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Doodsbange eendjes op het nippertje gered
Monique de
Vrijer toont
de drie moederloze
eendjes, die
met de grootste moeite
uit het water
zijn gered.

LUUK KORTEKAAS
ROTTERDAM • Het jaar mag

nog uiterst pril zijn, het eerste
dierendrama is al gesignaleerd.
Drie doodsbange, pasgeboren
eendjes konden op het nippertje
worden gered, slachtoffer als ze
waren van een voorjaarstragedie
in het hartje van de winter.
,,De moedereend was net overreden door een auto. Haar vijf
eendjes wisten zich geen raad,’’
zegt een van hun redders, Monique de Vrijer van Vogelklas Karel
Schot uit Rotterdam.
,,Met de grootste moeite hebben
we er drie uit het water weten te
krijgen. Twee eendjes werden zo
bang, dat ze in een rioolbuis kropen. We hebben er alles aan gedaan om ze terug te lokken,
maar hebben ze niet meer kunnen vinden.’’
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Het drama voltrok zich op de
George Hintzenweg in de Maasstad. De beestjes, die nu van alle
narigheid aan het bijkomen zijn
in de vogelopvang aan het Afrikaanderplein, moeten toch al in
de war zijn geweest. Want ook
hun biologische klokje zal niets

begrijpen van de Nederlandse
natuur, die volstrekt van slag is.
,,Ik heb wel eens jonge eendjes
in deze periode gezien,’’ zegt Monique, ,,maar wel bij hoge uitzondering.’’
Hoewel de temperaturen voorlopig nog zacht lijken te blijven,

moeten de donzen diertjes voor
de zekerheid nog een tijdje in de
opvang blijven. ,,Als het straks
alsnog koud wordt, hebben ze
geen schijn van kans, want hun
verendek is nog niet ontwikkeld.
Wij blijven ze voorlopig bijvoeren. Ik denk dat we ze pas weer
in de vrije natuur uitzetten als
we echt zeker weten dat er geen
winter meer komt.’’
De kans dat ze daar hun twee
vermiste broertjes of zusjes nog
zullen aantreffen, is overigens
gering. ,,De mogelijkheid dat zij
ook maar één nacht hebben kunnen overleven, is heel erg klein.
Als zij in die rioolbuis zijn gebleven, is het daar toch te koud
voor ze geweest, ook al is het
dan een zachte winter. Alleen
moederwarmte had ze nog kunnen redden.’’

‘Reclame op grafsteen
is toch schaamteloos’
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Aangifte meineed
tegen Simonis
BREDA • Een man uit Breda

heeft aangifte gedaan tegen kardinaal Ad Simonis wegens meineed. De man meent dat de kardinaal tijdens een getuigenverhoor bij de rechtbank in Middelburg heeft gelogen toen hij zei
dat hij niet wist over misbruik
van kinderen door geestelijken.
De man zegt dat hij is misbruikt
door de vorig jaar overleden salesiaanse pater Jan N. Op basis
van de uitkomsten van het onderzoek door Wim Deetman
naar het seksueel misbruik binnen de katholieke kerk stapte de
man naar de politie. (ANP)

‘Talitha van Zon
krijgt excuses’
SCHIPHOL • Justitie heeft Talitha van Zon excuses aangeboden, omdat het fotomodel vrijdag werd opgepakt op Schiphol.
Dat zegt haar advocaat Martine
Groeneveld. Volgens haar was
de aanhouding onrechtmatig.
,,Ik heb daarom aangedrongen
op haar vrijlating en uiteindelijk
gebeurde dat met excuses.’’ Het
ex-fotomodel werd op de luchthaven gearresteerd, omdat
tegen haar aangifte was gedaan
van smaad. Volgens Groeneveld
mag iemand daarvoor alleen
worden vastgezet, als hij op heterdaad wordt betrapt.

Actie tegen naam uitvaartbedrijf op zerk of urn

RvS: nijlganzen
vergassen mag

HOENSBROEK • Louis Hilgers (63) uit Hoensbroek ergert zich er al jaren
aan: reclame bij uitvaarten. ,,Toen de naam Yarden groter op de urn
stond dan de naam van mijn overleden broer, was de maat vol.’’ Met
zijn website geenreclamebijdedood.nl voert Hilgers nu actie tegen
deze ‘sluikreclame’.

DEN HAAG • De provincie

Utrecht mag nijlganzen die
overlast en schade veroorzaken, laten vangen en vergassen. Maar dat mag niet met
brandganzen, Canadese en
grauwe ganzen. Dat heeft
de Raad van State gisteren
bepaald in een zaak die de
Faunabescherming tegen de
provincie had aangespannen. De raad is het met de
provincie eens dat nijlganzen niet onder de Europese
Vogelrichtlijn vallen, omdat
ze niet van nature in Nederland voorkomen. (ANP)

VICTOR SCHILDKAMP

De reacties op zijn website stromen
binnen. Het overdondert Louis Hilgers zelf ook: zijn website, vol met
voorbeelden van stiekeme reclame
bij uitvaarten, roept veel reacties op.
,,Ik ben blijkbaar niet de enige die
er zo over denkt. Veel mensen was
het nooit opgevallen, maar zeggen
toch: ‘het kan eigenlijk niet’.’’
Hilgers ergert zich er zelf al decennia aan, maar deed er nooit wat
mee. Tot zijn broer Jo overleed, eind
2007. ,,Waarom zie je altijd op herdenkingsprentjes de naam van een
uitvaartorganisatie? En op rouwkaarten? Het is toch schaamteloos?
Bij de uitvaart van mijn broer ging
het regenen, klappen de medewerkers hun paraplu’s open, zie ik
opeens overal de naam Monuta te-

Recordaantal
vuurwerktips
RIJSWIJK • Er is in 2011 een re-

Op het deksel van de urn staat
de naam Yarden in grotere letters dan die van de overledene
Joseph Hendricus Marie.

Louis Hilgers

‘Op grafstenen
zie je naam
van de maker.
Wat een lef ’
voorschijn komen. Toen ik de urn
van mijn broer kreeg, stond daar óp
het deksel de naam Yarden in ongeveer nog grotere letters dan die van
mijn broer.’’
Hilgers laat een foto van de urn
van zijn 67 jaar oud geworden broer
zien. Boven ‘Joseph Hendricus
Marie’ staat vrij nadrukkelijk de
naam Yarden. ,,Het is toch niet meer
dan ongegeneerde reclame, van:
kijk eens wat een mooie urn wij
hebben gemaakt.
,,Je ziet het zelfs op grafstenen,’’

Louis Hilgers: ‘Ik bén niet tegen reclame. Maar doe het niet na de
dood.’ FOTO ANNEMIEK MOMMERS

vervolgt Hilgers. ,,Daar staat gewoon de naam van de maker op.
Sommigen doen het nog bescheiden
aan de achterkant, maar je ziet het
ook pal van voren, bovenaan. Waar
halen ze het lef vandaan.’’
Hilgers haast zich te zeggen dat
hij níet tegen reclame van uitvaart-

organisaties is. ,,Ik bén niet tegen reclame,’’ benadrukt hij. ,,Maar doe
het niet na de dood. Zodra je met
zo’n organisatie in zee gaat omdat er
iemand is overleden, zit ik niet meer
te wachten op reclame op jasjes,
grafstenen of urnen. Ik richt me op
alle grote uitvaartorganisaties. Ik

wil de discussie aanzwengelen.’’
Uitvaartorganisatie Yarden heeft
al laten weten daar best op te willen
ingaan. Frank Fransen van Monuta
zegt dat er ‘continu wordt nagedacht over de vraag of reclame-uitingen kunnen of niet’. ,,Maar we
zijn nu eenmaal trots op wat we
doen en willen daarom graag laten
zien wie we zijn.’’
Voorzitter Paul Koeslag van
branchevereniging BGNU vindt dat
‘beschaafd en bescheiden’ moet
kunnen. ,,Reclame hoort bij ondernemen en bedrijven hebben het ook
nodig. Wij krijgen daar nooit klachten over. En je kunt het bij uitvaartorganisaties best regelen als je geen
reclame-uiting wilt zien. Keuzevrijheid staat voorop.’’
Koeslag wil tijdens de ledenvergadering in februari aandacht besteden aan de discussie die Louis Hilgers is begonnen. ,,Wat dat betreft
heeft hij zijn zin.’’

cordaantal tips binnengekomen
bij de anonieme meldlijn M.
over illegale handel in vuurwerk
en de opslag ervan. Afgelopen
jaar kwamen 356 meldingen
binnen, het dubbele aantal van
het jaar daarvoor. Tot nu toe is
bekend dat mede door deze tips
4000 kilo illegaal vuurwerk is
opgespoord, 20 mensen zijn
aangehouden en 17 zaken zijn
opgelost, laat M. weten. (ANP)

Mogelijk Zwols
meisje ontvoerd
ZWOLLE • Op de Mannagras in

Zwolle is gistermiddag mogelijk
een meisje ontvoerd. Twee meisjes zagen dat een ander meisje
van rond de 15 à 16 jaar werd
meegenomen door een onbekende man richting een bussluis. Dit leek niet geheel vrijwillig te gaan, maar de politie
heeft geen idee of het meisje
ook daadwerkelijk is ontvoerd.
Daarom zijn er ﬂyers verspreid
in de buurt met de vraag om
meer informatie. (ANP)

