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Avonturenroman brengt
de Vikingen tot leven
door Margreet Terpstra

VIKINGZOON

S

Historische roman

trijd op leven en dood, liefde, opoffering en verraad.
Het komt allemaal aan de
orde in het nieuwe boek
van de Edese schrijver George
Knottnerus. Het is een goed en
vlot geschreven boek dat je niet zomaar weglegt. En waarin Vikingen
tot leven komen als mensen die
meer kunnen dan alleen vechten
en roven. In Vikingzoon, op zoek
naar Avondland beschrijft Knottnerus de ontdekking van Amerika
door Vikingen, honderden jaren
voordat Columbus er in 1492 voet
aan land zette. De hoofdrol is weggelegd voor de koningsfamilie van
Bjornholm, met Harald (koning),
Rala (zijn liefhebbende vrouw),
prins Olav en zijn ondernemende
zusje Zona.
Allemaal hebben ze zo hun eigen
zorgen. Harald heeft een droom:
hij wil Avondland ontdekken, dat
naar verluidt ten westen van
Groenland ligt. Olav houdt zich bezig met de mooie Siva, die onfortuinlijk genoeg de dochter is van
een schipper die hoort bij de koning van het concurrerende buurland Bergland.
Prinses Zona wil vrijheid proeven
en vermomt zich daarom meermalen als jongen om ook avonturen
te kunnen beleven. Rala maakt
zich vooral zorgen dat haar gezin
niet heelhuids zal thuiskeren.
Leuk aan het boek is dat het van-
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uit verschillende perspectieven is
geschreven waardoor je als lezer in
het hoofd kruipt van een groot
aantal personages. Thema’s te over
in het boek: zoals eerder vermeld
de ontdekking van Amerika door
de Vikingen. Drang naar vrijheidsstrijd. Jaloezie – naburige koning

Hoka wil Avondland eerder ontdekken om zo de gunst te winnen
van Rala, die hem in vroeger tijden afwees ten gunste van zijn rivaal. Wraak. Vriendschap.
Vikingen zijn in het boek meer
dan de onbeschofte moordenaars
en plunderaars waar ze vaak voor
gehouden worden. Ze hebben lief,
zijn slim, ontwikkeld en kunnen
wel degelijk vriendschappen onderhouden.
Vikingzoon, op zoek naar Avondland is niet alleen goed geschreven
qua taalgebruik, maar ook qua inhoud. Knottnerus weet goed spanning erin te brengen en te houden. Er zit wel wat verschil in niveau. Terwijl het ene stuk prima
in een avonturenroman voor jonge tieners past, is het andere wat
betreft taalgebruik geschikter voor
een hogere leeftijd. Ook de expliciete beschrijvingen van liefdesscènes zijn eerder bedoeld voor oudere tieners en volwassenen dan kinderen die net van de basisschool afkomen. Ze zijn waarschijnlijk bedoeld om het leven van Vikingen
zo visueel mogelijk te beschrijven,
maar leiden eerder af van het verhaal. Wie de uitgebreide beschrijvingen van werktuigen, omgevingen en situaties wat te lang vindt,
kan die rustig overslaan zonder
het verhaal te missen.
Wat blijft is een boek dat zowel
voor jongens als voor meisjes interessant is door de combinatie van
avontuur en romantiek.

commentaar

Wachtgeld

E

de stopt met de wachtgeldregeling voor raadsleden. Raadsleden die
vanaf 1 september 2012
stoppen met hun werk, kunnen
geen aanspraak meer maken op
dit potje.
Dit besluit, dat de gemeenteraad donderdagavond unaniem
nam tijdens de raadsvergadering, is om meer dan één reden
verstandig.
Allereerst uiteraard om het
geld. Raadsleden die afscheid
nemen, krijgen nu nog maximaal twee jaar een zakcentje
mee. Het eerste jaar krijgen ze
4 procent van de raadsvergoeding (1.500 euro bruto) per gewerkt jaar. Eén jaar raadswerk
levert daarmee 60 euro op, terwijl een raadslid dat er tien jaar
gezeten heeft het tienvoudige
krijgt. Het tweede en laatste
jaar is dat de helft.
Gerekend met het aantal raadsleden dat in Ede aanspraak
maakt op wachtgeld, levert het
nieuwe besluit de gemeente
Ede op termijn 47.000 euro op,
wat in deze tijden van crisis altijd mooi meegenomen is.
De andere reden waarom het
verstandig is dat deze keus ge-

maakt is, is een principiële. Ede
is een van de weinige gemeenten in Nederland waar niet alleen wethouders, maar ook
raadsleden aanspraak kunnen
maken op wachtgeld. Dit potje,
ingesteld bij de invoering van
het dualisme in 2002, zou het
vak van raadslid aantrekkelijker
maken en een verzekering zijn
voor het geval dat raadsleden
moeten stoppen met hun raadswerk. Maar het signaal dat ermee wordt afgegeven aan de
burgers, is niet goed. Wie volksvertegenwoordiger wil worden,
doet dat uit overtuiging. Het is
geen deeltijdbaan en vrijwel iedereen heeft er een gewone
baan naast. Dan past het zeker
in tijden van bezuinigingen
goed als de raad zichzelf niet
blijft voorzien van extraatjes.
Lof daarbij voor
GroenLinks/Progressief Ede,
die het initiatiefvoorstel indiende. De kleine linkse partij telt
slechts 3 van de 39 zetels, maar
wist donderdagavond toch alle
neuzen één kant op te krijgen
met dit voorstel. GL/PE heeft zo
de hele raad een dienst bewezen, want inwoners zullen dit
gebaar ongetwijfeld waarderen.

Reageren?
redactie.ede@gelderlander.nl

wonen 2.0

@redactie

door Saskia Wassenaar

Kussens in de kruipruimte
In Wageningen werken 31 huishoudens aan het energieneutraal maken
van hun woning. Dit gaat een flinke
stap verder dan energie besparen alleen. In De Gelderlander elke maand
een van die huishoudens.

‘V

oordeel van dit huis
is dat binnenmuren
en plafonds van hout
zijn. Dat kost minder
energie om te maken dan beton
en cement en is voordeliger in het
gebruik. Warmte lekt bij ons niet
zo snel weg”, vertelt Monique de

Bie. Met man Erik Soeteman en
zoons Guido (19) en Ruben (17) bewoont zij een hoekwoning in een
rijtje van vier aan de Hazekamp.
„De rest van de Hazekamp is uit
begin jaren tachtig, gebouwd op
het terrein van de vroegere melkfabriek Coberco”, doet De Bie uit de
doeken. „Dit rijtje is bijna tien jaar
later gebouwd. Hier stond eerst
nog een schuur.”
Het is het eerste koophuis voor De
Bie en Soeteman. „We hebben dit
4,5 jaar geleden gekocht. Er was
amper achterstallig onderhoud,

Monique de Bie, Erik Soeteman en zoon Guido.
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maar we hebben wel het een en
ander verbouwd”, vertelt De Bie.
„Er zat een garage aan het huis
vast, maar we hebben geen auto
en daarom hebben we die bij de
huiskamer getrokken. Die hebben
we dus moeten isoleren. En we
hebben vloerverwarming in laten
frezen. Met als voordeel dat we de
ketel niet zo hoog op hoeven te
stoken. Het voelt sneller behaaglijk
aan.”
Het huis is anderhalf keer zo groot
als de huurwoning die het gezin
hiervoor bewoonde. De stookkosten zijn desondanks gehalveerd.
„Maar we zitten nog niet op nul”,
tekent De Bie aan. Zelf vindt ze
het belangrijk om mee te doen
aan het project energieneutraal wonen, omdat ze niet afhankelijk wil
zijn van fossiele brandstoffen. „Als
je iets wilt doen, moet je bij jezelf
beginnen”, is haar credo.
In het huis zat al een zonneboiler,
waarop de douche en wasmachine
zijn aangesloten. Op het dak liggen inmiddels tien zonnepanelen.
Wat het gezin nog meer kan doen
en of 100 procent energieneutraal
sowieso haalbaar is, hopen ze te leren uit het energieadvies op maat
dat in het kader van het project
wordt gemaakt. De Bie: „Een van
de maatregelen die we in elk geval
nog willen nemen, is de kruipruimte beter isoleren, bijvoorbeeld
met thermoskussens.”
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Museumplein
Het probleem van het uitgaanspubliek in Ede is dat het vaak jongeren zijn die uit de bijbelgordel komen, thuis niks mogen en dan helemaal los gaan zodra ze wat vrijheid krijgen.
Vrijheid betekent ook verantwoordelijkheid. Misschien zou het CDA
zijn achterban moeten oproepen
om hun kinderen thuis wat meer
vrijheid te geven, en hen zo met
verantwoording leren omgaan.
Merlijn, via dg.nl

Rem op woningbouw
En nu ook nog eens de rem op de
kantorenbouw. Veenendaal staat
toch in de top... wat betreft leegstand kantoren? Mij verbaast de
nog steeds voortdurende nieuwbouw langs onder meer de A12.
Henri, via dg.nl

Strijd pastorie Harskamp
Het is de pastorie van de Hersteld
Hervormden, een clubje eigenheimers dat wil imponeren. Of dat nu

met het aantal kerkgangers is of de
goothoogte, dat maakt niet uit.
Louwrens, via dg.nl

Wachtgeld Ede gestopt
Waarom alleen raadsleden en geen
wethouders, als je het één doet
dan moet je het ander ook doen.
Walter, via dg.nl

Wachtgeld Ede gestopt (2)
Er is een duidelijk verschil. Raadslid is een parttime baan, raadsleden behouden meestal hun gewone baan ernaast. Wethouder is een
onzekere fulltime job. Een nieuwe
wethouder moet zijn vaste baan
opzeggen voor een onzekere politieke baan. Een wethouder heeft
geen ontslagbescherming, sociaal
plan of wat dan ook. Een wethouder kan per direct door de raad
naar huis worden gestuurd. Wachtgeld is dan op zijn plaats. Over de
hoogte, duur en de voorwaarden
(zoals sollicitatieplicht) kun je van
mening verschillen.
burger, via dg.nl

Wageningen: geld over
Nou, ik zou zeggen gebruik het om
de gemeentelijke belastingen te verlagen. Die gaan immers ook omhoog wanneer men tekortkomt,toch? Eerlijk is eerlijk.
André, via dg.nl

