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De schop was voor keukenhulp Li de druppel

Wi e : Li F.(45)
Kwe st i e : Baas
met hakbijl
ge s l a ge n
Wa a r: Utrecht
( re c ht b a n k
Midden-
Nederland)

Door�onze�redacteur
Merel�Thie

Twee snijwonden op zijn
hoofd, een van 6 centime-
ter en een van 9. Bloed in
de hersenen onder een van

de snijwonden. Dat waren de ver-
wondingen die de eigenaar van een
Chinees wokrestaurant had nadat
een werknemer hem in de keuken
te lijf ging met een hakbijl.

Toen de echtgenote van de eige-
naar de keuken binnenkwam, zag ze
hoe haar bloedende man werd vast-
gehouden door de keukenhulp, Li F.
(45). Hij had de bijl in zijn handen.

Ze wist dat haar man ontevreden
was over Li’s werk in de keuken.
Nadat hij in 2017 uit China was ge-
komen, was al snel gebleken dat hij
geen ervaring had als kok – de baan
waarvoor hij was gekomen. Als
keukenhulp was Li volgens haar
man te langzaam.

Li zegt dat zijn baas hem klei-
neerde, uitschold en mishandelde.
Dat hij werd uitgescholden, is een
keer gehoord door een andere me-
dewerker, maar niemand bevestigt

dat hij fysiek mishandeld werd.
Na anderhalf jaar explodeerde hij,

toen de eigenaar hem tegen zijn
kont schopte. De eigenaar heeft be-
vestigd dat hij Li een „t i k j e” gaf met
zijn voet om hem aan te sporen te
doen wat hij hem had gevraagd. Dat
de eigenaar Li’s reactie niet had zien
aankomen, bleek wel uit het feit dat
hij hem aanspoorde op het moment
dat Li een hakbijl in zijn handen had.

Als de zaak door de rechtbank
wordt behandeld, zit Li acht maan-
den in voorarrest. Hij draagt een
verfomfaaid wit T-shirt. Een tolk
vertaalt zijn woorden, die geëmoti-
oneerd lijken te worden uitgespro-
ken. Gedragswetenschappers con-
cludeerden dat hij vermoedelijk be-
nedengemiddeld intelligent is,
maar zeker daarvan zijn ze door de
taalbarrière niet. Li kan lezen en
schrijven in het Chinees, maar
heeft hulp nodig als hij officiële for-
mulieren moet invullen.

De eigenaar van het restaurant is
ook bij de zitting. Hij meldde zich
bij de balie van de rechtbank als
„het slachtoffer”. Ook hij spreekt
nauwelijks Nederlands. Als Li aan

het woord is, schudt hij soms ‘n e e’.
De voorzitter van de rechtbank

vraagt Li of er iets speciaals was ge-
beurd, die dag. Li legt uit dat hij het
pesten al zo lang had verdragen, dat
hij er ineens niet meer tegen kon.
„Waarom liep u niet weg toen u
boos werd?”, vraagt één van rech-
ters. „Ik had niemand en geen plek
om heen te gaan.”

„Wist u dat uw baas niet tevreden
was over u?”

„Dat zei hij om me minder loon te
kunnen geven.”

Na de aanval in de keuken heeft
Li aangifte gedaan van uitbuiting.
Het OM heeft die aangifte „serieus
o p ge p a k t ”, zegt officier A. Fellin-
ger, maar heeft geen aanwijzingen
gevonden dat Li werd uitgebuit. „Je
mag in Nederland langer dan 40
uur per week werken”, zegt zij. Li
woonde weliswaar boven het res-
taurant, maar kon buiten werktijd
gaan en staan waar hij wilde. Dat
blijkt wel uit het feit dat hij gere-
geld in het casino kwam. „Zijn baas
was misschien niet de beste werk-
gever van Nederland”, zegt de offi-
cier. „Misschien was het zelfs een

slechte werkgever, maar dat is niet
s t r a f b a a r.” Wat haar betreft is po-
ging tot doodslag bewezen.

Volgens Li’s advocaat kreeg hij op
papier misschien voldoende be-
taald, maar was er sprake van een
schijnconstructie omdat hij in cash
een deel van het geld moest terug-
geven. Li heeft twee kinderen en
een vrouw in China. Zijn advocaat
vindt dat sprake was van psychi-
sche overmacht. Toegeven dat het
niet lukt om in het buitenland inko-
men te genereren voor je gezin, was
vanuit Li’s perspectief geen moge-
lijkheid. Zeker niet in het licht van
de Chinese cultuur, zegt de advo-
caat, waarin loyaliteit en onderda-
nigheid belangrijk zijn.

De rechtbank vindt dat Li wel an-
dere opties had, zoals stoppen met
het werk. Dat er in de Chinese cul-
tuur druk is om inkomen te genere-
ren, maakt dat niet anders. Met zijn
daden heeft Li bewust de kans aan-
vaard dat hij zijn baas dodelijk zou
verwonden. Hij krijgt een gevange-
nisstraf van 24 maanden. Daarna zal
hij het land moeten verlaten, want
zijn verblijfsvergunning is verlopen.
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Oud-V VD-voorzitter
Henry Keizer (58)
ove r l e d e n

AMSTERDAM.�Vo o r m a l i g
VVD-voorzitter Henry Kei-
zer is zaterdag na een kort
ziekbed overleden in Den
Haag. Dat meldt ANP. Zijn
overlijden was onverwacht.
Keizer (58) was van 2014 tot
2017 voorzitter van de VVD.
Hij raakte in opspraak we-
gens de overname van uit-
vaartbedrijf de Facultatieve
Groep, waarvan hij de raad
van bestuur voorzat. Onder-
zoeksplatform Follow the
Money meldde dat Keizer in
2012 voor veel te weinig geld
het bedrijf had overgeno-
men. Keizer sprak van „on -
ware beschuldigingen en in-
s i n u at i e s ”. Hij legde in 2017
het voorzitterschap van de
VVD neer „om de partij niet
verder in diskrediet te bren-
ge n”. De VVD reageerde
„met grote verslagenheid”
op de dood van Keizer. (NRC)

V�LU�C�H�T�E�L�I�N�G�E�N

‘Situatie op Antillen
is onhoudbaar’

AMSTERDAM.�De situatie
van tienduizenden gevluch-
te Venezolanen op Aruba en
Curaçao – beide onderdeel
van het Koninkrijk der Ne-
derlanden – is onhoudbaar,
volgens het Rode Kruis. De
hulporganisatie roept lokale
overheden en de Nederland-
se autoriteiten op om tot een
structurele oplossing te ko-
men. Hoe die eruit moet
zien, „dat is aan de overhe-
den zelf”, zegt een woord-
voerder. Het Rode Kruis
noemt als voorbeeld de bed-
b ro o d - b a d vo o r z i e n i nge n
van Nederland voor vertrek-
plichtige asielzoekers. „Op
dit moment is er een gebrek
aan beleid op de eilanden.”
Het Rode Kruis schat dat
z o’n 15.000 Venezolanen op
Aruba verblijven en 25.000
op Curaçao. (NRC)

L�I�ST�E�R�I�A

AH waarschuwde
niet voor halalvlees

AMSTERDAM.�Albert Heijn
heeft twee dagen verzuimd
klanten op te roepen moge-
lijk met listeria besmet ha-
lalvlees niet op te eten en
terug te brengen naar de
winkel. Dat zei de super-
marktketen zondag tegen
de NOS. Albert Heijn haalde
de producten van het merk
Wahid vrijdag uit de schap-
pen. Inmiddels is op de
website van het concern als-
nog een waarschuwing ver-
schenen. Zondag begon de
Belgische tak van Albert
Heijn wel een terugroep-
actie voor de Wahid-pro-
ducten in kwestie, zoals kal-
koenham, kipboterham-
worst en rundersalami. Dat
dat in Nederland niet ge-
beurde, noemt een woord-
voerder van Albert Heijn bij
de NOS „s l o rd i g ”. (NRC)

Onderwijsmerrie Faldo (18) mag
met pensioen in paardenrusthuis

R�E�P�O�RTAG�E�UNIVERSITEIT�UTRECHT

Nederlandse studenten
diergeneeskunde kunnen
oefenen op achttien
onderwijspaarden. Dat is
strikt geprotocolleerd.

Door�onze�redacteur
Ellen�de�Bruin

SOEST.�Nee, niet alle dierenartsen in
Nederland hebben ooit hun arm in
het achterste van Faldo gestoken,
lacht paardenarts Yteke Elte. Maar
wel een flink aantal. Sinds haar derde
werkte Faldo als onderwijsmerrie bij
de faculteit Diergeneeskunde van de
Universiteit Utrecht (UU), waar Elte
docent Paard is en de Ambulante Kli-
niek voor Paarden leidt. Faldo was
ook rijpaard op studentenrijvereni-
ging De Solleysel en, indien nodig,
paardenbloeddonor. Maar nu is ze
achttien en met pensioen.

Vijftien jaar lang heeft de bruine
merrie met witte bles toegestaan dat
beginnende studenten naar haar hart
en longen luisterden, verband bij haar
aanlegden, haar pezen en gewrichten
betastten en haar rectaal leerden ‘op-
vo e l e n’. Voor dat laatste beschikt de
UU sinds drieënhalf jaar ook over een
Haptic Horse, een robotpaardenach-
terste waarin organen voor het gevoel
levensecht worden nagebootst, met
inprogrammeerbare afwijkingen en
al. Maar levende paarden blijven no-
dig, zegt Elte; uiteindelijk moeten de
studenten levende paarden leren be-
handelen. In 2016 waren er volgens
paardensportbond KNHS 4 5 0.0 0 0

p a a rd e n in Nederland. De opleiding
in Utrecht, de enige faculteit Dierge-
neeskunde in Nederland, heeft acht-
tien onderwijspaarden.

Sinds dinsdag staat de gepensio-
neerde Faldo tussen andere bejaarde
paarden in een malse weide in Soest.
Ze is niet zo brutaal als weigenoot Ros,
een forse knol met veel hippiehaar die
in het failliete pretpark Land van Ooit
heeft gewerkt en nu meteen zijn snuit
tegen het bezoek komt duwen. Nee,
Faldo is rustig, vriendelijk. Ze laat
zich gezellig aaien. Binnenkort mag
ze naar Paddock Paradise, een terrein
van negen voetbalvelden groot dat de
natuurlijke leefomgeving nabootst.

Ponytram- en politiepaard
Wei en paddock zijn onderdeel van
De Paardenkamp, een paardenrust-
huis waar nu 128 oudere paarden wo-
nen. In 1962 werd het opgericht door
dierenbeschermer C.J. ’t Hart, die ou-
de paarden van de slacht wilde red-
den. Voormalig ponytrampaard Elsje
is er ooit vijftig geworden, het oudste
paard in Nederland. De meeste bewo-
ners verblijven er omdat ze niet meer
bereden kunnen worden, vertelt be-
heerder IJsbrand Muller. Er zijn ook
oud-politiepaarden. „Wij proberen
bejaarde paarden van een welver-
diende oude dag te laten genieten.”
Zelf geniet Muller ook. „Vroeger was
ik agrarisch ondernemer. Na mijn
eerste werkdag op De Paardenkamp,
vijftien jaar geleden, dacht ik: zo, nu
hoef ik nooit meer echt te werken.”

De universiteit had al eerder een
onderwijspaard naar De Paarden-
kamp gebracht: Oebele, een Fries die

Paardenarts�Yteke�Eltemet�Fa�l�d�o,�die�sinds�haar�derde�als�onderwijsmerrie�werkte.�Links�staat�Ro�s�,�die�is�overgekomen�van�het�failliete�pretpark�Land�van�Ooit.
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van Freddy Heineken is geweest. Die
schonk hem aan koningin Beatrix;
voor Oebele in Utrecht kwam, heeft
hij nog voor de Gouden Koets gelo-
pen. Oebele woonde in De Paarden-
kamp vanaf 2010, tot hij in 2012 aan
een hersenbloeding overleed.

Toen Faldo wat ongeduldiger werd
met de studenten en artrose kreeg,
dacht Yteke Elte meteen aan De Paar-
denkamp. Als oud-werkpaard kon
Faldo daar met voorrang en al op haar
18de terecht – voor oud-rijpaarden
ligt de grens bij 20 jaar en is de wacht-

lijst gesloten. Faldo is nu eigendom
van De Paardenkamp; studenten en
docenten van de Utrechtse universi-
teit kunnen haar wel bezoeken.

Voormalig eigenaren van oud-rij-
paarden komen ook wel naar ‘h u n’
dier kijken, zegt Muller. „S ommige
mensen iedere dag, anderen minder
v a a k .” Hij hoopt in elk geval altijd dat
ze donateur blijven; daar is De Paar-
denkamp volledig afhankelijk van.

De opleiding diergeneeskunde
heeft er alweer een nieuw onderwijs-
paard bij: Hera (7). Haar eigenaars
hadden minder tijd voor haar. Soms
koopt de universiteit paarden, maar
Faldo (indertijd een weesveulen) en
Hera zijn gedoneerd. En ja, in zo’n
geval moet je een gegeven paard wél

Bij ‘proefdier ’ denk ik aan
een aap in een kooi

Yteke�Elte�p�a�a�rd�e�n�a�r�t�s

in de bek kijken („m o n d”, verbetert
Muller), want niet elk paard is ge-
schikt als onderwijspaard.

Een paard met een slecht humeur
Een paard met een slecht humeur is
geen goed idee. Een hengst is te on-
voorspelbaar; alleen merries of rui-
nen (je-weet-wel-hengsten) zijn ge-
schikt. „Het moet veilig blijven”, zegt
Elte. „Een paard weegt zeshonderd
kilo. En sommige eerstejaarsstuden-
ten hebben totaal geen paardenach-
tergrond. Een handjevol is echt bang.”

Maar Hera is lief genoeg. Nu mogen
de studenten op haar oefenen. Het is
allemaal strikt geprotocolleerd, ver-
telt Elte. Alles waar je een dier mee
kunt belasten, valt onder de Wet op
de dierproeven. „Bij het woord proef-
dier denk ik aan een aap in een kooi”,
zegt Elte. „Maar bij ons vallen daar de
onderwijspaarden onder.”

Net als alle andere onderwijsdie-
ren. De opleiding diergeneeskunde
heeft onder meer onderwijshonden, -
katten, -konijnen, -runderen, -var-
kens. Krijgen die ook een goed pensi-
oen? Dat hangt ervan af, zegt Wim de
Leeuw, hoofd van de Instantie voor
Dierenwelzijn van de universiteit.
„Als organen interessant zijn voor on-
derzoekers is dat de eerste keus, want
dan kun je andere dieren s p a re n .”

Als dat niet zo is, wordt er gezocht
of medewerkers of studenten een
dier willen hebben, of k i n d e r b o e rd e -
rijen. „En we zijn nu net begonnen te
proberen om, onder voorwaarden,
ook ratten en muizen te herplaatsen.
Ratten zijn heel sociaal en kunnen
leuke gezelschapsdieren zijn.”

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2019:4414&amp;showbutton=true&amp;keyword=ECLI%3aNL%3aRBMNE%3a2019%3a4414
https://www.uu.nl/nieuws/high-tech-robot-kunstpaard-bij-de-faculteit-diergeneeskunde-goed-voor-dierenwelzijn-onderwijs
https://www.uu.nl/nieuws/high-tech-robot-kunstpaard-bij-de-faculteit-diergeneeskunde-goed-voor-dierenwelzijn-onderwijs
https://www.knhs.nl/kennisbank/publicaties/brochure-nederland-paardenland/
https://www.knhs.nl/kennisbank/publicaties/brochure-nederland-paardenland/
https://www.paardenkamp.nl/
https://www.paardenkamp.nl/
https://www.paardenkamp.nl/
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