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L ornah Kiplagat is een loopster met een
hart. Haar inzet voor een betere samen-
leving dwarsboomt haar sportieve am-

bities niet, maar wakkert ze juist aan. De verdie-
ping van haar leven ervaart ze als een persoon-
lijke verrijking en dat betaalt zich in positieve
energie uit.

"Atletiek heeft me veel gegeven en levert me
hopelijk nog meer op", aldus de viervoudige we-
reldkampioene, die deels in het Noord-Holland-
se Groet woont en deels in Kenia verblijft. Op
dit moment staat ze al maandenlang buitenspel
- het gevolg van een knieblessure. "Ik wil iets
tastbaars terugdoen. Dat geeft misschien stress,
maar meer nog motivatie. Het is bevredigend
om de schrijnende situatie van een ander te ver-
beteren, zeker als je het zelf goed hebt. Het doet
me eens te meer beseffen waarvoor ik loop en
besta."

Kiplagat manifesteert zich op dat vlak al sinds
de eeuwwisseling. Ze stond aan de wieg van het
High Altitude Training Centre. In de Rift-vallei,
het Mekka van het hardlopen in Kenia, liet ze
de eerste permanente trainingslocatie voor
vrouwen verrijzen. 

Talenten, veelal tieners, leerden er zich aan
de traditionele rolpatronen te ontworstelen.
Niet langer lieten ze zich onderdrukken door
de man, maar zetten ze er de eerste stap op weg
naar onafhankelijkheid en zelfredzaamheid.
Met haar werk ontketende Kiplagat een stille
revolutie.

H
et project ging haar echter niet ver ge-
noeg. Gaandeweg kwam ze erachter dat
onderwijs een beter instrument was. Het

hardloopkamp werd weliswaar een succes,
maar kende ook keerzijden. Zo werden de beste
meisjes geronseld door louche atletenmake-
laars, die misbruik maakten van hun naïviteit.
De managers beloofden gouden bergen. Carri-
ères braken in de knop en de slachtoffers ein-
digden alsnog in de goot.

Kiplagat en haar echtgenoot Pieter Langer-
horst, de andere aanjager van het initiatief, za-
gen dat met lede ogen aan. Ze verlegden hun
koers en educatie nam deels de plaats van atle-
tiek in. Het duo slaagde erin tientallen studie-
beurzen te regelen voor toonaangevende Ame-
rikaanse universiteiten. Maar het bleef aanvoe-
len als een druppel op een gloeiende plaat. Er
zou een meer structurele aanpak moeten ko-
men. 

Zodoende ontstond enkele jaren geleden het
idee voor een kostschool, de vorm van middel-
baar onderwijs die in het Oost-Afrikaanse land
gangbaar is. Daartoe werd in het najaar van
2007 de Lornah Kiplagat Foundation opgericht
en recent werden in Utrecht de plannen ont-
vouwd.

De Lornah Kiplagat Sports Academy moet
plaats gaan bieden aan zo’n 250 meisjes, voor
het overgrote deel afkomstig uit de armste la-
gen van de bevolking en zorgvuldig geselec-
teerd uit de circa 42 stammen die Kenia telt. De
uitverkorenen, verkozen om hun intelligentie
en sportieve talent, krijgen er gratis onderwijs
en onderdak. 

De onderwijsinstelling die wordt uitgerust
met onder meer sportaccommodaties, een mo-
derne campus, bibliotheek, amfitheater en zelf-
voorzienende faciliteiten (boerderij waar
groente en fruit wordt verbouwd en vee wordt
gehouden, zonnepanelen, het oppompen en
opvang van regenwater) moet model staan voor
een nieuwe standaard: kleinere klassen, prak-
tijkgerichte lesstof en internationale oriënta-
tie. "De school moet de toekomstige leiders van

het land gaan voortbrengen", stelt Kiplagat on-
omwonden, die hoopt dat het systeem zich als
een olievlek over Kenia en wellicht ook de om-
ringende regio verspreidt.

D
at ze zich louter op meisjes richt, spreekt
volgens de naamgeefster voor zich. In het
patriarchale stelsel zijn zij immers veelal

het kind van de rekening. "Het gaat erom de toe-
komstige moeders te bereiken. Dat heeft im-
pact. Zij zijn de belangrijkste schakel in de op-
voeding. Als zij dus een gedegen scholing krij-
gen, krijgen hun kinderen ook betere kansen."

Dat de rol van de vrouw anno 2009 nog altijd
ondergeschikt is aan die van de man, steekt
haar. "In Kenia zijn vrouwen de harde werkers.
Zij runnen niet alleen het gezin en het huishou-
den, maar zorgen ook voor inkomsten. Toch

worden ze als voetveeg gebruikt, leven ze als
tweederangs burgers."

Overigens is dat deels hun eigen schuld, bena-
drukt de van huis uit vrijgevochten Kiplagat.
"Ze moeten van zich afbijten, moeten de moed
hebben om nee te zeggen en zo licht in hun ei-
gen duisternis te brengen. Ik wil ze daar met al-
le liefde bij helpen, wil graag hun rolmodel
zijn."

Kiplagat denkt een mentaliteitsverandering
te kunnen bewerkstelligen. Net zoals ze in het
afgelopen decennium een enorme impuls aan
de vrouwenatletiek in haar geboorteland gaf.
"Ik ben overtuigd van de slagingskans. Als je
maar hard genoeg aan de boom schudt, vallen
de rijpe appels er op een gegeven moment uit."

Na haar afscheid van de topsport, dat in prin-
cipe na de Olympische Spelen in Londen in 2012

staat gepland, zou Kiplagat graag als reizend
ambassadeur haar boodschap willen verkondi-
gen. "Ik wil onderstrepen dat het anders kan.
Het is de bedoeling succesvolle verhalen te ver-
zamelen en die door te vertellen. Om op die ma-
nier aan te tonen dat het geen illusie hoeft te
zijn. Alleen daarom al moet de school een suc-
ces worden. Zodat ik kan laten zien dat het geen
droom maar realiteit is."

De school is géén aanzet tot een politieke car-
rière, benadrukt Kiplagat. "In politiek ben ik
niet geïnteresseerd. Die staat te ver van de men-
sen af. Bovendien ben ik een Nederlands staats-
burger. Nee, de echte veranderingen zullen van
onderaf moeten worden doorgevoerd. Ik wil de
randvoorwaarden scheppen. Deze meiden
moeten er zelf voor gaan, anders leidt het tot
niets."

De andere kant van 
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Door Marco Knippen

G
roningers lijken zich nauwelijks
schuldig te maken aan fraude. In
de rechtszaal is dit graaimisdrijf

een zeldzaamheid. Er gaan maanden
voorbij zonder fraudeurs.

Misschien loont het wel.
Maar deze week stonden er zomaar

ineens twee verdachten terecht die zich
volgens het openbaar ministerie schul-
dig hebben gemaakt aan bijstandsfrau-
de. Omdat de kwestie werd voorgelegd
aan de meervoudige strafkamer, met
drie rechters, zou het wel eens om een
heel omvangrijke zaak kunnen gaan.

Volgens justitie heeft heer Baran, 60
jaar, de Staat der Nederlanden tussen
oktober 2000 en januari 2006 getild.
Mevrouw Asli, 59 jaar en partner, zou ’s
lands staatskas hebben getild tussen
januari 2000 en september 2008.

een keer een fraudezaak, is die nauwe-
lijks omvangrijk.

Tja, zegt de officier van justitie. 
Ik weet wel beter.
De politie levert door omstandigheden

al maanden minder strafbare zaken aan
dan was afgesproken. Logisch gevolg is
dat de strafsector van de rechtbank min-
der zaken krijgt voorgelegd ter be- en
veroordeling. 

De rechtbank wordt afgerekend, finan-
cieel gezien dan, op het aantal gewezen
vonnissen (uitspraken). Een vonnis van
de meervoudige strafkamer levert meer
op dan een uitspraak van de eenvoudige
politierechter. Om de budgetten bij min-
der zaken toch op peil te houden, wor-
den politierechterzaken doorgeschoven
naar zittingszaal 14, naar de meervoudi-
ge strafkamer. 

Creatief management. In de wandel-
gangen van het gerechtsgebouw heet het
dat eenvoudige strafzaken worden opge-
pimpt.

Riekt dit niet een beetje naar fraude?
Neen, klinkt het dan door de gangen.

Door ook eenvoudige strafzaken voor te
leggen aan de meervoudige strafkamer,
aan drie rechters, wordt de kwaliteit van
de strafrechtspraak beter.

De crisis is echt overal.

De schade die de heer Baran over al die
jaren heeft aangericht, bedraagt 6.000
euro. Eigenlijk 17.000, maar hij betaalt
elf jaar lang maandelijks 80 euro terug.
Het toekomstige bezit van mevrouw Asli
is gewaardeerd op 6.499 euro. Omdat zij
dit valselijk heeft verzwegen, telt voor
haar de vrijstelling van 5.000 euro niet.
Nu moet ze het volle pond aan Hooge-
zand terugbetalen: 137.000 euro.

Zo gaat dat in Nederland.
De officier van justitie zegt dat hij

gezien het bedrag van 137.000 euro de
richtlijnen zou moeten volgen. Een ge-
vangenisstraf voor mevrouw is dan ge-
past. Maar hij eist dat niet. De echtelie-
den mogen hun misdaad samen goedma-
ken door elk 180 uur te gaan werken
voor het nut. De reclassering zal bij het
vinden van iets nuttigs, zegt de aankla-
ger, wel rekening houden met hun
kwakkelende lichamen.

Naast de taakstraf krijgen de heer en
mevrouw, als het aan de aanklager ligt,
zes maanden voorwaardelijke gevange-
nisstraf, uit te zitten als ze binnen twee
jaar weer vals mochten worden.

Aan de officier van justitie vraag ik na
afloop opheldering. Er staan hoogst
zelden bijstandsfraudeurs terecht bij de
meervoudige strafkamer. En dan is er

lijden. Zo gaat dat in Turkije.
De heer Baran zegt, zegt de tolk, dat

hij er ook geen inkomsten uit heeft ver-
kregen, geen cent. Huurpenningen gaan
gewoon en zoals altijd naar zijn vader
die al op leeftijd is. 

De rechters, opvallend streng van
toon: ’Het niet weten is geen omstandig-
heid dat het u niet kan worden aangere-
kend.’

Meneer Baran: ’Ik voel mij niet schul-
dig. Ik heb mij nooit eigenaar gevoeld.’

Mevrouw Asli moet nu huilen. Ze
krijgt van de altijd alerte en toegesnelde
parketwachters papieren zakdoekjes.

De officier van justitie had gegoogeld en
zo ontdekt dat Atatürk (1881-1938), de
grondlegger van het moderne Turkije, in
1926 de grondwet had veranderd. Zo had
hij het gewoonterecht (’Waarom is dat
jouw huis? Nou gewoon, omdat het al-
tijd al mijn huis was’) vervangen door
burgerrecht naar Zwitsers model. De
officier van justitie wil maar zeggen dat
de wetgeving in Turkije niet erg afwijkt
van wat in Nederland gewoon is. En dus
dat stevige straffen hier op z’n plaats
zijn.

Hoeveel heeft hunnie ons wel niet ge-
kost, zou de vreselijke Wilders nu willen
weten.

tenlands bezit, is eigen vermogen en dus
hadden ze bij vraag 23 van het bijstands-
formulier ’ja’ moeten invullen. Ze kruis-
ten ’nee’ aan.

Ook wie iets verzwijgt, maakt zich
schuldig aan valsheid in geschrifte.

De zitting duurde heel de ochtend. Het
echtpaar vertelt dat de bezittingen mis-
schien wel op hun namen staan, maar
dat ze de onroerende goederen en grond-
en niet echt bezitten. Het is van hun
vaders die daar wonen. Ze krijgen het
pas echt, als hun vaders komen te over-

Het echtpaar is geboren in het Turkse
Gaziantep, maar woont in een gewone
straat in Hoogezand. Ze hebben hier
altijd gewerkt, maar kwakkelen nu en
zijn ongeschikt voor arbeid. Zij hoeft
daarom niet meer te solliciteren, hij
ontvangt een aanvullende uitkering.

Ze hadden, zeggen ze, naar eer en
geweten de formulieren ingevuld. Maar
toen werd er anoniem geklikt en kwam
de sociaal rechercheur van Hoogezand
in actie. Er volgde een onderzoek waar-
bij ook de Nederlandse ambassade in
Ankara werd ingeschakeld. Een ambas-
sademedewerker deed het onderzoek ter
plaatse, in Turkije.

De heer Baran, zo berichtte de ambas-
sade, bezit in zijn geboorteland negen
appartementen, drie werkplaatsen waar-
in twee meubelzaken zijn gehuisvest,
vier percelen bouwgrond en drie bun-
ders landbouwgrond. Mevrouw Asli
heeft 20.000 vierkante meter Turkse
grond. Vier voetbalvelden droge rots-
grond. Mussen die daar neerstrijken
vallen er dood om, vanwege de zinderen-
de hitte.

Nee. Ze hadden het niet verteld, maar
verzwegen, toen ze negen jaar geleden
in Hoogezand de formulieren van de
sociale dienst invulden. Bezit, ook bui-

Opgepimpte strafzaken
Verslaggever Rob Zijlstra schrijft vanuit
zittingszaal 14 van de rechtbank in
Groningen op zijn weblog over grote en
kleine rechtszaken. Deze week: Turkse
omstandigheden.

www.zittingszaal14.nl
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Lornah Kiplagat in de schoolbanken in Kenia. Foto: GPD/Marco Knippen
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