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Het lijkt de wereld op zijn kop: be-
drijven die solliciteren bij potentiële 
werknemers. Omgekeerd sollicite-
ren, noemt uitzender Randstad het. 
Bij elf vestigingen van het uitzend-
concern kregen ondernemers de 
kans zichzelf te presenteren. Kan-
didaten beslisten vervolgens zelf 
met welk bedrijf ze verder wilden 
gaan. Het omgekeerd solliciteren 
bevalt zowel de werkgevers als de  
potentiële werknemers, die op de 
krappe arbeidsmarkt eisen kunnen 
stellen.  

Rollen nu omgedraaid: 
bedrijf komt solliciteren

ECONOMIE // 20-21

Keepster Sari van Veenendaal 
(foto) komt niet meer in actie op het 
EK voetbal voor vrouwen. Van Vee-
nendaal liep tijdens de openings-
wedstrijd van zaterdag tegen Zwe-
den een schouderblessure op. Uit 
nader onderzoek is gebleken dat ze 
dit EK niet meer kan meedoen. „Het 
is verschrikkelijk nieuws. Sari is veel 
meer dan een speler van onze se-
lectie. Ze is onze aanvoerder en een 
heel belangrijke leider. We gaan 
haar enorm missen”, stelt bonds-
coach Mark Parsons.

Oranje-vrouwen op EK 
verder zonder aanvoerder

SPORT // 2-3

De Nederlandse wielerploeg Jum-
bo-Visma en UAE Team Emirates 
van geletruidrager Tadej Pogacar 
kunnen opgelucht ademhalen. Hun  
renners testten – net als die van alle 
andere ploegen – negatief op coro-
na en kunnen vandaag starten in de 
tiende etappe van de Tour de Fran-
ce. Bij het hele peloton werd na  aan-
komst van de negende etappe zon-
dag een snelle antigeentest afge-
nomen. Gisteren,een rustdag in de 
Ronde van Frankrijk, werden de re-
sultaten daarvan bekendgemaakt. 

Testen in Tour brengen 
geen corona aan het licht 

SPORT // 4

Voor de rol van duivel in zijn bewer-
king van de klassieke opera ‘Der 
Freischütz’ heeft Opera Zuid „een 
heel speciale acteur” gevonden: 
Ger Koopmans. „Hij is iemand die in 
negatieve en positieve zin opvalt, 
dat past bij het dualisme van zijn 
rol”, zegt zakelijk leider Fenna Ogra-
jensek. Met zijn opvallende rol 
kruipt de voormalig gedeputeerde 
en oud-schutterspresident in de 
huid van het pure kwaad. „Maar als 
ze mij voor de rol van engel hadden 
gevraagd, had ik het ook gedaan.” 

Ger Koopmans speelt de 
duivel in ‘Der Freischütz’

LEEF // 2-3

Europa sinds de Tweede Wereld-
oorlog. Volgens Ollongren had de 
internationale gemeenschap 
beloofd om de mensen in de 
enclave te beschermen. „In de 
veronderstelling dat het genoeg 

zou zijn. Ook Nederland deed 
daaraan mee, met de beste 
intenties”, sprak de minister 
gisteren in Potocari. Ze zei het 
leed van de nabestaanden niet te 
kunnen wegnemen. „Maar wat we 

Minister Kajsa Ollongren 
bood gisteren in Bosnië 
en Herzegovina namens 
de Nederlandse regering 
excuses aan voor het feit 
dat de massamoord in 
1995 niet kon worden 
voorkomen.  Foto anp

wel kunnen doen is de geschiede-
nis recht in de ogen kijken.”

‘Eerste stap’
Voor vredesorganisatie PAX hoort 
daar ook bij dat fouten worden 
benoemd. „Maar de minister 
verzuimde specifieke Nederland-
se fouten te benoemen. Zulke 
fouten zijn benoemd in talloze 
getuigenverklaringen van overle-
venden en in vele rapporten en ze 
zijn ook vastgelegd in twee 
uitspraken van de Hoge Raad. 
PAX noemt de Nederlandse 
excuses „een welkome eerste 
stap, maar ontoereikend”. Ze 
organisatie roept de regering op 
gesprekken te starten met 
overlevenden en nabestaanden. 
„Zulke gesprekken moeten leiden 
tot een gezamenlijke formulering 
van de belangrijkste feiten en van 
de fouten die in Srebrenica zijn 
gemaakt.”

Trots?

Ben ik trots op Limburg? Ik weet 
het niet. Trots is een verwarrend 
begrip. Is de plek waar de baar-
moeder je toevallig loosde, iets om 
trots op te zijn? Is trots niet iets 
dat je alleen maar kunt zijn op 
dingen die je zélf hebt klaarge-
speeld: je eigen huis gebouwd, 
puur op wilskracht de marathon 
uitgelopen, een loodzware studie 
afgemaakt? Dat zou je zeggen ja. 
Maar toch kan ik ook niet ontken-
nen dat ik trots voel dat mijn 
jongste zoon geboren is in Rome, 
de fraaiste stad ter wereld waar ik 
vier jaar woonde en de deur naar 
het eeuwige soms even voor mij op 
een kier ging. 
Heel dubbel, al die gevoelens. Mijn 
vader was Limburger, mijn 
moeder Brabantse. Thuis spraken 
we Nederlands, op straat plat. 
Zeker, ik voel me Limburger, maar 
niet uitbundig. Ben toch meer een 
lightversie. Want Limburgse trots 
gaat vaak te gemakkelijk over in 
gejubel en benepen chauvinisme. 
Zo bijzonder zijn we niet. Ook 
andere provincies hebben wel een 
paar bunder ‘bronsgroen eiken-
hout’ waar ‘het nachtegaaltje 
zingt’. 
Mooi vind ik het wel als lui van 
elders, onverdachte buitenstaan-
ders, lyrisch worden over wat 
Moeder Natuur hier in elkaar 
heeft geknutseld. ‘Nederland zit 
vol met schitterende plekken, 
maar er gaat natuurlijk niets 
boven de adembenemende 
schoonheid van Zuid-Limburg’, 
schreef NRC zaterdag in de 
bespreking van een nieuwe 
wandelgids over het Limburgse 
Heuvelland. O, wat voel ik me dan 
Limburger. Ik las het nog een keer. 
Wel niet zo leuk voor al die andere 
wandelgidsen. Die gaan alleen nog 
voor zilver. 

Gerard
Kessels

Aan de kant

Reageren? 
gerard.kessels@delimburger.nl

In Den Haag komt een 
monument voor de 
slachtoffers van de 
genocide in Srebreni-
ca. De Haagse 
wethouder en 
oud-Dutchbatter 
Anne Mulder heeft 
dat gisteren op het 
Malieveld bekendge-
maakt in zijn toe-

spraak tijdens de 
herdenking van de 
volkerenmoord in 
1995. 
Volgens Mulder 
maakt Srebrenica 
deel uit van de 
Nederlandse geschie-
denis. „Een monu-
ment dat herinnert 
aan de ruim achtdui-

zend slachtoffers die 
na de val van de 
enclave in koelen 
bloede zijn vermoord. 
En komende genera-
ties bestuurders er 
ook toe maant om 
humanitaire interven-
ties zo op te zetten 
dat zij werkelijk kans 
van slagen hebben.”

Monument slachtoffers in Den Haag


