
Hilversum ✱ Wim Huppes van de
Hilversumse Stichting Ruige Rus
mag niet meer als arts werken, om-
dat hij uitbehandelde kankerpati-
enten behandelde met zelfgemaak-
te middelen die niet op mensen mo-
gen worden toegepast. Huppes (61),
die Hilversum inmiddels heeft ver-
laten, gaat in beroep tegen de maat-
regel. Tegelijk werkt hij aan een

doorstart in Duitsland, waar naar
zijn zeggen de wet- en regelgeving
wel ruimte biedt voor zijn methode.
In maart vorig jaar legde de Inspec-
tie voor de gezondheidszorg Hup-
pes’ activiteiten stil omdat die geva-
ren opleverden voor de volksge-
zondheid. Door reguliere oncologen
opgegeven kankerpatiënten behan-
delde hij met middelen waarvan re-
versine een belangrijk bestanddeel
was. Dat middel mag alleen worden

gebruikt voor onderzoeksdoelein-
den en niet toegepast op mensen.
Volgens de Vereniging tegen Kwak-
zalverij ’heeft Wim Huppes alle ka-
rakteristieken van een kwakzalver’.
Eind vorige maand schrapte het Re-
gionaal Tuchtcollege voor de Ge-
zondheidszorg Huppes uit het BIG-
register van professionals in de ge-
zondheidszorg, waardoor hij niet
meer als arts mag werken. Hij wil
daartegen in beroep gaan.

Intussen zet Huppes - ooit opgeleid
tot internist en lang werkzaam ge-
weest voor overheidsorganen in de
gezondheidszorg - zijn kaarten op
een doorstart in Duitsland. Daartoe
heeft hij contact met een zieken-
huis, twee laboratoria, tientallen
privéklinieken en zo’n honderd
Heilpraktiker (alternatieve gene-
zers) in heel Duitsland. Het is nog
niet zo ver dat daar al patiënten met
zijn methode worden behandeld.

Hilversumse ’kwakzalver’ wil Duitse doorstart maken
Ronald Frisart
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Je waant je veilig. Je gaat niet dood op je
twintigste of dertigste. Welnee. Je spaart

voor je pensioen, voor later.
Toen ik december 2007 op reis was door Kenia
en grootschalige rellen uitbraken, was ik niet
bang. De groep reizigers met wie ik op pad
was, bleef uit veiligheidsoverwegingen in het
hotel in Nairobi. Ik trok er op uit, nieuwsgie-
rig als ik was.
De stad is vol militairen, maar je kunt gewoon

rondlopen, zei ik bij terugkomst in het hotel.
De jonge reisleider van Djoser, Sem, belde met
het hoofdkantoor in Leiden en vertelde mijn
verhaal. We mochten blijven, maar we moes-
ten wel onder politie-escorte naar Mombassa.
Onderweg vroeg ik aan Sem, een groot Afrika-
kenner, hoe de situatie in Zuid-Afrika was.
Kon je daar veilig rondlopen? Ja, hoor, zei hij.
Zeker naartoe gaan, zei hij.
Een paar jaar later kwam ik Sem weer tegen,

op de Djoser-vakantiebeurs. ,,Ik ben net voor
de tweede keer vader geworden’’, zei hij opge-
togen en hij vertelde me over zijn nieuwe
reisplannen.
In april 2011 plaatsen terroristen een bom in
het Argana-restaurant op het Jama el Fnaplein
in Marrakech. Hé, daar had ik ook eens geze-
ten. Op het nieuws hoorde ik dat er veertien
doden waren, onder wie een 33-jarige Neder-
lander. Dat was Sem.

In 60 seconden Erna Straatsma ✱ e.straatsma@hollandmediacombinatie.nl

Veilig
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Baarn ✱ Het begon in Zwitserland
in 1991. Student Hans Veltmeijer uit
Baarn is conducteur op een lig-
slaapwagen van Wagon Lits en daar
ontmoet hij Claudia. Een jonge Bra-
ziliaanse die met een vriendin door
Europa reist na haar afstuderen. De
liefde beklijfde en Veltmeijer kreeg
er en passant nog een hele grote lief-
de: Brazilië en in het bijzonder de
bruisende metropool Rio de Janeiro.
Hij schreef er een boek over: Echo’s
uit Rio de Janeiro. Over voetbal, za-
ken doen, over de vrolijke nietsnut-
terij van de Braziliaanse man, over
de sterke en vergevingsgezinde
vrouwen in het land, over het ge-
weld van de drugsbazen in de fave-
la’s op de bergflanken, en vooral ook
over de vrolijke Brazilianen die
zichzelf niet al te serieus nemen. 
,,Die gemengde samenleving, die
mix van rassen, de smeltkroes. Bra-

zilië is een gigantisch land dat toch
een culturele eenheid is. Of je nu uit
het noorden of het diepe zuiden
komt, uit Rio of Belém, ze zijn in de
eerste plaats Braziliaan. Wat Brazi-
lianen vooral gemeen hebben, is
hun vrolijkheid, hun positieve in-
stelling. Ze zijn goed gehumeurd,
gemakkelijk in de omgang, je voelt
je altijd heel welkom.’’ Maar tegelijk
zijn de Brazilianen energiek ge-
noeg, maar op zijn Hollands door-
pakken is vaak punt twee.

Drugsbazen
Rio leverde Veltmeijer ook het on-
derwerp voor zijn afstudeerscriptie
in de culturele antropologie: via zijn

schoonfamilie kon hij terecht in de
favela Morro dos Macacos, een slop-
penwijk in het noorden van de stad,
waar geen toerist ooit komt. Daar
zag hij van dichtbij in wat voor ar-
moede de meest alleenstaande moe-
ders met hun kinderen woonden,
hoe gevaarlijk het er was, hoe de
drugsbazen er de dienst uit maak-
ten. ,,Vanuit mijn werkkamertje
keek ik uit op de berg. Elke dag
hoorde je wel bam, bam, bam, ge-
weersalvo’s. Dan wist je dat er een
drugstransport binnenkwam en dat
je maar beter binnen kon blijven. De
echt grote drugsbazen wonen in de
Zona Sul, wat je kent van de recla-
mefolders. Maar de drugsbazen in
de favela’s komen daar ook vandaan.
Het is voor die jochies heel lastig: of
je gaat naar school, of je gaat voor
het snelle geld. Pas als je de drugs er
weghaalt, is ontwikkeling mogelijk,
en dan gaat het ook heel snel. In zo’n
gepacificeerde wijk bloeit het leven
op. Binnen de kortste keren komen
er dan weer allerlei winkeltjes, bar-
retjes en restaurants. Maar tien kilo-

meter verderop waan je je in de tijd
van de slavernij.’’

Slavenmentaliteit
En daar klinken de echo’s uit de titel
van het boek. Pas in 1888 werd de sla-
vernij afgeschaft en de slavenmenta-
liteit is er nog altijd. ,,Je ziet het
overal terug. Of je iets met z'n
tweeën deed of met zijn tienen,
maakte niet uit, slaven genoeg. Dat
zie je nog in bijvoorbeeld winkels.
Er zit ook een bepaalde gelatenheid
in de Braziliaan. Ze zullen niet gauw
in opstand komen, al zie je in Rio
meer protesten komen. Brazilië is
een land in ontwikkeling, de slapen-
de reus die wakker aan het worden
is. De mensen hebben hogere inko-
mens, betere huizen, de infrastruc-
tuur is verbeterd. Tot de Olympi-
sche Spelen van 2016 zal het in veel
favela’s veel veiliger zijn, dankzij de
inzet van heel veel politiemensen. Je
kunt alleen maar hopen dat drugs-
bazen het niet weer overnemen.’’
Echo’s uit Rio. Door Hans Veltmeijer,
Uitgeverij Aspekt, € 18,95. Hans Veltmeijer met hond Django, thuis in Baarn. FOTO STUDIO KASTERMANS/MAJORIE MEINEMA

De echo van Rio de Janeiro
Baarnaar schreef
boeiend boek over
bruisend Brazilië 

Soest ✱ Heel orgelminnend Neder-
land volgt volgens penningmeester
Gerard Voogt de actie in Soest voor
een te restaureren orgel. Belangstel-
ling genoeg zou je dus zeggen, maar
de benodigde zes ton is ondanks alle
optimisme nog niet binnen. Na vier
jaar blijkt vooral de laatste ton las-
tig. De crowdfunding die in augus-
tus startte had de finishing touch
moeten zijn, maar die blijkt jam-
merlijk mislukt. Van de 85.000 die 1
december binnen had kunnen zijn,
blijkt ’slechts’ 27.000 gehaald. ,,Het
is minder dan we gehoopt hadden’’,
erkent Voogt. ,,Deskundigen heb-
ben het wat te hoog ingeschat, ach-
teraf.’’

Netwerk
Na de eerste weken leek de stroom
geld op te drogen. ,,Het is in de fase
van het eigen netwerk blijven ste-
ken’’, denkt de Soester. Bekende
plaatsgenoten hadden zich gecom-
miteerd aan de actie, maar het heeft
niet het verschil kunnen maken. De

eerste vijf ton is bijeen gebracht
dankzij fondsen, giften van particu-
lieren, subsidies van de provincie en
het Cultuurfonds, maar ook nu we-
gen de laatste loodjes weer het
zwaarst. Het Van Gruisen-orgel ligt
nog altijd bij de orgelbouwer in

Heerde te wachten op het behalen
van het eindbedrag.
Bij de pakken neerzitten zit er niet
in bij de stichting orgelfonds Oude
Kerk. ,,We gaan weer andere dingen
bedenken om nog de resterende ze-
ventig- tot tachtigduizend euro te

halen’’, meldt Voogt. Wat precies,
dat is nog niet geheel duidelijk.
,,Maar we gaan door. Daar is dit pro-
ject te bijzonder voor.’’

Gemeentezang
Dat Soest zijn zinnen heeft gezet op
uitgerekend dit ene orgel dat twee-
dehands is en ook nog eens zes ton
kost om op te lappen, is volgens
Voogt omdat het moeilijk is om een
goed orgel te vinden, dat ook nog
eens in de kerk past. Je zou zeggen,
met al die kerken die overal sluiten
zijn er orgels genoeg die vrijkomen.
Maar dat ligt toch genuanceerder,
betoogt Voogt. ,,Orgels in katholie-
ke kerken zijn anders dan die in pro-
testantse kerken. Ze klinken anders,
bij protestanten moet het passen bij
de gemeentezang. En dan is het ook
nog eens moeilijk om een echt kwa-
litatief goed orgel te vinden. Zoals
die wij op het oog hebben.’’
Voogt is vooral positief ingesteld,
benadrukt hij. ,,We zijn immers al
heel ver met de financiering. Ik had
er zelf een paar jaar geleden een
hard hoofd in.’’

’Heel Nederland volgt orgel Soest’
➔ vervolg van regio 1

Het orgel ligt al jaren in de opslag. ARCHIEFFOTO

Baarn ✱ Het heeft lang geduurd,
veel te lang, maar eindelijk lijkt
het Baarnse gemeentebestuur orde
op zaken te willen stellen in het
gemeentehuis. Hele afdelingen
gaan op de schop, er zal afscheid
worden genomen van mensen die
niet op de goede plek zitten en de
interne organisatie gaat tegen het
licht. In een ongekend helder be-
toog toont het Baarnse bestuur dat
het zich bewust is van de grote
problemen waarmee het worstelt.
Én, nog veel belangrijker, dat het
de daad bij het woord wil voegen.
Wat in het bedrijfsleven noodzaak
is, leek lang luxe in Baarn. Het was
al jaren publiek geheim dat som-
mige afdelingen in het raadhuis
niet best functioneerden. Dat je als
welwillend burger in Baarn soms
eerder tegenwerking dan mede-
werking kreeg als je iets wilde
organiseren. En dat iemand die
wilde bouwen of ondernemen
maandenlang met ambtenaren
moest overleggen - terwijl je in een
naburige gemeente na één middag
soms duidelijkheid kreeg over je
plan. De verhalen van geïrriteerde
en gefrustreerde inwoners, bedrij-
ven en instanties zijn legio. Net als
de verhalen van al die mensen die
desondanks doorgaan om er met
elkaar in het eigen dorp iets moois
van te maken. Baarn zit immers vol
elan, en het is te hopen dat dat in
het ’vernieuwde raadhuis’ meer

nog dan nu tot zijn recht kan ko-
men. De openbare brief aan alle
raadsleden staat bol van de wil om
te werken aan een diepe en over-
duidelijk noodzakelijke cultuur-
verandering. Dat is makkelijk
gezegd, maar een van de lastigste
klussen om uit te voeren. Want wie
kan en wil veranderen? En wie
bepalen er wat er anders moet?
Het probleem in Baarn is immers
diepgeworteld, omdat het jaren
stand heeft kunnen houden. Niet
gehinderd door de buitenwacht,
door verwonderde of geërgerde
burgers of instanties. En evenmin
gehinderd door de lokale politiek.
Die was te vaak gemakzuchtig, te
weinig kritisch en zelfgenoegzaam.
Te veel in de details bezig. Ook
oppositiepartij BOP kon daar, na
de klinkende verkiezingszege vorig
jaar, niets aan veranderen.
Dat uitgerekend VVD-raadslid
Frans Colthoff nu de credits voor
dit plan lijkt op te eisen op de
VVD-site, is een teken aan de
wand. Want juist zijn partij is al
tientallen jaren mede verantwoor-
delijk voor de soms slappe Baarnse
cultuur. Waar waren alle partijen,
al die jaren? Hopelijk dringt ook
daar de zelfreflectie snel door.

Hans van Keken

Baarn heeft
vooral behoefte
aan zelfreflectie Baarn ✱ Ooit legde de goedheilig man in de weken voor 5 december zijn hoofd

te rusten in Kasteel Groeneveld, maar dat is alweer lang geleden. De mooie
traditie lijkt nu echter weer opgepakt door de ondernemers in centrum Baarn.
De ’pop-up store’ van Werk aan de Winkelstraat’ aan de Laanstraat is namelijk
omgebouwd tot het slaapvertrek van de sint. Het bed is opgemaakt, de sloffen

staan klaar, als hij wil kan hij er ook een kopje thee krijgen. Maar vooral rusten.
Winkeliers van de Laanstraat hebben hunn best gedaan om er een mooie slaap-
kamer van te maken. En de Baarnse kinderen? Die kunnen komende weken zo
vaak als ze willen even in zijn grote boek komen kijken en of sint er geslapen
heeft. En misschien wel toevallig net even is. FOTO STUDIO KASTERMANS/LEON DAKKUS

Slaapkamer Sint kan in Baarnse winkelstraat rusten

Hilversum ✱ Er komt toch geen
strafzaak tegen Hiversumse politi-
cus Roland van den Akker die begin
juli zijn Marokkaanse buurman zou
hebben bedreigd met een stiletto.
Het Openbaar Ministerie heeft de
zaak geseponeerd bij gebrek aan
voldoende overtuigend bewijs.
Volgens het slachtoffer betrapte hij

Van den Akker ’s avonds laat in zijn
voortuin. Hoogst verdacht, volgens
hem, vanwege een slepend parkeer-
conflict met Van den Akker en aller-
lei vernielingen in de buurt. Het
slachtoffer riep hem ter verantwoor-
ding, waarop het fractielid van Hil-
versum1 hem met een mes zou heb-
ben bedreigd.
Anders dan de politie eerder meld-
de, stelt het OM nu dat Van den Ak-

ker zich niet hevig verzette tegen
zijn aanhouding: ,,De verdachte
heeft zich niet verzet. De politie zag
bij aanhouding een voorwerp in zijn
hand en ze hebben hem toen zeker-
heidshalve, omdat het wellicht het
mes zou kunnen zijn waarover was
gesproken, meteen met kracht te-
gen de muur gezet. Het was over-
igens geen mes en er is ook nooit een
mes aangetroffen.’’

OM krijgt zaak tegen stiletto-politicus niet rond 
Henk Runhaar

Hilversum ✱ De felle brand waarbij
maandagochtend een negentigjari-
ge bewoner van seniorencomplex
Leen ten Rouwelaarhuis aan de Wil-
lem Bontekoestraat in Hilversum
om het leven kwam, was een tra-
gisch ongeval. Dat concluderen spe-
cialisten van de politie na onder-
zoek.
De brand is niet in een meterkast
ontstaan, meldt de politie. Buren
gingen daar van uit. Een buurvrouw
vertelde dat het slachtoffer vaak in
deze kast knutselde met draden. 
Wat er dan wel misging, wil de poli-
tie vanwege de privacy van het
slachtoffer niet zeggen.
Bij de brand raakten een hulpverle-
ner en twee bewoners gewond, zij
kregen rook binnen en moesten
naar het ziekenhuis voor behande-
ling. Tussen de veertig en vijftig be-
woners moesten maandag worden
geëvacueerd.

Fatale brand in
seniorencomplex
was ongeluk
Van onze verslaggever 

Analyse

Joost Reijnders
j.reijnders@hollandmediacombinatie.nl
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