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„De Reformatie
heeft in Europa
geen
eenduidig
gezicht.”

Achmea
eist bij
rechter meer
geld voor
thuiszorg.

Turkije eist
uitzetting
Koerdische
rebellen
Buitenlandredactie

ANKARA – Turkije heeft gisteren geëist dat Irak een groot
aantal Koerdische rebellenleiders het land uitzet.
Dat heeft vicepremier Cemil Cicek gezegd. Het gaat om 152 leden van de afscheidingsbeweging PKK, meldde CNN-Turk op
gezag van Iraakse regeringsbronnen.
Cicek zei dat de Iraakse delegatie die op bezoek was in Ankara
een lijst heeft gekregen met
daarop de namen van de PKK-leiders die het land uit moeten.
Iraakse functionarissen zeiden
dat ze achttien PKK-leden aan de
Turken kunnen overdragen,
meldde CNN-Turk.
Iraakse leiders houden echter
vol dat ze niet de macht hebben
om rebellenleiders op te pakken
in de bergachtige gebieden in
Noord-Irak. Turkije verwacht dat
Irak snel krachtdadig optreedt in
de strijd tegen de PKK, aldus een
verklaring van het ministerie
van Buitenlandse Zaken.
Met een beslissing over een inval in Noord-Irak wordt zeker gewacht totdat premier Recep
Tayyip Erdogan terug is van een
bezoek aan de Verenigde Staten
begin november, zei de Turkse
topmilitair Yasar Buyukanit volgens de zender NTV.
Turkije is vastbesloten een inval in Irak te doen als de Iraakse
regering de rebellen niet aanpakt, herhaalde Cicek, die eraan
toevoegde dat het internationaal
recht Turkije toestaat dit te
doen. Koerdische aanvallen hebben deze maand in Turkije 42 levens geëist. Hoewel de VS de PKK
als terreurorganisatie beschouwen, zijn ze tegen een Turkse inval in Noord-Irak, uit angst dat
dit tot instabiliteit leidt.
Ook Irak wil een vreedzame op-

lossing, maar het land wil zelf de
kampen van de Koerdische onafhankelijkheidsstrijders aanpakken. Ankara betwijfelt echter of
Irak in staat is de rebellen te verdrijven.
Ondanks dat de Amerikanen
Turkije steun hebben beloofd, lijken de Turken er in een gewapende strijd alleen voor te staan.
De hoogste Amerikaanse militaire bevelhebber in Noord-Irak, generaal-majoor Benjamin Mixon,
verklaarde dat zijn troepen „absoluut niets” zullen ondernemen
tegen de rebellen. Het is niet de
taak van het Amerikaanse leger
om dit te doen, zei hij. De drie
noordelijke provincies van Irak
staan onder controle van de
Koerdische provinciale regering
en ik heb geen instructies gekregen in het grensgebied op te treden,
aldus
generaal-majoor
Mixon.
De gevechten in het grensgebied van Irak en Turkije gaan ondertussen door. Turkse Cobrahelikopters hebben harde klappen
uitgedeeld aan kampen van de
Koerdische Arbeiderspartij PKK,
die in de buurt van de TurksIraakse grens liggen. Zeker vijf
kleine dorpjes in Noord-Irak zouden zijn gebombardeerd, aldus
de burgemeester van het plaatsje
Begova.
Zeker vijftien Koerdische families zijn naar Begova gevlucht,
waar paradoxaal genoeg ook een
Turkse legerbasis is gevestigd.
„De Turken gedragen zich als
Saddam Hussein. Ze bombarderen ons en jagen ons weg”, zei
een boze man, die het dorpje Nezuri was ontvlucht vanwege
Turkse aanvallen.
De Amerikaanse minister Condoleezza Rice van Buitenlandse
Zaken reist volgende week naar
Ankara in een poging de spanningen tussen Turkije en Irak te
verminderen.

Prijzen aan de pomp blijven stijgen
Redactie economie

DEN HAAG – De prijzen voor
benzine en diesel blijven stijgen.
Dat blijkt uit cijfers die consumentenorganisatie United Consumers gisteren presenteerde.
Met ingang van vandaag ligt de
prijs van diesel gemiddeld op
1,159 euro en die van benzine op
1,487 euro. De dieselprijs bereikt

daarmee een nieuw record.
De stijging wordt veroorzaak
door de aanhoudend hoge olieprijs. Gisteren kwam het tarief
voor het eerst in de geschiedenis
boven de 92 dollar.
Op de termijnmarkt in New
York noteerde een vat olie voor
levering in december 92,22 dollar. Daarna zakte de prijs door
winstnemingen wat weg en werd
een slotstand van 91,86 dollar genoteerd.

19

• Ontvettings-, Koel- en Aircotechniek
• Textielhandling en -opslag
Pascalstraat 12 - 3261 LS Oud-Beijerland - Tel.: 0186 - 618077 - www.alpha-groep.nl

Opnieuw geldboete
geëist voor roepen
homo naar politie
DEN BOSCH (ANP) – Het openbaar ministerie in Den Bosch
heeft gisteren in hoger beroep
een boete van 200 euro geëist tegen de 19-jarige Utrechter die
een Bossche politieagent voor
homo heeft uitgemaakt.
De politierechter sprak de man
in augustus nog vrij van belediging omdat die enkele uitlating
volgens hem geen beledigend karakter heeft.
De advocaat-generaal in Den
Bosch meent dat de politierechter een fout heeft gemaakt. Volgens hem is er wel degelijk sprake van het belediging als een politieman op straat voor homo
wordt uitgemaakt.

Particuliere
bosbouw
na vijf magere
jaren weer
winstgevend.
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Gospelartiesten
zingen en springen
in stadion.

Creatieve kalender
is visitekaartje
voor bedrijf.

Buitenlandredactie

AKRON – Het stadsbestuur van
Akron, in de Amerikaanse staat
Ohio, heeft geen zin in een langdurig juridisch gevecht. Daarom
besloot het deze week de raadsvergaderingen voortaan niet
meer te beginnen met het Onze
Vader. Een dreigbrief van lobbyisten voor een strikte scheiding
tussen kerk en staat was voldoende om een punt te zetten
achter een traditie van meer
dan een halve eeuw. Het gebed
in de raadzaal staat ook in de
VS onder druk.
Eerst bidden en dan beraadslagen. Vanaf het begin van de

Amerikaanse geschiedenis was
dat de gewoonte. Ds. Jacob Duché opende de eerste zitting van
het Amerikaanse Congres in september 1774 met een gebed
waarin hij God smeekte om wijsheid, leiding en kracht. Hij sloot
af met de woorden: „Dit alles vragen wij U in de naam van en
door de verdiensten van Jezus
Christus, Uw Zoon en onze Zaligmaker, amen.”
Met name dat laatste zou vandaag de dag veel verzet oproepen
van lobbyorganisaties zoals de
American Civil Liberties Union
(ACLU) die zich inzetten voor een
scherpe scheiding tussen kerk en
staat. Met schriftelijke waarschuwingen, dreigbrieven en zo no-

dig processen proberen ze gemeentebesturen en onderwijsinstellingen zo ver te krijgen dat
ze iedere verwijzing naar godsdienst afschaffen. En daar slagen
ze goed in. Barry Lynn, directeur
van de organisatie Americans
United for Separation of Church
and State, zegt jaarlijks 200 brieven te sturen naar bestuursinstellingen en in 70 procent van
de gevallen daarmee te bereiken
dat het gebed wordt afgeschaft.
Het liefst zien deze seculiere organisaties dat er helemaal geen
gebed bij samenkomsten van
overheidsorganen wordt uitgesproken. Als een deelnemer er
wel behoefte aan heeft te bidden, doet die dat maar op zijn ei-

gen kamer, vinden ze. Maar dat
krijgen ze niet voor elkaar. De
rechter heeft bepaald dat bidden
in bijvoorbeeld vergaderingen
van stadsbestuurders is toegestaan. Alleen de vorm waarin dat
gebeurt, is nog steeds punt van
discussie.
Veelal kiezen bestuurders ervoor te bidden tot ”een god”,
waarbij iedereen voor zichzelf
kan invullen wie die god is. Andere besturen nodigen bij toerbeurt een geestelijke uit om te
bidden. Soms wordt de vergadering vanwege het gebed even geschorst, zodat dit moment van
verootmoediging formeel buiten
de agenda valt. In andere plaatsen moeten gastvoorgangers 72

Nog even droog
Het is overwegend bewolkt,
maar het blijft tot morgenavond
droog.
De
zuidwestenwind
neemt vooral morgen toe en bereikt aan zee kracht 6. Met 12 tot
15 graden zachter dan normaal.
Zie voor uitgebreid weeroverzicht pag. 17.

Ambtsgebed in raadzalen VS onder druk
uur voor de bijeenkomst hun gebed schriftelijk aanbieden, zodat
ambtenaren kunnen beoordelen
of de inhoud onpartijdig genoeg
is. Wanneer de gastbidder expliciet verwijst naar een bepaalde
God, bijvoorbeeld Jahwe of Jezus
Christus, loopt hij de kans dat
zijn beurt voorbijgaat. In een beperkt aantal plaatsen, zoals tot
voor een week in de stad Akron,
mag het Onze Vader of een ander christelijk gebed worden uitgesproken. Met name die laatste
groep steden voelt de hete adem
van de lobbyisten die pleiten
voor een strikte scheiding tussen
kerk en staat in de nek.

Naar de haaien
BAGDAD (ANP/AFP) – Of de Irakezen nog niet genoeg bedreigd
wordt door aanslagen en moordpartijen, moeten ze nu ook alert
zijn op haaien. Een visserman
ving in de rivier de Eufraat een
2 meter lange stierhaai. Dat liet
een Iraakse arts gisteren weten.
Het 110 kilo wegende dier werd
gevangen bij de plaats al-Fidhaliyah, 150 kilometer ten noorden
van de kust met de Perzische
Golf. Volgens de dokter heeft de
haai het niet overleefd.

Wintertijd
In de nacht van zaterdag 27 op
zondag 28 oktober wordt de klok
om 03.00 uur één uur teruggezet.

Zie verder pag. 7.
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„Bijbel10daagse wil
platform creëren”
UTRECHT – Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Katholieke Bijbelstichting (KBS) willen met de Bijbel10daagse een
platform creëren waardoor de
Bijbel weer gaat meedoen in het
publieke gesprek. Dat werd gisteren duidelijk bij de start in
Utrecht van de Bijbel10daagse.
Zie ook pag. 2.

OM laat verdenking
Angels deels vallen
AMSTERDAM – Het openbaar ministerie heeft de verdenking dat
de Hells Angels onder meer het
oogmerk hadden als criminele
organisatie liquidaties te plegen,
definitief laten vallen. Justitie
krijgt het bewijs niet rond.
Zie ook pag. 3.

„Siebelink geeft bizar
beeld van bevinding”
MAFRA – De voorzitter van de Europes Commissie, José Manuel Barrosso, de Russische president Vladimir Poetin, de Portugese premier José Socrates en EU-buitenlandcoördinator Javier Solana
gaven gisteren een gezamenlijke persconferentie op de EU-Ruslandtop in het Portugese Mafra. Zie ook pag. 5.
Foto EPA

Een derde refojeugd luistert naar gospel
Van onze redacteuren

APELDOORN – Een op de drie
reformatorische jongeren luistert naar gospelmuziek. Hun favoriete artiesten zijn Michael
W. Smith, Gerald Troost en Rebecca St. James.

jongeren

gospel

(Advertentie)

• Relatie-artikelen • Kerstpakketten

www.refdag.nl

PRIJS PER NUMMER 1 1,25 / ZATERDAG 1 1,85

Dat blijkt uit een enquête van
deze krant onder 400 leerlingen
van drie reformatorische scholen: de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap in Apeldoorn, de
Gomarus Scholengemeenschap
in Gorinchem en het Wartburg
College, locatie Guido de Brès, in

Rotterdam. Het gaat om leerlingen in klas 4 van het vmbo, de
klassen 4 en 5 van het havo en 4,
5 en 6 van het vwo.
Naar klassieke muziek luistert
eveneens een op de drie refojongeren. De belangstelling voor
popmuziek is veel groter: bijna
twee derde van de jongeren luistert ernaar. Van degenen die
naar gospel luisteren, luistert
meer dan de helft ook naar pop.
Een zesde deel van de jongeren
heeft noch voor gospel-, noch
voor popmuziek belangstelling.
Meisjes luisteren vaker naar
gospelmuziek dan jongens. Ook
de leeftijd van de leerlingen
maakt verschil: boven de 16 luisteren meer jongeren (39 procent)
naar gospel dan onder de 16 (23
procent). Als belangrijkste redenen om naar gospel te luisteren,

noemen jongeren in volgorde
van belangrijkheid: de teksten
spreken me aan, ik houd van de
muziek en het is muziek tot eer
van God.
„Ik houd niet van die stijl” is de
belangrijkste reden om niet naar
gospel te luisteren; twee derde
van de jongeren vult dat in. Principiële bezwaren tegen gospel
scoren veel lager; 12 procent
vindt dat gospelmuziek meer bij
een evangelische dan bij een reformatorische levensstijl hoort, 6
procent oordeelt dat de levensstijl van de artiesten niet bij een
leven met de Heere past, 4 procent vindt de muziek verkeerd
en 2 procent zegt dat de teksten
niet-Bijbels zijn.
Bijna driekwart van de jongeren die naar gospel luisteren,
doet dat op de slaapkamer, bij

voorkeur met behulp van een radio/cd-speler, gevolgd door een
walkman/mp3-speler. Bijna de
helft van deze jongeren luistert
minstens één keer per dag gospel.
Ongeveer driekwart van de ouders heeft er geen moeite mee
dat hun kinderen naar gospel
luisteren, ook al houden ze zelf
niet altijd van deze muziek. Een
vijfde van de ouders heeft bezwaar tegen gospel, maar laat
z’n kinderen er wel naar luisteren. Refojongeren lopen niet
hard voor een gospelconcert: zes
van de tien jongeren die naar
gospel luisteren, komen er nooit
en twee van de tien niet vaker
dan één keer per jaar.
In de kerk wordt geen aandacht
besteed aan gospel, zegt ruim de
helft van de leerlingen. De overi-

Kinderarbeid en kindermoord
Wie een splinternieuwe fiets koopt
voor twee tientjes, maakt zich schuldig
aan heling. Maar valt je ook wat te verwijten als je iemand niet waarschuwt
die tijdens het autorijden zijn mobiele
telefoon bij zijn oor houdt? ”Er bijgestaan, is meegedaan”, is een gezegde
waarvan de strekking verder gaat dan
kwajongenswerk. Het vraagstuk van de
medeplichtigheid is echter complex.
Deze week was een zware Nederlandse afvaardiging op bezoek in India. Al
voordat de koningin en de ministers uit
het vliegtuig stapten, luidden enkele
stichtingen de alarmbel over de miljoenen kinderen die werkzaam zijn in
landbouw en industrie. Moet Nederland bij zo’n deftige visite daar nu wel
of niet woorden aan vuil maken?
De Indiase minister van Handel en Industrie is bepaald niet blij met de ophef. Volgens de overheid zijn er in In-

dia 13 miljoen kindarbeiders. Hij zal
aanvoeren dat dit op een totaal van 1
miljard inwoners ‘slechts’ 1 procent van
de bevolking is. Bovendien is het op
het platteland niet zo vreemd als kinderen hand- en spandiensten verrichten. Daar komt bij dat India vorig jaar
de wetgeving rond kinderarbeid weer
heeft aangescherpt. Kinderen mogen
alleen nog in de landbouw of in het eigen huishouden werken. De maatregelen hebben echter nog niet overal effect, zegt de minister.
De praktijk is echter een stuk weerbarstiger. Officieuze cijfers gaan uit
van 50 tot 100 miljoen kinderen die in
naaiateliers of op vuilnisbelten een
paar schamele stuivers per dag verdienen. Soms gebeurt dat onder zeer miserabele omstandigheden en gedurende zeven dagen per week.
Het spreekt vanzelf dat de verant-

woordelijke minister daar liever niet te
diep op ingaat. India heeft een snelgroeiende economie en een rijke bovenlaag. Officieel is het kastenstelsel
afgeschaft, maar het denken in verschillende hiërarchische lagen zit nog
tussen de oren. Kinderarbeid is een vervelend symptoom van een diepgeworteld probleem in de Indiase samenleving. Het land wil graag meetellen als
economische grootmacht, als nucleaire
staat. Dan voelt het onprettig aan als
bezoekers uit een klein westers landje
je op die onderhuidse ziekte wijzen.
Toch is het terecht dat er rond het
staatsbezoek veel aandacht was voor
kinderarbeid. Er is voor gekozen om
minister Verhagen de kritiek van Nederland over te laten brengen. Het zou
zwaar aangekomen zijn als de koningin zelf het mes in dit gezwel had gezet – al was dat gezien het gewicht van

het probleem ook te verdedigen geweest. Er is immers nog een reden
waarom Nederland zich niet van de
wijs moet laten brengen wanneer een
Indiase minister moppert over bemoeizucht. Verhagen heeft niet eens gerept
over de selectieve abortuspraktijk,
waardoor in een periode van twintig
jaar zo’n 10 miljoen Indiase meisjes in
de moederschoot zijn gedood. Jammer
dat hij dat niet ter sprake bracht. Diplomatieke banden, economische delegaties en ceremoniële bezoeken scheppen verplichtingen. De zwaarte daarvan neemt toe naarmate de delegatie
een hogere status heeft.
Er bijgestaan, is meegedaan. Er kan
niet op iedere slak zout gelegd worden, maar wie niet openlijk afstand
neemt van zaken zoals kinderarbeid en
kindermoord en toch banden aanknoopt, is medeverantwoordelijk.

gen geven aan dat dit wel gebeurt; het vaakst op jeugdvereniging, daarna op catechisatie en
in de preek. Driekwart van de
jongeren zegt dat er in zijn kerk
geen ruimte voor gospel is. Bij de
overigen is dat wel het geval,
vooral in het jeugdwerk en op
praiseavonden; bij een enkeling
tijdens de kerkdienst.
Ruim de helft van de jongeren
vindt meer ruimte voor gospel in
de kerk niet passend bij de
dienst van God of niet verstandig. Ruim 30 procent bepleit
juist wel meer ruimte voor gospel in de kerk. Naar aanleiding
van het onderzoek start deze
krant een serie artikelen over
jongeren en gospelmuziek.
Zie ook pag. 11, pag. 21, refdag.nl
en yord.nl.

AMSTERDAM – In ”Knielen op
een bed violen” van Jan Siebelink
reflecteert het bevindelijk calvinisme in de huilspiegel van de
auteur en neemt het groteske en
bizarre vormen aan. Dat stelt
prof. dr. W. J. op ’t Hof vandaag
op de openingsmanifestatie van
de Maand voor de Spiritualiteit.
Zie ook pag. 2 en 15.
(Advertenties)
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