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Met belangstelling heb ik
de discussie over popmuziek
gevolgd op yord.nl. De
argumenten en typeringen
vliegen over en weer. Eén
ding raakte me bijzonder.
Iemand adviseert om vooral
je eigen mening te vormen.
„Kijk eens verder dan je tot
nog toe gedaan hebt. Ga niet

automatisch het pad dat je
ouders hebben uitgestippeld.”
Maar ik zou zeggen: draai het
eens om. Ga ervan uit dat je
ouders de juiste keuze hebben
gemaakt. Vraag hen ernaar,
en toon diep respect voor hun
mening, die waarschijnlijk
gegrond is op Gods Woord.
Daarmee voorkom je dat je

je ouders bij voorbaat ziet als
tegenpartij, die je van alles wil
verbieden en niets snapt van
deze wereld. Ze zoeken het
goede voor je. In alle gebrek,
dat wel, maar daar zijn ze dan
ook mens voor. Net als jij en ik
trouwens.
Bas van Dijk

far away
School met zwembad

„Meevechten met de Iraniërs”
Jacomijn Hoekman

AMSTERDAM – Kon hij
maar meer doen. Met
zijn landgenoten in Iran
deelnemen aan demonstraties tegen de regering
bijvoorbeeld. De 17-jarige
Reza Sheikhmoghaddas
uit Amsterdam vindt het
„heel moeilijk” om van de
zijlijn toe te zien hoe zijn
geboorteland strijdt voor
de vrijheid.

VOLKEL – De winnaars van de luchtmachtprijsvraag
Wim en Jurian
maken een vlucht
boven Nederland
met een Boeing
737-800.
Foto’s RD

Reza voelt zich Nederlander.
Hij woont dan ook al 16 jaar
in ons land. Toch blijven de
banden met Iran sterk. „Als
de situatie verbetert, zou ik
er best willen wonen.”
Zijn halfzussen wonen
nog in Iran, in de hoofdstad
Teheran. Hoe het met hen
gaat weet hij niet. Omdat
veel telefoonlijnen in Iran
buiten werking zijn, kan hij
hen niet bellen. Ze doen niet
mee met de protesten, zoveel
weet Reza wel. Maar of ze
ook veilig zijn? „Niemand

is veilig, als je ziet hoeveel
mensen er al omgekomen
zijn in de afgelopen weken.”
Hij blijft even stil. „Mijn
vader zei pas: Als de revolutie alleen met bloedvloeien
succes heeft, dan maakt het
niet uit of dat het bloed van
mijn dochters is of niet. Ik
ben het met hem eens. Die
revolutie móét er komen.”
Reza verafschuwt de huidige Iraanse regering. Redenen
te over. „De vrouwenrechten
worden er geschonden, er is
geen vrijheid van meningsuiting, christenen worden
vervolgd, homo’s worden
in de gevangenis gestopt en
Iran is bezig met een nucle-

air programma.” Hij haalt
even adem na die stortvloed
van woorden. „Heeft u nog
even, of is dit genoeg?”
„Ik zou graag meteen het
vliegtuig pakken en meevechten met mijn landgenoten”, zegt hij. „Maar ik ben
nog maar 17 en kan er weinig doen. Eén demonstrant
meer of minder maakt waarschijnlijk ook niet uit.”
Dus blijft hij in Nederland.
En hoopt hij vurig dat de
demonstraties effect hebben.
„Met alleen maar een andere
president zijn we er niet. De
hele regering moet aftreden,
wil er verandering komen in
Iran.”

Bloedig
De huidige president van Iran,
Mahmud Ahmadinejad, won
twee weken geleden de Iraanse verkiezingen. Zijn tegenstander, Mir Hossein Musavi,
beweert dat hij gesjoemeld
heeft met de stemmen. Re-

volutionaire Iraniërs demonsteren sinds die tijd tegen de
verkiezingsuitslag en tegen
de regering in het algemeen.
Die protesten worden bloedig
uiteengeslagen. Inmiddels zijn
er tientallen doden gevallen.

Winnaars in de
Susanne Rebel

VOLKEL – Nadat de laatste
straaljagers van de vliegshow
op de Luchtmachtdagen op
Volkel zijn geland, zoeken
Wim en Jurian het hogerop.
De winnaars van de luchtmachtprijsvraag maakten
vorige week zaterdag een
rondvlucht boven Nederland
in een Boeing 737-800.
„Echt cool, dat we hebben
gewonnen”, vindt Jurian van
de Bogert (12) uit Hedel. Vooral
als hij hoort dat hij een van
de 340 jongeren is die hebben meegedaan aan de quiz.
Samen met Wim Kwakkel (15)
uit ’s-Heerenbroek staat hij op
Vliegbasis Volkel te wachten
op de bus die ze naar het vliegtuig brengt.
De twee winnaars mochten
allebei iemand meenemen.

Jurian kiest met zijn opa het
luchtruim, Wim neemt zijn
vader op sleeptouw.
„Dit wordt mijn eerste
vlucht”, vertelt Wim. „Het lijkt
me wel mooi. Toen ik jonger
was, spaarde ik van alles over
vliegtuigen.” De laatste tijd
is zijn interesse wat minder,
maar de liefde voor jets en
straaljagers is zeker niet over.

Motoren
Na een busritje stappen de
jongens de Boeing in. „Voor
mijn part gaat-ie nu”, zegt de
opa van Jurian. Hij heeft het
nog niet gezegd, of er klinkt
een zwaar gebrom. „De motoren gaan draaien”, reageert
Jurian. Langzaam taxiet het
vliegtuig de landingsbaan op
en begint vaart te maken. Het
geluid neemt toe tot de motoren bulderen. Het vliegtuig
davert over de startbaan en de

jongens worden in hun stoel
gedrukt. Ineens voelen ze een
lichte opwaartse beweging; de
Boeing is los van de grond.
Het toestel blijft laag vliegen,
zodat Nederland niet onder
de wolken verdwijnt. „Net
Madurodam”, vindt Jurian.
Groene lappen met zwart-witte
hompjes vormen het bovenaanzicht van weilanden met
grazende koeien. „We vliegen
nu Zeeland binnen”, vertelt de
gezagvoerder. De kerncentrale
van Borssele komt in zicht, het
toestel vliegt over de Oosterscheldedam en dan is er alleen
nog het blauw van de Noordzee. Met een boog vliegt de
Boeing terug naar land. Over
de Maasvlakte koerst hij op
Amsterdam aan.
Jurian bekijkt alles via het
schermpje van zijn camera,
want hij itst er aardig op los.
„Heb je mooie foto’s gescho-

ten?” informeert een stewardess. „In ieder geval 200”,
lacht Jurian.

Maaginhoud
Een vlekkeloze vlucht wordt
het niet voor Wim. Het gehobbel van het vleigtuig zorgt
ervoor dat hij zich misselijk
voelt en het een en ander aan
maaginhoud verliest.
Na de landing op SchipholOost zijn Jurian en z’n opa
ineens spoorloos verdwenen.
Even later duiken ze met een
brede grijns weer op in de aankomsthal. „We zijn maar even
in de cockpit wezen kijken”,
verklaart Jurian.
De jongens stappen tevreden
in de trein naar huis. „Kan het
RD niet regelen dat Jurian dit
volgend jaar weer mag?” stelt
Jurians opa voor. „Hij is
tenslotte jullie krantenbezorger.”

REZA SHEIKHMOGHADDAS
Foto RD

TEHERAN – Iraniërs demonsteren al twee weken tegen de herverkiezing van president Mahmud Ahmadinejad.
Foto EPA

Rabobanktopman: Krimp is gezond

RIIING! RIIING!
…kan wel zijn, maar
het is vooral erg lastig…

...Jurian en Wim...

Foto ANP

Alle pop radicaal opgeruimd
Mirjan: De duivel weet hoe hij de jeugd te grazen moet nemen
Evert van Dijkhuizen en Jaco van der Knijff

Heftig, zuur, scherp, humoristisch. Een groot aantal jongeren
reageerde afgelopen week op de
artikelen in deze krant over popmuziek. Een greep van yord.nl.

JONGEREN EN

POPMUZIEK
Schooltas: „In- en intriest dat we
ons zo laten beïnvloeden. Ik ben
zelf geen heilig boontje, maar als
christenen te luisteren naar die
rommel: triest.”
Zusje: „Negatief over de EO-Jongerendag en wel massaal popmuziek
luisteren; dat begrijp ik niet. Een
beetje huichelachtig, hè.”
Flipp: „Hoezo schijnheilig?
Waarom zouden bekeerde mensen
geen popmuziek luisteren als er
onschuldige/goede popliedjes zijn?
En waarom zelf wel popmuziek
luisteren als mensen die zich

bekeerd hebben dit blijkbaar niet
meer zouden mogen? Het is toch
voor iedereen slecht of niet slecht,
bekeerd of niet bekeerd? En waarom zijn er mensen die popmuziek
niet goed vinden (hun geweten
spreekt) maar het wel luisteren?
Dat is toch schijnheilig?”
FSM: „Hé, dit snap ik nou echt
niet. Zitten jullie met z’n allen
hier op zo’n christelijke site te
discussiëren over wat nu het meest
christelijk is om te doen, lees ik
ineens een artikel dat superveel
christelijke jongeren popmuziek
luisteren! Zelfs in de niet-christelijke wereld wordt gewaarschuwd
tegen bepaalde soorten muziek.”
Maj: „FSM, je hebt helemaal gelijk!
Maar wij zijn niks beter dan alle
andere mensen. Je zou het verwachten, maar schijn bedriegt.”

Cafeetje
Meisje18: „De ene christen vindt
popmuziek absoluut niet kunnen,
de andere wel. Ik zie er zelf niet
zo’n kwaad in. Gewoon met je

vrienden in een cafeetje of zo met
een muziekje d’r bij. Zelf luister
ik het ook. Er zitten zeker gevaren
aan. Maar ik denk dat je zelf wel
weet hoe ver je daarin kunt gaan.”
Loekje: „Toen ik met de taxi naar
school ging, stond altijd de radio
aan. En ik begon het nog leuk
te vinden ook! De liedjes gingen
niet meer uit mijn hoofd: Nick &
Simon, Jeroen van der Boom, Jan
Smit, Thomas Berge. Maar ik ben
blij dat ik, nu ik van die school af
ben, geen radio meer luister. Eerst
had ik nog wat liedjes op mijn
mobiel, via klasgenoten, maar daar
doe ik ook niet meer aan.”
Organistte: „Wat heb je aan die
rotherrie? Helemaal niks! Het
verknalt alleen je leven. En daar
moet je wel verantwoording van
a eggen!”
Mirjan: „De duivel weet wel hoe
hij de jeugd te grazen moet nemen. Juist door in te uisteren dat
er niks mis is met popmuziek.”
I-K: „Ik luister nooit popmuziek.
Klassieke muziek bevalt me best.”

Pierre: „Wat is het droevig gesteld
met ons als reformatorische jeugd.
De Heere geve een terugkeer naar
Zijn wetten en inzettingen. Als
God eens laat zien wie Hij is en wie
wij zijn, zullen er andere begeertes komen, ook op het punt van
muziek.”

Meegalmen
Janusju: „Nou, ik hoor bij die
12 procent. Ik luister nooit naar
popmuziek. Waardeloos. Psalmen
en geestelijke liederen, en dan
heerlijk meegalmen. We hebben
hier geen last van buren.”
Hoihoi: „Bij ons in de winkel
(zaterdagbaantje) staat altijd Radio
538 aan in de kantine. Vaak in
m’n pauze trek ik de stekker uit
de radio. Ik wil rustig en smaakvol
kunnen eten!”
Maj: „Als je geschokt bent door
de teksten van Jantje Smit,
dan weet je totaal niet wat er
in deze wereld leeft.”
Omdatikikbenenjijniet: „Ik vind
pop fantastisch! Het verwoordt

supergoed m’n gedachten! En dat
(sorry) kan ik niet altijd van de
Bijbel zeggen.”
Rienuku: „Luister ook eens naar
de Reformatorische Omroep.”
Visje: „Een paar jaar geleden
luisterde ik ook veel popmuziek,
en dan alleen maar Marco Borsato.
Ik was zo’n refomeisje waar niets
op aan te merken was, maar in het
geheim wel deze muziek luisterde.
Op een gegeven moment heb ik
alles radicaal weggedaan. Ik heb er
nooit spijt van gehad.”
Zie ook pag. 19.

A yord.nl/popmuziek voor alle
reacties.
Het Volendamse popduo Nick & Simon is populair onder refojongeren.
Flipp: „Waarom zijn er mensen die
popmuziek niet goed vinden (hun
geweten spreekt), maar het wel luisteren? Dat is toch schijnheilig?”
Foto ANP

Ik ga naar een internationale
school, de OSC (Overseas School
of Colombo). Het is de enige
school in Sri Lanka zonder uniformen. Er zitten kinderen op
van 43 verschillende nationaliteiten en allerlei verschillende
achtergronden. Het is geen
christelijke school. Alle religies
worden gerespecteerd en bediscussieerd. Hierdoor leer ik veel
over andere religies.
OSC is een heel mooie school;
hij heeft een zwembad en een
groot sportveld. Het is wel erg
heet om in de brandende zon op
het veld te sporten, maar omdat
de gymnastiekhal gerenoveerd
werd, moest het. Er wordt veel
gesport op onze school: zwemmen, basketbal, voetbal en atletiek. Scholen van verschillende
landen in Azië komen samen om
het tegen elkaar op te nemen.
Onze school doet daar elk jaar
aan mee.
We hebben ook elk jaar twee
musicals: een voor de jongere en
een voor de oudere leerlingen.
Ik heb zelf drie keer meegedaan.
Dit jaar waren allebei de musicals door de leerlingen zelf
bedacht.
Na schooltijd moet ik twee
keer per week naar Nederlandse
les. Daar leer ik Nederlandse
taal en cultuur. We werken uit
de boeken die in Nederland ook
gebruikt worden en soms spelen
we spelletjes. Dat is om mijn
Nederlands een beetje bij te houden. Op school praat ik de hele
dag Engels (behalve met mijn
Nederlandse vriendinnen) en
kunnen we kiezen tussen Franse
en Spaanse les. Door de Nederlandse les is mijn Nederlands net
zo goed als mijn Engels.
Ik denk dat de taal, de variëteit
van leerlingen en het feit dat er
kinderen van drie tot achttien
jaar op onze school zitten, de
belangrijkste verschillen zijn
tussen Nederlandse scholen en
de OSC.
Marline schrijft in de maanden
juni, juli, augustus en september
over haar leven in Sri Lanka.

