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‘Tarik Ibn
Ali is geen
haatimam’

Prediker Tarik Ibn Ali is welkom
in Gouda. Anders dan het CDA
en Gouda’s 50+ Partij zeggen,
zien b en w hem niet als een ‘radicale imam’. Dat krijgen die fracties te horen op vragen.
Het college van b en w zegt
zich onder meer bij de moskeebesturen te hebben georiënteerd
of Ali als radicaal moet worden
beschouwd. ‘Daaruit komt het
beeld naar voren dat eerdere optredens elders in het land (Rotterdam, Den Haag) en in Gouda
zonder problemen zijn verlopen.
Bij die optredens is niet gebleken
dat deze prediker extremisme
en/of jihadisme verspreidt. Hij
moet daarom op dit moment ook
niet beschouwd worden als ‘radicale prediker’. Er is daarom in
onze ogen geen noodzaak en
grond om in dit geval op te treden,’ aldus burgemeester Milo
Schoenmaker.
Schoenmaker zegt het te betreuren dat in de vragen van de
twee partijen de suggestie wordt
gewekt van radicalisme of haatprediken. Zoiets kan, zegt hij, de
maatschappelijke verhoudingen
onnodig op scherp zetten. Astrid
van Eersel (50+) is het daar niet
mee eens. Mensen moeten niet
tegen elkaar worden opgezet.
„Maar het leeft wel. Als mensen
met vragen zitten, moeten die
hier gesteld kunnen worden.’’

MONTFOORT

Grote drugszaak
voor rechtbank
Acht mannen en een vrouw moeten zich maandag bij de Haagse
rechtbank verantwoorden voor
hun aandeel in een omvangrijke
drugszaak.
In een loods op AchthovenOost in Montfoort werd in het
begin van dit jaar een groot amfetaminelab ontdekt. De verdachten zijn vooral afkomstig uit Den
Haag en omgeving, maar ook de
Montfoortse eigenaar van de
loods moet zich verantwoorden.
Hij werd dit voorjaar na een
voorarrest van drie maanden
vrijgelaten. Veel andere verdachten zitten al sinds januari vast.
De eind vorig jaar in Bodegraven dood aangetroffen Louis den
Os (53) uit Zoetermeer was waarschijnlijk ook betrokken bij het
laboratorium.

BODEGRAVEN

Kaas maakt
kans op prijs
Zijerveld uit Bodegraven hoopt
met zijn Noord-Hollandse Gouda
met het Rode Zegel Jong Belegen
in de prijzen te vallen. De kaas is
genomineerd voor de titel ‘lekkerste merkkaas van Nederland’.
De verkiezing is een initiatief
van het NNKC, een kaasinstituut
dat al 55 jaar lang verkiezingen
organiseert. Een jury van kaaskenners en chef-kok Sandra Ysbrandy proeft de genomineerde
kazen komende week op een vakbeurs in Houten. De winnaar
krijgt op 9 oktober de prijs overhandigd in Hilversum.
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Opereren met een mal

Rijnland-orthopeed als eerste met nieuwe methode
ALPHEN | De 61-jarige Willem Eveleens heeft zijn
eigen schouder in de
hand. Het is een exacte
kopie van kunststof. Eveleens is de eerste Nederlander met een prothese
die met een 3D-gekopieerde mal is geplaatst.
RIK SNEIJDER

Willem Eveleens geeft orthopeed
Cornelis Visser van het Rijnland Ziekenhuis in Alphen een ferme handdruk. Dat is al bijzonder. Dat heeft
de 61-jarige man lang niet gekund.
Vijftien jaar lang heeft hij geleefd
met stekende pijnen in z’n schouder.
Visser is de enige in ons land die
een anatomische schouderprothese
plaatst door gebruik te maken van
een in Amerika 3D-geprinte mal van
de patiënt’s eigen schouder.
„Het is belangrijk dat zo’n prothese precies op de goed plek in de
schouder wordt geplaatst,’’ legt Visser uit. „Ik weet dat ik een goed timmermansoog heb, maar bij schouderoperaties is het goed plaatsen
van de prothese heel erg belangrijk.’’
Van alle protheses die een mens
in z’n lichaam kan hebben is die in
de schouder het lastigst in te brengen. „Er liggen veel spieren en pezen
omheen. Je kunt tijdens de operatie
alleen het gewrichtsoppervlak zien
en niet het gewricht ten opzichte
van het schouderblad. Bovendien
zie je op de foto het beeld tweedimensionaal. De 3D-mal past precies
op de rand van de schouderkom. En
dan kan de prothese in de optimale
stand worden gezet.’’

Hoek

Waarom luistert dit zo nauw? „Als
je tijdens het voorbereiden van het
gewrichtsoppervlak een verkeerde
hoek kiest, komt de prothese scheef
te zitten.’’ Dit betekent dat er meer
wrijving ontstaat, er op den duur
pijn ontstaat en de prothese na zo’n
zeven jaar weer vervangen moet
worden. „Je wilt gewoon niet nog-
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maals in een schouder opereren.
Het bot is kwetsbaar. Bovendien doe
je daar de patiënt geen plezier mee.’’
Hij heeft deze methode lang gewenst, maar deze is pas sinds kort
beschikbaar. De Rijnlandspecialist
weet dat het werkt en duurzaam is.
Zodra de methode beschikbaar was,
dacht hij meteen aan patiënt Willem Eveleens en hem dit begin juli
voorgelegd.
Eveleens knikt instemmend. Het
geluksgevoel nadat hij uit de narcose ontwaakte, zal hem z’n hele
leven bijblijven. „Ik werd wakker en
het eerste wat ik dacht; de pijn is
weg.’’ Dat was voor het eerst in vijftien jaar dat hij geen zere schouder
had. Z’n rechter schouder was volledig versleten. Een portemonnee uit
z’n achterzak pakken was een moeizame exercitie. Jarenlange fysiotherapie en corticosteroïdeninjecties

bleken vruchteloos. Totdat zijn fysiotherapeut Toine van den Berg uit
Rijsenhout hem op Cornelis Visser
wees. „Ik heb er niet lang over hoeven nadenken. Ik sta positief in het
leven en ik wilde heel graag van die
pijn af,’’ zegt Eveleens, die deze methode iedereen met een versleten
schouder wil aanraden.
Hij weet in elk geval dat de pro-

Ik heb er niet
lang over hoeven
nadenken. Ik wilde
van die pijn af
–Willem Eveleens

Vanklaasmuurtotbaardtocht
ANNE KOMPAGNIE
GOUDA | De Sint komt dit jaar
aan in Gouda, ook op landelijke
televisie, en dat is léuk.
De leden van GoudaBruist – een
organisatie in het leven geroepen
om door middel van ludieke acties het imago van de stad beter
te maken – willen dat benadrukken en zijn dus ook druk aan het
brainstormen op fraaie ideeën
rondom de komst van de Goedheiligman.
Heleen van Praag van Gouda
Bruist: „De nadruk in de geprekken over de intocht ligt de laatste
tijd wel heel sterk op die van
Zwarte Piet en z’n kleur. Het is
jammer dat dat gaat overheersen,
zeker omdat het bij uitstek een
feest is waarin we normal gesproken vooral aardig zijn tegen elkaar.
Wij willen die focus weer een
beetje verleggen door deze intocht
een nog feestelijker tintje te geven.’’
De ideeën – bedacht door bezoekers van de Gouda Bruistbijeenkomst – zijn met recht ludiek te

N De Sint,

zoals die vorig
jaar aankwam
in Gouda.
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noemen. Zo komt er mogelijk een
Klaasmuur, geïnspireerd op de
bekende Klaagmuur, waar mensen wellicht hun wensen in
kleine briefjes kunnen stoppen.
Andere ideeën zijn een schoenenbrug. „Geïnspireerd op de beroemde slotjesbruggen is het wel
heel grappig om in de aanloop
naar 5 december allemaal schoenen in de brug te hangen.’’
Een ander idee? De baardtocht.
,,Die werd door veel bezoekers
van Gouda Bruist positief ontvan-

gen, het diee is immers heel grappig. Maar daarna is het idee niet
echt uitgewerkt. De vraag is, of
dit er ook gaat komen.’’

Loesje

Waar wel al concreet aan wordt
gewerkt door Gouwenaars?
Loesje-achtige sintposters of
gedichten op straat en een Pepernotenhuis op de Markt. De komende tijd gaan werkgroepen
aan de slag om deze ideeën in
de praktijk te brengen.

these op de exacte plaats zit. Als het
goed is hoeft hij niet meer terug te
komen voor hersteloperaties of een
geheel nieuwe prothese.
Inmiddels heeft Visser een tweede
patiënt met succes geopereerd met
de nieuwe methode. „Voor het
plaatsten van een heupkom zou
deze methode ook voordelig kunnen
zijn, voor de knie bestaat deze al
langer. Knieën zijn echter goed te
opereren, het zicht op de botten is
daarbij veel beter. Dan loont het
laten maken van een mal de moeite
niet. Het gaat er om de prothese zo
anatomisch mogelijk te plaatsen.’’
Hij berekent dat het laten uitprinten van de mal in de VS inclusief CTscan ongeveer 500 euro kost. „Daar
heeft vooral de patiënt baat bij. En
wellicht de zorg op termijn ook
omdat de patiënt niet terug hoeft te
komen voor dure hersteloperaties.’’

ALPHEN

‘Niet over
straat met
legerrugzak’
RUUD F. WITTE
Studenten van de opleiding veiligheid en vakmanschap aan het
ID College in Alphen moeten hun
camouﬂagerugzak thuislaten. De
school volgt daarmee het ‘dringende advies’ dat Defensie heeft
gegeven aan het personeel om
niet meer in uniform in het openbaar vervoer te reizen. Dat kwam
na een videoboodschap van een
Nederlandse jihadstrijder die opriep tot ‘een stevige daad’ tegen
de Nederlandse overheid.
„Wij volgen de richtlijnen van
Defensie,’’ zegt woordvoerder Jos
van de Wakker. Het ID College
leidt onder meer op voor een
baan bij het leger. De 130 studenten zijn herkenbaar op straat aan
hun grote camouﬂagerugzakken.
Vanaf het station lopen ze via het
centrum naar het ID-gebouw aan
de Ambonstraat. Een uniform
dragen ze alleen op school.

