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nertsenfokkers 
balen van 
bontprijs 

De 160 nertsenfokkers in Nederland zijn het nieuwe jaar 
begonnen met een prijs. Maar blij zijn ze er niet meer. Ze zijn 

namelijk verkozen tot Dom Bontje. ‘Zo’n prijs, dát is pas dom!’ 
Door Bouwien Jansen 

Elk jaar reikt de organisatie Bont voor Dieren de prijs uit aan 
Nederlanders die dierenvellen dragen. Meestal zijn dat BN’ers. 
Maar deze keer stemden de meeste mensen op de Nederlandse 
nertsenfokkers. ‘Uniek’, vindt directeur Nicole van Gemert van 
Bont voor Dieren. ‘De 160 nertsenfokkers doden zes miljoen nertsen 
per jaar voor hun vacht. Ze mishandelen nertsen in kleine kooitjes.’

Speeltjes
‘Onzin’, zegt Wim Verhagen. Hij is de woordvoerder van de nertsen-
fokkers en baalt van de prijs. ‘We zorgen hier in Nederland juist goed 
voor de nertsen. De verzorgers zijn hoogopgeleid, er ligt stro in de 
kooien. En speeltjes. De fokkers worden onterecht weggezet met 
zo’n kinderachtige prijs.’ 

Stoppen
Eind vorig jaar besloot de rechter dat de Nederlandse nertsenfokkers 
er uiterlijk in 2024 mee moeten stoppen. ‘Een overwinning voor 
de nertsen’, noemde Bont voor Dieren dat. ‘Helemaal niet’, zegt 
Verhagen. ‘Er wordt namelijk geen nerts minder om gehouden, hoor. 
Straks wordt al het bont gewoon gemaakt in Rusland, Polen of China. 
En geloof me: daar zorgen ze echt niet zo goed voor de dieren als hier.’

Vacht of vlees 
Verhagen snapt überhaupt niet waar Bont voor Dieren zich druk over 
maakt. ‘Ik vind dat het de vrije keuze is van mensen of ze wél of geen 
bont willen dragen of maken. Zo’n dier weet heus niet of-ie gedood 
wordt vanwege zijn vlees of vanwege zijn vacht. Een kip belandt in je 
buik en daarna in de wc. Maar van een nertsenjas kun je wel tien jaar 
plezier hebben! Zo’n prijs, dát is pas dom!’ 

Rappers 
De tweede en de derde prijs gingen trouwens wél naar BN’ers: de 
rappers Lil’ Kleine en Boef droegen vorig jaar bont van prairiewolven.

doorleren zonder drempels
Het moet makkelijker worden om na het 
vmbo over te stappen naar de havo. Dat heeft 

staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) woensdag 
gezegd. Wie zin heeft om verder te leren, moet nu vaak 
aan allemaal aanvullende eisen voldoen. Ook mag je 
niet zijn blijven zitten. Allemaal onnodige drempels, 
vindt de staatssecretaris. Hij is bang dat scholieren 
van tevoren afhaken, terwijl ze zich prima zouden 
redden op de havo. ‘We willen dat leerlingen de kans 
krijgen om hun talent zo goed mogelijk te benutten’, 
zei hij deze week. Vanaf 2019 gaan de nieuwe regels in. 
Dan kan iedere vmbo’er die is geslaagd voor zeven 
vakken van de gemengde of theoretische leerweg 
overstappen naar de havo. 
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school bedreigd na 
zelfmoord scholier

Het is een heftige week voor 
leerlingen van het Grotius 

College in Heerlen. Afgelopen 
weekend maakte de 15-jarige 
Tharaukshan een eind aan zijn leven. 
Omdat hij werd gepest, zegt zijn 
familie. Tharaukshan had vorige 
maand contact met hulpverleners, 
maar dat heeft niet mogen baten. 
De school en de gemeente onder-
zoeken de zaak. ‘Iedereen is er 
helemaal kapot van. Er komen nu 
heel veel verhalen los bij leerlingen, 
die goed moeten worden onderzocht. 
Laten we eerst de tijd nemen voor 
rouw’, zegt de directievoorzitter van 
de school. Hij vermoedt dat het 
pesten niet de enige oorzaak van 
Tharaukshans verdriet was. 
Sindsdien zijn medewerkers en 
leerlingen met de dood bedreigd. 
Reden voor de school om beveiligers 
in te zetten. Ook de politie houdt een 
extra oogje in het zeil.
 

Op Sevendays.nl/heerlen lees 
je meer over de gebeurtenissen 

op het Grotius. Op Sevendays.nl/
pesttips lees je wat je kunt doen als 
er in jouw klas iemand wordt gepest.

Graphic novel op 
je leeslijst? Graag!

Wat heeft u precies onderzocht?
‘Ik geef Nederlands in Brussel en het 
viel me op dat veel jongeren op een 
gegeven moment minder gaan 
lezen. Ik wilde weten of graphic novels 
ervoor kunnen zorgen dat ze lezen 
weer leuk gaan vinden en literatuur er 
beter door begrijpen.’

Wat is dat dan precies, een graphic novel?
‘Dat is lastig uit te leggen. Een strip 
die zichzelf serieus neemt, heb ik 
weleens gehoord. Het is in ieder geval 
een combinatie van tekst en beeld. 
Het is literair doordat het verhaal 
bijvoorbeeld meerdere lagen heeft en 
het personage zich ontwikkelt. 
Bij een strip als Kuifje is dat niet het 

geval, die verandert eigenlijk niet en 
elk verhaal gaat ongeveer hetzelfde.’

En wat is uit het onderzoek gekomen?
‘Dat jongeren die graphic novels lezen 
literatuur leuker gaan vinden. Vooral 
bij jongens is er een groot verschil. 
Misschien dat strips lezen meer een 
jongensding is.’

Dus moeten graphic novels ook op de 
leeslijst komen?
‘Ik vind dat een uitstekend idee. 
Niet de hele lijst, maar een paar is 
prima. Over literatuur wordt vaak heel 
serieus gedaan, maar het gaat om 
verhalen vertellen. De vorm waarin dat 
gebeurt, is bijzaak.’

Begin je al te zuchten en steunen als je boeken moet lezen voor school? 
Dan ben je niet de enige. Kunnen graphic novels dat probleem oplossen? 

Leraar Nederlands Merlijn Draisma onderzocht het en studeerde erop af aan de 
Hogeschool van Amsterdam. Door Sytse Wilman
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