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De eerste plaat die ik ooit kreeg, was het
album London Town van Paul McCartney

en Wings. Ik kreeg de plaat van Sinterklaas.
Maar het album was een beste miskleun van de
Goedheiligman. Ik zal dit uitleggen. Als klein
jongetje vond ik namelijk het nummer Mull of
Kintyre van Wings mooi. Een sloom liedje met
doedelzakken op het einde. Het nummer was
dé kersthit van 1977. Aangezien mijn vader,
euh Sinterklaas, niet geloofde in singletjes

kreeg ik een album. Dan had je immers veel
meer liedjes voor iets meer geld. Ik kreeg dus
de nieuwste lp na het uitkomen van Mull of
Kintyre. Helaas stond het slome liedje daar
helemaal niet op. Laatst stond ik oog in oog
met de Mull of Kintyre, een fraaie landtong in
het uiterste zuidwesten van Schotland. Ik
stond echter niet in Schotland maar in Noord-
Ierland. Vanuit de Noord-Ierse kust kijk je
namelijk uit op het idyllische schiereiland.

Probeer dan maar eens niet de stem van Paul
McCartney te horen. En als je wat langer in de
verte staat te turen, hoor je zelfs de doedelzak-
ken. Er klonken sowieso veel muziekstukken
door mijn hoofd, daar in Noord-Ierland. Pro-
beer maar eens door de katholieke wijk Bogsi-
de in Derry te lopen zonder dat de klanken van
Sunday Bloody Sunday van U2 door je hoofd
glijden. Die plaat (War) heb ik overigens ook
ooit van Sinterklaas gekregen.

60 seconden Pascal van Dongen ✱ p.van.dongen@hollandmediacombinatie

Mull of Kintyre

In 2015 werden er door 193 wereldlei-
ders van de Verenigde Naties zeven-
tien Werelddoelen opgesteld, die in
2030 gerealiseerd moeten worden.
Het gaat over het oplossen van grote
wereldproblemen als armoede, on-
gelijkheid en klimaatverandering.
Om hier een handje bij te helpen,
zette ondernemer Anne-Marie Rak-
horst een jaar later de videocampag-
ne ’17 doelen die je deelt’ op, waarbij
er aan zeventien kinderen gevraagd
werd om met hun eigen ideeën te
komen voor het verbeteren van de
wereld.
Fulco maakte een video waarin hij
het doel ’gezondheidszorg voor ie-
dereen’ vertegenwoordigde. „Van
jongs af aan vond ik het al belang-
rijk om mensen de helpen. Vorig
jaar werd ik door een pedagogisch
medewerker gevraagd of ik mee wil-
de doen aan deze campagne, waarbij
ik een video mocht maken waarin ik
niet alleen iets vertel over mijn ziek-
te, maar ook over mijn dromen. Ik
was meteen enthousiast. Ik vind het
belangrijk dat er meer aandacht
komt voor goede gezondheidszorg,
niet alleen in Nederland maar overal
ter wereld.” Cystic fibrosis is een
ziekte waarbij afvalstoffen en li-
chaamslijm niet goed door het li-
chaam worden vervoerd, waardoor
ontstekingen ontstaan. 
Toen op 10 oktober 2016 de dag van
de duurzaamheid werd gevierd,
werd Fulco samen met alle andere
kinderen van de campagne uitgeno-
digd om prinses Laurentien te ont-
moeten en werd hem gevraagd om
als ambassadeur voor de Werelddoe-
len van de Verenigde Naties te strij-
den. Fulco twijfelde geen moment
en ging meteen akkoord. Hij ziet dit
als een perfecte mogelijkheid om
zijn boodschap over te brengen en
mensen bewust te maken van het
feit dat goede gezondheidszorg niet
overal vanzelfsprekend is. „Ik weet
dat ik hier kan rekenen op de beste

zorg en goed geholpen wordt met
mijn ziekte, in tegenstelling tot kin-
deren in armere landen. In sommige
landen hebben ze niet eens medicij-
nen en hier in Nederland gooien we
ze weg als ze één dag over de datum
zijn. Dat slaat echt nergens op. Men-
sen moeten zich realiseren hoe goed
we het hier hebben.”
Onderzoek
Sinds een aantal jaar doet Fulco mee
aan een medisch onderzoek, waar-

voor hij verschillende experimente-
le medicijnen test. Deze medicijnen
zullen zijn ziekte niet genezen,
maar kunnen er wel voor zorgen dat
zijn gezondheid stabiel blijft. „Als
ik niet was geselecteerd voor dit on-
derzoek, zou ik nooit deze medicij-
nen kunnen krijgen terwijl ik er
waarschijnlijk wel profijt van heb.
Dat is raar toch? Iedereen met deze
ziekte zou gewoon geholpen moe-
ten worden.” Er kleven wel risico’s

aan het onderzoek. Voor Fulco
maakt dit echter niks uit. „Waarom
zou ik het niet doen? Niet geschoten
is altijd mis, toch?”
Ambities
Cystic fibrosis is een progressieve
ziekte, wat betekent dat Fulco’s ge-
zondheid alleen maar achteruit zal
gaan in de komende jaren. Dit weer-
houdt hem er niet van om grote dro-
men te hebben. „Het liefst zou ik ac-
teur willen worden. Daarom doe ik

nu al een filmcursus en wil ik na de
middelbare school een opleiding
volgen aan het Media College in
Amsterdam of het Nova College.” 
Maar zijn ambities reiken verder
dan de filmwereld, wat duidelijk
wordt wanneer hij over de politiek
praat. „Er wordt te weinig geluis-
terd naar kinderen, ook door de po-
litiek. Wij zijn de toekomst. Kinde-
ren van mijn generatie zullen over
een paar jaar beslissingen gaan ma-

ken en toch mogen we pas stemmen
als we achttien zijn. Dat vind ik echt
raar. Ik wil nu al mijn mening laten
horen en laten zien dat we er zijn.’’
Door zijn ziekte heeft Fulco al snel
minder energie en gaan sommige
dingen, zoals studeren, wat moeilij-
ker. 
Toch blijft Fulco optimistisch.
„Mijn ziekte is voor mij geen reden
om hierna geen opleiding te doen.
Al duurt het 25 jaar, ik kom er wel.”

’Mensen helpen zit in mijn aard’

Fulco hoopt dat hij met zijn boodschap invloedrijke mensen bereikt, zodat iedereen ter wereld uiteindelijk toegang heeft tot goede gezondheidszorg FOTO UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS

Sharon Frijmuth

Haarlem ✱ Fulco van IJsselsteyn (16)
uit Haarlem wordt 1 juni, de interna-
tionale dag van het kind, samen met
zestien andere kinderen door het
ministerie van buitenlandse zaken
benoemd tot Nederlands ambassa-
deur van de VN-Werelddoelen. Hij
lijdt aan de ernstige aandoening cys-
tic fibrosis (taaislijmziekte), maar
gaat er volop tegenaan. „Ik heb er
echt super veel zin in. Hopelijk zijn
er veel belangrijke mensen uit de
zorgsector waar ik mee kan praten.” 

De brief is eruit. Het hoge woord
ook. Roger Tonnaer, voorzitter
van de Stichting tot Behoud van
het Torenuurwerk, wil het ge-
schonken en ondertussen verwij-
derde uurwerk niet terug. Hij eist
van de gemeente Velsen óf van de
VHK dat het moderne uurwerk
weer vervangen wordt door het
oude. Saillant detail: de klok die
nu ’21ste-eeuw proof’ zou moeten
zijn, staat al wekenlang stil.
Het lijkt wel een film die enige
toelichting vraagt. Het is 1982 als
de Stichting besluit het torenuur-
werk met slingermechanisme te
schenken aan de gemeente Velsen.
Daarbij gaat de gemeente akkoord

met de schenkingsvoorwaarden:
het Addicks-uurwerk wordt in
werkende staat op Beeckestijn op-
gesteld en de stichting staat tot in
lengte van dagen garant voor het
noodzakelijke onderhoud. Dan
wordt Beeckestijn in 2007 eigen-
dom van Vereniging Hendrick de
Keyser. Omdat het uurwerk ’ver-
geten’ is genoemd te worden in de
overdracht denkt de gemeente
Velsen in eerste instantie nog
steeds eigenaar te zijn. Later blijkt
dat toch VHK de eigenaar is. 
Net nadat Tonnaer via zijn advo-
caat een brief verstuurde met daar-
in een verzoek tot behoud van het
uurwerk, moest hij via de krant
vernemen dat VHK het uurwerk al
lang vervangen had. Dat had een
reden: ,,Het uurwerk heeft jaren
niet gefunctioneerd, we zijn al
met vele partijen in de weer ge-
weest en het heeft ons duizenden
euro’s gekost”, liet VHK toen we-
ten. 
VHK wil het uurwerk teruggeven,
maar de Stichting wil het niet in

ontvangst nemen. Zij meent dat
ondanks dat de gemeente Velsen
niet meer de eigenaar is, zij wel
haar verbintenis dient na te ko-
men en dus nog steeds verant-
woordelijk is voor het laten draai-
en van het uurwerk. Dat de ge-
meente eerder heeft ingestemd
met VHK om de klok te verwijde-
ren, ziet STB als onrechtmatige
handeling. VHK wordt er op ge-
wezen dat bij een overname alle
rechten en verplichtingen over-
gaan op de nieuwe eigenaar. 
Dat VHK niet op de hoogte zou
zijn geweest van de schenkings-
voorwaarden is volgens de Stich-
ting dan ook geen argument om af
te wijken van de voorwaarden. Dat
VHK de klok te kostbaar vindt,
staat volgens de Stichting haaks
op het voorstel van VHK om de
klok elders te plaatsen. Tot slot
meent de Stichting dat het tore-
nuurwerk na 33 jaar onderdeel uit
te hebben gemaakt van huize
Beeckestijn is ’versmolten’ met het
gehele uurwerk.

Stichting stapt naar de rechter
in klokkwestie Beeckestijn 
Evelien Engele

Velsen-Zuid ✱ Stichting tot be-
houd van het Torenuurwerk heeft
de gemeente Velsen en Vereniging
Hendrick de Keyser (VHK) gedag-
vaard om het inmiddels verwijder-
de torenuurwerk bij buitenplaats
Beeckestijn weer teruggeplaatst te
krijgen. 

In hun opvallend roze outfit zijn El-
len ter Maat, Bianca Swart en Ingrid
Keur er al vroeg bij. ,,We moeten nog
even wachten tot de motoren klaar
zijn. Anders geeft het van die verve-
lende ongelukken”, zegt Ellen. De
drie vrouwen van het Dune Bikers
Ladies-team komen allen uit Zand-
voort. ,,Ik ben benieuwd naar het
nieuwe asfalt, maar eigenlijk willen
we kijken of we sneller kunnen rij-
den dan vorig jaar”, vertelt Keur met
een glimlach. Swart kijkt naar de
vlaggen en ziet meteen een voor-
deel. ,,We hebben op het rechte eind
de wind lekker mee.” Keur pareert
de constatering van haar teamgeno-
te met de opmerking dat je dan eerst
nog de heuvel op moet met volle bak
de wind tegen. Het trio barst daarna
in het zoveelste lachsalvo uit.
Dan geeft de organisatie de racebaan
vrij. Vanuit de pitsstraat rijden met-
een vijftien fietsers richting Tarzan-
bocht. Daarbij ook Jeroen Swart in
een geel-blauw wielertenue van Ver-

steege Wielersport. ,,Mijn vrouw
rijdt met die roze groep mee volgen-
de maand. Ik volg geen specifieke
training, maar tijdens de 24 uur
zorg ik wel dat de paddock wordt in-
gericht als slaapplek met massage-
ruimte en een bar. Het blijft echt
leuk om allemaal te doen. Onder alle
weersomstandigheden.”

Primeur
Een andere Zandvoorter is net klaar.
Ondanks dat hij bijna 60 jaar is moet
Jos Kras bekennen dat hij een pri-
meur beleeft. ,,Ik had echt nog nooit
op het circuit gefietst. Maar wat is

dit fantastisch. Eigenlijk uniek. Je
kunt in alle bochten je tempo hou-
den. Ze moeten hier de boel vaker
opengooien voor fietsers, maar ik ga
nog even een rondje.” En weg is
Kras, om de 4,2 kilometer lange ron-
de af te leggen.
Organisator Coen Schild ziet alles
tevreden aan. ,,Vandaag kwamen
tachtig fietsers het proberen. In-
schrijven kan nog altijd. Tot 10 juni.
Een week later gaat het weer los. Een
hele dag fietsen op dit mooie circuit.
Zelfs als je in Zandvoort woont is
het uniek.”

’Zelfs als je in Zandvoort
woont, is circuit uniek’
Marcel Tabbers

Zandvoort ✱ Racen op Circuit Park
Zandvoort heeft een grote aantrek-
kingskracht. Komend weekeinde
zal de ’Max-mania’ weer losbarsten
als Verstappen op bezoek komt in de
badplaats. Vier weken later - 17 en 18
juni - is de vijfde editie van Cycling
Zandvoort. Sommige wielrenners
namen de proef op de som tijdens de
testdag afgelopen zondag. En de re-
acties zijn louter enthousiast.

Ellen ter Maat, Bianca Swart en Ingrid Keur. FOTO UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS

Zandvoort ✱ Een 44-jarige man uit
Zandvoort heeft zondagmiddag een
nietsvermoedende plaatsgenoot die
zijn hond aan het uitlaten was, de
stuipen op het lijf gejaagd. De agres-
sieveling gooide zijn fiets in de rich-
ting van de hondenuitlater, trok een
mes en liep op hem af. De man wist
te ontkomen, waarna de verdachte
op zijn fiets sprong en wegfietste.
De verdachte is thuis aangehouden.

Zandvoorter dreigt
man met mes

Haarlem ✱ Een 29-jarige Haarlem-
mer heeft in de nacht van zondag op
maandag een taxichauffeur mishan-
deld. De taxichauffeur zou de man
van Rotterdam naar Haarlem bren-
gen. Ter hoogte van de afslag Haar-
lem-Zuid gaf de klant een harde
klap op zijn schouder. De Haarlem-
mer vluchtte daarna de bosjes in
achter de vangrail. Een politiehond
trof de man aan. Hij is opgepakt. 

Haarlemmer slaat
taxichauffeur

Haarlem ✱ De politie is op zoek
naar twee dieven die zaterdagmid-
dag rond 15 uur een greep in de kassa
wilden doen bij boekhandel H. de
Vries in Haarlem. Een van de twee
probeerde het kassapersoneel af te
leiden, terwijl de ander vroeg aan de
medewerkster of zij een briefje van
twintig wilde wisselen. Toen zij aan
dat verzoek voldeed, probeerde hij
een stapeltje van vijftigjes uit de
kassa weg te grissen maar de mede-

werkster wist hem dat te beletten.
Vervolgens ontkwamen de twee in
de drukbezochte winkel. Het gaat
om een man en een vrouw met een
donker uiterlijk. Een van hen had
volgens een politiewoordvoerder
een blauwe jas aan en een bril op. De
politie kreeg zaterdag de melding
van de poging tot winkeldiefstal,
maandagmiddag rond het middag-
uur was er nog geen aangifte ge-
daan.

Politie zoekt dieven van De Vries 

HAARLEM
Geboren DOCHTERS 
* FATMA B. Bakici * ISABEL Som-
bezki * GABRIELA Nieuwkamp *
LENA E. de Bruijn * RUBY M. Sie-
mons * LAURA Vernout * AMY E.
Klaassen * ISABEL S. Liebano Torres
* ALISA R. Vos * Amay Harizanova *
LAYLA de Romijn * EVA A. Scholten
* ELIN A. Verhagen * JAYDA A. van

Heiningen * SARAH J. Kooiman *
COLETTE M. Linker * EMMY R. J.
Michaelides.
Geboren ZOONS
* RUBEN Kroon * TOON B. Grem-
men * JORIS Damstra * DAAN T.
Scheffer * SULAIMAN Mahi * LANZ
D. Oversier * BERE Arteche Prieto *
VINCE Steffens * JORIS Meinders *
TED de Boer * BEN C.W. van Zijl *

JELTE S. Veninga * NICK Zuidweg *
NICK Zuidweg * BEN A. Eikendal *
DYLANO Kuijpers * ROEMER Bolt
* JUUL Elatrache * HUUB Baars *
DAVID Spierenburg.
Getrouwd 
* J.M. van den Burg/B.M. van Urk.
Overleden 
* A. J. Smedes 85 * A. M. Waterloo 93 *
M. C. Bogaart-Heinsbergen 63 * B.

Eckhardt-Thenu 88 * W. Koot 76 *M.
N. Mokoginta 68 * P. J. Niezen-de
Graaff 82 * F. Halderman 88 * L. J. Ko-
ning 94 * H. F. Bolle 87 * J. H. Boerree
79 * C. van Wijngaarden 88 * T. M.
Verhagen 89 * C. C. Elk-van der Valk
94 * H. W. Vink-Slort 86 *A. C. M.
Oostdam 87 * K. H. Collignon 79 *
M. J. E. Obdam 57 * N. H. E. Glazen-
burg-Huijser 93 * J. M. C. ter Pelle 84

* C. Wubbels 92 * S. Schenkel 77 * A.
W. M. Stam 68 * J. H. van Wijk 81 *M.
M. Stuij 47 * M. Langenbach 62 * H.
van Kouteren-de Heij 96 * A.U.M.
Planten-Kamp 93 * N.F.M. Bierens
57 * S.C. Koeman 56.
HEEMSTEDE
Geboren DOCHTERS
* VEERLE C. J. van Egeraat.
Geboren ZOONS

* NOUT J. Weijers * TEUN M. van
Beek.
ZANDVOORT
Getrouwd
* M. van Kuijk/C. van der Meulen.
Overleden
* A. Hoogeveen, geb. 1932 * E.H. Ro-
denbecher-Van der Zalm, geb. 1923 *
I. van der Mije-Daub, geb. 1947.
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