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Ook hier tellen glasharde
leugens inmiddels als
meningen, of als feiten

E

erlijk gezegd kon ik er niet
naar kijken, al die voorbeschouwingen de afgelopen
tijd over de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Terwijl ik
twee jaar geleden in verkiezingstijd nog een haast hallucinante
week op de bank heb doorgebracht
met CNN op tv.
Ik leerde destijds de diepste
krochten van de Rust Belt kennen
en ging op in doorwrochte analyses over waarom het cruciaal was
dat men in het 2390 zielen tellende
Webster in Georgia veel per post
had gestemd.
Toen was er dan ook iets hoopvols aan de hand. Toen rekende de
Amerikaanse kiezer af met vier
jaar luidruchtig narcisme en verdeel en heers. Toen won Biden van
Trump.
Maar van die euforie is weinig
meer over. De verkiezingen voor
de Senaat en het Huis van Afgevaardigden zouden van Biden op
zeker een president zonder macht
gaan maken. Ik kon gewoon niet
aanzien hoe al die Amerikanen die
zich door Trump - met een beetje

hulp van Russische hackers - hebben laten voorliegen, nu in al hun
onwetendheid de Amerikaanse
democratie weer een stapje dichter bij haar einde leken te brengen.
Mens, trek het je niet zo aan. Ik
hoor het u zeggen. Natuurlijk, is
ook zo. De VS zijn ver weg in mijn
brave dagelijks leven. Maar het
punt is dat Amerika een spiegel
vormt voor ons in Nederland. Zo
eentje in een lachpaleis op de kermis weliswaar, die zaken uitvergroot, maar een spiegel niettemin.
Want kijk hoe we er zelf voor
staan. Hoe steeds meer mensen
denken dat democratie betekent
dat je altijd je zin krijgt. Hoe ook
hier glasharde leugens inmiddels
tellen als meningen, of - erger nog
- feiten. Hoe het individualisme
hoogtij viert en het algemene belang van ons en de generaties na
ons door veel mensen achteloos
terzijde wordt geschoven als hinderlijk gezeur van deugers.
Dáárom kon ik die voorbeschouwingen niet kijken. Te confronterend. Maar toen ik gisterochtend
een eerste blik op de uitslagen
wierp en de ‘Republikeinse golf’
niet zo alomvattend bleek als verwacht, heb ik toch CNN maar weer
aangezet. Min of meer hoopvol gestemd, omdat de democratie weerbaarder bleek dan ik dacht. Nou ja,
een beetje in ieder geval.
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a Weet u nog niet wat u wilt eten
vandaag? Kijk dan op ed.nl/koken
voor een origineel recept, zoals
deze salade niçoise met verse tonijn.
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DEN HAAG

‘Nooit meer
erven na moord’
een moordenaar die alleen tbs krijgt opgelegd,
blijkt de erfenis van zijn
slachtoffer en diens nabestaanden te kunnen
opeisen. vvd en SP vinden dit niet kunnen en
pleiten voor een wetswijziging. als een moordenaar niet wordt veroordeeld tot celstraf, maar
alleen voor tbs, deelt hij
of zij volgens de wet gewoon mee in de erfenis.
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Simac biedt hulpprogramma

‘Werkgever
moet oog
hebben voor
mantelzorger’
Met krapte op de arbeidsmarkt
en toenemende druk op de
zorg wordt het voor werkgevers belangrijker oog te
hebben voor mantelzorgers op
de werkvloer, vindt Eric van
Schagen.
Ad de Koning
a.dkoning@ed.nl
Veldhoven

DEURNE

Geen beroep over
pluimveestallen
de gemeente deurne
gaat niet in beroep tegen
een voor een pluimveehouder ongunstige uitspraak van de rechtbank. begin oktober vernietigde de rechtbank
een omgevingsvergunning die de gemeente
een jaar eerder gaf voor
de uitbreiding van twee
pluimveestallen aan de
bosweg. dit zorgde voor
veel onrust bij omwonenden.
HAAFTEN

Neergeschoten
door overvallers
de bewoonster van een
huis aan de enggraaf in
Haaften is dinsdagavond
rond 21.00 uur neergeschoten. de vrouw deed
de deur open nadat er
werd aangebeld, waarna
de schoten vielen. Ze is
gewond naar het ziekenhuis gebracht. Twee verdachten sloegen op de
vlucht. de politie hield
auto’s in de omgeving
aan maar de mannen
wisten te ontkomen.

SAN FRANCISCO

Grijs vinkje op
Twitter snel weg
Twitter heeft zijn nieuwe
grijze vinkje voor officiële
accounts na enkele uren
verwijderd. de nieuwe eigenaar elon musk
meldde het ‘afgeschoten’
te hebben. Het grijze
vinkje zou dienen ter vervanging van het blauwe
vinkje voor geverifieerde
accounts.
e Internet: toosenhenk.nl Facebook: facebook.com/toosenhenk
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Zowel de mantelzorger als diens
werkgever heeft baat bij begrip
voor zo’n situatie, vindt Eric van
Schagen, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Brabant Zeeland. Met zijn eigen bedrijf Simac deed de Veldhovense
ondernemer het afgelopen jaar op
dat vlak ervaring op met Fello, een
dienst die ondersteuning biedt aan
werknemers die mantelzorger zijn.
,,Vaak is er bij medewerkers
schroom om het over een bepaalde
thuissituatie te hebben, om je
werkgever lastig te vallen met privéomstandigheden.” Die schroom
moet overwonnen, vindt Van
Schagen. Hij doet zijn uitspraken
in het kader van de Dag van de
Mantelzorg, die vandaag plaatsvindt. ,,Want als je als werkgever
weet dat er iets speelt, kun je het er
ook samen over hebben om het op
te lossen. Of in elk geval een luisterend oor bieden, want alleen dat al
kan als een ontlasting worden ervaren.”

Positieve invloed
Dat laatste kan Ingrid van Loon van
Fello beamen. ,,Als je weet dat je
werkgever begrip voor je situatie

heeft, kan dat al een positieve invloed hebben.” Werknemers van
organisaties die bij Fello zijn aangesloten en zich melden, krijgen
eerst een korte intake. ,,We kijken
eerst: wat is er aan de hand. Vervolgens kijken we hoe we kunnen ondersteunen, of we bijvoorbeeld regeltaken kunnen overnemen.”
Bij ICT-bedrijf Simac meldden
zich in eerste instantie zeven medewerkers die aangaven met een
probleem te zitten. Daarna werd
het even stil, waarna weer meerdere aanvragen volgden. Als voorbeeld noemt Van Schagen een
commercieel manager die ruimte
nodig had om zijn zieke moeder te
ondersteunen. ,,In overleg heeft hij
die ruimte en ondersteuning ook
gekregen. Ik kan je zeggen: die man
gaat nooit meer weg bij Simac.”

Aarzelen
Hoeveel medewerkers van de geboden diensten gebruikmaken,
doet volgens Van Schagen niet ter
zake. ,,Het is natuurlijk ook lastig
om te bepalen hoeveel mensen
hulp zouden willen. Medewerkers
die aarzelen, melden zich niet en
daarvan weet je dus ook niet dat ze
een probleem hebben.”
Maar als werkgever moet het er
volgens Van Schagen ‘ook helemaal niet toe doen of er veel of weinig mensen van de geboden ondersteuning gebruikmaken’. ,,Als je
niet van plan bent om dit structureel onderdeel te maken van de secundaire
arbeidsvoorwaarden,
heeft het ook geen zin om het te
evalueren. Wij reserveren een half
procent van onze loonsom voor vitaliteit, voor ons hoort dit daar
voortaan gewoon bij.”

NUENEN

Gezocht: eigenaar van
1000 euro uit pinautomaat
Een bijzonder gevonden
voorwerp werd gistermiddag
afgegeven op het
gemeentehuis van Nuenen:
een flink pak contant geld. Het
gaat om meer dan 1000 euro
en de politie is nu op zoek naar
de eigenaar.
Het geld werd afgegeven door een
man uit Nuenen, die het geld ruim
een week geleden uit een pinautomaat zag steken in winkelcentrum
Kernkwartier in Nuenen. „De meneer concludeerde dat iemand
vóór hem dat geld vergeten was en

heeft meteen de gemeente ingelicht”, vertelt wijkagent Henk van
den Berg.
Dat de meneer pas gisteren het
geld kwam brengen, komt doordat
de gemeente niet meteen goed
wist wat ze met het geld aan
moest. De politie, die een kantoortje in het gemeentehuis heeft, bewaart het geld nu totdat de rechtmatige eigenaar zich meldt. „Wie
via zijn bankrekening kan bewijzen dat die dit bedrag heeft opgenomen, kan langskomen en krijgt
het terug”, zegt Van den Berg. Hij
vervolgt met een lach. „Alle anderen kunnen thuisblijven.”

