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Politie neemt
bureau in gebruik
De politie in de Krimpenerwaard betrekt op 13 juli het
nieuwe bureau in Bergambacht
aan de Hof ter Bergen. Van
hieruit vindt de politiezorg voor
Bergambacht, Schoonhoven,
Nederlek, Vlist en Ouderkerk
plaats. De bureaus in Schoonhoven en Lekkerkerk sluiten de
deuren. Alle wijkagenten blijven
wel werkzaam in hun eigen
gebied en houden daar hun
spreekuren. De officiële opening
is dinsdag 8 september.

OUDEWATER

Beklimming met
concerten
De stadsbeiaardiers en een van
de organisten van Oudewater
verzorgen op 4 juli een doorlopend middagprogramma met
muziek en een torenbeklimming. De toren van de grote kerk
gaat om twee uur open, een half
uur vooraf is de kerk zelf al
toegankelijk. Vervolgens gaat de
groep naar de oud-katholieke
kerk, waar een sonate van Händel ten gehore wordt gebracht.
Tijdens de wandeling terug
klinkt beiaardmuziek, in de
grote kerk is aansluitend orgelmuziek en een -demo. In de
raadszaal is een concert door
een strijkkwartet met rond vijf
uur een drankje als afsluiting.
Meer informatie is te krijgen op
het mailadres info@gerbenmourik.nl.

WOERDEN

Cadeauzaak
zoekt opvolger
Cadeauzaak Expo in de Voorstraat sluit wellicht de deuren.
Franchisenemer Michel Silvis
kan een grote Expo-vestiging
elders in het land overnemen,
maar moet dan wel de Woerdense vestiging afstoten. Hij hoopt
daarom op korte termijn een
opvolger te vinden die ofwel de
gehele formule, ofwel alleen het
huurcontract van het pand wil
overnemen. ,,Maar lukt dat niet,
dan blijven we gewoon hier,’’
aldus Silvis. Het contract voor
het pand in de Voorstraat heeft
nog een looptijd van vijf jaar.
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Iraanse Guity trots op al
INTERVIEW Auteur van
Allochtonia-Autochtonia
SARIE KATSMAN

Z

e heeft gehuild bij de beelden van de stervende
Neda, de 27-jarige demonstrante die zaterdag voor
het oog van de hele wereld op straat in Teheran
het leven liet. De gewelddadige gebeurtenissen in Iran voeren Guity Mohebbi terug naar de
tijd dat ze als 19-jarige studente medicijnen zelf demonstreerde in Teheran. ,,Ik voel me machteloos omdat ik nu niet dáár ben.’’
Guity Mohebbi: een pittige verschijning, donker haar, prachtige
ogen. Groen draagt ze vandaag: de
campagnekleur van de Iraanse presidentskandidaat Mousavi die inmiddels het symbool is geworden
van de protesten. Ze heeft dinsdag
meegedemonstreerd in Den Haag.
,,Niet omdat ik voor Mousavi ben,
maar bij wijze van morele ondersteuning voor de mensen die vechten voor democratie en vrijheid.’’
Democratie. Voor Mohebbi niet
zomaar een staatsvorm: ,,Voor mij
een manier van leven, onderdeel geworden van mijn wezen. In dit land
heb ik daar kennis mee gemaakt. In
veiligheid opgroeien, voor je mening mogen uitkomen. Waar het
niet gaat om de meerderheid, maar
juist ook om de minderheid.’’
Mohebbi heeft recht van spreken.
Zij vluchtte in 1984 vanuit Teheran
naar Nederland, voor de terreur van
de ayatollahs. Haar levensverhaal
staat opgetekend in een recent verschenen boek Gevlucht! van de
hand van de Alphense wethouder
Robert J. Blom. ,,Dat boek helpt me
een plaats te geven wat er met me is
gebeurd.’’
Ze beseft dat ze indertijd, toen zij
als jong meisje meedeed aan de protesten tegen het regime in Iran, bitter weinig wist van democratie. ,,Nu
ben ik bijna 45 en volwassen geworden; mij bewust van wat vrijheid is.
Ik hoop dat de jongeren in Iran, via
internet en alle moderne media, realistischer zijn dan wij toen.’’
Ze stamt uit een ambitieus gezin
uit de gegoede middenklasse in Teheran. Onder het bewind van de
sjah werden een oom en neef geëxecuteerd, waarna het gezin nauwlettend in de gaten werd gehouden,
ook na de komst van Khomeini. Nadat twee vriendinnen van haar waren terechtgesteld, regelde Guity’s
vader haar vlucht naar Nederland.
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Paspoort
■ Geboren: 27 juli 1964 in Teheran, Iran.
■ Opleiding: Hbo-Verpleegkunde.
Politicologie en bestuurskunde aan
de VU in Amsterdam.
■ Loopbaan: onder meer werkzaam geweest bij gemeente Ter
Aar en in Alphen als programmamanager veiligheid. Sinds oktober
vorig jaar manager diversiteit en
veiligheid bij BMC BV in Den Haag.
Auteur van het boek AllochtoniaAutochtonia, Twee werelden
apart, waarin interviews staan met
jongeren over discriminatie, identiteitsontwikkeling en vriendschappen tussen Nederlanders onderling en Nederlanders van diverse
afkomst. Ze wil promoveren op dit
onderwerp. Binnenkort opent ze
een website om diverse groepen
jongeren met elkaar in contact te
brengen.
■ Woonplaats: De Ronde Venen.
■ Privé: alleenstaande moeder van
dochter Oriana (14)

Haar levensverhaal staat in het
boek Gevlucht! van Robert J. Blom,
net verschenen bij uitgeverij Betelgeuze.

Ook haar broers en zus zijn gevlucht. Guity kwam moederziel alleen in Nederland terecht. ,,Met alleen de kleren die ik aan had.’’
Ze wilde doorgaan met studeren
en verloskunde leek haar het
dichtst bij haar oorspronkelijke studie medicijnen te staan. Maar toen
kwam ze voor het eerst in aanraking
met een houding die haar tot op de
dag van vandaag verwondert, boos,
maar ook strijdbaar maakt. ,,Ik
stond binnen vijf minuten weer buiten bij verloskunde. Die mevrouw
zei: ‘Deze studie is zelfs voor onze eigen Nederlandse meisjes moeilijk.’
In één zin had ze mij buitengesloten. Zonder echt naar me te kijken
en te luisteren. Ik hoorde niet bij
‘onze’, was niet Nederlands en had
‘dus’ achterstand. Ze stond niet
open voor míj, zag niet mijn kracht,
mijn potentie, mijn doorzettingsver-

Guity Mohebbi: niet hele bevolkingsgroepen, zowel allochtoon als autochtoon, over één kam scheren. FOTO JACQUES ZORGMAN

mogen. Had er geen oog voor dat ik
geen gewone 19-jarige was, maar
een hele geschiedenis achter mij
had.’’
,,Gelukkig zagen de mensen van
VluchtelingenWerk en UAF, stichting voor vluchteling-studenten,
niet alleen de Guity met achterstand maar ook die andere Guity. Ik
zou willen dat alle jongeren op die

manier werden gestimuleerd. Hun
geloof in mij, en dat van zoveel anderen, heeft mij gesteund en geholpen
te komen waar ik nu ben. Een Nederlandse van Iraanse afkomst, vrouw,
studerend, werkend, alleenstaande
moeder. Al die identiteiten ben ik
en daar ben ik trots op, zo wil ik gezien worden.’’
Waar ze maar kan, probeert Mo-
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Burgemeesters maken
zich sterk voor politie
LUC VAN DEN OEVER
GOUDA/ALPHEN

Alle 29 burgemeesters binnen de veiligheidsregio Hollands Midden ondertekenen een gezamenlijke brief
aan minister Guusje Ter Horst,
waarin ze hun afkeer uiten over de
voorgestelde bezuinigingen bij de
politie. Boven een al geaccepteerde
korting van 100 miljoen euro wil het
rijk nog eens 190 miljoen inhouden
bij de 25 politiekorpsen.
,,En daarnaast wordt het eigen
vermogen afgeroomd, zoals de opbrengst van de verkoop van oude
poltiebureaus,’’ legt burgemeester
Dick de Cloe van Schoonhoven uit.
Hij vindt dat de korpsbeheerders
niet met de minister in overleg moeten gaan over hoe de broekriem
moet worden aangehaald. ,,Integendeel, door te onderhandelen stap je
in de fuik. Dan ga je er in mee.’’
Ook voorzitter Gerdi Verbeet van
de Tweede Kamer krijgt een afschrift van de brandbrief. ,,We hebben niet de indruk dat kamerleden
weten wat er speelt. Als burgemees-

ter trekken we nu fors aan de bel.’’
De Cloe’s collega’s lieten zich dan
ook niet onbetuigd. Wim Cornelis
(Gouda): ,,Dit is een dom politiek en
maatschappelijk besluit. Het salaris
van een agent staat al in geen verhouding tot hetgeen hij dagelijks
over zich heen krijgt. Er is al 100 miljoen weg. Hoezo geen aantasting
van het blauw op straat en de recherche? De maat is vol. Het is al houtje-touwtjewerk om het district
draaiende te houden. Ik vind het
een schandalig voorstel dat voor
veel onrust zorgt. Sleep de Kamerleden mee naar hier.’’
Arie van Erk (Bergambacht):
,,Het water staat sommige politieteams aan de lippen. De teamchef in
de Krimpenerwaard kwam me met
trillende lip vertellen dat hij het
roooster niet rond kreeg. Weet de
minister wel wat er aan de hand is?
Er moet geld bij, dat moet de insteek
zijn.’’ Evenals Cornelis rerefereerde
hij aan de groeiende maatschappelijk onrust als het over veiligheid
gaat. ,,Je gaat bijna begrijpen waarom de PVV het zo goed doet.’’

Nog éénmaal ouderwets hooien

Hooien op de ouderwetse manier is erg arbeidsintensief. FOTO LTO NOORD
GOUDERAK

hebbi uit te dragen dat je niet hele
bevolkingsgroepen, zowel allochtoon als autochtoon, over één kam
moet scheren. Niet blind zijn voor
hun kracht en potentie. ,,Marokkanen zijn gewelddadig, daar moet je
bang voor zijn volgens het
wij-zij-denken. Maar geef mensen
een gezicht, een naam. Kijk wie ze
zijn, wat ze doen, wat ze in zich hebben. En dan zie je je krantenjongen, je buurman, je klasgenoot, je
tandarts, je politicus.’’

,,Voor mijn boek Allochtonia-Autochtonia heb ik met tientallen jongeren gesproken, Nederlanders en
Nederlanders van diverse afkomst.
Sommigen zijn oprecht bang omdat ze elk moment teruggestuurd
denken te worden. In plaats van de
basishouding van democratie door
te geven aan de nieuwe generatie,
vervreemden we hele groepen van
elkaar. Ik wil dat proberen te veranderen, iets terug doen voor de maatschappij waarvan ik hou.’’

Ze probeert haar dochter Oriana
(14) te leren omgaan met de gevolgen van het wij-zij-denken. ,,Mijn
dochter, die een Nederlandse vader heeft, is geen moslim, heeft een
kleurtje en prachtig lang zwart
haar.Ik zal pas het idee hebben dat
er echt iets is veranderd wanneer
zij niet meer met al die vooroordelen te maken krijgt. Bovenal wil ik
dat zij veilig kan opgroeien, in een
democratie waarin iedereen haar
wil zien zoals ze is: ánders mooi.’’
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LAATSTE 2 WEKEN!
We zijn verhuisd naar Davinci en konden niet alles meenemen.
Tot 1 juli zijn we op de oude locatie nog elke vrijdag en zaterdag
open. Alle showroommodellen moeten weg!
OUDE LOCATIE:

HOOFTSTRAAT 187 ALPHEN AAN DEN RIJN 01724 75871 WWW.HOUWELING.NU

Hooien op de ouderwetse manier gebeurt niet veel meer in het Groene
Hart. Alleen bij speciale gelegenheden, zoals tijdens de landschapsbelevingsdag bij de familie Verkaik aan
de Kattendijk in Gouderak, werd
weer eens arbeidsintensief gehooid.
,,De meeste boeren gebruiken nu
moderne hooimachines,’’ weet Jan

Woude van de agrarische belangenorganisatie LTO Noord. ,,Ouderwets hooien heeft een folkloristische status. De liefhebbers maken
ook nog zogenoemde ruiters van het
hout uit de geriefbosjes. Daar worden grote driehoeken van gemaakt,
waar het hooi op kan drogen. En
daarmee neemt de kans op broedende vogels ook toe.’’

BEKENDMAKING
Postbus 550, 3990 GJ Houten, Telefoon 030 634 57 00
www.destichtserijnlanden.nl

Openbare commissievergaderingen
Op dinsdag 7 juli 2009 om 19.30 uur komt de commissie Bestuur, Middelen
en Zuiveringsbeheer bijeen in een openbare vergadering. Op de agenda staan
o.m. een notitie over de beleidskeuzes keur en de aanvraag van een krediet
voor uitbreiding en renovatie van de rwzi Bunnik.
Op donderdag 9 juli 2009 om 19:30 uur komt de commissie Systeem,
Kwaliteit en Keten bijeen in een openbare vergadering. Op de agenda staat
o.m. het Peilbesluit Rijnenburg.
De vergaderingen worden gehouden in het waterschapskantoor, Poldermolen 2
te Houten.
De agenda’s en de hierop betrekking hebbende stukken liggen voor een ieder
ter inzage (zie ook www.destichtserijnlanden.nl).
Voor belangstellenden is het mogelijk om ten aanzien van geagendeerde
onderwerpen gebruik te maken van het spreekrecht. Hiertoe moet voor aanvang van de vergadering een verzoek worden gedaan (tel.: 030-634 59 46).
Houten, 26 juni 2009.

