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Het kabinet is ‘ongelukkig’ met de 
manier waarop in de Mensenrech-
tenraad van de Verenigde Naties 
gesproken wordt over het conflict 
tussen Israël en de Palestijnen. De 
aandacht hiervoor is ‘disproportio-
neel’, aldus minister Stef Blok (Bui-
tenlandse Zaken).
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Donald Trump komt in Brussel 

om de tweedaagse top op het 

hoofdkwartier bij te wonen.

Sjoerd Mouissie nd.nl/politiek

Kabinet: het gaat 
te veel over Israël
▶ Den Haag

 …Achttien dagen zat een groep van 

twaalf Thaise jongens met hun 

voetbaltrainer in een pikdonkere 

grot, uitgeput en afgesloten van de 

buitenwereld. Hoe doorsta je dat? 

 …‘Als ze na hun redding maar geen 

status van kleine prinsen krijgen’, 

waarschuwt traumapsycholoog Erik 

de Soir. 

 ▶ Leopoldsburg
De Soir is majoor bij de Belgische in-
fanterie en specialist in overlevings-
psychologie. Hij begeleidde veel 
mensen die op miraculeuze wijze 
ontsnapten aan de dood, tijdens ge-
vangenschap of gijzelingen, en 
schreef zo’n twintig boeken over 
traumapsychologie. Volgens hem is 
het geloof in redding en overleving 
belangrijk om een wekenlange op-
sluiting in een grot, zonder te weten 
dat er naar je gezocht wordt, te door-
staan. 
‘De wil om te overleven kan smelten 
als sneeuw voor de zon. Als er in de 
groep enkelen zich erbij neerleggen 
dat ze zullen sterven en dat ook re-
gelmatig zeggen, is dat voldoende om 
iedereen het hoofd te laten hangen’, 
zegt hij. Maar omgekeerd is de wil om 
te overleven net zo aanstekelijk, 
voegt hij er meteen aan toe. ‘In een 
hechte groep kan vrij snel een situatie 
van “samen staan we sterk” ontstaan. 
Iedereen trekt zich daaraan op.’
Om te kunnen overleven speelt het 
respecteren van de hiërarchie in de 
groep een rol. ‘In dat opzicht was de 
aanwezigheid van een volwassen 
trainer, die zich verantwoordelijk 
voelde, erg belangrijk’, zegt de be-
roepsmilitair. Hij neemt aan dat jon-
gere groepsleden zich snel geschikt 
hebben in die rangorde. ‘Het besef 
dat het heel anders had kunnen lo-
pen, komt pas veel later, waarschijn-
lijk pas als de jongens weer moeten 
wennen aan het gewone leven – dat 
ze misschien al opgegeven hadden.’ 
Het zou hem niet verbazen als de 
Thaise voetballertjes later last krijgen 
van nachtmerries of hallucinaties. ‘In 
levensbedreigende situaties schake-
len slachtoffers vaak over naar een 
overlevingsmodus; alles wat daarvan 
afleidt, zoals emoties en besef, raakt 
uitgedoofd of opgeschort. In gevan-
genschap – in dit geval gevangen zit-
ten in een donkere omgeving – zie je 
vaak een toestand van zintuiglijke de-
privatie (afname) ontstaan. We zijn 
gewend te leven in een omgeving 
met onvoorstelbaar veel prikkels. Als 
die ineens bijna allemaal wegvallen, 
gaan de hersenen andere prikkels op-

vangen en soms uitvergroten.’ Het 
kan gebeuren dat de hersenen zelf 
voor prikkeling beginnen te zorgen, 
zegt de traumapsycholoog. ‘Mensen 
gaan dingen zien die er niet zijn. Of 
het bewustzijn verandert en er treden 
langere periodes van (tijdelijk) ge-
heugenverlies op. De geuren en gelui-
den in een grot kunnen zo sterk inge-
prent raken in het geheugen, dat die 
later voor herbelevingen kunnen zor-
gen, of kunnen leiden tot nachtmer-
ries, paniek en mijdingsgedrag.’

groepsgevoel
De crisispsycholoog herkent dat ge-
drag uit gijzelingszaken. ‘Je ziet dan 
vaak een afwisseling van (fijne) 
groepsmomenten waarin de hoop 
gezamenlijk wordt hooggehouden – 
zingen, praten, spelen met elkaar – 
naast momenten waarop alle hoop 
op overleving even weg is.’ Het is dus 
zaak, meent hij, om goed om te gaan 
met zowel ‘de pieken van geloof en 
veerkracht, als de dalen van wan-
hoop en ontreddering’. 
Dat de jongens een groep vormen, 
kan helpen bij de verwerking van 
hun ‘gevangenschap’, beaamt hij. 
‘Maar een valkuil kan zijn dat we 
denken dat de nazorg zich op het be-
houd van het groepsgevoel moet 
richten. Deze jongens zijn wekenlang 
“de Thaise voetballertjes” geweest. 
Na hun redding zullen ze dat nog 
enige tijd zijn, maar vrij snel zal blij-
ken dat iedere jongen deze ervaring 
in eigen ritme zal verwerken, afhan-
kelijk van hun individuele lichame-
lijke en geestelijke gezondheid en 
hun sociale netwerk.’
Voor de groep is het belangrijk, stelt 
De Soir, om hen samen het volledige 
verhaal te laten reconstrueren. ‘Dus 
moet er rust komen. Belangrijk is ook 
dat deze jongens, als ze terug zijn bij 
familie of gezin, niet de status van 
kleine prinsen gaan krijgen.’
HIj verwacht dat de sociale omgeving 
van de voetballertjes euforisch rea-
geert op de redding. ‘Voor de jongens 

zelf is het beste dat ze zo snel moge-
lijk terugschakelen naar de dagelijk-
se routine. Een viering die aansluit 
bij het geloof, als uiting van dank-
baarheid naar een hogere macht, kan 
altijd een helende werking hebben. 
Het belangrijkste is dat deze kinde-
ren nu niet ineens een soort helden-
status krijgen en overal worden op-
gevoerd. Want daarachter schuilt een 
gapend gat.’

afscherming
Het maakt volgens hem nogal ver-
schil dat de jongens nog jonge tieners 
zijn. ‘Het voordeel van de puberteit is 
dat de jongeren zich misschien dan al 
wel groot kunnen opstellen’, zegt De 
Soir, ‘maar eigenlijk zijn het nog kin-
deren. Hun hersenen werken nog als 
die van kinderen; er zit nog enige 
speling zit op het realiteitsbesef. Vol-
wassenen leggen zich er waarschijn-
lijk veel sneller neer bij het feit dat 
deze ervaring dodelijk is.’ 
Is het nodig om de jongens voorlopig 
af te schermen van de media? De Soir 
denkt van wel. ‘De media zijn niet ge-

De twaalf jongens horen bijna al-
lemaal bij een etnische minderheid. 
Ze voetbalden bij de plaatselijke 
club Moo Pa (‘wilde zwijnen’). De 
jonge middenvelder Adul Sam-on 
oogstte de bewondering van miljoe-
nen landgenoten door zijn talen-
kennis. Hij sprak met de Britse dui-
kers, toen ze diep in de grot werden 
ontdekt. Volgens lokale nieuwszen-
ders komt zijn kennis van het Engels 

voort uit zijn betrokkenheid bij ker-
kelijke activiteiten. In Thailand be-
heerst nog geen derde van de be-
volking het Engels. Lof was er ook 
voor trainer Ekaphol Chantawong 
(25), die de jongens had meegeno-
men naar de grot. De autoriteiten 
zijn niet van plan hem te vervolgen, 
omdat hij tijdens het avontuur de 
jongens geruststelde, troostte en 
zijn eten aan hen afstond.

Engels geleerd in de kerk

Een bijzondere prestatie voor oud-leerlingen van gereformeerde scholen 
in Amersfoort (Guido) en Groningen (Gomarus). Ze behaalden niet alleen 
hun vwo- of gymnasiumdiploma, maar Emma Tiggelaar en Aniek Rein-
ders slaagden cum laude voor alle vier de profielen. 
Vwo-leerlingen hebben in de bovenbouw de keuze uit vier profielen: eco-
nomie & maatschappij, cultuur & maatschappij, natuur & techniek of na-
tuur & gezondheid. Door extra vakken te volgen, kunnen ze in meer pro-
fielen slagen. Af en toe lukt het leerlingen alle profielen met goed gevolg 
af te ronden. 
Guido-leerlinge Emma Tiggelaar kwam er kort voor de examens achter 
dat ze slechts één vak miste om in alle vier de profielen te slagen. Ze had 
namelijk geen maatschappijwetenschappen gevolgd. Ze besloot dit vak in 
te halen, als ‘een soort uitdaging’, vertelt ze in een bericht dat dinsdag 
werd gepubliceerd op de website van Guido. Gomarus-leerlinge Aniek 
Reinders moest ook aan het eind nog iets extra’s doen, vertelt ze tegen 
het Dagblad van het Noorden. In een herkansing krikte ze haar wiskunde-
cijfer op van een 8,3 naar een 9,4. Genoeg voor vier keer cum laude.

Aaldert van Soest nd.nl/nederland

Vier keer cum laude

▶ Amersfoort / Groningen

Gerhard Wilts nd.nl/buitenland beeld ap

‘Uit de grot, 
snel terug in 
gewone ritme’
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richt op het herstel van de kinderen. 
De kranten, tv en radio zullen meteen 
tekst en uitleg, een verhaal willen. 
Het is nog de vraag of deze jongens 
dat snel kunnen brengen. De sensa-
tielust kan zorgen voor een te snelle 
verwoording en betekenisgeving van 
de gebeurtenissen. Misschien zijn er 
dingen in die grot gebeurd die niet 
meteen vatbaar zijn voor publicatie. 
Hulpverleners moeten zorgvuldig 
overwegen wat wel of niet kan. Laten 

de media zich behoedzaam opstellen 
naar het menselijk verhaal en vooral 
het technisch huzarenstuk van deze 
bevrijding belichten.’
De Soir vindt het moeilijk te voorspel-
len of de jongens een trauma over-
houden aan hun onfortuinlijke grot-
avontuur. ‘Ze hebben het overleefd. 
Als ze goed worden opgevangen, kan 
het voor hen later niet meer dan een 
akelige ervaring zijn. Elke jongen zal 
die anders inkleuren. Het verhaal 

moet in elk geval “gebaard” worden, 
naast de emotionele opluchting dat 
ze het gehaald hebben, dat ze overle-
vers zijn. Allerhande prikkels zullen 
hen nog lange tijd aan deze hache-
lijke ervaring herinneren.’ 
Het mooiste voor een goede verwer-
king zou zijn, meent hij, dat de jon-
gens begeleiding krijgen om opnieuw 
een grottencomplex te betreden.’ En 
dat iemand hun leert dan hun angst 
onder controle te houden.’ <

Terug naar Oekraïne

Een stel uit Oekraïne heeft Nederlandse kinderen. 

Het is hun namelijk gelukt zeventien jaar in Nederland 

te verblijven, kinderen te krijgen en die in Nederland 

te laten opgroeien. Maar ze zijn, tot grote woede van 

op hun lot betrokken Nederlanders, alsnog uitgezet. 

Nu zitten vader Viktor Zelenkin en moeder Olga Andro-

pova met hun drie kinderen in kerkasiel in een inter-

nationale kerk in Kiev, de hoofdstad van Oekraïne. De 

protesten waren niet van de lucht. Boosheid over het 

lot van de kinderen vooral, die nooit ergens anders 

gewoond hebben dan in Nederland, die ineens naar 

een land gestuurd worden waar ze weliswaar welkom 

zijn, maar waar ze nog nooit geweest zijn en waarvan 

ze de taal niet kennen. Onder vele anderen sprong ac-

tivist Rikko Voorberg voor de kinderen in de bres. ‘Het 

heten kinderrechten, geen kindergunsten’, twitterde 

hij. De vijf moeten volgens hem een status krijgen 

‘omdat het traumatisch is. Zeker voor de kinderen. Wat 

je ook vindt van de keuzes van de ouders.’

Maar die keuzes van de ouders zijn nu net het pro-

bleem. Ze hebben uitermate laat een asielverzoek in-

gediend, ook al omdat er geen advocaat was die dit 

verhaal voor de rechter wilde verdedigen. Dat deze 

mensen vanwege hun etnische achtergrond (Russisch-

sprekenden in het overwegend Russischsprekende 

Oost-Oekraïne) gevaar zouden lopen, is onzin. Er was 

en is geen reden om hun asiel te verlenen.

Geen reden dan de kinderen. Maar is dat een reden? 

Zelfs tegenstanders van uitzetting verbazen zich erover 

dat deze mensen zeventien jaar illegaal in Nederland 

konden zijn, zelfs met enige medewerking van lagere 

overheden, en in elk geval van de school die de kinde-

ren toeliet. Die school wilde de kinderen helpen, on-

getwijfeld. Maar ondertussen werkte de school ook de 

uiteindelijke schrijnende situatie in de hand. En het is 

oppassen voor een precedent. Als het je als illegaal 

maar lukt om zo lang in Nederland onder te duiken dat 

je er kinderen kunt krijgen die op een Nederlandse 

school terechtkomen, heb je zomaar het breekijzer om 

een status te krijgen. Dan open je een alternatieve 

asielroute, buiten het recht om. En dat is precies het 

probleem. Deze ouders is met recht de toegang tot Ne-

derland ontzegd. Een hele reeks advocaten heeft hen 

daarvan geprobeerd te overtuigen. De ouders wilden 

niet luisteren – en dáár worden hun kinderen nu het 

slachtoffer van. Maar hoe schrijnend dat ook is, het al-

ternatief is dat je mensen die illegaal in Nederland 

verblijven de mogelijkheid biedt om zich naar binnen 

te chanteren met kinderleed. Dat gaat onherroepelijk 

ten koste van mensen die écht op onze hulp moeten 

kunnen rekenen. 

Rien van den Berg
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Speelveld

De Krajicek Foundation opent 

vanmiddag in Den Haag het 

eerste overkapte speelveld. 
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Lelystad Airport

Première van de documentaire 

‘Lelystad Airport in nevelen 

gehuld’ van Rob de Wind.
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besloot ik hem 

op te bellen.’

Rinke Verkerk, pagina 13

De twaalf Thaise jongens en hun 
voetbaltrainer zijn na een gedurfde 
reddingsactie uit een ondergelopen 
grot bevrijd. ‘Het beste voetbal-
nieuws van deze zomer’, twitterde 
de Italiaanse club AS Roma.

Onder enorme internationale aan-
dacht bevrijdden Thaise duikers en 
reddingswerkers de groep uit een on-
dergelopen grottenstelsel in het 
noorden van Thailand. De jongens en 
hun coach waren op 23 juni vast ko-
men te zitten in het grottencomplex 
van Tham Luang. Door hevige regen-
val liep de grot deels vol en raakte de 
ingang geblokkeerd. 
Britse duikers lokaliseerden de groep 
negen dagen na hun vermissing, 
waarna een grootschalige reddings-
operatie op gang kwam. Bij de red-
ding kwam een Thaise duiker om het 
leven.

De voetballertjes en hun 25-jarige 
coach kregen een stoomcursus dui-
ken om de grot uit te kunnen komen. 
Daarbij moesten zij op zeker twee 
punten in de grot een groot stuk on-
der water zwemmen.
De reddingsoperatie verliep in drie 
delen. Zondag werden de eerste vier 
jongens uit de grot gehaald, maandag 

volgden nog eens vier jongens. Dins-
dag werd de operatie succesvol afge-
rond toen de vier laatste jongens en 
de coach uit de grot kwamen. Zij zijn 
allen overgebracht naar het zieken-
huis in Chiang Rai, waar ze deze week 
nog moeten blijven. Ze kunnen dus 
niet ingaan op de uitnodiging van de 
wereldvoetbalbond FIFA om naar de 
finale van het WK voetbal in Moskou 
te komen. Maar Manchester United 
heeft de groep en hun redders uitge-
nodigd voor een bezoek aan het Britse 
stadion Old Trafford.
Volgens artsen zijn de jongens naar 
omstandigheden gezond. Ze moeten 
een zonnebril dragen om hun ogen te 
beschermen na ruim twee weken 
duisternis. Voor hun mentale gezond-
heid mogen ze ook nog geen tv kijken.
Twee jongens worden behandeld 
voor ‘milde’ longinfecties. Gelukwen-
sen kwamen uit de hele wereld. <

 
Gerhard Wilts nd.nl/buitenland beeld epa / Rungroj Yongrit 

Redding jongens ‘beste voetbalnieuws’
 ▶ Bangkok

Alle twaalf de voetballers plus hun trainer zijn gered uit de grot in Noord-Thailand, waarin zij ruim twee weken geleden 

vast kwamen te zitten, toen de grot gedeeltelijk onder water liep. De redding vergde veel moed en voorzichtigheid.

De laatste geredden worden naar een 
politiehelikopter gebracht.


