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Rotterdammers
weer trots op
hun stad
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Tv-actie Syrië

Verspilling traplift

Tekenaar Tom

Champions League

Lezersreactie

Sfeer om samen te
geven ontstond niet;
niemand wist ervan

Hergebruik scheelt vele
miljoenen, maar meeste
liften naar schroothoop

‘Voor Máxima moet
ik het goede
type nog vinden’

Kwartﬁnales
Paris SG - Barcelona 2-2
Bayern - Juventus
2-0

‘Nu veel details over de
inhuldiging bekend zijn
is voor mij de lol eraf’
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Religieuze
spanning in
Burma groeit
! 13 kinderen dood na brand in moskee
! Moslims vermoeden brandstichting
REPORTAGE
Minka Nijhuis
Rangoon, Burma
Voor de ingang van de kobaltblauwe
moskee annex madrassa slingeren
drie paar ﬂuwelen kinderslippers.
Agenten turen door de tralies naar de
ashoop op de vloer. De brand die
gisternacht uitbrak, kostte aan dertien van de 75 moslimstudenten tussen de 10 en 15 jaar het leven.
Half verscholen achter een geparkeerde auto wijst een groepje moslimmannnen naar de zwartgeblakerde vensters. “Ik geloof er niets van
dat het een ongeluk was”, zegt een
van hen. Meer commentaar willen ze
niet kwijt onder het oog van de tientallen agenten die uitgerust met automatische geweren, traangas en
schilden de omgeving afgegrendeld
houden.
De politie heeft verklaard dat een
kortsluiting de oorzaak van het vuur
was. In het deplorabele elektriciteitsnetwerk van het verwaarloosde Rangoon komen dergelijke ongelukken
regelmatig voor. Maar onder de moslims van de miljoenenstad is vrijwel
niemand te vinden die die versie gelooft. Na ruim twee weken van geweld in midden-Burma waarbij min-

stens 42 doden vielen en duizenden
ontheemd raakten, heeft de achterdocht onder moslims door de gruwelijke dood van de jochies een nieuw
hoogtepunt bereikt.
Op de stoep van de moskee in de
wijk Mingalar Thaung Nyunt reageert de 65-jarige Faroek beurtelings bang en boos op het nieuws.
Terwijl om hem heen buurtbewoners
zakken rijst en kleding de moskee indragen voor de ontheemden in midden-Burma zegt hij zachtjes: “Ik ben
bang voor de dag van morgen”. Hij
vreest dat er een aanval komt van onbekende boeddhistische groepen zoals dat ook elders in het land gebeurde. “Veiligheid is onze grootste wens,
maar die geeft de overheid ons tot
nog toe alleen maar in woorden.” Al
ruim tien dagen houden de buurtbewoners zelf de wacht en ze hebben
een eigen avondklok ingesteld.
Met een routineus gebaar knoopt
Faroek bij het opstaan zijn longyi (sarong) opnieuw om en zucht: “Hoe
lang zijn we bestand tegen deze pressie? Als je een ballon steeds verder in
elkaar drukt, knapt hij onvermijdelijk”. Een voorbijlopende vrouw die
zijn woorden opvangt zegt: “Ons leven is in handen van Allah”.
Moslims en boeddhisten wonen in
deze oude wijk vlakbij elkaar. Al was

Rouwenden bij de begrafenis van de slachtoffers van de brand in de koranschool.

er onderling geen intensief contact,
de verhoudingen waren vreedzaam.
Maar de werkelijkheid is complexer,
geven diverse inwoners van Rangoon
na verder doorvragen toe. De verhoudingen tussen beide bevolkingsgropen zijn meestal oppervlakkig en onder veel boeddhisten heerst jaloezie
tegenover moslims die sinds de Britste koloniale overheersing als geldwisselaars goed verdienen en zich ontpopten tot handige zakenlieden.
Ook speelt mee dat de militaire lei-

ders decennialang een beleid van
Burmees nationalisme propageerden
waarbij het boeddhisme superieur
was aan andere religies. In het vrijere
klimaat dat ontstond nadat in maart
2011 een door ex-militairen geleide
regering aantrad, komen deze sentimenten ongehinderd aan de oppervlakte.
De spanningen worden verder aangewakkerd door een groep extremistische monniken die sinds kort campagne voert om het boeddhisme te
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beschermen. Diverse prominente dissidenten, monniken en anderen van
aanzien reizen rond om dat fanatisme te beteugelen, maar de preken
gaan door.
Terwijl de zon wegzakt achter de
gevels en de meeste buurtbewoners
zich naar huis haasten, zegt een bezoeker van het theehuis tegenover
de moskee op boze toon: “De regering praat over de rechtsstaat en het
handhaven van de wet, maar in de
straten huilen mensen”.

Postzegel Zeeland volledig binnenstebuiten gekeerd
! Wetenschappers boekstaven zoveel mogelijk verhalen over een vierkante kilometer grond
Hans Marijnissen
De bewoners van het Zeeuwse Dreischor en het buurtschap Beldert zullen er even aan moeten wennen. Zij
blijken binnen een willekeurig gekozen vierkante kilometer te vallen die
is uitgekozen om tijdelijk het centrum van de wereld te worden.
Het kilometervlak op SchouwenDuiveland wordt het komende jaar
bezocht door tientallen wetenschappers. Zij interviewen iedere bewoner
en brengen de geschiedenis in kaart.
Ecologen onderzoeken het landschap, botanici de ﬂora en een insectendeskundige richt zich op voorkomende plagen. Geologen gaan zelfs
de bodem in, terwijl landbouwecono-

men de agrarische productie in ogenschouw nemen.
Het wetenschappelijk onderzoek
op de vierkante kilometer is een ini-

tiatief van de bekende vegetatiedeskundige Joop Schaminée en zijn collega-bioloog Anton Stortelder. Met
hun project ‘Venster op de Wereld’,
dat vandaag in Trouw zijn aftrap beleeft, willen zij álle gegevens uit dit
gebied zeven, om vervolgens op zoek
te gaan naar de relaties van die ene
vierkante kilometer met de buitenwereld. Ze illustreren hoe onlosmakelijk alles met alles verbonden is,
hoe deze plek ‘een venster op de
wereld is’. Het project kan later op
welke locatie dan ook worden herhaald.
Vooral de analyses van de deskundigen en kaartmateriaal moeten die
samenhang tussen de Zeeuwse postzegel en de rest van de wereld duide-

lijk maken. Waar komen de ganzen
uit de polder van Dreischor eigenlijk
vandaan, en hoe komt het dat ze in
aantal toenemen? Waarom daalt bijvoorbeeld de prijs van de spruiten?
Waarom kun je tegenwoordig bij
Dreischor wijn verbouwen, en heeft
die boer ook afzet buiten Zeeland?
Als de eikenprocessierups toeslaat, is
de vraag hoe deze zich over Europa
verspreidt.
De buitenwereld kan ook dichtbij
zijn. Aan het verhaal over een begraafplaatsje waarop de helft van de
watersnoodslachtoffers uit 1953 ontbreekt, omdat hun lichamen nooit
zijn gevonden, wordt bijvoorbeeld
een kaart gekoppeld van alle kerkhofjes waarop de verdronkenen zijn

begraven, met alle gedenktekens van
de ramp in Zeeland, West-Brabant en
Zuid-Holland.
Medio volgend jaar moeten de verhalen uit de Zeeuwse vierkante kilometer zijn gebundeld in een rijk geïllustreerd boek waarin de verhalen
van de bewoners en die van de wetenschap samenkomen. Het onderzoek wordt in een documentaire
vastgelegd en in delen uitgezonden,
terwijl ook de radio verslag doet.
Kunstenaars doen in de vierkante kilometer inspiratie op voor een expositie later dit jaar.
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Eén plukje Zeeland als venster op de
wereld

