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Onlangs was het kaartje linksboven 
(figuur 1) tijdens de lunchpauze op 
het instituut waar ik werk een bron 

van discussie. Het verscheen op 30 juni in de 
Twentse Courant Tubantia bij een artikel over 
het hoogste punt van Enschede. Volgens de 
krant was dat 65m boven NAP, bij een bekend 
wokrestaurant. Vervolgens stond dat hoogste 
punt afgebeeld op de verkeerde plaats, want 
die Chinees zit wel op de oostelijke uitvals-
weg (de Gronausestraat), maar veel dichter 
bij het centrum, ongeveer waar het punt voor 
50 tot 60m staat. Vanaf daar loopt de weg 
overduidelijk naar beneden, richting het 
 riviertje de Glane op de Duitse grens. Maar 
de kleuren en hoogtelijnen in de kaart 
 suggereren dat het landschap omhoog loopt 
richting Duitsland...

Het is natuurlijk makkelijk de makers van 
wat krantenredacties een infographic noemen 
af te kraken, maar zouden we het zelf beter 
kunnen? In deze tijden van Google Maps en 
Wikipedia moet het toch eenvoudig zijn het 
hoogste punt van Enschede te vinden. Dat 
blijkt tegen te vallen. De eerste hit in de 
 zoekmachine leidt ons naar MapTools (www.
zonums.com/gmaps/maptool.php), een site 
waar je op een willekeurige plek in de wereld 
kunt klikken en dan de hoogte ziet. Maar je 
kunt niet vragen: wat is het hoogste punt? 
 Ingezoomd op Enschede vinden we zo na veel 
geklik in het noordoosten van de gemeente 
een punt van maar liefst 75m (figuur 2). 
Maar nergens op deze site komen we er-
achter waar de hoogtedata vandaan komen 
en aan de lunchtafel werd de betrouwbaar-
heid ervan in twijfel getrokken. 

In Nederland is Rijkswaterstaat verant-
woordelijk voor de officiële hoogtecijfers en 
houdt daartoe het Actueel Hoogtebestand 
 Nederland (AHN) bij. Deze bevat nauwkeurige 
hoogtemetingen, verricht met laser altimetrie. 
Maar de gegevens zijn niet zomaar gratis 
 beschikbaar. We kunnen er alleen naar kijken 
op de website www.ahn.nl en, op dezelfde 
manier als bij MapTools, proberen een hoog 
punt te vinden door herhaald klikken. Voor 

hetzelfde punt vinden we hier een hoogte 
van 58.54m (figuur 3). Dat getal wordt met 
meer instemming begroet, maar de carto-
grafen onder ons merken op dat zo’n website 
wel grappig is, maar onbruikbaar om een 
overzicht van de hoogte in Enschede te 
 krijgen. Daarvoor werkt de traditionele topo-
grafische kaart (figuur 4) eigenlijk nog het 
best. Hier zien we hoogtelijnen en hoogte-
cijfers, en zo kunnen we bijvoorbeeld afleiden 
dat de Stokhorstlaan eerst in oostelijke rich-
ting omhoogloopt naar ergens tussen de 60 
en 61,8m en dan weer afloopt richting Wallen-
beek en verder oostwaarts. Het zou mooi zijn 
als je deze informatie ook van de AHN-site 
zou kunnen afleiden. Dan waren we tenmin-
ste echt op de hoogte! •

Op de hoogte?

kaartmisbruikers
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heftige emoties oproepen en vormt een 
 goede start voor een groepsgesprek over de 
seksindustrie en kinderuitbuiting en wat je 
kunt doen om deze te stoppen. 

Alleen op zee
Michael Morpurgo

Alleen op zee opent de deur naar een donkere 
bladzijde uit de geschiedenis en is tegelijk 
een spannend avonturenverhaal. Morpurgo 
beschrijft het lot van Arthur Hobhouse, een 
van de duizenden Engelse weeskinderen die 
kort na de Tweede Wereldoorlog naar Austra-
lië werden gedeporteerd. De oudere Marty 
 bekommert zich om de 6-jarige Arthur en 
 samen belanden ze in Cooper’s Station, 
 offi cieel een weeshuis maar eigenlijk een 
 slavenplek waar de weeskinderen moeten 
werken op het veld en in de stallen met 
 weinig eten en veel slaag. De titel Alleen op 
zee is een vlakke vertaling van Alone on a 
wide, wide sea, een regel uit The rime of the 
ancient mariner van Coleridge. Morpurgo 
neemt dit gedicht (1797-1798) als terug-
kerend thema. Het boek draait om het levens-
verhaal van de 65-jarige Arthur die zich inleeft 
in het kind dat hij was, om zo zijn vroegste 
herinneringen op te roepen en te becommen-
tariëren. In het tweede deel is zijn kleindoch-

De gelukvinder
Edward van de Vendel / Anoush Elman

Dichter bij de asielzoekersproblematiek kun 
je met woorden haast niet komen. Het open 
einde is heel plausibel en geen gemakkelijke 
uitweg voor een lastig dilemma. Het is of ja, 
of nee. Voor het verhaal maakt het niet veel 
uit wat het antwoord wordt: je hebt meege-
maakt wat eraan voorafging. Van de Vendel 
schrijft als schaduwauteur het vluchtverhaal 
van een asielzoekerfamilie. Dat werkt goed.

De hoofdpersoon, het jongetje Hamayun, 
bestaat echt en zijn naam is Anoush Elman. 
Hij is samen met zijn familie uit Afghanistan 
gevlucht. Reden: de Taliban verbood zijn 
 vader en oom ‘vrij te denken’. Van de Vendel 
beschrijft de vlucht van de familie met topo-
grafi sche precisie. In de Bosatlas kun je de 
 rivier die Hamayun onderweg ziet, volgen. 
Mensenhandelaren brengen de familie naar 
Nederland. ‘De bottendragers hebben ons 
eindelijk uit hun bek laten vallen.’ Een lijdens-
weg volgt: het asielverzoek van de familie 
wordt keer op keer afgewezen en het boek 
eindigt met twee varianten: ‘the happy ending’ 
en ‘the alternative ending’. Edward van de 
Vendel schrijft mooi; je leest het verhaal in 
één adem uit. 

De Gelukvinder is het eerste in de serie 
Slashboeken die op initiatief van Van de Ven-
del worden geschreven door een auteur samen 
met een bijzondere jongere. Vandaar dat op 
het omslag twee namen staan, met een slash 
ertussen. Er zijn inmiddels vijf boeken in de 
serie verschenen. 

Al deze jeugdboeken zijn belangrijk en veront-
rustend tegelijk omdat ze vertellen hoe normale 
mensen – en geen krankzinnige gekken – in 
staat zijn verschrikkelijke misdagen te plegen, 
zoals het smokkelen van Abela of het verhan-
delen van Lakshmi. Ze verhalen ook over jon-
geren die hun morele kompas niet kwijtraken 
en trouw blijven aan hun overtuigingen en 
dromen. Elk verhaal roept vragen op: hoe kan 
dit gebeuren? Hoe kunnen we dit kinderleed 
stoppen? Waarom biedt de een weerstand en 
de ander niet? Hoe neem je de beslissing 
tussen goed en kwaad? Elk verhaal doet je 
 realiseren dat deze kinderen zullen blijven 
 lijden tot wij er met z’n allen voor zorgen dat 
‘niet meer’ werkelijk ‘niet meer’ betekent. •
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ter Allie aan het woord. Ook zij vertelt achter-
af, deels aan de hand van e-mails. In eenzame 
uren leert ze het lange rijm van Coleridge uit 
het hoofd, en haar tocht staat dicht bij de 
tekst: haar ervaringen en emoties volgen die 
van de oude zeeman bijna strofe voor strofe. 

Lotgevallen hebben Morpurgo aangezet 
dit boek te schrijven, zoals achterin staat: 
‘We werden beroofd van onze grootouders 
en verdere familieleden. We werden beroofd 
van onze nationaliteit, onze cultuur en ons 
geboorterecht. Velen van ons werden beroofd 
van hun familienaam en zelfs van hun ge-
boortedatum. We werden beroofd van onze 
persoonlijkheid, onze mensenrechten en 
onze waardigheid.’ Je blijft als lezer in ver-
bazing achter over het feit dat deze depor-
tatie van weeskinderen nog maar zo kort 
 geleden georganiseerd werd. 

Mensenhandel

Vrouwen en kinderen die slachtoffer worden 
van mensenhandel zijn juridisch zeer 

kwetsbaar. Alleen als ze aangifte doen en 
 bereid zijn te getuigen, krijgen ze opvang en 
een tijdelijke verblijfsvergunning. Komt de 
rechtszaak niet van de grond, dan stopt de 
hulp en worden ze op straat gezet en uitge-
wezen. 

De EU-commissie bespreekt nu een voor-
stel om deze slachtoffers standaard medische 
hulp en meer bescherming tegen handelaren 
te bieden. Als het voorstel wordt aangenomen, 
mogen de slachtoffers niet meer ongewenst 
geconfronteerd worden met verdachten, of 
vragen over hun privéleven voorgelegd krijgen, 
en hoeven ze niet meer bij herhaling hun 
 vernederende verhaal te vertellen. Ze krijgen 

echter niet automatisch het recht om in de 
EU te blijven. Alleen het recht op bescher-
ming tijdens de procedure is verzekerd. 
Omdat mensenhandel nu nog een zeer 
winstgevende misdaad met weinig risico’s 
is, wil de EU ook misdaden die elders 
 gepleegd zijn strafbaar maken in de EU. 

Antonio Costa, directeur van het Drugs- 
en Criminaliteitsbureau van de Verenigde 
Naties zei dit voorjaar bij de opening van 
het eerste VN-forum over mensenhandel: 
‘Deze criminaliteit is zo wijdverspreid in 
het mondiale economische systeem, dat 
we allemaal medeplichtig zijn geworden. 
Het is tijd dat we onze ogen openen voor 
deze moderne vorm van slavernij.’ 

‘Mensenhandel is zo wijd-
verbreid, dat wij allemaal 
 medeplichtig zijn geworden’
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