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In de overgang...
en wat nu?

Tijdens onze voorlichtingsbijeenkomst over de overgang vertellen gynaecologen en de
menopauzeverpleegkundige u alles over deze periode in uw leven.
U bent van harte welkom op dinsdag 30 november om 20.00 uur op locatie Oosterpark.
Aanmelden via telefoonnummer (020) 599 25 55 of voorlichtingscentrum@olvg.nl

Elke dinsdag avondspreekuur tot 20.00 uur. Het OLVG draait door: kijk op www.olvg.nl

Bandrecorder met gruwelijk verhaal

Keer op keer had de 54-jarige
Ier Christie Fagan het op
een lopen gezet als de gele-
genheid zich voordeed.

Dat was niet makkelijk. De muren
van de instelling waar hij veertig
jaar geleden zat, hadden overal
ogen en oren en zijn bewakers wa-
ren wreed. Ook als hij niet was weg-
gelopen trouwens. Ze sloegen hem
sowieso wel in elkaar, vernederden
hem en misbruikten hem zowel li-
chamelijk als geestelijk.

In het Parool Theater speelde gis-
teravond een bandrecorder de
hoofdrol op een verder leeg podi-
um. Ademloos luisterden de bezoe-
kers naar een stotterende Fagan die

struikelend over zijn woorden zijn
gruwelijke verhaal vertelde. Het
verhaal van Fagan staat niet op
zich. De instelling waarin hij zat
was een kostschool, zijn bewakers
waren katholieke geestelijken.

Fagan is een van de 35.000 kinde-
ren die in katholieke Ierse weeshui-
zen, werkhuizen en scholen de laat-
ste zestig jaar zijn gefolterd en ver-
kracht.

Dat het verhaal van Fagan naar
buiten is gekomen, is te danken aan
Ciaran Cassidy (32), de maker van
de radiodocumentaire The runners,
en aan gastvrouw Tjitske Mussche
(28) die het verhaal gisteren liet ho-
ren. Het verhaal werd vorig jaar uit-

gezonden op de Ierse radio, twee
maanden nadat het bewijs van het
jarenlange misbruik door de Ierse
katholieke kerk uitgebreid uit de
doeken was gedaan in het Ryan Re-
port. De documentaire won ver-
schillende grote prijzen en Fagan
werd beroemd binnen en buiten
Ierland. Voor een camera zijn ver-
haal vertellen wil hij echter nog
steeds niet.

Het verhaal van Fagan maakt deel
uit van de serie Grenzeloos geluid,
die het komende jaar elke twee
maanden te zien én te beluisteren is
in het Parool Theater.

MARIANNE LAMERS

parool theater

ADVERTENTIE

De coffeeshophouder heeft in zijn
aangifte verklaard vermoedelijk zes
dagen in de kelder van de Maasme-
chelse villa te hebben gezeten, ver-
volgens een maand in een andere
kamer in die woning, daarna een
week of twee elders, om uiteindelijk
weer in de villa te worden vastgezet.
Aanklaagster Hoekstra zei op (weer)
een inleidende zitting dat Faggouss
‘ernstig getraumatiseerd is’ door de
‘middeleeuwse ontvoering’. Hij is in
Marokko, maar wordt binnenkort
bij de onderzoeksrechter verhoord.

Gisteren draaide de zaak om ver-
moed ontvoerder Dalibor G. (37) uit
Bosnië en beweerd gijzelnemer Ha-
mid el H. (26), die door zijn broer is
aangewezen als gebruiker van een
Renault Kangoo die geregeld vanuit

Nederland naar de Rijksweg is gere-
den waaraan de bewuste villa staat.

G.’s dna zat op een bivakmuts in
het busje waarmee Faggouss is ont-
voerd. El H.’s dna zat op huisraad,
een tandenborstel, scheermesjes en
op papieren die in de Kangoo lagen.
Buren herkenden hem, in tweede
instantie, als huurder van de villa.

Hun advocaten Frank Janzing (G.)
en Jan-Hein Kuijpers (El H.) vroegen
de rechtbank tevergeefs hun cliën-
ten vrij te laten. Kuijpers protesteer-
de tegen het voornemen Faggouss
via zijn advocaat inzage te geven in
het dossier. Over dat verzoek moet
de onderzoeksrechter maar oorde-
len, vond de rechtbank.

De behandeling van de ontvoering
is waarschijnlijk in het voorjaar.

FRANS BOSMAN

AMSTERDAM – De piek in het
aantal nieuwe hiv-infecties on-
der homomannen is niet alleen te
wijten aan onveilige seks. Omdat
steeds meer mannen zich laten
testen, komen er ook meer infec-
ties aan het licht.

Dat zegt Wim Zuilhof van de Scho-
rerstichting. Toch vindt Zuilhof dat
de cijfers die Frank de Wolf, direc-
teur van de Stichting HIV Monito-
ring, gisteren bekendmaakte, ui-
terst serieus genomen moeten wor-
den.

Het afgelopen jaar is bij 850 homo-
seksuele mannen hiv vastgesteld,
het virus dat aids veroorzaakt. Dat
is een groter aantal dan in het begin
van de aidscrisis, begin jaren tach-
tig. Ongeveer een derde van de geïn-
fecteerden woont in Amsterdam.

Van een seksuele zorgeloosheid
onder homomannen, of ‘hiv-opti-
misme’ zoals Zuilhof het noemt,
lijkt geen sprake. “Homomannen
zijn zich nog steeds bewust van de
noodzaak om veilig te vrijen. De
meerderheid gebruikt condooms.”

Donderdag publiceerde de Scho-
rerstichting cijfers uit eigen onder-
zoek. Elk jaar ondervraagt Schorer
3500 homomannen naar hun seksu-
ele gedrag, eventueel opgelopen
soa’s en of ze zich hebben laten tes-
ten op hiv. Zuilhof: “We moedigen
sinds tien jaar het testen actief aan,
dus worden er meer infecties gevon-
den. Maar ook het leven is seksueler
geworden. Een ontmoeting via in-
ternet is snel geregeld. En mannen

die zo daten hebben vaker moeite
met veilige seks.”

Dat is tegelijkertijd de groep die
moeilijk bereikbaar is, weet hij. Een
kwart van de mannen die meewerkt
aan het Schoreronderzoek, zegt nog
nooit getest te zijn op hiv. Zeventig
procent van die groep geeft aan dat
ook niet van plan te zijn.

Frank de Wolf vermoedt dat homo-
mannen die risico’s hebben gelo-
pen zich pas laten testen als ze fy-
siek wat merken. Dat is jammer,
vindt hij. “Want hoe vroeger je met
behandelen begint, hoe beter het
is.” Bij een goede en tijdige behan-
deling ligt de levensverwachting
slechts twee jaar onder die van ie-
mand zonder hiv. Daarmee is hiv
een chronische ziekte geworden die
volgens de klinisch retroviroloog te
vergelijken is met diabetes.

De preventiecampagnes moeten
doorgaan, zegt hij. “Want tot we een
vaccin hebben, zal hiv overgedra-
gen worden.” Het virus vernietigt
het afweersysteem en veroorzaakt
uiteindelijk aids. Nu is de richtlijn
met medicatie te beginnen als het
aantal afweercellen onder een be-
paalde waarde zakt (350 CD4-cellen
per milliliter bloed).

Uit onderzoek onder 45.000 hiv-
dragers blijkt dat de groep die zo
lang wacht, een dertig procent gro-
tere kans heeft om aan aids te over-
lijden dan mensen die eerder met de
behandeling beginnen. In de VS is
de norm daarom al opgetrokken
naar 500 CD4-cellen.

Het OLVG biedt van 29 november
tot 4 december weer een gratis snel-
le hiv-test aan.

in zaak-Faggouss

‘Meer hiv-tests,
meer infecties’ JORIS VAN EGMOND

AMSTERDAM – Film- en televi-
sieregisseur Frans Weisz ligt in
de clinch met zijn huisbaas over
de huurprijs van zijn woning aan
de Prinsengracht. De rechter
moet aan de slepende ruzie een
einde maken.

De huisbaas van Weisz eiste don-
derdag in hoger beroep meer dan
een verdubbeling van de huurprijs
om geen verlies te maken. Weisz
vindt dat onterecht. Hij woont al
sinds 1988 in het pand en de huis-
baas, die het pand in 2002 kocht,
kan niet ineens de huur verdubbe-
len.

Nu betaalt de filmmaker, winnaar
van twee Gouden Kalveren, onge-
veer 1050 euro huur per maand. Een
schijntje voor een bovenhuis in
hartje centrum dat drie verdiepin-
gen hoog en 220 vierkante meter
groot is. “We hebben berekend dat
de huisbaas al 1683 euro per maand
nodig heeft om uit de kosten, zoals
verzekeringen en onderhoud, te ko-
men,” zegt Huib Hielkema, advo-
caat van de huisbaas, die zelf niet
met zijn naam in de krant wil. Om
het verhuren ook lonend te maken,
wil hij een huurprijs van ten minste
2400 euro per maand.

Sinds de huisbaas, die zelf in het
benedenhuis woont, het pand acht
jaar geleden voor ongeveer een mil-
joen euro kocht, stelde hij voor de
huur fors te verhogen.

Daarop stapte Weisz in 2004 naar
de huurcommissie. Die kwam tot de
conclusie dat Weisz op basis van het
puntensysteem voor huurwoningen

zelfs 750 euro minder hoefde te be-
talen. Na de rechtbank wordt de
zaak nu door het gerechtshof be-
handeld.

Ondertussen wordt de ruzie juri-
disch gezien steeds interessanter.
Want als de rechter de huisbaas ge-
lijk geeft, wordt het voor verhuur-
ders voortaan makkelijker huurprij-
zen te verhogen. “Het achterliggen-
de verhaal gaat over de perversiteit
van de woningmarkt,” stelt Hielke-
ma.

In Nederland geldt dat huurders
beschermd worden tegen verhuur-
ders bij een huurbeëindiging.
“Maar dat is in strijd met het Ver-
drag van de Rechten van de Mens
waarin staat dat verhuurders een
redelijk rendement moeten heb-
ben,” vindt de advocaat. Hij beroept

zich ook op een roemruchte uit-
spraak van het Europees Hof in een
soortgelijke zaak in Polen.

Volgens Frans Panholzer, advo-
caat van Weisz, heeft Hielkema
geen poot om op te staan. Anno
2010 is de woning aanzienlijk waar-
devoller dan acht jaar geleden.
“Dan kun je niet stellen dat de ver-
huur onrendabel is. De huisbaas
heeft een inschattingsfout gemaakt
door het pand aan te kopen. Hij
dacht toen dat het ging om een kan-
toorruimte. In dat geval kun je de
huurprijs makkelijker verhogen.
Maar voor een woonhuis gelden an-
dere regels.”

Frans Weisz vertelt dat hij de situa-
tie erg naar en bedreigend vindt.
Verder wil hij er niets over kwijt.

Eind dit jaar volgt de uitspraak.

De woning van Frans Weisz aan de Prinsengracht. FOTO MONA VAN DEN BERG

Slepende ruzie over huur

Wereld Aidsnacht
Van een verslaggever

AMSTERDAM – De jaarlijkse Lo-
veDance wordt op 1 december,
Wereld Aidsdag, voor het eerst
uitgerold over een groot deel van
het Amsterdamse uitgaansleven.

De organisatoren noemen het We-
reld Aidsnacht. “Van zonsonder-
gang tot het ochtendgloren zingen,
dansen, praten en proosten op het
leven en de liefde.”

De feestelijke nacht is bedoeld als
tegenwicht van de ingetogen ma-
nier waarop de aidsdoden jaarlijks
worden herdacht, zeggen Peter van
Vught en Miel Hollander. Vanaf au-

gustus hebben ze met een groep
vrijwilligers gewerkt om het feest
een zo breed mogelijke basis te ge-
ven.

Centraal in het nachtelijke festival
staat LoveDance, de inmiddels
achtste editie vol extravaganza ten
bate van het Aids Fonds in Paradi-
so. In totaal doen negentien locaties
mee. Van de Melkweg tot de Supper-
club en de Sugar Factory, van
Church tot Studio 80. De organisatie
mikt uitdrukkelijk ook op het hete-
ropubliek om de risico’s van onvei-
lige seks onder de aandacht te bren-
gen.

www.wereldaidsnacht.nl


