
13
NL

zaterdag8oktober2011 NIEUWS

eens de kans gehad om mijn slacht-

offerverklaring voor te lezen.’’

Strijbis weet dat de tegenpartij

probeert Maarten de schuld in de

schoenen te schuiven. Zelfverze-

kerd: ,,Maarten reed natuurlijk ook

wel zoals een 21-jarige in een Volks-

wagen Golf rijdt, maar hij zou nooit

met te veel alcohol achter het stuur

stappen. Hierin nam hij zijn verant-

woordelijkheid.’’

Toen Maarten een keer werd aan-

gehouden en een blaastest moest

doen, liet hij trots een briefje voor

zijn moeder achter op de tafel: ,,Wel

van tien mensen bier aangeboden

gekregen, maar ik ben blij dat ik

toch niet één biertje heb gedaan.’’

De sociale, vrolijke, grappige,

zorgzame allemansvriend droomde

van een gezin en was idolaat van au-

to’s, Honda’s in het bijzonder. ,,Hij

probeerde duizend-en-één dingen

tegelijk. Soms had hij nauwelijks

tijd om te eten, want dan moest hij

weer verder sleutelen,’’ vertelt Strij-

bis. ,,Ik mis zijn zwarte vingers, het

ronkende geluid van zijn auto, de

rommel, zijn lachende gezicht als hij

uit de schuur naar binnen kwam

lopen. Dan kreeg ik vaak een aai

over mijn bol, een knuffel en soms

tilde hij me op.’’

Het ging net weer beter met hem,

nadat hij als 15-jarige zijn vader al

had verloren door een ziekte. ,,De

toekomst lag voor hem open, tot die

fatale dag. De dag dat zijn leven op

een wrede en onnodige manier van

hem werd afgepakt.’’

Strijbis zit inmiddels weer in de

ziektewet. ,,Ik kan het niet meer op-

brengen. Ik werkte op de automati-

sche piloot. Nadenken lukt niet.

Mijn emoties zijn vlak en ik heb

constant het gevoel dat ik naast me-

zelf loop. Het is gewoon op. Behalve

in mijn kinderen (behalve Maarten

heeft ze nog twee zoons en een

dochter, red.) zie ik geen toekomst-

perspectief meer. Werken lukt niet,

thuis zijn is zwaar. De dagen voelen

eindeloos lang.’’

Voortdurend maalt door haar

hoofd hoe Maarten die laatste mi-

nuten van zijn leven moet hebben

beleefd. Telkens als ze een jongen

met een petje op in een auto ziet zit-

ten, beeldt ze zich haar zoon in.

Strijbis wordt nog steeds begeleid

door Slachtofferhulp Nederland en

ze zoekt contact met lotgenoten.

Soms vlucht ze naar haar stacara-

van, die ze ook wel ‘Vergeetland’

noemt. Maar vergeten kan niet, al-

leen al omdat ze iedere keer over die

verfoeide dijk moet om in ‘Vergeet-

land’ te komen.

Op de plek van het ongeluk is een

monument voor Maarten geplaatst.

Een hart op een pijp, spontaan ge-

maakt door een vriend op de dag

dat Maarten overleed. ,,Elke keer

dat ik daar kom, word ik weer be-

roerd. Het is een enge plek, maar

het is Maartens plek.’’

Ze weet dat Nihat K. na deze be-

roepszaak nog in cassatie kan bij de

Hoge Raad. Dan duurt het nog lan-

ger. ,,Ik ben zo bang dat de tijd zich

tegen ons gaat keren, dat de rechter

straks met een lagere straf komt.

,,Maarten had zelf een sterk recht-

vaardigheidsgevoel. Dat degene die

mijn kind van het leven heeft be-

roofd nog steeds ongestraft rond-

loopt, is heel hard en niet te verte-

ren. Wij hebben levenslang vanaf de

dag dat we Maarten verloren. Maar

ik blijf vechten, hoe vermoeiend en

frustrerend het ook is. Vechten voor

gerechtigheid voor Maarten.’’

Hanke Strijbis

‘Ik mis zijn
zwarte vingers,
het geronk van
zijn auto’

Hanke Strijbis op de plek waar haar zoonMaarten (foto onder) op 21-jarige leeftijd werd doodgereden.
‘Het is een enge plek, maar het is Maartens plek.’ Op de onderste foto staat het monument dat een
vriend vanMaartenmaakte. FOTO’SMARCO OKHUIZEN

Amerikaanse tv-serie
rond Echtscheidingshotel
DAVID BREMMER
ROTTERDAM•De succesvolle Ame-

rikaanse tv-producent Base gaat

een tv-serie maken op basis van het

Nederlandse Echtscheidingshotel.

Base en de Nederlandse bedenker

JimHalfens hebben afgelopen week

in Cannes een deal over de rechten

gesloten.

Halfens begon dit voorjaar met

het concept Echtscheidingshotel,

dat inhoudt dat stellen in een luxe

omgeving - een hotel van hun keuze

- met hulp van een notaris en an-

dere professionals in een weekend

tijd kunnen scheiden. Het initiatief

haalde de landelijke media, maar

ging pas echt de wereld rond nadat

deze krant het tot ‘Heartbreak

Hotel’ omdoopte, naar Elvis Presleys

grote hit. ,,Base hoorde mij op de

Amerikaanse radio en nam contact

op,” zegt een dolblije Halfens.

Base, dat onder meer pro-

gramma’s voor National Geogra-

phic, HBO, ESPN en Animal Planet

ontwikkelde, werkt het idee uit voor

de VS en maakt een pilot met een

Amerikaans stel. ,,Meteen na het

lezen erover in de nationale en in-

ternationale pers waren we enorm

geïnteresseerd in dit concept,” zegt

John Brenkus, bestuursvoorzitter

van Base. ,,Het Divorce Hotel is een

emotionele rollercoaster verpakt in

een enkel weekend, die toekomstige

ex-en in staat stelt succesvol met

hun nieuwe leven te beginnen.”

De deal werdmeteen gevierd door

een auto met de woorden ‘Just Di-

vorced - DivorceHotel.com a world

wide media hit’ - over de Boulevard

in Cannes te laten rijden.

Halfens hoopt Divorce Hotel in

meer landen, waaronder Nederland,

op televisie te brengen.

Op non-actief gestelde
Albayrak eist baan terug
DEN HAAG • De in opspraak ge-

raakte bestuursvoorzitter van het

Centraal Orgaan opvang Asielzoe-

kers (COA) Nurten Albayrak stapt

naar de rechter. In een kort geding

eist ze dat het COA haar weer in ge-

nade aanneemt.

Albayrak werd vorige week op

non-actief gesteld toen ze volgens

minister van Immigratie en Asiel

Gerd Leers ‘onjuist en onvolledig’

was geweest over haar salaris en

door haar overeengekomen vertrek-

regelingen. Woensdag eist ze in kort

geding dat haar non-actiefstelling

wordt opgeheven.

Haar advocaat, Anita Verbeek, wil

niet toelichten waarom Albayrak

haar schorsing betwist. Dat bewaart

ze voor het kort geding.

Albayrak raakte in opspraak toen

de NOS berichtte dat de bedrijfscul-

tuur bij het COA ernstig verziekt is.

Ook zou er onder haar leiding te

veel geld worden uitgegeven. Zo

wilde Albayrak een duurdere auto

dan was toegestaan en verdient ze

meer dan de Balkenendenorm. In

2009 verdiende ze in totaal 273.000

euro.

De raad van toezicht van het COA

zegt in een reactie het kort geding

te betreuren. De toezichthouders

verbazen zich erover dat zij het aan-

gekondigde onafhankelijke onder-

zoek niet afwacht. Dat onderzoek

zou worden verricht door het lid

van de Raad van State Rein Jan

Hoekstra. Maar omdat de Tweede

Kamer ook de rol van de raad van

toezicht onderzocht wilde hebben,

gaf die zijn opdracht terug. Binnen-

kort zal minister Leers een nieuwe

onderzoeker aanwijzen.

Rutte wint steun Merkel
voor eurocommissaris
FRANS BOOGAARD
BERLIJN/ROTTERDAM•De Duitse
kanselier Merkel is positief over het

Nederlandse idee om in Brussel een

zware commissaris voor de euro aan

te stellen, die eigen-

handig probleem-

landen op de vin-

gers kan tikken en

straffen. ‘Een inte-

ressant idee’ en ‘een

goed voorstel’, aldus

Merkel na een

lunch met premier

Rutte op het Bun-

deskanzleramt. ,,We

moeten in die rich-

ting verder denken.”

Rutte zelf reisde volgens zijn ge-

volg met een goed gevoel terug,

thuis sprak De Jager (Financiën)

van ‘een bemoedigend signaal’.

Rutte opperde zijn idee voor een

commissaris die lidstaten autonoom

kan sanctioneren vorige maand,

maar vooral Frankrijk staat huiverig

tegenover meer economische macht

voor Brussel. President Sarkozy ziet

liever EU-president Van Rompuy

(die voor de lidstaten werkt) als

centrale figuur en heeft zich op dat

punt ook van de steun van de kan-

selier verzekerd. Hij bezoekt Merkel

zondag. Ook Rutte heeft volgende

week nog andere

contacten op hoog

niveau.

Een centraler

aangestuurd econo-

misch beleid is één

van de hoofdpunten

op de top van

staats- en rege-

ringsleiders 17 en 18

oktober in Brussel,

naast een omvang-

rijke nieuwe steun-

ronde aan de banken. Volgens Mer-

kel moeten banken eerst zelf probe-

ren hun kapitaal te verhogen,

daarna moet hun regering dat doen.

Heeft ook die onvoldoende midde-

len, dan komt het Europese nood-

fonds EFSF in beeld.

Landen die het zover laten komen

zullen wel moeten dulden dat Eu-

ropa hen economisch onder cura-

tele stelt.

Rutte (r) is content na zijn
gesprekmet Merkel. FOTO
EPA/STEPHANIE PILLICK


