3
nederlands dagblad
dinsdag 3 januari 2012

redactie buitenland nd.nl/buitenland

Vrouw Iraanse
pastor tijdelijk vrij
▶ Teheran
De Iraanse Shahnaz Jeizan is weer op
vrije voeren, althans voorlopig. De
echtgenote van Farhad Sabokrouh,
pastor van een christelijke kerk in de
Zuid-Iraanse stad Ahwaz, werd
zondag tijdelijk vrijgelaten op
borgtocht. Zij was op 23 december
gearresteerd, bij een inval van
Iraanse veiligheidstroepen tijdens
een kerkdienst.
Volgens het Iraanse christelijke nieuwsagentschap Mohabat News, dat de vrijlating van Shahnaz Jeizan bekendmaakte, is niet bekend waar haar man en
twee oudsten van de gemeente zich bevinden en hoe zij het maken. Bij de inval
in de kerk van de Assemblies of God
werden alle aanwezigen, ook de kinderen, meegenomen naar een politiebureau voor verhoor. Na het achterlaten
van hun persoonsgegevens mochten ze
weer naar huis. Alleen pastor Farhad Sabokrouh, zijn vrouw en de twee oudsten
bleven vastzitten. Eerdere berichten als
zouden zij met Kerst zijn vrijgelaten,
bleken niet te kloppen.
Volgens Mohabat News werden de vier
christenen tot 28 december samen vastgehouden en ondervraagd op een kantoor van de veiligheidsdienst in Anwaz.
Daarna zouden zij van elkaar zijn gescheiden.
Het is niet onmogelijk dat de pastor en
de beide oudsten, Naser Zamen-Dezfuli

and Davoud Alijani, in de Karoon-gevangenis in Ahwaz zitten, maar zekerheid daarover was niet te krijgen. Pogingen van familieleden om iets te weten te
komen, leverden niets op. Het ministerie van Inlichtingen en Veiligheid heeft
de Assemblies of God, een geregistreerde kerk, zelfs gevraagd geen actie in
deze richting te ondernemen.
De christelijke gemeenschap in Iran
maakt zich ernstig zorgen over de omstandigheden waarin drie verkeren. De
gezondheid van pastor Farhad Saborouh
is niet optimaal. De beide oudsten zijn
allebei bekeerlingen tot het christendom. Davoud Alijani werkte als technicus bij een petrochemische installatie in
de haven Mahshahr. Na zijn bekering
werd hij diverse malen bedreigd en ondervraagd. Uiteindelijk is hij uit zijn
functie ontslagen.
Zoroastrianen, joden en christenen zijn
de enige religieuze minderheden die de
Iran erkent. Aanhangers van deze religies
zijn volgens de Iraanse grondwet vrij
hun geloof te belijden, binnen de grenzen van de wet. Ook mogen zij hun eigen
regels hanteren op het gebied van persoonlijke zaken en godsdienstonderwijs.
De inval van 23 december had mogelijk
te maken had met de groeiende belangstelling voor kerstvieringen door gasten
en nieuwe gelovigen. De autoriteiten van
de Islamitische Republiek Iran zijn niet
blij met deze groeiende belangstelling. <
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Run op spaarloon verwacht
▶ Den Haag
Houders van spaarloonrekeningen
zullen de komende weken massaal
hun tegoeden opnemen.
Nog sneller dan het tempo waarin een
kwart miljoen nieuwe spaarloonrekeningen de laatste drie maanden van
2011 zijn geopend, worden ze nu weer
leeggehaald en opgezegd. De Rabobank,
die in drie maanden 85.000 nieuwe
spaarloonrekeningen opende, verwacht
een run op de tegoeden. Ook ING - goed

voor 64 duizend nieuwe spaarloonrekeningen - verwacht een hausse in opnames, vooral van klanten die op de valreep nog van dit fiscale voordeeltje
hebben geprofiteerd. ABN Amro, dat
sinds oktober bijna 68.000 spaarloonklanten binnenhaalde, ziet al een toename in het aantal opnames, maar verwacht geen ‘run’. Een kwart van de
466.000 houders van een spaarloonrekening bij ABN Amro heeft gezegd het
geld te willen opnemen. <
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De brandweer in Chili heeft de handen vol aan de enorme bosbranden die het land teisteren. Door de branden is al ruim 23
duizend hectare bos in de as gelegd en zijn meer dan honderd huizen afgebrand. Ook eisten de vlammen een eerste
slachtoffer, een bejaarde man die weigerde zijn huis te verlaten. Het normaal gesproken regenachtige zuiden van Chili heeft te
kampen met een hittegolf. Bovendien gaat het land gebukt onder droogte, wat de kans op natuurbranden groter maakt. In de
regio’s Bio Bio, Maule en Magallanes is de hoogste alarmfase van kracht en zondag alleen al braken op 48 plaatsen branden
uit. ‘We verkeren in een extreem kwetsbare situatie’, zegt de Chileense president Sebastian Pinera. Hij heeft aangedrongen op
wijziging van de Chileense wet om de straffen voor het veroorzaken van een bosbrand te verhogen.
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Actie tegen reclame op urnen en grafstenen
…Louis Hilgers zet zich af tegen de
‘toenemende reclameuitingen’ bij
uitvaarten.
…Volgens de brancheorganisatie is er
niet veel aan de hand, maar is een
discussie niet verkeerd.

▶ Den Haag
Al tientallen jaren ergert Louis Hilgers
zich aan reclame bij uitvaarten. Maar
de uitvaart van zijn oudste broer, drie
jaar geleden, was de druppel, vertelt
hij.
‘Toen de begrafenisauto voor kwam
rijden, stond er groot op de zijkant van
welke uitvaartondernemer de auto
was’, vertelt Hilgers. Verder stond er op
de jassen van de uitvaartverzorgers
voor welk bedrijf ze werkten en werden
er grote paraplu’s gebruikt met de
naam van de ondernemer erop. Maar
het ‘verschrikkelijkste’ vond Hilgers de
urn die de familie na de crematie kreeg.
Pal boven de naam van zijn broer stond
in evengrote letters de naam van het
crematorium.
‘Op een urn staan alleen de basisgegevens van een mens en dan ga je erbij
zetten: ‘‘Ik heb die pot gemaakt’’. Dat
kan toch niet? Dat soort uitingen

De naam van de uitvaartonderneming hoort niet op een urn, vindt Louis Hilgers.
moeten ze onmiddellijk schrappen’,
briest Hilgers. Hij was na afloop van de
uitvaart zo boos dat hij een brief
schreef aan de uitvaartonderneming.
Die bood zijn verontschuldigingen aan.
De bedrijfsnaam werd van de urn met
de as van zijn broer verwijderd.

Het gebeuren was de aanleiding voor
Hilgers om een breder initiatief tegen
dit soort reclame-uitingen op te zetten.
Vorige week donderdag – precies drie
jaar na de dood van zijn broer – lanceerde hij de site geenreclamebijdedood.nl Volgens de initiatiefnemer ligt

de grens van reclame bij ‘die allerlaatste reis van onze medemens’. Het zijn
niet alleen urnen, kleding, lijkwagens
en paraplu’s waarop begrafenisondernemers zich profileren. Ook grafstenen
(‘soms zelfs op de voorkant’), bloemstukken en herinneringsprentjes
dragen soms de naam van de makers.
Hilgers: ‘Het is toch niet van belang wie
een pot heeft gemaakt of wie de oven
heeft aangestoken?’ De Limburger wil
met zijn initiatief een ‘integere
discussie op gang brengen’ en hoopt dat
vandaaruit een code wordt ontwikkeld.
De Nederlandse branchevereniging
voor gecertificeerde uitvaartverzorgers
(BGNU) herkent het probleem niet
waarover Hilgers spreekt. ‘Het is op dit
moment niet een item waar we over
praten’, zegt Paul Koeslag van de
brancheorganisatie. Hij vindt het
belangrijk dat de uitvaartbranche
reclame maakt, omdat zo het taboe
rond uitvaarten doorbroken wordt. En
dat gebeurt ook: in de media, met
commercials, als sponsor van een
volleybalclub. Maar voor hem persoonlijk ligt er wel een grens bij de uitvaart
zelf. En hij denkt dat de tachtig leden
van de BGNU die grens ook erkennen.
‘Ik vraag me af of het veel voorkomt dat

op de kist de naam van de uitvaartondernemer met een e-mailadres erbij
staat’, zegt Koeslag. ‘Keuzevrijheid is
heel belangrijk. Mensen zouden een
keuze moeten hebben of ze een kist
met of zonder reclame hebben.’ Dat het
toch wel eens gebeurt, erkent Koeslag,
alhoewel hij het zelf nog niet meegemaakt heeft. ‘Het is natuurlijk een
mogelijkheid voor ondernemers om
zichzelf onder de aandacht te brengen.’
Hilgers zou graag zien dat er een code
komt waarin wordt afgesproken wat
wel en niet kan bij een uitvaart op het
gebied van reclame. De BGNU-voorzitter ziet dat vooralsnog niet zitten: ‘Een
code spreek je af op het moment dat je
denkt dat iets niet goed gaat. Die indruk
heb ik niet. Ik heb het idee dat onze
leden heel goed aanvoelen wat wel en
niet kan. Maar we zouden er een
discussie over kunnen starten.’ De
branche heeft al wel een Keurmerk
Uitvaart. Uitvaartondernemers met een
dergelijk keurmerk beloven duidelijke
afspraken over uitvoering, een
transparante kostenbegroting, een
goede organisatie van de uitvaart,
bekwaam personeel, een doelmatige
klachtenafhandeling en een klanttevredenheidsonderzoek. <

