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vandaag

Trouw

af en toe zon Vandaag vrij veel wolkensluiers. Af en toe zon, maar later dikker wordende bewolking. Matige
noordoostenwind en temperaturen tot 9 of 10 graden. | Meer over het weer: de Verdieping 17

anton dingeman Pieter Geenen

personalia

klein verslag Maaike van Houten

Sven Kockelmann
Sven Kockelmann is de nieuwe presentator van het radioprogramma
‘Stand.nl’. De journalist is vanaf januari 2016 te horen in het KRONCRV-programma op NPO Radio 1.
In Stand.nl komt elke dag een andere stelling aan bod waarop luisteraars kunnen stemmen en reageren. Ook wordt een beleidsmaker
ondervraagd over de stelling van de
dag. Stand.nl wordt nu nog gepresenteerd door Jurgen van den Berg
en Ghislaine Plag. Van den Berg presenteert vanaf januari het NOS Radio 1-journaal. Plag blijft ‘De Ochtend’ voor haar rekening nemen.
Jeanine Hennis-Plasschaert

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert
(Defensie) is volgens het blad Opzij
de invloedrijkste vrouw van Nederland. De eerste vrouwelijke minister van defensie heeft de bezuinigingen van de voorbije jaren op de
krijgsmacht op een cruciaal moment weten te keren, aldus de jury
van de Opzij Top 100. Volgens het
juryrapport is Hennis uitstekend ingevoerd in de ingewikkelde dossiers
en de internationale verhoudingen.
Daarbij wist ze ook transparantie te
bereiken in een gesloten cultuur.

Annette Nijs
Annette Nijs, directeur van de China Europe International Business
School heeft de Chinese Friendship
Award ontvangen. Dit is de hoogste
onderscheiding van de Chinese centrale overheid voor buitenlanders
die een bijzondere prestatie hebben
geleverd voor de economische of sociale ontwikkeling van China. Voormalig staatssecretaris van onderwijs Nijs is tevens een van de vijf
buitenlanders die adviseur zijn van
de Chinese staatsorganisatie van
buitenlandse experts die beleidsaanbevelingen mogen maken voor
de premier en de president van China.
Hermen Borst
Hermen Borst is de nieuwe directeur van de staf van deltacommissaris Wim Kuijken. De deltacommissaris waakt over de betrouwbaarheid van de dijken. Borst volgt Bart
Parmet op die directeur strategie
van de provincie Overijssel wordt.

Seculier
herdenken

J

oost Röselaers, predikant van de Nederlandse Kerk in Londen, schreef vorig
jaar in de Volkskrant en NRC een opmerkelijk opiniestuk over de manier waarop Nederland rouwde om de slachtoffers van de vliegramp met de MH17.
In Engeland is het heel anders, maar hier ontbrak bij ofﬁciële gelegenheden elke verwijzing
naar het geloof: de koning sloot zijn speech
niet af met een gebed, bij de ceremonie in
Eindhoven waar de lijkkisten in de zwarte wagens werden geplaatst waren geen woorden, er
was geen muziek. Er was stilte.
Anders dan misschien verwacht van een dominee, veroordeelde Röselaers de gang van zaken niet. Hij had ‘met waardering en ontroering’ gekeken naar de wijze waarop Nederland
uiting gaf aan collectieve rouw.
Maar hij stelde wel twee vragen bij deze seculiere rouwverwerking. Hij miste blijvende aandacht voor moedeloosheid en verdriet. En hoe
gaat het met de aanvaarding van het leed, in
een seculiere context?
We zijn meer dan een jaar verder, vanmiddag

wordt het onderzoeksrapport over de MH17 gepresenteerd. Ik ben benieuwd hoe de Nederlandse dominee in de Londense City het afgelopen jaar heeft ervaren.
Van de Engelsen leert hij hoe belangrijk decorum is, vertelt hij door de telefoon. Engeland
eert zijn slachtoffers, in Afghanistan, op zee, in
de eeuwenoude St Paul’s Cathedral. Wat een
verschil met de Rai, het zalencomplex aan de
Amsterdamse ring waar Nederland in november zijn herdenkingsbijeenkomst hield.
Hoeveel passender zou de Nieuwe Kerk in
Amsterdam, of de Kloosterkerk in Den Haag geweest zijn; Röselaers noemt uit de losse pols
maar een paar passende plekken.
De jonge remonstrantse predikant weet niet
of de presentatie vandaag een rituele betekenis
krijgt. Het kan, maar dan moet premier Rutte
het rapport aangrijpen om onze waarden te onderstrepen, van vrijheid, van eerlijkheid, van
standvastigheid – we laten ons niet intimideren. “Dat kan troostend zijn”, denkt de dominee, die bang is dat politiek geharrewar de
overhand zal nemen.

Voor de blijvende aandacht is nu letterlijk geen
plek, en hij mist ook rituelen. Jongeren steken
graag een kaarsje aan, maar waar moeten ze
dat vandaag doen?
In Engeland ziet hij gelovigen en ongelovigen
samen zingen, eeuwenoude woorden vinden
voor verdriet.
Op zijn uitnodiging gingen in zijn kerk in
Amsterdam politici van naam voor, rechters,
schrijvers.
Deze zomer stond Joke Hermsen op de kansel, ik hoorde haar spreken over de Kairos-tijd,
waarin de tijd niet tikt, maar de tijd wordt genomen, voor rust, stilte, ontmoeting.
Stel je voor dat daarvoor vandaag in de hectiek van presentatie, persconferentie, live-gesprekken, ook nog ruimte is.
En nu we het toch over haar hebben: zij zou
perfect in een team passen dat vorm zou kunnen geven aan die blijvende aandacht.
Denkers, creatievelingen, een stuk of vijf, die
iets uit de christelijke traditie halen, en dat vertalen naar de seculiere realiteit; Joost Röselaers
is ervan overtuigd dat het kan.

taal Jaap de Berg

Wat juist is,
bepaalt soms
het gebruik,
niet de regel
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inhoud nieuws

Taalvragen van lezers:
1110 In de bijlage over de duurzame
100 komt ‘zelfvoorzienend’ voor. Dat is
onjuist gevormd. Bij werkwoorden als
‘doen’ en ‘zien’ vorm je het onvoltooid
deelwoord door aan ‘doen’ of ‘zien’ een
-d toe te voegen: (af )doend, (vooruit)ziend, dus ook zelfvoorziend.
Misschien onder invloed van woorden als dienend en bedienend heeft
de taalgemeenschap zich met enige hardnekkigheid een uitzondering gepermitteerd op de regel die
de lezer beschrijft. Bijgevolg is zelfvoorzienend als hét synoniem van
selfsupporting ingeburgerd geraakt

en in de woordenboeken terechtgekomen. Bezwaar achteraf is dan
mosterd na de maaltijd.
Het is hier vaker gesignaleerd: als
voldoende moedertaalsprekers zich
maar dikwijls genoeg van een
‘fout’ bedienen, kan die zich burgerrecht verwerven. Andere voorbeelden? Ik mankeer niets is vermoedelijk gangbaarder geworden dan
het oorspronkelijke mij mankeert
niets. Polshoogte nemen is nu, mogelijk vanwege associaties met iemand polsen, een breed geaccepteerd alternatief voor poolshoogte
nemen (letterlijk ‘de hoogte bepa-

len van de hemelpool boven de horizon’, op het noordelijk halfrond
de hoogte van de Poolster).
Moeten we ook een constructie als
de media werd (in plaats van werden)
aan banden gelegd (Trouw, gisteren)
tot deze categorie rekenen? De
nieuwe Van Dale signaleert dit gebruik van media zonder commentaar: “Soms wordt ‘media’ als verzamelnaam (voor ‘de gezamenlijke
pers’) gehanteerd en dan gecombineerd met een enkelvoudige persoonsvorm”. Lezers blijven de staf
breken over wat een van hen kwaliﬁceert als ‘een dom anglicisme’.

vandaag 2/9 nederland 10/11 buitenland 12/14 economie 15/17 sport 18/19 opinie 21/23
de Verdieping religie & ﬁlosoﬁe 6/7 duurzaamheid & natuur 8/9 cultuur & media 10/13 televisie 14/15 puzzels, weer 16/17 familieberichten 19

