieuwe normaal’? Het is
niet normaal, en ik hoop ook dat
het nooit normaal zal worden.’’

Gijs de Groot,
leerkracht basisschool De Rietzanger
in Eelderwolde
,,Het is heel gek dat we nu alweer
vakantie hebben. Het voelt niet
alsof het schooljaar voorbij is. Voor
mijn groep acht was er geen kamp
en geen musical, wel hadden we in
de laatste week een activiteit op de
kamplocatie en een afscheids-

avond. We zijn in deze crisis terug-
gegaan naar de basis. We waren
met heel veel dingen tegelijk bezig.
Nu lag de focus echt op lesgeven en
lag alles eromheen stil. Dat is wel
een eyeopener geweest: daar draait
het echt om.’’

Ron Haans,
eigenaar tien sportscholen in Gronin-
gen en Drenthe
,,We zijn weer open! Woensdag was
een feestelijke dag. Mensen hadden
het erg gemist, ze stonden te wach-
ten voor de deur. Iedereen is eufo-
risch. Het was een heel vervelende,
onzekere tijd, maar we zijn er ster-
ker uitgekomen. We openen een
nieuwe sportschool, we werken aan
nieuwe programma’s voor ex-
coronapatienten, voor mensen met
hart- en longproblemen, met obesi-
tas. Ik verwacht dat die vraag toe-
neemt. Dat we meer gaan naden-
ken over voeding, beweging, ge-
zondheid.’’

Susan van Rijswijk-Schippers,
camping Norgerberg
,,We weten nu al zeker: dit zal de
meest arbeidsintensieve zomer
ooit worden. We zitten ramvol,
maar dat is elk jaar in het hoogsei-
zoen – dus de schade van het voor-
jaar halen we niet in. Het wordt
drukker omdat je extra moet
schoonmaken, extra maatregelen
moet treffen. Dat moet je gewoon
goed op orde hebben. We weten
ook al zeker dat het gaat lukken. De
afgelopen maanden is wel gebleken
dat ons team zó flexibel is. We
hebben er zin in.’’

Karin Noeken,
theatermaker
,,Wat mij is bijgebleven uit deze
crisis is het aanpassingsvermogen
van mezelf, de mens, de wereld.
Dat dit allemaal kón. Als mensen
straks vinden dat iets niet kan – je
weet wel, die paarse krokodil – dan
kun je zeggen: ‘de hele wereld heeft
stilgestaan, alles kan!’. We weten
ook meer over wat vrijheid is. Het
is confronterend als je ineens din-
gen niet mag. Ik word er actiever
en creatiever van, opstandig ook. Ik
ga niet achter een schermpje zitten
videobellen – daar moeten we echt
van af.’’

Was de coronacri-
sis alleen maar el-
lende of heeft het
ook iets gebracht?
We blikken terug
met de mensen die
tijdens de crisis
voor ons een dag-
boek bijhielden.
Hoe gaat het nu
het leven weer een
beetje normaal
wordt?

MAAIKE BORST

‘Ik hoop dat ik dit
nooit meer hoef
mee te maken. De
stress die je ervan
hebt!

Ellen Nooren ontdekte dat intieme uitvaarten soms een verademing zijn. FOTO:
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