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5X30+ van Dilys en
Fré binnenkort
overal in boekhandel

Brabanders
roepen bange
slachtoffertjes
op aangifte
te doen

■ Beeldend
kunstenares
Dilys de Jong
(links) en theatermaakster
Fré Hooft
van Huysduynen
zijn verantwoordelijk voor
de strip
5X30+.

ÉCHTE
STRIPHELDEN
door MARCO VAN DER LAAN
AMSTERDAM, donderdag
Het kan snel gaan. Amper twee jaar geleden
debuteerden beeldend kunstenares Dilys de
Jong en theatermaakster Fré Hooft van Huysduynen met hun krantenstrip 5x30+ (’Vijf keer
dertigplus’) op pagina 4 van De Telegraaf. Anno
2010 staan de kleine avontuurtjes van vijf vriendinnen in een moeilijke leeftijd in een moeilijke
wereld aan de vooravond van een groeispurt.
„Er zijn al ansichtkaarten en er komen agenda’s, kalenders… en een album.”
Eerlijk is eerlijk, die nieuwe strip werd twee jaar geleden met wat scepsis ontvangen in stripland. Verhaaltjes
over maar liefst vijf hoofdpersonen, in een heel losse tekenstijl, gemaakt door twee
vrouwen die nooit eerder zoiets hadden gedaan en dat meteen maar in de grootste krant
van Nederland… Het leek een
gok, het wás misschien ook

■ Ondanks het politielint oogde stadspark ’t Valkenberg in Breda gisteren
vredig en zeker niet als het toneel van een brute verkrachting.

een gok, maar het bleek wél
een goede gok, want de strip
bond al snel een vaste schare
lezeressen, vooral vrouwen,
aan zich.

„Strips hebben meestal een
jaar nodig om te ontwikkelen,
dan een jaar om zich te ’zetten’
en zich te bewijzen en ergens
in het jaar daarop kun je dan

gaan denken aan uitbreiding.
Dat ging bij 5x30+ allemaal
sneller. Daarnaast was er al
snel belangstelling voor ons”,
vertelt Dilys de Jong, „en dat
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STOP DIE VERKRACHTERS!

door BART OLMER

BREDA, donderdag
DOE AANGIFTE! Die
oproep doen Brabanders
massaal aan twee achttienjarige meisjes, die na
een aanranding en een
verkrachting in een
stadspark in Breda geen
aangifte durven te doen
bij de politie. De slachtoffers zouden emotioneel
niet in staat zijn om hun
verhaal
te
vertellen aan
de recherche,
die in overleg
met justitie
daarom nu
noodgedwongen het
onderzoek
heeft moeten sluiten.
„We kunnen er niet mee
verder, zolang ze geen
aangifte doen”, verzucht
politiewoordvoerder André van den Hul.

een sms-alert met de oproep
om uit te kijken naar de drie
verdachten en getuigen te vragen zich te melden. De slachtoffers werden in contact gebracht met de zedenrecherche.
Maar daar blijft het nu bij,
want beide meisjes durven
geen aangifte te doen, ondanks
pogingen van de zedenrechercheurs om een verklaring van
hen op papier te krijgen. De
meisjes volharden nu al ruim
twee weken in hun weigering,
waarop de politie het dossier,
in overleg met justitie, heeft
gesloten. Terwijl er – wrang
genoeg – wel
getuigen zijn
én hoogstwaarschijnlijk ook
camerabeelden van de daders. Het trio
moet zijn gefilmd door minimaal één van
de bewakingscamera’s in het
park, dat onder Bredanaren
een beruchte naam heeft vanwege de duistere hoekjes.
„We zijn ermee gestopt,
want we kunnen er zonder
aangifte gewoon niet verder
mee”, aldus politiewoordvoerder Van den Hul. „We hebben
het boek gesloten. Het houdt
gewoon op. Natuurlijk, het is
een lastig verhaal. Maar we
moeten nu eenmaal keuzes
maken. Het is heftig, maar er
liggen tal van heftige zaken te
wachten, waarbij we wél dade-

’Kans groot
dat die
klootzakken
het nog een
keer proberen’

De meisjes liepen op een
vrijdagavond na tien uur door
stadspark ’t Valkenberg in
Breda, toen ze werden aangevallen door drie blanke jongemannen. De aanvallers scheidden de meisjes van elkaar,
waarna één van hen werd verkracht door een circa 18- tot 20jarige man van 1,75 meter lengte en lang bruin haar. De overige twee daders randden op een
andere plek het andere meisje
aan. De politie kreeg kort voor
half elf een telefoontje binnen
bij de meldkamer, waarna gewaarschuwde agenten de ontredderde meisjes aantroffen
bij een bushalte.
De politie handelde voortvarend door onmiddellijk twee
plekken af te sluiten in het
stadspark voor forensisch onderzoek. Ook verstuurde de
politie direct na de melding

door ROB HAMMINK

rindicaties hebben. Dan gaan
we onze aandacht daaraan besteden. We hebben natuurlijk
wel vaker vrouwen die geen
aangifte durven doen, maar
dan zijn er soms wel andere
aanwijzingen op basis waarvan
we verdachten kunnen aanhouden. Maar hierin zijn we
volledig afhankelijk van de
verklaringen van de meisjes.
Het is hun eigen keuze, met deze consequentie, helaas. Meer

muziek zit er gewoon niet in.”
Veel Brabanders roepen de
slachtoffers op over hun vrees
heen te stappen en tóch een
uitgebreide verklaring af te
leggen aan de zedenrecherche.
„Ik hoop dat die meiden toch
aangifte doen. Al zouden de
daders worden gepakt of zich
melden, zonder aangifte gaan
ze gewoon vrijuit”, aldus Marcel. Stadsgenote Janneke:
„Meiden, doe aangifte! Als je

Begrip
Maar ouders en familieleden van de slachtoffertjes vragen stadsgenoten juist begrip

te hebben voor hun keuze:
„Laat die bijdehante reacties
liever maar achterwege, hoor.
Wij hebben op dit moment genoeg aan ons hoofd. Prima hoe
jullie erover denken, maar
draai de rollen eens om. Als
het jullie was overkomen, waren dergelijke reacties toch
ook het laatste waar je op zit te
wachten?!” Eén van de moeders zegt namens haar dochter
evenwel ook heel ’lieve reac-

ties’ te hebben gekregen.
Een vader van één van de
meisjes: „Beide meisjes zijn
zwaar aangedaan en hebben
veel aan hun hoofd op dit moment. Het feit of ze wel of geen
aangifte doen is iets waar ze
nu nog over nadenken. Niet
omdat ze het niet ernstig genoeg vinden, maar omdat ze
nu nog niet de confrontatie
aankunnen met alle details…”

Ervaar zelf de Garuda
Indonesia Experience.
Vanaf juni 2010, dagelijks van Amsterdam naar Jakarta.
De wereldberoemde Indonesische gastvrijheid gecombineerd met een ongekend kwaliteitsniveau:
dat is de Garuda Indonesia Experience. Of u nu een reservering maakt, op het vliegveld met onze
collegas praat of één van onze geavanceerde vliegtuigen betreedt: overal ervaart u Indonesië op
zijn best. In Executive Class vindt u bijvoorbeeld 36 luxe flatbed stoelen. Dat betekent ontspannen
reizen in een ergonomische stoel en vervolgens met één druk op de knop heerlijk slapen in een
comfortabel ligbed met een stoellengte van 187 cm. Maak kennis met het échte Indonesië en
onze vernieuwde vloot - welkom bij de Garuda Indonesia Experience. Neem voor meer informatie
contact op met uw reisagent of met ons kantoor in Amsterdam: 020-550 26 00.
Bespaar tijd met onze unieke Visa on Board-service
Vermijd lange wachtrijen voor de douane. Met onze exclusieve Visa on Board-service worden
uw reisdocumenten aan boord gecontroleerd zodat u bij aankomst direct uw bagage kunt ophalen.
Wel zo gemakkelijk.

www.garuda-indonesia.nl

t 020 550 2600

’Ze rommelen maar wat aan’

AMSTERDAM, donderdag
Een kleine ramp gloort aan de horizon, want ongeveer veertig procent van de op 3 maart nieuw gekozen raadsleden heeft
werkelijk geen flauw benul van hoe het er daadwerkelijk aan litieke discussies. Daarnaast
toegaat in de lokale politiek. Raadsleden in spe zijn vaak werk- was hij van 1990 tot 2001 hoofdzaam bij overheidsdiensten, het onderwijs en de gezondheids- docent politicologie en bestuurskunde aan de
zorg, met uitzondering van een verdwaalde videVU. „Iedereen weet
otheekhouder of melkboer.
dat je in een goede
Dr. Igno Pröpper en zijn dames en heren
organisatie moet sateam consultants draaien over- kersverse raadslemenwerken. Maar
uren de laatste weken om de den zo veel mogelijk
samenwerken staat
bij te spijkeren.
synoniem voor ver„Wij trainen veel
gaderen, met iedervan deze mensen
een
overleggen
om effectief en effiwant iedereen moet
ciënt raadslid of colbetrokken zijn bij
legelid te zijn. Noem
Bert Dijkstra
de beslissing. Dat
het een inburgeringnoem ik een doorgecursus.
Iedereen
schoten democratirommelt maar wat
sering, zeker nu er
aan. Aanrommelen
is tot norm verhe- ■ Dr. Igno Pröpper. allerlei splinterpartijen zijn opgerukt.
ven.”
Pröpper neemt geen blad Moet je voorstellen: bij de vorvoor de mond. „Het is onjuist ming van gemeenteraden koGeniale zet weer van Wilders. Denk je net dat de rek
om te veronderstellen dat op men tegenwoordig formateurs
er een beetje uit is in die hoofddoekjes van ’m, verhet platteland bijvoorbeeld de en informateurs te pas! Een
schuift hij op ’t politieke schaakbord zo onnavolgbaar
zaken minder soepel lopen oplossing die bijvoorbeeld
de stukken dat zelfs Kasparov naar adem hapt.
omdat mensen minder opge- Leers ter sprake brengt, is het
Een advocate die heel foute imams verdedigt hoog op
leid zouden zijn. Ik was laatst invoeren van een kiesdremje kieslijst zetten… Juriste Helder liet zich inhuren door
in Eibergen en daar hadden ze pel. Dit is niet voldoende en
zo’n Marokkaanse haatprediker en zwijmelde zelfs bij
over alles goed nagedacht. In raakt nog niet de kern: hoe
de rechter dat de dwaze geestelijke zich zo voorbeeldig
grote steden zie je vaak dat de werken politieke partijen sahad gedragen. Nr. 3 van de PVV, die tante.
heren academici vooral bezig men om het debat en het beEerste reactie: duurt niet lang meer tot de pruikenzijn om zichzelf op de kaart te leid te richten op politieke
tijdkoning valt, na eerst de gebleekte kuif uit z’n hoofd
zetten. Niet de burger staat vraagstukken die er werkelijk
te hebben getrokken vanwege zoveel strategische domcentraal. De belangen zien ze toe doen?”
heid.
Ook een doorn in het oog
wel, maar die zijn ondergeTweede reactie: hij heeft ons weer tuk! Godsgeschenk
schikt aan de eigen carrière- van Pröpper: „Milieu scoort,
voor Geert, die schat. Hoe meer van deze prekende zotonderwijs scoort, iedereen is
planning.”
ten zij behoedt voor uitzetting, hoe meer Wilders er pogelijkheid.
Partijen
De 50-jarige Pröpper weet voor
litiek lucratief tegenaan kan blijven schoppen. Zonder
waar hij het over heeft. Hij draaien allemaal rond in debeschermvrouwe Helder zijn ze straks wellicht allemaal
promoveerde op de vraag of zelfde brij. De PvdA is niet tepleitte. En waar moet Geert ’t dán over hebben?
wetenschappelijk onderzoek gen meer veiligheid, meer
een positief effect heeft op po- blauw op straat en de VVD is

➤Hou ’t KORT

Heel Helder

dat niet doet, is de kans dat die
klootzakken het nog een keer
proberen groter!” Een andere
Bredanaar zegt: „Doe alsjeblieft aangifte. Als je dat niet
doet, zijn straks ook andere
meisjes het slachtoffer.”

litiek, het gemiddelde, alles

het volk maar rustig te
Groot deel nieuwkomers in raad weet van toeten noch blazen om
houden, beu. Ten tweede: alsociaal. Maar wat vinden ze nu
echt? Het blijft een schimmenspel.”
Hoe moeten al die welwillende lokale bestuurders dan

wel aan de slag? „Ten eerste
moeten ze leren duidelijk te
zijn. Wat vind je? Waar sta je
voor? Mensen zijn niet stom.
Ze zijn de achterkamertjespo-

les begint met werkelijke interesse om iets te realiseren in de
samenleving. Heb als politicus
het lef om knopen door te hakken, ook heel belangrijk.”

leidde bijvoorbeeld tot een periodieke strip, Wereldburgers,
voor het blad IS (Internationale Samenwerking) van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En toen De Telegraaf op
Zondag stopte en er op zaterdag in de Weekeinde-tabloid
ruimte kwam voor nieuwe
strips, hebben we Kiki&Knurft ontwikkeld en gepresenteerd.”
Fré Hooft van Huysduynen
is de zakelijke van de twee, die
al sinds de middelbare school
vriendinnen zijn. „Dilys flapt
er altijd maar van alles uit, ik
ben wat praktischer, maar
soms ook weer hysterischer.
Dat zie je ook terug in de strip,
want de vijf hoofdpersonen
zijn allemaal wel samengesteld uit bestaande personen
en daar horen Dilys en ik ook
bij. Van Dilys zie je het meeste
terug in de dromerige Noortje,
ik heb meer gemeen met Mees
en de andere meiden zijn samengesteld uit andere vriendinnen uit ons kringetje. Dat
maakt het ook gemakkelijk om
de verhaaltjes op te schrijven.
Ik hoef ze vaak niet eens te bedenken, het gebeurt gewoon.
En zo kon de strip zich ook het
best ontwikkelen. De hoofdpersonen hebben karakter gekregen en bepalen bijna zélf
wat er gebeurt.”
De nieuwe ontwikkelingen
rond de strip houden ook een
risicootje in. „Ja, ik heb mijn
baan opgezegd om me fulltime
aan de strip te wijden”, glimlacht tekenares De Jong. „Dat
kon niet anders, want er moest
zo veel worden gemaakt, uitgezocht, opnieuw getekend. Ik
heb tientallen ansichtkaarten
gemaakt, een scheurkalender
voor 2011, een agenda… Pff,
dat zou anders nooit gelukt
zijn.”
Maar als je dan als maker
langs een winkelrek loopt met
jouw eigen creaties, dan moet
dat iets met je doen. „Ja, wat
dacht je? Ik heb dat rek meteen een stukje naar de straatkant gedraaid en er een serie
foto’s van gemaakt. ’t Is dan
toch je kindje dat daar voor het
grote publiek ligt.”
De ansichtkaarten hebben
inmiddels de rekken in tientallen boekhandels gehaald,
nog deze zomer komt het eerste album uit en liggen er
agenda’s in de schappen. En
daarna? „Wie weet? The sky
is the limit!”
Meer informatie over het werk
van Dilys en Fré:
www.jongenfrij.nl

