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AANVARING STUW

Afval in Maas en Maas-Waalkanaal opgeruimd
Rijkswaterstaat is woensdag
begonnen met het schoonma-
ken van de bodem van de Maas
en het Maas-Waalkanaal. Nu die
watergangen deels zijn droog-
gevallen door het ongeluk bij
de stuw van Grave, is zichtbaar
geworden dat er veel afval op
de waterbodem ligt. Dat kan
gevaarlijk zijn voor de scheep-
vaart als de Maas en het kanaal
weer bevaarbaar zijn, aldus
een woordvoerster van de
dienst. Er is in het verleden het

nodige oud ijzer en afval in het
water gegooid. Ook zijn veel
fietswrakken en omgevallen
bomen aangetroffen. Daar-
naast is de rivierbodem op een
aantal plekken uitgesleten,
wat nu meteen wordt hersteld.
Het karwei tussen Lith en
Weurt zal zeker enkele dagen
in beslag nemen, verwacht
Rijkswaterstaat. Volgens de
dienst willen omwonenden
helpen met de opruimklus,
maar dat is streng verboden.

RIJEXAMENS

Rijschoolhouders
bestraft voor fraude 

Tegen drie Amsterdammers
die samen een rijschool had-
den, zijn woensdag straffen ge-
eist voor fraude met rijexa-
mens. Ze lieten mensen beel-
den maken van opgaven in het
theorie-examen met een
spybril, een bril met een ca-
mera. Kandidaten die daarna
examen deden, konden de ge-
stolen opgaven en de antwoor-
den inzien.Tegen een 24-jarige
vrouw en een 22-jarige man
zijn werkstraffen geëist. Tegen
de derde rijschoolhouder, een
man van 25, is 2 jaar cel geëist.
Hij wordt ook verdacht van wa-
penbezit en het witwassen van
95duizend euro. Een CBR-
medewerker had tijdens een
theorie-examen iemand be-
trapt met een spybril. ANP

RECENSENTE

Frans Kellendonkprijs
voor Hanna Bervoets

De Frans Kellendonkprijs gaat
dit jaar voor schrijfster Hanna
Bervoets, tv-recensente van de
Volkskrant. De Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde
kende haar de prijs woensdag
toe. De onderscheiding is voor
een Nederlandstalige auteur
die blijk geeft van een ‘onaf-
hankelijke en originele kijk op
maatschappelijke of existenti-
ele problematiek’. Bervoets is
volgens de Maatschappij ‘in-
houdelijk en vormtechnisch
op zoek naar telkens nieuwe
manieren om haar onmisken-
bare maatschappelijke enga-
gement uit de drukken’. De
prijs bestaat uit een oorkonde
en een bedrag van 5.000 euro
en wordt op 20 februari uitge-
reikt in Nijmegen.  ANP

H
ij droomde van een carrière
als vlogger op YouTube en
een mooi leven met zijn fa-
milie. ‘But it can’t’, schreef de

de 15-jarige Tharukshan Selvam in een
korte afscheidsbrief aan zijn familie.
De brief is deels in het Engels, staat er,
‘omdat iedereen dit kan lezen en ie-
dereen mag weten over mij’.

De scholier uit Heerlen pleegde dit
weekend zelfmoord. Volgens zijn fa-
milie werd hij de laatste maanden ge-
pest op school. De pesterijen liepen
volgens zijn familie zo hoog op dat de
jongen na de kerstvakantie niet meer
terug wilde naar school. Hij kreeg via
anonieme accounts op sociale media
berichten waarin hij werd uitgeschol-
den, bedreigd en dood gewenst.

Dinsdagmiddag plaatste zijn zus
een foto van de afscheidsbrief op
 Facebook, met een uitgebreide ver-
klaring die veel stof deed opwaaien.
Volgens de familie heeft de school te
weinig gedaan om de zelfmoord te
voorkomen. ‘Waar waren jullie?’,
staat meerdere keren in het bericht,
dat vele honderden keren is gedeeld.

‘Ze hebben wel íéts gedaan, maar ze
hebben zijn dood niet kunnen voor-
komen’, nuanceert Vaishnavan Sel-

vam, de 22-jarige broer van de scho-
lier telefonisch. 

De gemeente Heerlen en de scho-
lenkoepel LVO Parkstad, waaronder
de school van Tharukshan valt, heb-
ben de Inspectie Jeugdzorg gevraagd
onderzoek te doen naar de dood van
de scholier. Op een persconferentie
die woensdagavond werd gehouden
liet de school weten dat er van 5 tot
22december bijna dagelijks contact
is geweest met de leerling. De school
erkent dat de tweedeklasser gepest
werd. 

De zelfdoding van Tharukshan
kwam niet geheel onverwacht. Zo’n
vijf weken geleden werd de familie in
één klap duidelijk dat het slecht met
hem ging, vertelt zijn broer. In de
nacht van 5 december belde de politie
onverwacht aan bij het huis van het
Sri Lankaanse gezin, dat zes jaar gele-
den naar Nederland is gevlucht van-
wege de burgeroorlog.

‘Een vriend van Tharu maakte zich
opeens zorgen, omdat hij het over
zelfmoord had’, zegt Vaishnavan. ‘Ze
spraken elkaar die avond, en na een
tijdje liet hij niets meer van zich ho-
ren. Toen heeft die vriend de politie
opgebeld.’

Die nacht bleek de scholier zichzelf
in de polsen te snijden. De verwon-
dingen waren niet ernstig, zegt zijn
broer. ‘Maar toen ontdekten we wel
dat er iets aan de hand was.’ De politie
bracht na afloop van dat nachtelijke
bezoek de school en de gemeente op
de hoogte van de situatie, bevestigt
een woordvoerder. 

Daarna volgden gesprekken op
school. Via de gemeente kwam een
zorgmedewerker van het Expertise-
team bij het gezin langs. Tharukshan

‘Je hoeft alleen te weten dat je dood moet gaan’
RECONSTRUCTIE
DOOD VAN GEPESTE JONGEN

In Limburg heeft een
15-jarige jongen zelfmoord
gepleegd omdat hij gepest
werd, op school en sociale
media. Zijn broer vertelt
wat eraan voorafging.

vertelde dat hij sinds een paar maan-
den gepest werd. ‘Hij had in de zomer
gewerkt en wat geld verdiend. Klasge-
noten wilden dat hij eten en kleine
aankopen voor ze deed. Later zou hij
al het geld terugkrijgen.’ 

Toen de jongen na een tijd zijn geld
terug wilde, begonnen zijn klasgeno-
ten hem te pesten, zegt Vaishnavan.
‘Op school praatten ze niet meer met
hem, ze gooiden met eten en noem-
den hem koelie.’ 

Via anonieme accounts op insta-
gram kwamen ook pesterijen binnen.
Zijn broer heeft screenshots van het
gesprek gemaakt. ‘Je hoeft niet te we-
ten wie ik ben’, had ene ‘abckkrgay’
via Instagram tegen Tharukshan ge-
zegd. ‘Je hoeft alleen te weten dat je
dood moet gaan.’

Na zijn eerste zelfmoordpoging
verzekerde Tharukshan zijn familie
en school dat hij geen hulp nodig
had. Vaishnavan: ‘Thuis was hij altijd
vrolijk. Toch hielden we hem goed in
de gaten.’ 

Het gezin zocht intussen een an-
dere school. ‘Maandag zou de huis-
arts komen, die was nog op vakantie.’
Die afspraak kwam te laat. Op zondag,
de laatste dag van de kerstvakantie
benam de scholier zich het leven. 

De berichtgeving over de dood van
Tharukshan door zijn familie heeft
tot nieuwe dreigementen via sociale
media geleid. De school heeft veilig-
heidsmaatregelen getroffen, na be-
dreigingen. Ook klasgenoten zijn be-
dreigd. Op Facebook circuleerde vol-
gens de regionale omroep 1Limburg
woensdag een haatpagina waarop
vier jongeren met naam en toenaam
als schuldigen werden aangewezen.

Kaya Bouma

Scholen zijn sinds 2015 verplicht
maatregelen te nemen tegen
pesten. Tegelijk waarschuwen ex-
perts dat de verantwoordelijk-
heid voor de pesterijen en de ge-
volgen daarvan niet volledig bij
de school gelegd kan worden.
Niels Baas van cyberpesten -
debaas.nl, die als ervaringsdes-
kundige middelbare scholen af-
gaat om voorlichting te geven
over pesten: ‘Scholen kunnen
een belangrijke rol spelen bij het
voorkomen en stoppen van trei-
teren. Maar er is een grens aan
wat mogelijk is.’ 
Het is bovendien belangrijk te
beseffen dat er aan suïcide vaak

meerdere oorzaken ten grond-
slag liggen, zegt de in pesten ge-
specialiseerde Gijs Huitsing van
de Rijksuniversiteit Groningen.
Een moeilijke thuissituatie of
psychische problemen kunnen
ook een rol spelen. ‘We moeten
ontzettend oppassen met zeg-
gen: deze jongen is gepest, de
school had moeten ingrijpen. Er
waren misschien ook nog andere
factoren die een rol speelden.’
Dit soort treiterijen kunnen in
korte tijd escaleren, zegt de on-
derzoeker. ‘Soms zijn pesterijen
zo ernstig of kwetsend, dat een
of twee incidenten een enorme
impact kunnen hebben.’

INGRIJPEN BIJ PESTEN NIET EENVOUDIG

Pfffffff
Wat

Je mag mij best slaan heb niks
verkeerds gedaan en als je zo

denkt
Dan is beter dat ik er dan niet

meer ben
Jahh
Is ook beter
Minder gays en
Minder pijn bij mensen
Dus dood is beste voor jouw

Wtf is jouw prbl wie ben jij
Je hoeft niet weten wie ik ben


