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We l z w i j n
Men moet, volgens dieronderzoeker
Karel de Greef, het lijden van dieren in
de intensieve veehouderij niet overdrij-
ven. Hij stelt: “Mensen weten altijd wat
beter kan. Bij dieren ontbreekt die re-
flectie.” (Honger naar welzwijn,
NRC/Handelsblad, 13 oktober 2007)
Dit lijkt mij geen wetenschappelijke
uitspraak.

Uit recent onderzoek bleek dat
spreeuwen die van een grotere naar een
kleinere kooi waren verhuisd ambiva-
lente stimuli vaker negatief interpre-
teerden dan spreeuwen die in hun rui-
me behuizing waren gebleven. Net zo-
als depressieve mensen een glas als half
leeg ervaren, terwijl niet-depressieve
mensen het eerder halfvol vinden.

Bewijst dit nu dat die depressieve
spreeuwen over hun vorige hok reflec-
teerden of dat reflectie niet nodig is om
te kunnen lijden? Misschien zou het lij-
den van dieren in de intensieve veehou-
derij wel kleiner als ze wel konden re-
flecteren. Wij kunnen bijvoorbeeld ons
geweten sussen met een reflectie als van
de heer de Greef.

Jeroen van Rooijen,
Wa g e n i n g e n

Ereleden VVD
Dat de VVD respect heeft voor haar ou-
dere leden siert haar. Maar dat twee ere-
leden van 76 jaar een hele pagina van
het Zaterdags Bijvoegsel van de NRC
(20/21 okt) mogen vullen met hun ge-
krakeel over Rita Verdonk en de ‘pro-
blemen’ van de VVD gaat mij toch een
beetje te ver. Waarom heeft deze leef-
tijdscategorie het, althans naar buiten
toe, altijd maar weer voor het zeggen
bij de VVD? Voortdurend worden de
mannelijke ereleden weer ‘van stal’ ge-
haald, ze halen hun goeie pak uit de
mottenballen en daar komen ze weer
met hun oubollige mening. Het zou de
VVD meer sieren en haar bovendien
geen windeieren leggen als zij de iets
jongere garde eens wat vaker aan het
woord laat. De generatiegenoten van
Laetitia Griffith, een prima dame overi-
gens, staan met beide benen in de maat-
schappij en hebben momenteel veel
boeiender nieuws te vertellen dan de
ooit hooggepositioneerde heren. De
VVD heeft hiermee een ouderwets aan-
zien gekregen, het imago van een partij
met een (te) grote hiërarchische macht.
En dat is een belangrijke reden voor de
leegloop bij de VVD.

Geerte Vogelaar (62)
Arnemuiden
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BR IEVENHet verhaal van Martin Hollestelle (46)
die op de vlucht ging voor hangjongeren

‘Nu kijk ik ook de andere kant op’
Martin Hollestelle: ‘Ik heb mijn buik vol van alles wat met een onbetrouwbare overheid te maken heeft’ Foto Evelyne Jacq

H E T  V E R H A A L  VA N

‘I k spreek geen hangjongeren meer aan. Zie
waar het de vorige keer toe leidde. Vier jaar
ben ik al bezig mijn recht te halen en nog

steeds is dat niet gelukt. Ik ben natuurlijk
kwaad op de jongens die mij hebben aangeval-
len. Maar ik ben woedend op de gemeente, poli-
tie en justitie. Alles wat mis kon gaan, ging mis.
Als ik er nu, zoveel jaar later, over praat, raak ik
weer van streek. Het blijft een open wond.

Het begon al in Overvecht, de flatwijk in
Utrecht. Vanaf begin jaren negentig woonde ik
daar op tien hoog met mijn vriendin, vlakbij
winkelcentrum Overkapel. Toen waren er al
problemen met kleine Marokkaanse jochies die
winkeliers en bewoners het leven zuur maakten.
Mijn vriendin werd geregeld uitgemaakt voor
kankerhoer en ik was een vuile kaaskop. Als je
daar wat van zei, nog vriendelijk hoor, kon je
een grote bek krijgen. We wilden daar weg, ze-
ker nadat onze tweeling was geboren.

In 1999 konden we een mooie, nieuwe eenge-
zinswoning krijgen in Schaakwijk, ook in
Utrecht-Noord. Een slecht buurtje, maar met
een mix van dure en sociale huurwoningen was
het flink opgeknapt. Het Asterix-team, een poli-
tie-eenheid die zich uitsluitend met jongeren-
overlast bezighield, hielp de buurt leefbaar te
houden. Maar dat team werd uitgekleed tegen
de tijd dat wij er kwamen wonen. Al snel nam
een groep jongens van nabijgelegen flats de stra-
ten weer over. Ondanks herhaalde klachten van
de buurt bij de gemeente en politie, gebeurde er
n i e t s.

De overlast werd zo erg, dat we een hond heb-
ben genomen. Niet zo’n heel gevaarlijk beest,
maar wel eentje die indruk kon maken als dat
nodig was. De verhouding met die jongens was
op dat moment al slecht. Als ze autokraakjes
pleegden, rotzooi op straat gooiden, of bankjes
sloopten, dan zei ik daar wat van. Moest ik dan
mijn mond maar houden en toezien hoe ze de
hele buurt afbraken? Ik vroeg het netjes hoor.
Maar toch kreeg ik een grote bek. Of ze spuug-
den voor je op de grond. Niet bepaald een teken
van respect in de Marokkaanse cultuur. Ik liet
het er maar bij zitten.

Op 14 september 2003 ging het mis. Na het
avondeten moest ik nog werken. Ik heb een
schoonmaakbedrijfje in de medische sector. Het
was warm. Kinderen, ook de mijne, speelden op
het plein voor mijn huis. Een paar jongens
scheurden daar echt keihard tussendoor met
hun scooters. Dat deden ze al de hele dag, on-
danks dat daar geen scooters mogen rijden. Een
maand eerder was een kind aangereden. ’s Mid-
dags was de politie daarover gebeld, maar dat
werkte blijkbaar niet. Toen ik weg moest, sprak
ik de jongens aan. Ik kan mijn mond niet hou-
den in dat soort situaties. Ik had het helemaal
met ze gehad. Zei dat ze moesten opdonderen
met hun scooters. Dat dit een plek was waar
kleine kinderen speelden.

M eteen kreeg ik een harde klap tegen de
zijkant van mijn hoofd. Eén van die jon-
gens pakte me van achteren vast. Een an-

der probeerde in mijn kruis te trappen. Ik
schopte terug. Raakte een scooter. Nou toen wa-
ren de poppen aan het dansen. Zo’n scooter is
toch een statussymbool voor die jongens. Eén
van hen pakte uit zijn back seat een soort schroe-
vendraaier en maakte stekende bewegingen
naar mijn buik. Gelukkig hoorde een buurman
de consternatie en kwam tussenbeide. De jon-
gens reden vervolgens weg. Veel buren hadden
de ruzie vanachter de gordijnen gezien. Ze de-
den niets. Staken geen poot uit.

Ik heb natuurlijk aangifte gedaan, maar ik

wist nog niet de identiteit van de verdachte.
Twee dagen later stond hij ineens voor mijn
deur, duidelijk met het doel me te bedreigen.
Mijn hart zat meteen in mijn keel. Ik belde de
politie, die na een kwartier kwam. Ik ben met ze
meegegaan om hem te zoeken en heb hem kun-
nen aanwijzen. Hij is toen gearresteerd, maar
niet zonder dat er een stuk of dertig, veertig Ma-
rokkanen zich rond de politieauto verzamelden.
En maar schelden en spugen. Dat was echt heel
eng. Je weet niet wat je meemaakt. Hij is een
paar dagen vastgezet.

Je denkt op zo’n moment dat je de zaak kunt
afhandelen en weer verder kunt gaan met je le-
ven. Nou niet dus. De dreiging van die jongeren

verergerde. Ze scholden mij uit, er waren bedrei-
gingen. Een van die jongens reed nog een keer
met zijn scooter op mij in. Een maatschappelijk
werker van de politie oordeelde dat onze situa-
tie levensbedreigend was.

O nze zaak kreeg urgentie, dat wel, maar we
kwamen alleen in aanmerking voor een
flat. Dat weigerde ik. We woonden inmid-

dels in een mooie eengezinswoning. Ik wilde
niet terug naar een flat. Wij hadden toch niets
misdaan? Moesten wij er dan voor boeten? Eén
van mijn buren was raadslid voor de SP. Hij
heeft onze zaak onder de aandacht gebracht in
de gemeenteraad en diende een motie in om ons

een nieuwe eengezinswoning toe te wijzen. Het
college van B en W had beloofd het antwoord
aan de gemeenteraad tijdig aan ons voor te leg-
gen, zodat wij daarop konden reageren. We kre-
gen de brief van de koerier, op het moment dat
de vergadering bezig was. We konden ons stand-
punt dus niet toelichten, terwijl er naar onze
mening onwaarheden in de brief stonden. De
motie om ons een normaal huis toe te wijzen,
heeft het niet gehaald. Ik heb nog geprobeerd
om de wethouders te spreken te krijgen, maar
die hielden alle contacten af. Van een CDA-
raadslid kreeg ik nog een mail dat ik er onver-
standig aan deed om contact te onderhouden
met de pers. Dat zou mijn zaak geen goed doen.

Het werd alleen maar gekker. De politie liet
weten, na herhaalde vragen van mijn advocaat,
dat ze de zaak hadden geseponeerd wegens ge-
brek aan bewijs. En dat terwijl er twee getuigen
waren! Wat bleek? De getuigen werden onder-
worpen aan een fotoconfrontatie. Maar de foto
van Samir, de verdachte, zat er niet tussen. Nee,
tuurlijk werd de verdachte toen niet herkend.
We zijn vervolgens ruim een jaar bezig geweest
om de politie het onderzoek te laten heropenen
en alsnog een confrontatie af te dwingen. Ze
weigerden steeds. We moesten uiteindelijk een
procedure volgen via de rechtbanken van Am-
sterdam en Arnhem om het onderzoek hero-
pend te krijgen. Daarna moest de rechter-com-
missaris de politie meermaals dwingen vaart te
maken met het onderzoek. Uiteindelijk vond de
nieuwe fotoconfrontatie anderhalf jaar na de
vechtpartij plaats.

Ik begreep die opstelling van de politie niet. In-
middels was duidelijk dat die Samir geen lieverd-
je was. Hij had een hele waslijst aan veroordelin-
gen voor inbraken en geweldsmisdrijven. Een
maand na de vechtpartij was hij opgepakt omdat
hij iemand in elkaar had geslagen. Die jongen liep
ondertussen weer vrij rond in mijn buurt.

Ook justitie liep te blunderen. De zittingsda-
tum bleef uit. Mijn advocaat vroeg er vaak om.
We wilden erbij zijn, omdat ik een schadever-
goeding wilde eisen. Die kun je in een strafzaak
voegen. Ik ben een belangrijke klant kwijtge-
raakt, omdat ik overspannen was en een paar
maanden niet kon werken. In december 2005
kregen we uiteindelijk bericht dat de zitting in
oktober daarvoor al had plaatsgevonden. Om
mijn schade vergoed te krijgen, moest ik dus als-
nog een nieuwe procedure starten. Samir kreeg
een maand jeugddetentie en ging in hoger be-
roep. Daarna is hij spoorloos verdwenen.

I n augustus 2004, bijna een jaar na het inci-
dent, kregen we eindelijk een nieuw huis toe-
gewezen. Buiten Utrecht. Het huis was al

twee keer afgewezen vanwege de staat van on-
derhoud. We hebben er veel aan moeten op-
knappen. Een verhuisvergoeding hebben we
nooit gekregen, ondanks mondelinge toezeg-
gingen. Afgelopen mei is Samir in de civiele pro-
cedure bij verstek veroordeeld tot het betalen
van een schadevergoeding van 20.000 euro. Ik
verwacht niet dat ik die ooit zal krijgen. Ieder
moment kan ik wel een vergoeding krijgen uit
het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Ik hoop
dat ik daarna eindelijk deze zaak kan sluiten.

Als ik terugkijk op de afgelopen vier jaar dan
is het verschrikkelijk geweest. Ik heb er wel eens
aan gedacht om de hele zaak maar te laten zit-
ten. Maar als je er eenmaal aan begonnen bent,
kun je niet meer stoppen. Burgemeester Brou-
wer, de wethouders, ambtenaren, politie en jus-
titie hebben me vreselijk laten zakken. In plaats
van hulp, wat je verwacht in zo’n situatie, wordt
het je alleen maar moeilijk gemaakt. Aan de ene
kant word je als burger gestimuleerd om op te
treden als mensen zich op straat misdragen. De
samenleving – dat zijn wij. Dat soort slogans
vliegen je om de oren. Als het fout gaat, ben ik
achtergekomen, hoef je echter niet op de politie
of de gemeente te rekenen. Ik had rugdekking
verwacht, maar kreeg in plaats daarvan een rigi-
de opstelling. Ik moest het huis uit en de regels
stonden niet toe dat ik eenzelfde woning terug
zou krijgen.

Als de gemeente de regels op straat net zo
scherp zou handhaven, was dit nooit gebeurd.
De gemeente wilde geen precedent scheppen.
Dat begrijp ik. Maar het precedent dat ze hier-
mee alsnog hebben geschapen is dat je als bewo-
ner van Utrecht nu weet dat je er alleen voor
staat. Als je in de problemen komt omdat je je
nek durft uit te steken, dan zal je het zelf moe-
ten oplossen. Op die manier winnen die verve-
lende jongeren.

Het heeft me wel veranderd. Ik heb mijn buik
vol van alles wat met een onbetrouwbare over-
heid te maken heeft. Het vertrouwen is weg. Je
staat er gewoon alleen voor. En die vervelende
hangjongeren? Als ik nu een paar van die kna-
pen een auto zie kraken of een bankje zie slo-
pen, dan kijk ik wel de andere kant op. Iemand
anders mag het opknappen. Ik heb mijn portie
wel gehad.”

Opgetekend door Di m i tri Tok m etzi s

Politie en gemeente herkennen zich niet in het beeld dat
Hollestelle schetst. Zij wijzen erop dat het onverstandig
is om weg te kijken als sprake is van overlast en dat in
zo’n geval wel degelijk een beroep gedaan kan worden
op politie, justitie en gemeente.

Volgens betrouwbare bronnen zou uw
rang in de kerk OT-VII zijn, Operating Ti-
tan van het Zevende Echelon. Wat bete-
kent deze geheimzinnige aanduiding pre-
cies?
„Nog even zo verder, en ik kap ermee. Er
is niets geheimzinnigs aan Scientology.
Weet je wat jij moet doen is, als je daar
een antwoord op wilt weten: koop en
lees What is Scientology? van Ron Hub-
bard. Of: Evolution of a Science. Dianetics.
Alles wat je wilt weten, staat daarin. En
val me nu niet meer lastig met dit soort
triviale vragen. Please.”

Er is een Scientology-regel die luidt:
“Don’t desire to be liked or admired”. Die
regel komt uit de Erecode voor Scientolo-
gen. Hoe brengt u die regel in overeen-
stemming met uw streven om kaskrakers
te maken en het grote publiek voor u in te
palmen?
„Ik doe enkel en alleen dat waarvan ik
overtuigd ben dat het het juiste is om te
doen. Niet wat andere mensen vinden

dat ik zou moeten doen. Ik kom uit een
land waar lange tijd slavernij bestond,
met goedkeuring van vrijwel alle blan-
ke mensen. Waar racisme en het mal-
traiteren van een bepaalde groep men-
sen okay werd gevonden. Ik heb dat
soort dingen nooit okay gevonden. Ik
doe alleen dingen waarvan ik instinctief
vind dat ze okay en correct zijn. Een kas-
kraker scoren heeft niet echt te maken
met te willen worden bewonderd door
de massa. Het gaat erom een goed ver-
haal heel goed te vertellen. Om een
spannende film heel spannend te ma-
ken. Het gaat erom of je daar in slaagt.
Ik neem mijn werk heel serieus, ik ben
een harde werker. Ik heb mijn succes
nooit voor lief genomen, het was een
moeilijke weg vol inspanningen. Ik ben
erg blij dat zo veel van mijn films een
succes zijn. Ik zie dat als een beloning
voor gedane moeite, niet als een resul-
taat van pogingen om in de gunst te ko-
men bij jan en alleman. Ik schmier niet,
ik acteer. Ik bedoel: kijk maar. Para-
mount heeft me vorig jaar op straat ge-
zet. Ik heb altijd bakken kritiek over me
heen gekregen, dat zal wel zo blijven

vrees ik. En toch zijn mijn films kaskra-
kers. Het is mijn manier om een lange
neus te maken naar de critici.”

Wat heeft het sterrendom voor effect ge-
had op uw leven? Heeft het u in uw per-
soonlijke ontwikkeling belemmerd of
juist vooruit geholpen?
„De manier waarop er naar de sterren
wordt opgekeken, is even verkeerd als
de manier waarop ze vaak met pek wor-
den besmeurd. Acteurs kunnen nooit zo
diep vallen als de pers mensen wil doen
geloven omdat ze in werkelijkheid ook
nooit zo hoog boven het bestaan van
henzelf zijn uitgestegen. Vandaar dat ik
steun vind in de Scientology-kerk. Daar
gaat het om persoonlijke ontwikkeling.
Het werken aan jezelf. En het helpen
van anderen. Ik ben rijk, maar ik heb
nooit veel om geld gegeven. Ik ben
nooit om het geld films gaan maken.
Nog altijd niet. Ik ben dol op mijn au-
to’s, motoren, vliegtuigen, mijn heli-
kopter. Maar ik ben het meest in de wol-
ken met mijn relatie met Kate, met mijn
dochter Zuri en mijn kinderen. Ik wil
een goede vader zijn, ik wil de best mo-

gelijke vader zijn. Een vader die ik zelf
nooit gehad heb.”

Met het afschminken en omkleden is
ook het interview wat Tom Cruise be-
treft voorbij. Onder begeleiding van
zijn veiligheidsmensen verdwijnt hij
binnendoor naar het platform van Zen-
tralflughafen Tempelhof. Hij heeft or-
ders gegeven zijn blauwe EC-135 heli-
kopter met Pratt & Whitney PW206B
turboshafts motoren uit de hangar te-
voorschijn te rijden. Het is tijd voor een
kalmerend vluchtje in de blauwe herfst-
lucht boven Berlijn.

NASCHRIFT: United Artists Entertainment
laat weten dat de banden met oorspronkelij-
ke opnamen uit het Bendlerblock onbruik-
baar zijn geworden in het ontwikkelingsla-
boratorium, en dat inmiddels hernieuwde
opnamen hebben plaatsgevonden op de histo-
rische plek waar Von Stauffenberg op 20 juli
werd geëxecuteerd. Tom Cruise is na die op-
names teruggevlogen naar Colorado, en heeft
alle vijfduizend medewerkers aan de film,
van geluidstechnici tot figuranten, persoon-
lijk bedankt met een brief en een geschenk in
de vorm van een I-Pod.

‘Ik heb nooit veel om geld gegeven’

Tom Cruise arriveert op de set van Valkyrie in Berlijn Foto AFP


