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Bij een aanslag in de aanloop naar de 
Afghaanse presidentsverkiezingen 
ontsnapte zondag de ‘running mate’ 
van president Ghani ternauwernood 
aan de dood. Het laat zien hoe wan-
kel de positie van de regering is. In-
tussen werken de Amerikanen aan 
een deal met de taliban.
De aanval in de Afghaanse hoofdstad 
Kabul begon zondag met een zelf-
moordaanslag met een autobom op 
het hoofdkwartier van politieke par-
tij Groene Trend in het centrum van 
de stad. Drie zwaarbewapende extre-
misten bestormden daarna het ge-
bouw en verschansten zich er. Bij een 
daaropvolgend zes uur durend vuur-
gevecht met veiligheidstroepen wer-
den zeker twintig mensen gedood en 
raakten meer dan vijftig mensen ge-
wond.
Vermoedelijk doelwit was de bij de 
aanslag gewond geraakte Amrullah 
Saleh, partijleider van Groene Trend 
en kandidaat-vicepresident van pre-
sident Ashraf Ghani. Saleh, een voor-
malig inlichtingenchef en vertrouwe-
ling van de vermoorde 
Tadzjiekenleider Ahmad Shah 
 Massood, richtte Groene Trend in 
2010 op toen hij werd ontslagen door 
Ghani’s voorganger Hamid Karzai. 
Groene Trend is tegen elke vorm van 
islamitisch extremisme.
De aanval van zondag was maandag 
nog niet opgeëist, maar zowel taliban 
als ISIS plegen geregeld aanslagen in 
Afghanistan, tot in het zwaarbevei-
ligde hartje van Kabul. Vorige week 
claimden beide partijen er samen 
drie, met in totaal elf doden en veer-
tig gewonden. Gezien het doelwit en 
de timing van de aanval, op de eerste 
dag van de verkiezingscampagne en 
aan de vooravond van een nieuwe 
gespreksronde tussen de taliban en 
de Amerikanen, is het aannemelijk 
dat de taliban erachter zitten.

De extreem-islamitische taliban – 
tussen 1996 en 2001 aan de macht in 
Afghanistan – strijden tegen de aan-
wezigheid van alle buitenlandse 
troepen in het land en tegen de door 
de NAVO-bondgenoten gesteunde 
regering-Ghani, die zij zien als mari-
onetten van Washington. Van door 
het Westen gesteunde verkiezingen 
moeten ze ook niks hebben. In het 
verleden vielen ze stembureaus aan 
en bedreigden ze kiezers.

onze wensen
De boodschap van de taliban met de 
aanval van zondag zou dan vermoe-
delijk zijn: wij hebben meer dan de 
helft van het land in handen en kun-
nen jullie overal treffen, dus houd 
rekening met onze wensen. En: wij 

willen deze regering en deze verkie-
zingen niet. De aanslag is olie op het 
vuur in een Kabul dat toch al nerveus 
is over de chaotische aanloop naar de 
verkiezingen en de dreigende terug-
trekking van Amerikaanse troepen.
De nu voor 28 september geplande 
presidentsverkiezingen werden al 
tweemaal uitgesteld. Ze vloeien voort 
uit de chaotische, gewelddadige en 
volgens waarnemers ook frauduleuze 
parlementsverkiezingen van oktober 
vorig jaar, waarvan de officiële uit-
slag pas mei dit jaar werd bekendge-
maakt. Waarnemers vrezen dat de 
komende verkiezingen voor de 
krachteloze regering-Ghani nauwe-
lijks te organiseren en te beveiligen 
zullen zijn.
President Ashraf Ghani, in 2014 aan 

de macht gekomen na ook al door 
verdenkingen van stembusfraude 
omstreden verkiezingen, wil eind 
deze maand een tweede ambtster-
mijn in de wacht slepen en dan naar 
eigen zeggen eindelijk vrede brengen 
in het land. Hij moet het opnemen 
tegen elf andere kandidaten, onder 
wie Hanif Atmar, een andere oud-
inlichtingenchef, en de voormalig 
strijdheer Gulbuddin Hekmatyar.
De verkiezingen zijn in het Afghaan-
se conflict echter een side show. Be-
langrijker zijn de vredesonderhande-
lingen die de regering-Trump sinds 
vorig jaar voert met de taliban – met 
de regering-Ghani weigeren de tali-
ban vanouds te praten. Volgens di-
plomatieke bronnen zijn de partijen 
dicht bij een doorbraak. Komende 

weken worden de gesprekken hervat. 
Washingtons Afghanistan-gezant, 
Zalmay Khalilzad, is al in Kabul.
De regering-Trump wil na een Ame-
rikaanse militaire aanwezigheid van 
achttien jaar (het langste gewapende 
conflict van de VS ooit) weg uit Af-
ghanistan. Als het aan Trump ligt, 
was dit ook allang gebeurd, maar ex-
minister van Defensie Jim Mattis en 
oud-NAVO-bevelhebber in Afghani-
stan John Nicholson staken daar vo-
rig jaar een stokje voor. Maar terug-
trekking blijft het doel, en daarvoor 
is een vergelijk met de taliban onont-
beerlijk.

deal
De deal zou dan zijn: de Amerikanen 
trekken zich terug en laten Afghani-
stan aan de taliban als die beloven 
van het land geen broeinest van in-
ternationaal terrorisme te maken, en 
dus afrekenen met ISIS. De taliban 
zijn weliswaar islamitische extremis-
ten net als ISIS, maar alleen gekant 
tegen buitenlandse indringers en 
hun vazallen, niet tegen sjiiten en 
westerlingen wereldwijd, zoals ISIS. 
Bovendien zijn de taliban militair 
sterker dan ISIS.
De aanslag van zondag werd behalve 
door president Ghani en de Ameri-
kaanse gezant Khalilzad ook veroor-
deeld door buurland Pakistan, dat 
sinds jaar en dag verdacht wordt van 
het steunen van de taliban. De Pakis-
taanse premier Imran Khan was vo-
rige week op bezoek in Washington. 
Hij vertelde Trump dat Pakistan het 
vredesproces van harte ondersteunt.
Rechters van het Internationaal 
Strafhof wezen in april het verzoek af 
om een onderzoek te openen naar 
oorlogsmisdaden en misdaden tegen 
de menselijkheid door de Amerika-
nen en andere strijdende partijen in 
Afghanistan. <
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Ben van Raaij / vk nd.nl/buitenland beeld epa / Hedayatullah Amid

Aanslagen leggen Afghaanse onmacht bloot
Aanslag na aanslag treft Afghanistan, dat zich opmaakt voor 
verkiezingen. De taliban verpakken hun boodschap in bommen. 

 ▶ Kabul

Bij een zelfmoordaanslag met een autobom in Kabul vielen zeker twintig doden.
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nieuwsvandaag 10.30
Strandverkiezingen
In Zandvoort worden prijzen 
uitgereikt voor onder meer het 
schoonste strand.

HELE DAG
Kroning
Extra nationale feestdag in 
Maleisië wegens de kroning van 
koning Sultan Abdullah.

 …Wereldwijd hebben mensen in 
2019 al meer voedsel en natuurlijke 
bronnen gebruikt dan de aarde in 
een heel jaar kan leveren.

 …Vanaf nu worden de reserves 
aangeboord, maar dat kan volgens 
deskundigen niet lang goed gaan.

 ▶ Oakland
De aarde is een werknemer die hal-
verwege de maand zijn salaris al 
heeft opgemaakt. Die vergelijking 
maakte David Lin, wetenschapper bij 
Global Footprint Network, een aantal 
jaar geleden. Om de resterende tijd 
te overbruggen, leent de werknemer 
wat geld bij vrienden en haalt hij zijn 
creditcard leeg. Maar in plaats van 
zuiniger te gaan leven, doet hij de 
volgende maand precies hetzelfde. 
Net zolang tot alle reserves op zijn.
Het salaris dat wij van de aarde krij-
gen, is volgens Global Footprints 
sinds maandag op. De onderzoeksor-
ganisatie doopt die dag jaarlijks om 
tot Earth Overshoot Day, het moment 
waarop we meer natuurlijke bron-
nen hebben gebruikt dan de aarde in 
twaalf maanden kan leveren. Er zijn 
meer bomen gekapt dan in een jaar 
aangroeien, meer vissen gevangen 
dan er geboren worden en er is meer 
CO2 uitgestoten dan de aarde kan op-
nemen.
Voor de manier waarop mensen le-
ven, zijn eigenlijk 1,75 wereldbollen 
nodig. Maar we hebben er slechts 

één, zegt Mathis Wackernagel, op-
richter van Global Footprints. ‘Doen 
alsof we 1,75 werelden hebben, kan 
desastreuze gevolgen hebben.’
Onze creditcard raakt op, wil 
 Wackernagel zeggen. ‘De mensheid 
zal uiteindelijk leren leven met wat 
de aarde te bieden heeft. Hoe dat ge-
beurt, hebben we zelf in de hand.’ Hij 
roept bedrijven en overheden op die 
balans met spoed te herstellen, an-
ders zal de aarde volgens hem zelf 
ingrijpen.
Nooit viel Earth Overshoot Day zo 
vroeg als dit jaar – vorig jaar waren 
de grondstoffen op 1 augustus op, in 
1970 was het wereldwijde verbruik 
nog nagenoeg gelijk aan het ‘inko-
men’.

Nederland loopt achter
In een aantal (met name grote) lan-
den slaat de balans positief uit. Bos-
sen en zeeën in Canada, Rusland en 
Brazilië geven de aarde meer dan de 
inwoners van die landen kunnen op-
maken. Maar zouden alle mensen op 
aarde zo leven als Nederlanders, dan 
waren de natuurlijke bronnen op 4 
mei al opgemaakt (zie graphic). ‘Voor 
ons verbruik zijn drie aardbollen no-
dig’, zegt Freek Bersch van Milieude-
fensie. Inwoners van Qatar laten de 
grootste voetafdruk achter. Was dat 
het wereldwijde gebruik, dan konden 
we maar een maandje gebruikmaken 
van het natuurlijke aanbod.
Een van de boosdoeners is de stijgen-

de wereldbevolking. Er zijn nu ruim 
twee keer zoveel mensen op aarde 
als in 1970. De relatief grote bijdrage 
van Nederland heeft volgens Bersch 
echter te maken met onze rijkdom. 
‘Hoe meer geld je hebt, hoe meer je 
kunt consumeren. Denk aan onze 
rundvleeslapjes, vliegreisjes en ons 
energieverbruik. Daardoor stoten we 
veel meer CO2 uit.’

minder vliegen
Er moeten dingen veranderen, stelt 
hij. ‘Vaak zijn daarvoor grote oplos-
singen nodig, zoals de manier waar-
op we energie opwekken. Als dat 
duurzaam gaat, hoeven we daar niet 
voorzichtig mee om te gaan. Maar in 
sommige opzichten kan het ook wel 
wat minder, zoals onze vleescon-
sumpties. En zolang er geen duur-
zame manier is om te vliegen, mis-
schien wat minder verre reizen 
maken.’
Global Foodprints Network noemt 
minder fossiele brandstof eveneens 
een effectieve oplossing. ‘Als de CO2-
uitstoot daarvan wordt gehalveerd, 
schuift de Earth Overshoot Day 93 
dagen op.’
Om in 2050 evenveel te gebruiken als 
de aarde aankan, moet de datum vol-
gens de organisatie jaarlijks vijf da-
gen opschuiven. Ook minder vlees 
eten draagt daaraan bij: de wereld 
kan vijftien dagen winnen door de 
helft van al het vlees te vervangen 
door een vegetarisch alternatief. <

Auke van Eijsden nd.nl/buitenland beeld nd 

De wereldbevolking leeft 
vanaf vandaag op reserves

De Tweede Kamer is soms net 
een duiventil. Sinds het aantre-
den van het derde kabinet-Rut-
te zijn er al meer dan tien nieu-
we Kamerleden geïnstalleerd. 
Wie zijn zij? Vandaag: Rutger 
Schonis (D66), 294 dagen Ka-
merlid. Nam de zetel in van 
Alexander Pechtold.

 ▶ Den Haag

 ■ Wat is u het meest opgeval-
len in de Tweede Kamer?
‘Er wordt heel gemakkelijk over 
getallen gesproken, over grote be-
dragen, over ‘gevallen’. Er wordt 
weleens vergeten dat er achter al 
die getallen mensen zitten. Dus 
als het over de achterstanden bij 
het Centraal Bureau Rijvaardig-
heidsbewijzen (CBR) gaat, en er in 
een brief staat dat “200.000 geval-
len sneller kunnen worden afge-
handeld”, dan zeg ik: nee, beste 
minister, er zitten 200.000 mén-
sen in de knel omdat hun rijbe-
wijs niet op tijd kan worden ver-
lengd. Dat besef mag iets sterker.’

 ■ Wat deed u hiervoor, en 
waarom bent u geknipt voor de 
politiek?
‘Ik ben jurist, en had een eigen ad-
viesbureau voor ruimtelijke plan-
nen. De laatste jaren werkte ik 
vooral voor grote gemeenten en 
provincies, waar het ging om de 
ontwikkeling van windparken – 
bijvoorbeeld in de Wieringermeer 
en Zeewolde. Die ontwikkeling 
heeft heel wat voeten in de aarde, 
wat betreft vergunningen en de 
inpassing in bestemmingsplan-
nen. Je komt ook altijd bij mensen 
in de achtertuin; je hebt altijd met 
belangen te maken. Je kunt nooit 
iedereen tevreden stellen, maar 
ervaring met zo’n proces van be-
langenafweging helpt wel mee in 
mijn politieke werk. Bovendien 
ben ik Statenlid in Zeeland ge-
weest.’

 ■ Hoe is het om halverwege de 
rit in te stappen?
‘Alexander Pechtold belde mij vo-
rig jaar juli. Hij zei dat er in het 
najaar iemand zou vertrekken. Ik 
had eerst wel het idee dat hij dat 
zelf zou zijn. Later leek hij toch 
gewoon door te gaan, dus ik was 
nog best verrast over zijn vertrek. 
Het begin van mijn Kamerwerk 
was heel hectisch; al in mijn 
tweede week had ik het debat 
over het ongeval met de stint.’

 ■ Al een blunder gemaakt?
‘Op de interruptiemicrofoon in de 
vergaderzaal zit een knopje. Ik 
dacht dat je daar gewoon één keer 
op moest drukken. Maar je moet 
dat knopje de hele tijd ingedrukt 
houden als je praat. Dat had nie-
mand mij verteld. Dat heeft wat 
onhandige beelden opgeleverd.’

 ■ Of een succes geboekt?
‘Eind juni is een motie van CDA-
collega Maurits von Martels en 
mijzelf aangenomen, dat van de 
mensen die nog wachten op een 
beoordeling van het CBR, het rij-
bewijs automatisch met een jaar 
wordt verlengd. Dat levert een 
coulanceregeling op voor de 
200.000 mensen die in de knel zit-
ten, en geeft het CBR meer tijd de 
achterstanden weg te werken.’

 ■ Wat zijn uw ambities voor na 
de vakantie?
‘Ik ben namens D66 gekozen in de 
Kamercommissie die dit najaar de 
ongewenste buitenlandse beïn-
vloeding van bijvoorbeeld mos-
keeën gaat onderzoeken. Een be-
laden thema; je zult maar moslim 
zijn en je geloofsgemeenschap 
komt op deze manier in een be-
paald daglicht te staan. Maar om-
dat ik woordvoerder infrastruc-
tuur ben en dus totaal los sta van 
dit thema, heb ik gezegd: laat mij 
maar met een frisse blik in die 
commissie zitten.’

haagse zomer
Gerard Beverdam • beeld anp / Bart Maat

‘Er wordt te makkelijk 
over ‘gevallen’ gepraat’

naam: Rutger Schonis (10 augustus 1976, D66)
op vakantie naar? Frankrijk, met de auto
wie gaat er mee op vakantie? ‘Mijn vriend Steven, en onze hond.’
en wat zeker niet? ‘De iPad sowieso niet, en ik heb met Rob Jetten een 
weddenschap dat we onze telefoons maximaal één uur per dag uit 
de vliegtuigstand halen.’ 

11 feb | Qatar

18 dec | Indonesië14 dec | Ecuador

7 dec | Irak
5 dec | Nicaragua

1 dec | Cuba
25 nov | Egypte

13 nov | Guatemala

6 nov | Uruguay

30 okt | Ghana

18 okt | Colombia
17 okt | El Salvador

8 okt | Vietnam

23 sep | Peru
22 sep | Panama

17 sep | Gabon

5 sep | Algerije, Djibouti

28 aug | Thailand

23 aug | Venezuela

17 aug | Mexico

10 aug | Costa Rica

31 jul | Brazilië
24 jul | Oekraïne, Paraguay

12 jul | Roemenië
8 jul | Zuid-Afrika
6 jul | Iran, Bolivia

16 feb | Luxemburg

8 mrt | Verenigde Arabische Emiraten
11 mrt | Koeweit

15 mrt | Verenigde Staten
18 mrt | Canada

29 mrt | Denemarken
31 mrt | Australië
3 apr | Zweden
6 apr | Finland, België, Saudi-Arabië
10 apr | Zuid-Korea
12 apr | Singapore

18 apr | Noorwegen
26 apr | Rusland

27 apr | Slovenië, Ierland
3 mei | Israël, Duitsland

4 mei | Nederland
6 mei | Nieuw-Zeeland

9 mei | Zwitserland
13 mei | Japan

14 mei | Frankrijk
17 mei | Verenigd Koninkrijk
20 mei | Griekenland

15 mei | Italië
19 mei | Chili

26 mei | Portugal
26 mei | Spanje

9 jun | Bahama’s
12 jun | Montenegro
14 jun | China

26 jun | Argentinië

Sinds maandag hebben we wereldwijd meer bronnen gebruikt dan de aarde jaarlijks aanmaakt. 
Hieronder het kantelpunt wanneer iedereen zou leven als inwoners uit ...
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Tegenstem

Deze fout mag nooit weer voorkomen. Dat was de 
conclusie van het Amerikaanse Congres, nadat duide-
lijk was geworden welke funeste rol foutieve informa-
tie had gespeeld in de aanloop naar de oorlog in Irak. 
Hoofdoorzaak was dat de president de informatie van 
de inlichtingendiensten niet ongecensureerd en onge-
zouten te horen kreeg.
Daarom werd de functie van de directeur nationale in-
lichtingendiensten (DNI) in het leven geroepen. En ie-
dere DNI die tot nu toe werd benoemd, was bereid de 
president tegen te spreken als dat nodig was. ‘We 
spreken de waarheid, niet naar de mond’, is een motto 
van het kantoor van de DNI.
Daarom leidde de tweet waarin president Trump het 
vertrek aankondigde van de huidige DNI, de zeer erva-
ren en gerespecteerde Dan Coats, tot de nodige com-
motie. Omdat Coats’ opvolger, John Ratcliffe, vooral 
bekendstaat als iemand die Trump door dik en dun 
verdedigt.

Blinde loyaliteit is gevaarlijk, zeker op die positie. 
Als de keuze van de topman voor de Amerikaanse in-
lichtingenwereld door die eigenschap is bepaald, zoals 
de Democraten beweren, is dat kwalijk. Het is boven-
dien niet de eerste keer dat Trump een minister of me-
dewerker die hem durft tegen te spreken, vervangt of 
dat die zelf uit onvrede opstapt. Onder veel anderen 
gingen de ministers Sessions (Justitie), Mattis (Defen-
sie), Tillerson (Buitenlandse Zaken), Witte Huischef-staf 
Kelly en nationaal veiligheidsadviseur McMaster Coats 
al voor. 
Geen enkele president voor Trump heeft zo veel minis-
ters en andere medewerkers vervangen. De lijn is dui-
delijk: Trump verwacht loyaliteit, aan hem. Niet aan de 
democratische instituties.

Coats zag zijn vertrek aankomen, na weer een bot-
sing met Trump, begin dit jaar. Hij heeft maatregelen 
getroffen om de kern van de democratie, vrije verkie-
zingen, te beschermen tegen kwaadwillende inmen-
ging van buiten. Het inlichtingensysteem is verder 
aangepast, zodat de president onbevooroordeelde in-
formatie onder ogen blijft krijgen.
Want Coats is een van de oudgedienden die uit erva-
ring weten wat gekleurde informatie teweeg kan 
brengen. De wet schrijft daarom ook voor dat zijn post 
als DNI moet worden ingenomen door iemand met 
‘uitgebreide ervaring in de nationale veiligheid’.
Met het conflict met Iran, de verstoorde relatie met 
Rusland en een instabiel Midden-Oosten is Trumps 
voorgenomen benoeming van de weinig ervaren, maar 
loyale volgeling Ratcliffe dan ook niet anders dan een 
riskante zet uit politiek eigenbelang.

Jan van Benthem

De Amerikaanse president Trump 
heeft via Twitter het vertrek van de 
hoogste Amerikaanse veiligheids-
chef aangekondigd. Dan Coats (76) 
legt volgende maand zijn functie 
neer. 

Trump bedankte het inlichtingen-
hoofd voor zijn bewezen diensten en 
kondigde direct diens beoogde opvol-
ger aan; het Republikeinse Congreslid 
John Ratcliffe.
Het is niet bekend of Coats zelf ont-
slag nam of dat hij is gedwongen om 
op te stappen. Met zijn vertrek ver-
dwijnt een van de prominentste cri-
tici binnen de regering-Trump. Zo 
zegt Coats dat Noord-Korea waar-
schijnlijk nooit afstand zal doen van 
zijn kernwapenarsenaal, terwijl 
Trump vindt dat het land niet langer 
een bedreiging vormt voor de VS. Te-
gelijkertijd denkt Coats dat Iran juist 
niet bezig is met de ontwikkeling van 
kernwapens.
Trump en Coats botsten ook in het 
openbaar over de veronderstelde 
Russische inmenging in de verkie-
zingscampagne. De inlichtingendien-
sten zijn ervan overtuigd dat Moskou 
zich in de Amerikaanse presidents-

verkiezingen van 2016 heeft ge-
mengd, maar volgens Trump is dit 
onzin.
Als de aanstelling van Ratcliffe wordt 
bevestigd door de Senaat, krijgt 
Trump iemand in de ‘Situation Room’ 
die wel met hem op één lijn zit. Zo is 
Ratcliffe er ook van overtuigd dat de 
Russen zich niet met de verkiezingen 
hebben bemoeid. Hij kwam vorige 
week nog in beeld toen hij speciaal 
aanklager Robert Mueller tijdens een 
hoorzitting in het Congres onder-
vroeg. Hij verdedigde de president 
toen vol vuur.
De directeur van de nationale inlich-
tingendiensten coördineert de ver-
schillende inlichtingendiensten van 
de Verenigde Staten. Coats vervulde 
die functie sinds maart 2017. <

14.00
Doorvaarveiling
In Museum BroekerVeiling in 
Broek op Langedijk wordt een 
doorvaarveiling nagebootst.

‘Mijn butsen hebben 
invloed op het leven 

van mijn zoon.’
Marleen Stelling, pagina 12

redactie vk nd.nl/buitenland beeld epa en afp

Criticus van Trump 
legt functie neer

 ▶ Washington

nederlandsdagblad

Nog geen abonnee? Ga naar nd.nl/abonnementen

anp nd.nl/nederland beeld anp / Robin van Lonkhuijsen

Ziekenhuispersoneel van OLVG voert actie
Werknemers van ziekenhuis OLVG in Amsterdam voerden maandagmiddag actie om een beter cao af te dwingen. Naar 
verwachting hielden een paar honderd medewerkers van de Locatie Oost om 12.30 uur onder werktijd een 
protestbijeenkomst, zonder dat de zorg voor patiënten in gevaar kwam. Vandaag voeren ziekenhuismedewerkers van 
Locatie West in Amsterdam actie, meldt FNV. De cao-onderhandelingen liepen twee maanden geleden vast. 
Zorgbonden eisen, naast een salarisverhoging van 5 procent, onder meer een extra toeslag op loon wanneer op korte 
termijn een beroep op medewerkers wordt gedaan om bijvoorbeeld overuren te draaien. Na de zomervakantie volgen 
ziekenhuizen in de rest van het land met protestbijeenkomsten. <

Dan Coats en John Ratcliffe

Reddingsbrigades hebben vorige 
week topdrukte beleefd. 

Reddingsbrigade Nederland noteerde 
van vorige week maandag tot en met 
zondag 2547 hulpverleningsacties. 
Dat is volgens de organisatie een re-
cord. Het oude record stond op 2062, 
in week 29 van 2016.
De combinatie van een hittegolf en de 
zomervakantie leidde tot drukte op 
de stranden. Bij de 2547 incidenten 
waren volgens de aangesloten red-
dingsbrigades 2602 mensen betrok-
ken. Volgens Reddingsbrigade Neder-
land werden er 79 mensen gered uit 
een levensbedreigende situatie.
Andere incidenten zijn bijvoorbeeld 
kinderen die vermist raken, mensen 
die onwel worden door de warmte en 
(kite)surfers die in de problemen ko-
men.
De Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij (KNRM) maakte zondag 
al melding van een piek in het aantal 
hulpvragen door het warme weer. De 
KNRM is vorige week 160 keer uitge-
varen om mensen in nood te helpen, 
ruim drie keer zo veel als in een ‘nor-
male’ week. <

 
anp nd.nl/nederland 

Topdrukte 
bij reddings-
brigades

 ▶ Den Haag
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 …Forum voor Democratie wil niet 
alleen politieke vernieuwing bren-
gen, maakt het moddergevecht tus-
sen Thierry Baudet en Henk Otten 
duidelijk.

 …De partij lijkt sinds zijn oprichting 
ook te fungeren als bron van in-
komsten voor de partijleiding. 

 ▶ Den Haag
Otten, Baudet, De Vries, Hiddema, 
Baljeu, Rooken, Cliteur – allemaal 
hebben ze de afgelopen jaren beta-
lingen uit de partijkas gekregen. 
Soms vanwege verrichte werkzaam-
heden, maar niet altijd. De top van de 
partij leek gevormd te worden door 
mannen die hun schaapjes op het 
droge hebben. Otten, een geslaagde 
zakenbankier, die volgens Hiddema 
in zijn boek Mr. Hiddema in de poli-
tiek ‘in financieel opzicht zo veel pot-
ten (kan) breken dat hij zich eigenlijk 
moet afvragen wat hij doet op dat 
gammele podium in Zeeland of 
Twente’. Jeroen de Vries die – weer 
volgens Hiddema – ‘een florerend 
makelaarsbedrijf’ had, Hiddema zelf 
met een gerenommeerd advocaten-
kantoor, Rob Rooken met succesvolle 
internetbedrijven, Robert Baljeu als 
consultant, Paul Cliteur als hoogle-
raar. Allemaal mannen in bonis die, 
alweer volgens Hiddema, het louter 
doen om ‘de mensheid en zijn kinde-
ren te redden van slecht bestuur’.
Nu de beschuldigingen over en weer 
vliegen, worden de grenzen aan het 
idealisme zichtbaar. Door de razend-
snelle groei – de teller staat nu op 
ruim 37.000 leden, die ieder een lid-
maatschap van tussen de 25 en 100 
euro betalen – groeide FvD in twee 
jaar tijd uit tot een organisatie waar-
binnen miljoenen omgaan. Ook de 
donaties stromen binnen, over 2018 
was dat 320.000 euro. Eindbestem-
ming van een deel van dat geld: het 
partijkader.
Een handelwijze die zowel in de om-
geving van Baudet als bij de getrou-
wen van Otten gebruikelijk is. Zo in-
casseerde Turning Point, het bedrijf 
van Baljeu, die Statenlid in Noord-
Holland is maar vanwege zijn trouw 
aan Otten de Eerste Kamer misliep, 
in anderhalf jaar tijd 140.000 euro 
voor verrichte werkzaamheden; een 
declaratie van Baljeu speelt een 

hoofdrol in de ruzie tussen partijbe-
stuur en Otten. Rooken, die met Bau-
det het bestuur vormt, incasseert 
met zijn bedrijf ENEM jaarlijks onge-
veer 26.000 euro voor webhosting. 
Rooken kreeg bovendien, net als Ot-
ten, 5000 euro voor zijn werk voor 
het Renaissance Instituut, het weten-
schappelijk bureau van de partij, 
voor Cliteur was er een vergoeding 
van 7500 euro. Datzelfde Renaissance 
Instituut betaalde 48.400 euro over 
2017 voor ‘uitbesteed werk’ aan een 
partijlid dat nu senator is.

schimmige betalingen
Otten zelf, die maandag in Nieuwsuur 
aankondigde een eigen partij te be-
ginnen, wordt door FvD beschuldigd 
van schimmige betalingen. Zo werd 
volgens het bestuur van FvD 9800 
euro uitbetaald aan ‘zijn minnares’, 
volgens Otten zelf omdat de aan Ot-
tens eigen bv gerichte rekening ver-
moedelijk op een verkeerde stapel 
terechtkwam. Dat geld is terugbe-
taald. Eerder werd Otten ervan be-
schuldigd zichzelf onrechtmatig 
25.000 euro voor overuren te hebben 
uitbetaald. Ook hij betaalde terug.
FvD ging de afgelopen jaren vaak het 

land in. Na afloop van de optredens 
van Baudet en Hiddema ontstond er 
dan een run op hun boeken, en op de 
petjes, T-shirts en mokken die de 
partij verkocht. De partij beschuldigt 
Otten ervan een deel van die op-
brengst in zijn zak te hebben gesto-
ken. Een beschuldiging die Otten 
weerspreekt.
Dat ook de Kamerleden zichzelf niet 
vergaten, was al langer duidelijk. Zo 
bekostigde FvD het zorghotel waar 
Hiddema deze winter herstelde van 
een heupoperatie. Ook bleek 
 Hiddema sinds zijn aantreden als Ka-
merlid ten onrechte een kilometer-
vergoeding te hebben ontvangen. Hij 
schonk het teveel betaalde bedrag 
aan de Poezenboot, waar zwerfkatten 
worden opgevangen. Ook Baudet 
wordt door Otten op de korrel geno-
men. Volgens Otten betaalde hij vo-
rig jaar een rekening van meer dan 
3000 euro voor een hotel in Thailand 
met de creditcard van de partij, geld 
dat hij terugbetaalde nadat de fout 
aan het licht was gekomen. 
FvD laat in een reactie weten de zaak 
achter zich te willen laten. ‘We gaan 
nu verder met onze politieke missie. 
Voor een beter Nederland.’ <

 
anp 

Rechtszaak beginnen 
gaat minder kosten

 ▶ Den Haag
Het wordt in veel gevallen goedko-
per om een rechtszaak te beginnen. 
De zogenoemde griffierechten gaan 
omlaag als je van iemand bijvoor-
beeld duizend euro eist. De huidige 
tarieven schrikken veel burgers en 
kleinere bedrijven af om naar een 
rechter te stappen, bleek eerder uit 
onderzoek. Voor particulieren, maar 
vooral voor ondernemers, dalen de 
kosten bij bepaalde claims. Voor 
burgers gaat het om 204 in plaats 
van 231 euro bij vorderingen van 
vijfhonderd tot vijftienhonderd 
euro. Bij bedrijven zakken alle tarie-
ven voor claims tussen de vijfhon-
derd en vijftienhonderd euro. <

De Nederlander Dave Jong (21) is tweede ge-
worden op het WK Fortnite bij het onderdeel 
duo’s. Het leverde hem ruim een miljoen euro 
op.

 ▶ New York
Fortnite is een schietspel waarbij je online strijdt 
tegen honderden andere mensen. Het doel is zo 
lang mogelijk in leven te blijven in de virtuele 
wereld. De Nederlandse gamer Dave speelde sa-
men met de vijftienjarige Brit Jaden Ashman en 
eindigde achter het duo van de Noorse Emil 
 Bergquist Pedersen en de Oostenrijkse Thomas 
Arnould. Fortnite is een van de populairste 
games ooit en het toernooi heeft een totale prij-
zenpot van 30 miljoen euro.
De namen van gamers worden in het spel 
meestal niet gebruikt. Zo heet de succesvolle Ne-
derlander in het spel ‘Rojo’ en zijn Britse mede-

speler ‘Wolfiez’. Samen hebben ze 2,2 miljoen 
euro gewonnen. Het onderdeel duo’s, waarbij 
twee gamers samen moeten proberen de andere 
duo’s te verslaan, duurde twee dagen. Er deden 
in totaal vier Nederlanders mee, maar naast Jong 
wist niemand de finaleronde te bereiken. Het 

wereldkampioenschap is zeker geen kleinschalig 
evenement. De games werden gespeeld in een 
stadion met bijna 23.000 mensen, online keken 
nog eens miljoenen andere mensen mee. Daar-
om ‘trainde’ Dave keihard. ‘Ik speel het acht, 
soms wel tien uur per dag’, zegt hij tegen de 
NOS. ‘Je moet wachten tot mensen online zijn, 
dus ik speel meestal tot een uur of vier ’s nachts. 
Dan kom ik rond twee uur mijn bed uit en ga ik 
ontbijten, sporten, avondeten en weer spelen. 
Natuurlijk zijn er dagen dat ik liever wat anders 
doe, maar dan moet je toch trainen, anders word 
je niet beter.’
De winnaar van het wereldkampioenschap Fort-
nite (in het enkelspel) is de Amerikaan Kyle 
Giersdorf, alias ‘Bugha’. Hij won 3 miljoen dollar. 
Ter vergelijking: dat is meer geld dan tennisser 
Novak Djokovic kreeg toen hij onlangs het pres-
tigieuze Wimbledon won.

overdwars

Het enorme Arthur Ashe Stadium in New York 
City, waar het WK Fortnite plaatsvond.

redactie nd nd.nl/nederland beeld afp / Johannes Eisele

Nederlandse gamer Dave tweede op WK Fortnite

 
Ariejan Korteweg / vk nd.nl/politiek beeld anp / Bart Maat

Forum voor Democratie lijkt 
geldmachine voor partijtopEen borstamputatie is niet meer 

nodig bij een bepaalde vorm 
van erfelijke borstkanker, meld-
den diverse media maandag. 
‘Dat is voorbarig en eenzijdig’, 
zegt Annette Heemskerk-Gerrit-
sen, onderzoeker bij het Borst-
kankercentrum van het Erasmus 
MC.

 ▶ Rotterdam

 ■ Uit uw onderzoek zou blijken 
dat een borstamputatie in 
sommige gevallen niet nodig is.
‘Mijn onderzoek ging over twee 
erfelijke vormen, waarbij er een 
defect is bij draagsters van het zo-
genaamde BRCA1- of BRCA2-gen. 
In beide gevallen is er een kans 
van 60 tot 80 procent om borst-
kanker te krijgen. Draagsters kun-
nen twee dingen doen. Allereerst: 
intensief, ieder half jaar, controle-
ren. Het is dan mogelijk de ziekte 
in een vroeg stadium te ontdek-
ken, maar je houdt een kans om 
borstkanker te krijgen. De tweede 
mogelijkheid is dat je je borsten 
preventief laat amputeren. Dan 
weet je vrijwel zeker dat je geen 
borstkanker krijgt.’

 ■ ‘Vrijwel zeker’, dus geen 100 
procent?
‘Dat hangt van de vorm van de 
kanker af. We hebben tien jaar 
lang een groep van 1712 BRCA1- 
en 1145 BRCA2-mutatiedraagsters 
gevolgd. Van hen lieten 722 
BRCA1- en 406 BRCA2-vrouwen 
de borsten amputeren. De rest 
werd elk half jaar gecontroleerd. 
Van de 722 BRCA1-vrouwen kre-
gen er alsnog acht borstkanker, 
van wie er één aan de ziekte over-
leed. Dat betekent dat van deze 
groep 99,7 procent in leven bleef. 
Bij de BRCA1-mutatiedraagsters 
die hun borsten niet lieten ampu-
teren was de overlevingskans 93 
procent. Bij de BRCA2-mutatie-
draagsters zijn deze percentages 
respectievelijk 100 en 98.’

 ■ Vanwaar die verschillen?
‘De tumoren van de BRCA1-groep 
groeien sneller en zijn aggressie-
ver. Bepaalde behandelingsme-
thoden, zoals hormoontherapie, 
hebben er geen vat op. Terwijl die 
wel goed werken bij de BRCA2-

mutatiedraagsters. Als je van die 
vrouwen elk half jaar een mam-
mografie en een MRI-scan laat 
maken, ontdek je eventuele tu-
moren in een vroeg stadium en 
zijn ze goed te behandelen.’

 ■ Volgens de Borstkankerver-
eniging is elke suggestie dat 
een borstkankeramputatie on-
nodig is, onjuist. Geldt dat ook 
voor BRCA2-mutatiedraagsters?
‘Ik ben het eens met de Borstkan-
kervereniging. Want je kunt met 
een regelmatige controle borst-
kanker wel eerder signaleren, 
maar niet voorkomen. Dat laatste 
kun je met een amputatie wel. 
Verder is voor veel vrouwen de 
halfjaarlijkse controle en de span-
ning elke keer over de vraag of de 
ziekte nu wel of niet toeslaat, heel 
belastend. Dat heeft invloed op de 
kwaliteit van leven. Als je niet te-
gen die stress kunt, geeft een am-
putatie die vrouwen rust.’ 

 ■ Zijn er nu geen vrouwen die 
er spijt van hebben dat ze hun 
borsten lieten amputeren ter-
wijl dat niet nodig was?
‘Ik kan me heel goed voorstellen 
dat die er zijn, maar ik denk niet 
dat dit een grote groep is. Want in 
alle gevallen was amputatie een 
weloverwogen beslissing. Je doet 
zoiets niet zomaar, daar is onder-
zoek, overleg, nadenken aan voor-
afgegaan.’

 ■ Het is voor het eerst dat dit 
onderzoek is gedaan. Moet er 
een vervolg komen? 
‘Jazeker. Het zou mooi zijn als er 
ergens een vergelijkbaar onder-
zoek komt dat onze uitkomsten 
bevestigt.’ 

mini-interview

Annette Heemskerk-Gerritsen

Roel Sikkema nd.nl/wetenschap beeld erasmus mc

‘Met amputatie blijf je 
borstkanker voorkomen’

Forum-Kamerleden Thierry Baudet en Theo Hiddema, die volgens Henk Otten 
partijgeld gebruikten voor persoonlijke uitgaven. 
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Op een verlaten bankje bij station 
Driebergen-Zeist ligt een smartpho-
ne. Een wetenschapper die werkt in 
het Universitair Medisch Centrum 
Utrecht, ziet hem liggen. Hij neemt 
hem mee, in het vertrouwen dat de 
eigenaar zich dan wel zal melden. 
Die eigenaar is het Nederlands Dag-
blad. 
Deze etappe van Aan de ketting had 
eigenlijk naar het zuiden moeten 
gaan: met de pont over de Lek naar 
Culemborg en vervolgens door 
dorpjes aan de Linge zoals Beesd, 
Rhenoy en Aquoy. Maar vier kilo-
meter buiten Driebergen kom ik er-
achter dat mijn ‘werktelefoon’ niet 
in mijn tas zit. Voordat ik op de fiets 
stapte, had ik nog even koffie ge-
dronken op het station. De telefoon 
heb ik toen naast me neergelegd, 
herinner ik me. Een beetje dom. Ge-
lukkig zijn veel mensen te vertrou-
wen, bedenk ik. Dus bel ik het num-
mer met mijn privételefoon. 
Iemand neemt op in het Engels en 

vertelt dat de telefoon zich in het 
ziekenhuis bevindt. 
Ik maak rechtsomkeert. In plaats 
van de geplande veerpont rijd ik 
even later opnieuw onder het beton 
van de A12 door. In de centrale hal 
van het UMC ontmoet ik mijn red-
der in nood. Als ik hem vertel dat 
dit verhaal de krant gaat halen, zie 
ik iets van schrik in zijn ogen. ‘No 
mention please’, reageert hij direct 
(niets vermelden). Althans, niet zijn 
naam. Op de vraag naar de reden, 
denkt hij even na. Dan schudt hij 
zijn hoofd. Hij wil er niets over 
kwijt. Ik ben hem niettemin dank-
baar.

huwelijksaanzoek

Bij de hoofdingang van het zieken-
huis staat een pendelbusje dat men-
sen van en naar de parkeergarage 
brengt. Er staan twee gepensioneer-
de mannen bij. ‘Wij doen dit als 

vrijwilliger’, vertelt Walter Drees-
man, die al drie jaar mensen heen 
en weer pendelt. Hij vindt het 
prachtig om ‘een beetje te ouwe-
hoeren’ met de mensen. ‘Voor mij is 
dit een uitje.’ Hij hoort verdrietige 
verhalen, maar maakt ook veel leu-
ke dingen mee. ‘Iemand heeft me 
weleens een huwelijksaanzoek ge-
daan in deze wagen’, lacht hij. Ook 
gebeurt het heel regelmatig dat 
mensen niet meer weten waar ze 
hun auto hebben neergezet. ‘Ga dan 
maar eens zoeken tussen die twee-
duizend plekken. Laatst zei iemand 
dat ze een grijze auto had, met “zo’n 
dingetje” achterop. Het bleek een 
cabriolet te zijn.’ 
In de ritjes van en naar de parkeer-
garage horen de chauffeurs veel, 
vult zijn collega Hil Bruining aan. 
‘Vrolijkheid, boosheid en verdriet. 
In dat korte stukje kunnen mensen 
heel veel aan ons kwijt.’ Ze doen 
ook dienst als pleinwacht. ‘Er mag 
hier niet worden gerookt. Als dat 

toch gebeurt, zeggen wij daar iets 
van’, vertelt Bruining. ‘Maar laatst 
stonden er hier twee te roken. Een 
van hen had net gehoord dat hij 
niet meer lang meer te leven heeft. 
Dan doe ik even zo’, zegt hij, terwijl 
hij zijn vingers voor zijn ogen 
houdt. 

hoogkruis

De koers is definitief verlegd naar 
het noordwesten. Mijn voormalige 
woonplaats De Bilt is het volgende 
station en ik ga naar het Ierse hoog-
kruis, midden in een park. Hier 
wandelde ik in het verleden veel 
naartoe om na te denken of te bid-
den. Een soort kapel in de open 
lucht. Het hoogkruis – met aan alle 
kanten afbeeldingen – kwam er in 
2013. Volgens historische bronnen 
is De Bilt ontstaan vanuit een kloos-
ter, dat werd gesticht door Ierse 
monniken. 

Fietsend langs de weiden bij Groe-
nekan en Westbroek matig ik mijn 
tempo. Er is geen reden hier haast 
te maken. Het landschap biedt scha-
pen, koeien, paarden, reigers, ooie-
vaars en veel meer dat Nederland 
mooi maakt. Maar met een rustig 
tempo valt ook het afval in de ber-
men op. Een blikje Red Bull, plastic 
flesjes, een kartonnen doosje, een 
verpakking van papieren zakdoek-
jes, nog vijf blikjes Red Bull (hoe-
veel mensen drinken dat spul on-
derweg?) en zelfs een compleet dak 
van een auto, dat half in de sloot 
ligt. 
De extreme hitte is voorbij, maar in 
de middag doen de zon en de tem-
peratuur toch naar water verlangen. 
Zeker als de route langs de Loos-
drechtse Plassen voert. Mensen lig-
gen langs het water, of varen erop 
met bootjes. Maar de fiets moet 
verder, naar Breukelen. Via een 
bruggetje over de Vecht, want de 
pont heb ik vandaag gemist. 

aan de ket ting
Aaldert van Soest nd.nl/nederland beeld nd 

Pendelpensionado’s bij het UMC

Hegebeintum

Ter Apel

Winschoten
Grijpskerk

Appingedam

Emmen
Steenwijk

Zwolle

Ermelo

Ede

Zaltbommel
Ravenstein

Zevenaar

Warnsveld
BaarnBreukelen

Driebergen

Aaldert van Soest, 
redacteur binnenland

 ▶ traject 
Driebergen – Breukelen
48 km
totaal afgelegd 831 km

 ▶ diepste gedachte 
Gelukkig zijn veel mensen te ver-
trouwen.

 ▶ niet om aan te zien
Blikjes Red Bull in de berm.

 ▶ uitspraak van de dag
‘Voor mij is dit een uitje.’ (chauf-
feur van het pendelbusje bij UMC 
Utrecht)

 ▶ glimlach van de dag
Een kwijtgeraakte telefoon terug-
krijgen van een eerlijke vinder.

▶ vandaag fietst
Rinder Sekeris 

▶ ▶ rijd mee op 
nd.nl/aandeketting

Journalisten van het Nederlands  Dagblad 
fietsen deze zomer in estafette 
door Nederland en doen 
verslag van hun 
belevenissen.

nd

Bruining (r.) en Dreesman rijden patiënten naar het UMC.

Een van de ooievaars in de polder bij Westbroek. 

De Loosdrechtse Plassen bij Breukeleveen.

Iers hoogkruis in De Bilt.

Een autodak in de sloot.

Brug over de Vecht bij Breukelen. 
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Ilona de Lange nd.nl/geloof beeld Martin Waalboer

Abba klinkt in de Dominicuskerk 
 …De Dominicuskerk in Amsterdam 

probeert met een zomerprogram-
mering meer mensen de kerk te la-
ten zien.

 …Het uitgenodigde Amsterdamse 
Popup Choir slaagt daar zonder 
moeite in. 

 ▶ Amsterdam
Reisregel nummer één: laat uw ba-
gage niet onbewaakt achter, hoeft in 
de Dominicuskerk in hartje Amster-
dam niet opgevolgd te worden. Rol-
koffers staan gebroederlijk naast el-
kaar in het wandelpad tussen de 
houten kerkbanken. De eigenaren 
hebben zich aangesloten bij een 
groep mensen in het midden van de 
kerk en vormen samen een koor.
De aantrekkingskracht van mensen 
die schouder aan schouder ‘Lay all 
your love on me’ driestemmig leren 
zingen, is blijkbaar groot. Want dat 
gebeurt er zondagmiddag in de Do-
minicus. Er vindt een Popup Choir 
plaats. 
Het initiatief van de Protestantse Di-
aconie in Amsterdam en Maarten 
Bos, de dirigent voor het koor, is 
sinds de start in 2017 een groeiend 
succes. Het Nederlands Dagblad was 
twee jaar geleden aanwezig bij de 
eerste editie. Daar in de hoftuin of, 
bij slecht weer, in de kas van de Dia-
conie vinden nog steeds op donder-
dagen de Popup Choirs plaats. In een 
dik uur leren alle geïnteresseerden 
samen een popnummer zingen. De 
binnenlocatie wordt inmiddels aan 
de krappe kant. ‘Ze hebben al eens 
dertig mensen moeten weigeren’, 
vertelt Simone ten Caat, een vriendin 
van de twee vrienden achter het vrij-
blijvende koor. 

jonger publiek
Deze zomer zijn dirigent Bos en gita-
rist Tijmen de Koning uitgenodigd 
door de Dominicuskerk in Amster-
dam om twee zondagmiddagen een 
Popup Choir te organiseren in de 
kerk. Een win-win voor beide par-
tijen. ‘Geniet even van de prachtige 
galm’, zegt Bos aan het begin van een 
dik uur repeteren tegen de ruim 
tweehonderd man die als de Amster-
damse grachtengordel om hem en de 
gitarist heen staan. ‘Normaal hebben 
we op zondagochtend ook minstens 
zoveel mensen in de kerk, maar wel 
dertig jaar ouder dan wat hier staat’, 
vertelt Petra Meijerhof, een vrijwil-

liger die de zomerprogrammering 
helpt organiseren. 
Op de stoep van de Spuistraat, voor 
de open kerkdeuren, zit haar vader 
Geert-Jan Meijerhof op een stoel. Hij 
geeft de toeristen en andere voorbij-
gangers die verbaasd opkijken bij het 
horen van de bekende Abba-hit een 
zetje om naar binnen te lopen. ‘Come 
in, take a look.’ Daar is het de vrijwil-
ligers van ‘Zin in de Zomer!’ om te 
doen: andere mensen hun Dominicus 
laten zien. ‘Ik ben gewoon heel trots 
op dit gebouw’, zegt Meijerhof. ‘De 
kerk is een rijksmonument, hè. Ik 
vind het geweldig als mensen weer 
enthousiast naar buiten komen lo-
pen.’ In de maanden juli en augustus 
vindt er daarom elke zondagmiddag 
iets plaats. Een labyrint, een concert 
of een samenzang met een koor. En 

voorbijgangers kunnen altijd een 
waxinelichtje aansteken in de kerk. 
Deze staan op twee dienbladen voor 
Meijerhof op de stoep. 
Binnen is het inmiddels warm. Ver-
schillende ‘koorleden’ bewegen al 
zingende hun kin mee op de handge-
baren van Bos. Omhoog, omlaag, nog 
lager. Een jongen zingt met twee vin-
gers in zijn oren om niet afgeleid te 
worden door de buren. Bos geeft an-
derhalf uur energiek aanwijzingen 
(‘Ar-ti-cu-le-ren!’) en zet voor elke 
partij in op de juiste toonhoogte.

eigen betekenis
En daar gaan ze weer. ‘Don’t go was-
ting your emotion, lay all your love 
on me’, klinkt het door de grote 
ruimte. In het koor van de kerk hangt 
een enorme crucifix. ‘Don’t go sha-

ring your devotion, lay all your love 
on me.’ Heeft de dirigent rekening 
gehouden met de keuze voor de lied-
jes in de kerk? Bos zegt van niet. ‘Dat 
is het mooie aan popliedjes; je weet 
vaak niet precies wat het betekent, 
dus kun je er voor jezelf een beteke-
nis aan geven. De een denkt aan iets 
hogers, de ander denkt aan de Pride 
Week die gaande is in Amsterdam.’ 
Er zijn maar twee vereisten voor een 
popliedje om onder handen geno-
men te worden door de dirigent van 
het Popup Choir, want de bewerkin-
gen maakt hij zelf. ‘Het moet een 
feelgoodgevoel hebben en het moet 
meerstemmig te zingen zijn.’ Het re-
sultaat van het harde werken, maar 
vooral het plezier, wordt gevangen in 
een gelikt filmpje. Die video’s wor-
den verzameld op het YouTube-ka-

naal van Popup Choir Amsterdam. 
Ideaal, vindt Margit Brommet (33), 
die samen met een vriendin regelma-
tig het koor bezoekt. ‘Zo kan ik de 
liedjes aan mijn vrienden laten ho-
ren. En ik speel soms ook de video’s 
thuis af om nog een keer mee te kun-
nen zingen.’ 
Los van cameraman Maurits de 
 Koning (25) filmen ook veel mensen 
uit het koor en voorbijgangers die 
alleen even luisteren. Een toerist uit 
Turkije filmt vanaf de kerkbank het 
kerkinterieur terwijl ze de muziek in 
zich opneemt. ‘Beautiful’, zucht ze.
Over vier weken volgt de tweede edi-
tie in de Dominicus. Vaste fans en 
toevallige voorbijgangers kunnen 
dan genieten van The Beatles’ ‘With a 
little help from my friends’, inclusief 
mooie galm. <

Justin Welby, de anglicaanse aarts-
bisschop van Canterbury, ‘volgt de 
cultuurmarxistische lijn’. 

Dat schrijft een Amerikaanse angli-
caan, journalist Dennis Lennox, in het 
Britse tijdschrift The Spectator. 
Volgens Lennox, een Republikein, 
neigt Justin Welby naar het cultuur-
marxisme ‘toen hij de historische ver-
spreiding van het evangelie leek te 
vergelijken met het kwaad van het 
kolonialisme’. Welby zou die uit-
spraak gedaan hebben tijdens een le-
zing. Een derde anglicaan, rector 

 David Baker, is niet blij met de op-
merkingen van Lennox. ‘Het betoog 
van Welby is vele malen subtieler 
dan een simpele vergelijking tus-
sen evangelisatie en kolonialisme’, 
schrijft Baker op de website Christian 
Today. ‘Wat Welby in de lezing zegt, is 
dat je andersgelovigen tactvol moet 
benaderen, omdat ze om historische 
redenen negatief tegenover het chris-
tendom kunnen staan.’

synode
De term ‘cultuurmarxisme’ bestaat 
sinds de jaren negentig, maar raakte 

de afgelopen jaren in extreemrechtse 
kringen opnieuw in zwang. Volgens 
hen willen cultuurmarxisten zoals 
linkse intellectuelen via media en 
universiteiten ‘traditionele waarden’ 
of de ‘westerse cultuur’ vernietigen. 
De Noorse terrorist Anders Breivik re-
fereerde in 2011 in zijn manifest 650 
keer aan cultuurmarxisme. Ook Ne-
derlandse politici gebruiken de term. 
Thierry Baudet, leider van Forum 
voor Democratie, noemde de Europe-
se Unie in 2017 ‘een cultuurmarxis-
tisch project dat tot doel heeft de ver-
nietiging van de Europese beschaving’. 

Baker schrijft dat er geen enkel bewijs 
is dat Welby een stiekeme marxist is. 
‘Al zou zijn aankondiging daarvan wel 
tot een spannende algemene synode 
leiden’, voegt hij daar spottend aan 
toe.

publieke debat
Volgens Samuel Moyn, hoogleraar 
rechtsgeschiedenis aan Yale, wordt 
cultuurmarxisme in extreem-rechtse 
kringen gebruikt als label voor ieder-
een die zich publiekelijk ‘links’ uit. 
Britse kerken roeren zich geregeld in 
het publieke debat. In 2014 haalden 

geestelijken hard uit naar David Ca-
merons bezuinigingen op welzijn, die 
volgens hen voor extra armoede en 
honger zorgden. Vorige week spra-
ken zeven kerken zich in een open 
brief uit tegen een ‘harde’ brexit. 
Overigens hield Welby zich daarbij 
op de vlakte. 
Hoogleraar Moyn denkt dat de term 
in het (online) debat van tegen-
woordig vooral als laster geldt. Gees-
telijke Baker spreekt de journalist 
Lennox daarom vermanend toe: 
‘Wees heel voorzichtig met het ge-
bruik van deze term.’ <

Ruim tweehonderd zangers staan als een grachtengordel om dirigent Maarten Bos en gitarist Tijmen de Koning heen.

Rimme Mastebroek nd.nl/geloof 

‘Aartsbisschop Welby is een cultuurmarxist’
 ▶ Washington
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Straatpredikers moeten betere be-
scherming krijgen. Dat staat in een 
petitie die de Nigeriaanse straat-
prediker Oluwole Ilesanmi vandaag 
aflevert bij het Britse ministerie van 
Binnenlandse Zaken. De petitie is 
een reactie op zijn arrestatie door 
de Londense Metropolitan Police. 
Ilesanmi werd ten onrechte gear-
resteerd wegens verstoring van 
openbare orde en beschuldigd van 
racisme, maar krijgt nu van de poli-
tie een vergoeding.

Ilesanmi (64), een voormalig tand-
arts, kwam in 2010 als zendeling naar 
het Verenigd Koninkrijk, waar hij op 
straat het evangelie predikt en uit de 
Bijbel voorleest. Dat deed hij ook op 
23 februari bij het metrostation 
 Southgate in Noord-Londen. Zijn 
boodschap viel echter verkeerd bij 
een voorbijganger, die de politie 
waarschuwde en de prediker be-
schuldigde van islamofobie.
Twee agenten begaven zich naar het 
station en sommeerden Ilesanmi te 
vertrekken. Ze dreigden dat ze hem 
anders zouden arresteren wegens 
 ordeverstoring. Toen de prediker dat 
weigerde en zei dat hij ‘de waarheid 
moest vertellen’ en de mensen erop 
moest wijzen dat ‘Jezus de enige weg, 
de waarheid en het leven is’, merkte 
een van de agenten op: ‘Niemand wil 
daarnaar luisteren.’ Daarop arresteer-
de en boeide deze agent de Nigeriaan, 

terwijl de andere agent de bijbel uit 
zijn handen rukte. Toen de prediker 
verzocht hem zijn bijbel te laten hou-
den, werd hem toegebeten: ‘Daar had 
je aan moeten denken voordat je ra-
cist was.’ 
De arrestant werd afgevoerd en kilo-
meters verderop, aan de rand van 
Londen, van zijn boeien ontdaan en 
uit de politieauto gezet. ‘De-arresta-
tie’ noemde de politie dat later. 
Ilesanmi had geen contant geld bij 
zich om weer thuis te komen, maar 
vond een man bereid een buskaartje 
voor hem te kopen. De politie zei later 
dat ze hem een lift had aangeboden, 
maar dat hij die geweigerd had.

‘dwaling’
Ilesanmi erkent dat hij in zijn predi-
king de islam een ‘dwaling’ had ge-
noemd en naar Allah had verwezen 
als een ‘afgod’, maar zegt dat hij daar-
van sprak vanuit zijn perspectief als 
christen. De beschuldiging van racis-
me neemt hij hoog op. ‘Ik ben nooit 
een racist geweest en zal dat nooit 
zijn. Een racist is iemand die niet van 
andere mensen houdt. God heeft me 
liefde geleerd. Ik kan nooit een racist 
zijn’, zei hij tegen het Britse tijdschrift 
The Spectator. 
Het incident rond de arrestatie werd 
door een voorbijgangster op video 
vastgelegd. Deze video, waarop niets 
te zien is van enig agressief gedrag 
van de prediker, ging viral en is in-

middels al miljoenen keren bekeken. 
De christelijke burgerrechtenorgani-
satie Christian Concern nam het voor 
de Nigeriaan op. Er kwam een golf 
van kritiek op het optreden van de 
politie, waarop die opdracht gaf de 
arrestatie te herzien. De petitie die 
vandaag wordt ingediend, was maan-
dag al door meer dan 43.000 mensen 
ondertekend. 
De Metropolitan Police heeft er in-
middels mee ingestemd aan Ilesanmi 
een vergoeding van 2500 pond (ruim 
2770 euro) te betalen vanwege de on-
rechtmatige arrestatie en de vernede-
rende manier waarop hij door de 
agenten behandeld is.
De Nigeriaan ziet de vergoeding als 
een overwinning voor de vrijheid van 
meningsuiting en is niet van plan op 
te houden met prediken. Tegenover 
de Daily Mail verklaarde hij: ‘Ik geloof 
dat God van iedereen houdt, inclusief 
moslims, maar ik heb het recht om te 
zeggen dat ik het niet eens ben met 
de islam – we leven per slot van reke-
ning in een christelijk land.’

wetgeving
In de huidige Britse wetgeving op de 
openbare orde staat dat de politie al-
leen moet ingrijpen als iemand doel-
bewust mensen lastigvalt of dreigen-
de taal of beledigende woorden bezigt. 
Volgens een woordvoerder van de 
Metropolitan Police respecteren en 
handhaven zijn agenten het recht op 
vrijheid van meningsuiting van alle 
individuen, inclusief straatpredikers 
van alle religies en achtergronden. 
‘Maar als de taal die iemand gebruikt, 
wordt gezien als een  potentieel haat-
misdrijf, is het goed dat we dit onder-
zoeken’, voegde hij eraan toe.
Omdat de richtlijnen hierover niet 
erg duidelijk zijn, komt het erop neer 
dat politieagenten dikwijls in de 
praktijk zelf moeten bepalen of er op-
getreden dient te worden. Dat kan 
heel lastig zijn, want wat de ene per-
soon beschouwt als zijn recht op 
godsdienstvrijheid of vrije menings-
uiting, wordt soms door een ander 
gezien als een haatmisdrijf. 
Volgens Andrea Williams van het aan 
Christian Concern gelieerde Christian 
Legal Centre zijn politieagenten ge-
neigd al bij de eerste suggestie van 
belediging straatpredikers het zwij-
gen op te leggen. <

 
Hendro Munsterman

Patriarch in Jeruzalem 
gerehabiliteerd

 ▶ Jeruzalem
De voormalige Grieks-orthodoxe pa-
triarch van Jeruzalem, Ireneos I, is 
door de Heilige Synode ‘gerehabili-
teerd’ als bisschop. De kerkleider 
was in 2005 door dezelfde synode 
uit zijn ambt gezet, nadat hij kerke-
lijke gebouwen in de oude stad aan 
zionistische joodse groepen had ver-
kocht. Hij deed dit zonder medewe-
ten van andere kerkelijke verant-
woordelijken. Afgelopen juni werd 
de juridische poging van de Grieks-
orthodoxe kerk de verkoop ongeldig 
te verklaren door de Israëlische 
Hoge Raad afgewezen. De rehabilita-
tie vindt plaats vanwege de gezond-
heidstoestand van Ireneos I. <

 …Op 31 juli gaat het nieuwe ‘Haus 
der Weimarer Republik’ open, in de 
Duitse stad met die naam.

 …De periode tussen de Eerste We-
reldoorlog en Hitler was als demo-
cratie fataal modern.

 ▶ Weimar
De Weimarrepubliek werd honderd 
jaar geleden gevormd, maar bestond 
slechts veertien jaar, van 1919 tot 
1933. Die periode lag tussen de ‘oer-
catastrofe van de twintigste eeuw’, 
zoals de Amerikaanse politicoloog 
George Kennan de Eerste Wereldoor-
log noemde, en de machtsovername 
van Adolf Hitler.
Op 31 juli gaat in de naamgevende 
stad, in de oostelijke Duitse deelstaat 
Thüringen, het nieuwe ‘Haus der 
Weimarer Republik’ open. Het wordt 
gevestigd in het gebouw dat vrij-
kwam nadat in april dit jaar het Bau-
haus Museum een imponerende 
nieuwbouw had gekregen.
Dat is precies honderd jaar nadat de 
afgevaardigden van de ‘National-
versammlung’ het in het Deutsche 
Nationaltheater eens waren gewor-
den over een nieuwe grondwet voor 
de Duitse staat die het keizerrijk 
moest opvolgen. 279 mensen stem-
den voor, 75 tegen; op 11 augustus 
1919 was de ‘Deutsche Reichsverf-
assung’ officieel.
De vernieuwbouw kost ruim vier 
miljoen euro, driekwart betaalt de 
Bondsrepubliek, de rest wordt opge-
bracht door de deelstaat Thüringen, 
de stad Weimar, grondverkoop en 
donaties. 
‘We liggen op schema’, zei projectlei-
der Stephan Zänker begin deze 
maand. Eind 2020 moet het oude 
‘coulissengebouw’ tegenover het 
grondwetgevende theater een mu-
seum, ontmoetingsplaats en congres-
forum herbergen.

botsing
Zo ontstond een republiek die in veel 
opzichten de naam en erfenis van het 
‘Reich’ behield, maar een grondwet 
kreeg die ultramodern was: grond- en 
burgerrechten, gelijkheid voor man 
en vrouw, absolute vrijheid van reli-
gie en meningsuiting, afschaffing van 
adelsmacht, een achturige werkdag 
en een begin van sociaal beleid. De 
constitutie werd snel onderhevig aan 
de wet van de remmende voorsprong: 

het volk was nog lang niet toe aan zo-
veel vrijheid en de elite was nog lang 
niet bereid plaats te maken.
De grondwet had echter weeffouten 
die fataal bleken, zegt Alf Rössner, 
directeur van het Stadtmuseum dat 
tot dusverre de Weimarrepubliek als 

De 19-jarige Santino William Legan 
die in Californië op een knoflook-
festival om zich heen schoot en drie 
jonge mensen vermoordde, verzond 
voor hij de misdaad pleegde een 
extremistische boodschap in sociale 
media. 

Hij doodde een kind van zes, een 
meisje van dertien en een twintiger. 
Amerikaanse media gaan ervan uit 
dat boodschappen die onder de naam 
Santino William Legan zijn verzon-
den, van de schutter zijn die op het 
knoflookfestival in Gilroy, ten zuiden 

van San Francisco, in het wilde weg 
om zich heen schoot. Hij verwondde 
ook vijftien mensen voor hij door de 
politie werd doodgeschoten.
Legan prijst een omstreden boek uit 
1890 aan, Macht is recht, of het overle-
ven van de sterkste. Dat werk valt on-
der meer gelijkheidsbeginselen, 
grondrechten, vrouwenrechten, het 
christendom en de democratie aan. 
Officieel is over het motief van de 
schutter nog niets bekend. Uit verkla-
ringen van sommige getuigen kwam 
naar voren dat hij mogelijk een hand-
langer had. Die is niet gevonden. <

 
Tilly Dodds nd.nl/buitenland beeld youtube

Vergoeding voor prediker 
na onterechte arrestatie

 ▶ Londen

 
Herman Veenhof nd.nl/buitenland beeld nd

De Weimarrep

 
anp nd.nl/buitenland 

Dader schietpartij Gilroy 
mogelijk extremist

 ▶ Gilroy

Oluwole Ilesanmi opent zijn bijbel en wordt kort daarop geboeid afgevoerd.

Bomen zorgen ervoor dat mensen zich gelukkiger voelen, waardoor psy-
chische problemen verminderen. 
Dat zeggen onderzoekers die verbonden zijn aan de Universiteit van Wol-
longong (Australië). 
Ze deden onderzoek bij 46.000 inwoners van de steden Sydney, Newcastle 
en Wollongong. Daaruit blijkt dat het risico op psychische problemen met 
31 procent afnam en dat ziektes 33 procent minder voorkwamen in ge-
bieden waar minstens een derde van de oppervlakte schaduw krijgt van 
bomen. Die blijken bovendien tot een groter geluksgevoel te leiden dan 
grasvelden.
In Australië wordt al langer een verband gelegd tussen het planten van 
bomen en het welbevinden van mensen. Zo is er in de hoofdstad Canber-
ra een initiatief waarbij het leven van demente mensen meer inhoud 
krijgt door het planten van bomen. Daarom kweekt de organisatie 
Greening Australia jaarlijks 125.000 zaailingen op, die in het hele land 
worden aangeplant, zegt Jeni De Landre, medewerker van Greening Aus-
tralia. 

Roel Sikkema nd.nl/wetenschap

Geluk? Plant een boom
 ▶ Wollongong
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collectie had. ‘Er was geen kiesdrem-
pel, waardoor het te grote parlement 
een mierenhoop van partijtjes en af-
splitsingen bleef. De grondwet was 
niet onveranderbaar; aanwezigheid 
van twee derde van de leden van de 
‘Reichstag’ was genoeg. De ‘democra-

tie zonder democraten’, zoals de 
Weimarrepubliek heet, kon dus niet 
worden verankerd buiten de poli-
tieke waan van de dag. En bij conflic-
ten viel veel macht toe aan de Duitse 
president en de kanselier.’
Dat gebeurde steeds vaker, nadat 

oorlogsschaarste, de gedicteerde Vre-
de van Versailles (smadelijk veel ge-
biedsverlies, onuitvoerbare herstel-
betalingen, geen Duits leger meer), 
de hyperinflatie van1923, de crisis 
van en na 1929 en het oprukken van 
de nazi’s gestalte hadden gekregen. 
Rijkskanselier Hitler nam in januari 
1933 de macht over van president 
Paul von Hindenburg, een oude, de-
menterende man die per decreet re-
geerde.

niet zielig
De innerlijke tegenstrijdigheid van 
en in de Weimarrepubliek betekende 
dat conservatisme en vooruitstre-
vendheid voortdurend botsten; links 
en rechts stonden elkaar van meet af 
aan letterlijk naar het leven, rode en 
bruine krachten knuppelden elkaar 
van de straat af.
Dat begon al bij de vlag, vertelt 
 Rössner. De rechtse, nationalistische 
partijen wilden de horizontale banen 
zwart-wit-rood van de keizer hand-
haven. De linkse partijen kozen voor 
het zwart-rood-goud van de burger-
lijke revoluties in de negentiende 
eeuw. Er kwam een compromis: de 
linkse vlag werd de nationale, offici-
ele driekleur. Maar in het leger en bij 
de vloot en de handel werd die links 
bovenin voorzien van een kleine 
‘Reichsflagge’, nu nog vaak te zien bij 
extreemrechtse groepen in de Bonds-
republiek.
De Republiek van Weimar komt er in 
de geschiedenis niet best af. Een chao-
tisch zootje, met voortdurend vallen-
de regeringen, extreme bewegingen 
die niet werden beteugeld, veel ar-
moede en kerken die wel de scepter 
zwaaiden, maar niet veel deden op 
medemenselijk gebied. En dat was 
ook zo, vindt Rössner. ‘Aan de andere 
kant staat dan het beeld van de 
 ‘roaring twenties’ in het swingende 
Berlijn, waar de lol voor de economi-
sche crisis niet op kon. En ook dat was 
zo, zegt de historicus. Als je de beel-
den middelt en de enorm zware om-
standigheden in aanmerking neemt 
die de Republiek van Weimar moest 
tackelen, is het beeld van de zielige, 
sneue, tot ondergang gedoemde 
staatsvorm niet terecht. ‘De Weimar-
republiek verdient niet alleen een be-
ter imago, maar had ook politiek een 
kans gehad. In 1932 ging het econo-
misch alweer een stuk beter met 
Duitsland. Bovendien liep de electo-

rale opmars van de NSDAP, de natio-
naalsocialistische partij van Hitler, in-
eens heel stroef. Steeds meer mensen 
kregen genoeg van het geweld en de 
obscene taal van de leider. De presi-
dent gaf de macht echter aan Hitler.’

stoomcursus
Met sneltreinvaart leidt Rössner door 
de collectie. Veel heeft hij zelf verza-
meld, gevonden of gekocht. Hij is 
trots op een schilderij van Friedrich 
Ebert met achter zich de kleuren van 
de huidige Duitse vlag. ‘Het zwart-
rood-goud is door de nazi’s officieel 
verboden. Vanaf 1935 was de haken-
kruisvlag het officiële Duitse doek’, 
zegt hij. Interessant is ook alles dat te 
maken heeft met artikel 4, de vrij-
heid van godsdienst. Dat artikel le-
verde vooral op onderwijsgebied veel 
problemen op. Waren vroeger scho-
len allemaal christelijk, omdat 
slechts weinigen formeel ongelovig 
waren, nu moest er opeens ook vrij-
heid zijn voor openbaar onderwijs, 
verschillende denominaties en religi-
euze richtingen en datgene wat de 
ouders wilden. Een verschil met de 
situatie in Nederland, waar in 1923 
de Onderwijswet bekostiging invoer-
de, is dat Duitsland bij het inhoude-
lijk richten van de school en het on-

derwijs een grote stem gaf aan de 
leraren. De democratisering van Wei-
mar werd in het onderwijs niet ver 
doorgevoerd.
Rössner waakte jaren over zijn col-
lectie, die in het kleine gebouw van 
het Stadtmuseum aan de Karl Lieb-
knechtstrasse uit zijn voegen barstte. 
Toch zal maar een klein deel nog te 
zien zijn in de nieuwe, ruimtelijke 
opzet, die beantwoordt aan nieuwe 
museale inzichten, zegt Markus 
Hüninger, de jonge geschiedenisman 
van het museum in wording. ‘We 
moeten rekening houden met de 
overheidswens dat mensen zonder 
voorkennis aansluiting vinden en 
vooral scholieren hier zien dat demo-
cratie niet vanzelf spreekt en eigen-
lijk noodgedwongen zwak is.’
De oosterburen hebben geleerd van 
twee wereldoorlogen en twee dicta-
turen, links en rechts. De Duitse 
grondwet van 1949, en vooral die 
van 1990, repareerde enkele weef-
fouten van de Weimarrepubliek: er 
kwam wel een kiesdrempel (5 pro-
cent), de president heeft alleen nog 
maar symbolische betekenis, de 
grond- en burgerrechten kunnen 
zelfs met tweederdemeerderheid in 
de Bondsdag niet meer worden afge-
schaft. < 

Linksboven: een Duitse soldaat die ernstig gewond is geraakt. Daarnaast een 
foto van Weimar anno 2019. Linksonder zijn de standbeelden van Goethe en 
Schiller te zien, in het gebouw daarachter kwam het parlement van de 
Weimarrepubliek bijeen. Rechtsmidden: Max Liebermann schilderde in 1927 de 
Duitse president Von Hindenburg. Rechtsonder: Markus Hünniger.

Albert van Huszen reist in 1807 met 
leden van de Franeker Ceremoniële 
Commissie per koets naar Weimar. 
Men wil toestemming van Goethe, 
om zijn standbeeld bij de Friese 
universiteit neer te zetten. Maar 
Goethe is een groot man en is niet 
te spreken, en dat levert een mooie 
roman op van Kees ’t Hart, die deze 
maand is gepubliceerd. 

De ziekte van Weimar, Kees ’t Hart. 
Uitg. Querido, Amsterdam, 2019. 
352 blz. € 21,99.

De economie leeft op en Hitler ver-
liest kiezers. En toch gaat het vanaf 
november 1932 fout met de Weimar-
republiek. Hoe dat kan, leggen twee 
Duitse auteurs uit. Ze lezen de kran-
ten van die maanden zonder de 
kennis achteraf in te brengen. En 
dan wordt het opeens een span-
nend verslag. De rode, of bruine lijn 
is: als dommigheid, eigenbelang en 
grof geweld samengaan, legt iedere 
democratie het loodje. 

De grafdelvers. De laatste winter 
van de Weimarrepubliek. Rüdiger 
Barth en Hauke Friederichs. Uitg. 
Hollands Diep, Amsterdam 2019. 
432 blz. € 24,99

Weimar in 1807 en 1932

ubliek verdient een beter imago

De Amerikaanse minister van Justi-
tie heeft 5 miljoen dollar uitgeloofd 
voor tips die het mysterie rond de 
ontvoering van vijf christelijke reli-
gieuzen in Syrië kunnen oplossen.

Het geld is uitgeloofd voor tips over 
de Italiaanse jezuïet Paolo Dall’Oglio, 
die op 29 juli 2013 door ISIS werd 
ontvoerd. Het bedrag dat het ministe-
rie zaterdag aankondigde, is omgere-
kend 4,5 miljoen euro en wordt ook 
uitgereikt aan mensen die tips heb-
ben over vier andere ontvoerde gees-
telijken, die tussen februari en juli 

2013 zijn ontvoerd. Dit zijn de Grieks-
orthodoxe aartsbisschop Boulos 
 Yazigi, de Syrisch-orthodoxe aartsbis-
schop Gregorios Ibrahim, de Grieks-
orthodoxe priester Maher Mahfouz 
en de Armeens-katholieke priester 
Michael Kayyal.
Het Amerikaanse ministerie noemt 
het uitloven van het bedrag ‘een be-
langrijk moment in onze strijd tegen 
ISIS’, dat ‘een belangrijke bedreiging 
voor de Verenigde Staten blijft, als 
ook voor onze geallieerden en part-
ners in het Midden-Oosten en we-
reldwijd’. <

 
Hendro Munsterman nd.nl/geloof 

5 miljoen dollar voor tips 
over ontvoerde geestelijken

 ▶ New York

Joshua Harris noemt zichzelf geen 
christen meer. De schrijver van het 
succesvolle boek I Kissed Dating 
Goodbye, in het Nederlands ver-
taald naar Ongekust en toch geen 
kikker maakte dat deze week be-
kend op sociale media.

Harris schreef het boek in 1997, toen 
hij 21 was. Wereldwijd ging het an-
derhalf miljoen keer over de toon-
bank. Harris verkondigde in zijn boek 
een radicale lijn over relaties en sek-
sualiteit, waarbij zoenen voor het hu-

welijk al werd afgeraden. Er kwam in 
de loop der jaren veel kritiek op dit 
boek. Het zou een te eenzijdige visie 
op relaties tonen.
Harris was jarenlang voorganger in 
evangelische kerken. Sinds een jaar 
neemt Harris steeds nadrukkelijker 
afstand van zijn ‘oude’ leven. In 2018 
distantieerde Harris zich deels van 
zijn boek. Hij bood excuses aan voor 
het leed dat hij bij sommige lezers 
heeft aangericht, schreef hij in een 
statement. 
Deze week volgden in korte tijd nog 

eens twee statements. Harris gaat na 
negentien jaar scheiden van zijn 
vrouw. En op Instagram liet hij weten 
zichzelf niet meer als christen te zien. 
Hij riep christenen daarbij op om niet 
te rouwen. ‘Dit is geen negatief mo-
ment voor mij. Ik voel mij levendig en 
hoopvol.’
Ook bood hij nogmaals excuses aan 
voor zijn boek, met name aan 
 lhbti’ers. ‘Het spijt mij dat ik als 
schrijver en pastor geen plek voor jul-
lie zag in de kerk. Ik hoop dat jullie 
mij kunnen vergeven.’ <

redactie nd nd.nl/cultuur 

Voormalige christelijke auteur 
Joshua Harris verlaat de kerk

 ▶ Pemberton, Canada



10
nieuws kort
dinsdag 30 juli 2019 nederlands dagblad

‘Dijsselbloem bij laatste 
drie voor post IMF’
Oud-minister van Financiën Jeroen 
Dijsselbloem heeft naar verluidt nog 
maar twee tegenkandidaten in de 
race om het leiderschap van het In-
ternationaal Monetair Fonds (IMF). 
De andere overgebleven kanshebbers 
zijn de Bulgaarse Wereldbankbe-
stuurder Kristalina Georgieva en het 
Finse centralebankhoofd Olli Rehn. < 

Principeakkoord tussen 
Takeaway en Just Eat 
Maaltijdbestelbedrijf Takeaway.com 
en zijn Britse branchegenoot Just Eat 
hebben een principeakkoord bereikt 
over een fusie. De totale waarde van 
de deal komt uit op 5 miljard pond, 
een kleine 5,6 miljard euro. Als de 
samensmelting doorgaat, krijgen 
aandeelhouders van Just Eat 52,2 
procent van de aandelen in de com-
binatie in handen. De eigenaren van 
Takeaway hebben dan 47,8 procent 
van de aandelen in bezit. <

Lagere ticketprijzen 
drukken winst Ryanair 
Budgetluchtvaartmaatschappij 
 Ryanair heeft het afgelopen kwartaal 
een lagere winst behaald vergeleken 
met een jaar geleden. De onderne-
ming wijt dat aan lagere ticketprijzen 
en hogere brandstof- en personeels-
kosten. Volgens topman Michael 
O’Leary staan de ticketprijzen ook in 
het lopende kwartaal nog onder 
druk. De prijsvechter sleutelde in 
Duitsland aan de ticketprijzen om 
concurrerend te blijven, vooral ten 
opzichte van de recent door Lufthan-
sa overgenomen branchegenoot Air 
Berlin. <

beeld afp

Verzekeraar Allsecur 
wordt Allianz Direct
Verzekeraar Allsecur gaat dit najaar 
verder onder de naam Allianz Direct. 
Het Duitse moederbedrijf Allianz wil 
vier Europese dochterbedrijven sa-
menvoegen tot één nieuw verzeke-
ringsmerk. Behalve het Nederlandse 
Allsecur veranderen ook de gelijkna-
mige Duitse tak, het Italiaanse 
 Genialloyd en Fénix Directo uit Span-
je van naam. De samenvoeging van 
de vier bedrijven zorgt voor kosten-
voordelen en meer slagkracht, denkt 
Allianz. <

Tesla gaat video’s 
streamen in auto’s
Auto’s van Tesla gaan YouTube en 
Netflix streamen, dat zegt oprichter 
Elon Musk. Het systeem werkt dan 
niet als de bestuurder aan het rijden 
is. Daarnaast moeten ook verschil-
lende games te spelen zijn in de auto. 
‘Het gaat niet langer dan een paar 
maanden duren’, verduidelijkt Elon 
Musk. <

Commissarissen weg 
bij afvalbedrijf AEB
Drie van de vier leden van de raad 
van commissarissen van Afval Ener-
giebedrijf (AEB) in Amsterdam stap-
pen op. Onder hen is voorzitter 
 Yvonne Timmerman-Buck (CDA), 
oud-voorzitter van de Eerste Kamer. 
Ze was pas in januari aangetreden.
Het AEB, voor 100 procent eigendom 
van de gemeente, legde begin deze 
maand vier van de zes verbrandings-
ovens om veiligheidsredenen stil. Het 
bedrijf kreeg 10 miljoen euro steun 
van banken en 6 miljoen van de ge-
meente. Daar stonden wel voorwaar-
den tegenover, zoals dat er twee 
nieuwe commissarissen worden aan-
gesteld die de gemeente heeft aange-
dragen. <

beeld anp 

Uber-passagier kan 
discriminatie melden
Gebruikers van taxi-app Uber kun-
nen voortaan klagen wanneer ze vin-
den dat ze gediscrimineerd zijn door 
hun chauffeur. De app heeft daarvoor 
een ‘meldknop’ gekregen. Die is 
maandag gelanceerd vanwege de 
 Pride-week in Amsterdam. <

Bestuurder bootongeluk 
had te veel gedronken
De bestuurder van de speedboot die 
betrokken was bij een dodelijk onge-
luk voor de Zeeuwse kust bij Zoute-
lande had te veel gedronken. Bij het 
ongeluk tussen de speedboot en een 
rubberboot vorige week kwam een 
meisje van vijftien jaar uit het Lim-
burgse dorp Neer om het leven. <

Kinderen vinden meer 
dan 100 jaar oude botten
Kinderen hebben maandag in het 
Utrechtse dorpje Cabauw menselijke 
botten gevonden die meer dan hon-
derd jaar oud zijn. De kinderen scha-
kelden de politie in, die onderzoek 
liet uitvoeren door een forensisch 
specialist. Omdat de botten zo oud 
zijn, wordt er geen aanvullend on-
derzoek verricht. <

Halsema wil ban op 
lachgas uit bakfiets
De Amsterdamse burgemeester 
 Femke Halsema zit in haar maag met 
bakfietsen van waaruit lachgas wordt 
verkocht. Het bedrijf dat dit doet, 
Ufogas, omzeilt de ventvergunning 
door zich voor te doen als koeriers-
bedrijf. Halsema riep maandag in Het 
Parool het kabinet op om te gaan op-
treden tegen het vrij verkrijgen van 
lachgas. Zij, maar ook haar Rotter-
damse collega Ahmed Aboutaleb, wil 
dat het gas uit de Warenwet wordt 
geschrapt en weer wordt onderge-
bracht in de Geneesmiddelenwet. <

beeld anp 

Huisjesmelker komt 
weer naar Nederland
De beruchte huisjesmelker Harry O. 
uit Den Haag wordt uitgeleverd aan 
Nederland. De 65-jarige O. is maan-
dag op het vliegtuig naar Nederland 
gezet, meldt een woordvoerder van 
de politie in Suriname. O. zou zich-
zelf de afgelopen dertig jaar hebben 
verrijkt met miljoenen euro’s en 
stond sinds kort op de nationale op-
sporingslijst. Het geld zou hij hebben 
verdiend over de ruggen van honder-
den slachtoffers. <

Auto raakt te water, 
inzittende overleden
In Flevoland is maandag een auto te 
water geraakt. Een van de inzitten-
den overleed daardoor. Twee anderen 
raakten gewond. De politie heeft de 
leeftijden en woonplaatsen van de 
inzittenden nog niet bekendgemaakt.
Ook de oorzaak van het ongeval is 
nog niet bekend. < 

Kerncentrale Borssele 
uitgeschakeld na storing 
De kerncentrale Borssele is sinds 
zondagochtend uitgeschakeld na een 
storing in de turbine, meldt de 
Zeeuwse elektriciteitsproducent EPZ. 
De oorzaak van de storing wordt on-
derzocht. De veiligheid van de instal-
latie is volgens het stroombedrijf niet 
in het geding, omdat de storing in het 
niet-nucleaire deel van de centrale 
zit. Borssele kan nu geen stroom le-
veren aan het landelijke net. Het is 
nog onbekend wanneer de kerncen-
trale weer in gebruik genomen gaat 
worden. < 

Verdachte van in stukken 
snijden partner zwijgt 
Bart B., de man die ervan wordt ver-
dacht zijn 52-jarige vriendin te heb-
ben gedood en haar lichaam in stuk-
ken te hebben gesneden, wil ‘op 
essentiële vragen’ geen antwoord ge-
ven. Dat zei de officier van justitie 
maandag in de rechtbank in Utrecht. 
‘Het is niet uit te leggen aan de nabe-
staanden dat hij op belangrijke pun-
ten zwijgt.’ <

Opdracht Belgische 
informatie verlengd
Voor de vijfde keer heeft de Belgische 
koning Filip zijn opdracht aan de 
twee informateurs verlengd die de 
weg moeten vrijmaken voor de vor-
ming van een federale regering. Het 
koninklijk paleis meldde dat de infor-
mateurs, de sociaaldemocratische 
minister van staat Johan Vande La-
notte en de liberale vicepremier 
 Didier Reynders, verslag moeten uit-
brengen van hun vorderingen op 17 
augustus en 9 september. <

Kind overlijdt na duw 
voor trein CS Frankfurt 
Een achtjarige jongen is maandag-
ochtend om het leven gekomen, na-
dat hij op het centraal station van 
Frankfurt voor een trein was geduwd. 
Een veertigjarige man is als verdach-
te aangehouden, meldde de politie. 
Het is onduidelijk wat er zich precies 
heeft afgespeeld. De aangehouden 
man zou geen familie zijn van de jon-
gen en zijn moeder. Het zou om een 
man uit Eritrea gaan. <

Duitsland levert 
terreurverdachte over
Duitsland heeft een 39-jarige Bosniër 
die zou zijn betrokken bij de aansla-
gen in Parijs in 2015 overgeleverd aan 
België. Dat zegt een woordvoerder 
van het OM in Naumburg tegen het 
Duitse persbureau DPA. Adis A. wordt 
verdacht van de levering van wapens 
die zijn gebruikt bij de aanslag op de 
concertzaal Bataclan. Daarbij kwa-
men 89 concertgangers om. <

‘Brexitpremier’ Johnson 
in pro-EU Schotland
De nieuwe Britse regeringsleider 
 Boris Johnson heeft voor het eerst als 
premier de Schotse hoofdstad Edin-
burgh bezocht. Zijn gastvrouw, de 
Schotse regeringsleider Nicola 
 Sturgeon waarschuwde na haar ge-
sprek met Johnson dat hij ‘enkel een 
no-dealbrexit nastreeft, ook al zegt 
hij dat hij liever een overeenkomst 
met de EU sluit’. <

Canadees dorp dicht bij 
klopjacht verdachten 
Inwoners van het Canadese plaatsje 
York Landing in het noorden van de 
provincie Manitoba moeten binnen 
blijven. Zwaarbewapende politie 
zoekt er twee jonge moordverdach-
ten. De politie is er neergestreken na 
meldingen zondagmiddag van een 
lokale burgerwacht. De twee jonge-
ren worden verdacht van moord op 
drie mensen, gepleegd tussen 14 en 
19 juli in British Columbia. <

beeld epa 

Ruim 50 doden door 
gevangenisrellen Brazilië
Zeker 52 gedetineerden zijn om het 
leven gekomen bij onlusten in een 
gevangenis in de gemeente Altamira 
in de deelstaat Pará in het noorden 
van Brazilië. De lokale autoriteiten 
meldden dat zestien van de omgeko-
men gevangenen zijn onthoofd. De 
politie meldde dat twee criminele 
groepen in de gevangenis met elkaar 
in gevecht raakten, aldus de nieuws-
site Globo. <

Oproep tot landelijk 
protest Sudan na doden
De prominente Sudanese protestbe-
weging SPA heeft opgeroepen tot een 
landelijk protest naar aanleiding van 
een betoging maandag waarbij vier 
scholieren en een volwassene wer-
den gedood. De SPA meldde dat de 
slachtoffers door scherpschutters in 
de stad al-Obeid om het leven zijn 
gebracht tijdens een vreedzaam pro-
test tegen de schaarste aan brood en 
brandstof. <

Tijgerpopulatie India 
met een derde gegroeid
Het aantal tijgers in India is tussen 
2014 en 2018 met 33 procent toege-
nomen. Het land telt nu bijna 3000 
tijgers. Dat maakte premier Narendra 
Modi bekend. Modi noemde India 
een van ‘de grootste en veiligste leef-
gebieden’ voor de tijger, aldus de 
krant Hindustan Times. Volgens een 
Indiaas natuurbeschermingsinstituut 
leeft nu 70 procent van alle tijgers in 
de wereld in India. <

beeld pixabay

Navalny van ziekenhuis 
terug naar gevangenis
De Russische oppositieleider Alexej 
Navalny is maandag ontslagen uit het 
ziekenhuis in Moskou waar hij zon-
dag was opgenomen wegens een ‘ex-
treem allergische reactie’. Zijn arts 
zei dat Navalny is teruggestuurd naar 
de gevangenis. Hij kreeg afgelopen 
week dertig dagen celstraf wegens 
het oproepen tot een ongeautori-
seerd protest. De advocaat van Na-
valny zei maandag dat de oppositie-
leider is vergiftigd met een onbekend 
chemisch middel. De behandelend 
arts zinspeelde daar ook al op. <

China: geweld Hongkong 
is onacceptabel
China vindt dat gewelddadige protes-
ten in Hongkong niet getolereerd 
kunnen worden. De recente onrust 
gaat volgens Peking ‘veel verder dan 
een vreedzame mars of demonstra-
tie’ en ‘ondermijnt de welvaart en 
stabiliteit’ van de metropool, die een 
autonome status heeft binnen China.
Hongkong was de afgelopen tijd her-
haaldelijk het toneel van grootscha-
lige demonstraties. <
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 …Vergeet de warmtepomp: laten 
we aardgas vervangen door water-
stofgas. Dat kan via het bestaande 
aardgasnet, opgewekt met een be-
trouwbare vorm van kernenergie.

Het Klimaatakkoord, dat in juni van 
dit jaar is gepresenteerd, is een al-
legaartje aan ideeën. Daarbij lijkt 
vooral draagvlak een kernbegrip te 
zijn. Voor een aantal sectoren is een 
visie geformuleerd, maar een inte-
grale visie op hoe we in 2030 de CO2-
uitstoot tot 49 procent gaan terug-
brengen ten opzichte van 1990 – laat 
staan een visie voor een compleet 
CO2-neutrale economie – ontbreekt 
ten enen male.
Tegelijkertijd heeft minister Wiebes 
bezworen dat de gaskraan in 2030 
dichtgaat. Hoe gaan we dit probleem 
oplossen?
In de jaren zestig van de vorige eeuw 
hebben we in Nederland de transitie 
gemaakt van stadsgas, dat uit kolen 
werd gewonnen, naar aardgas. Om 
dat mogelijk te maken is door heel 
Nederland een netwerk van leidin-
gen vanuit Slochteren aangelegd, om 
het aardgas naar de woningen en be-
drijven te vervoeren. Dat was een on-
gelofelijk gecompliceerde en com-

plexe operatie, maar wel vanuit een 
duidelijke visie. 
Om de klimaatdoelen te bereiken en 
Nederland aardgasvrij te maken, 
kunnen we een dergelijke transitie 
herhalen, door in plaats van aardgas 
waterstofgas door het bestaande lei-
dingennet te pompen.
Voor de productie van waterstof kan 
gebruikgemaakt worden van her-
nieuwbare energie, zoals wind, water 
en zon. Maar ook van kernenergie, 
hoewel minister Wiebes daar geen 
voorstander van is.

maatschappelijke druk
Het grote voordeel van kernenergie 
is dat bij de productie geen CO2 vrij-
komt. Een groot nadeel is de opslag 
van het kernafval. We kunnen ons 
nageslacht daarmee zomaar voor 
tienduizenden jaren opzadelen. 
Een ander nadeel is dat het proces 
van kernsplitsing op enig moment 
onbeheersbaar kan worden. We hoe-
ven maar aan Tsjernobyl en Fukushi-
ma te denken om te zien wat de im-
pact hiervan kan zijn. 
Nog een nadeel is dat het restmateri-
aal plutonium gebruikt kan worden 
voor de productie van kernwapens. 
Bovendien is de maatschappelijke 

druk groot om geen kernenergie 
meer te gebruiken en gaat het in te-
gen internationale westerse trends, 
zoals in Duitsland. Daar gaat, als de 
plannen doorgaan, in 2022 de laatste 
kerncentrale dicht. 
Aan de andere kant moeten we ons 

goed realiseren dat het begrip ‘kern-
energie’ een containerbegrip is. De 
ene soort kernenergie is de andere 
niet.
Neem bijvoorbeeld energie die wordt 
opgewekt met behulp van thorium in 
plaats van uranium, dat in de meeste 
kerncentrales als brandstof wordt 
gebruikt.
Thorium heeft veel voordelen ten op-
zichte van uranium. De halverings-
tijd is ‘slechts’ een paar honderd jaar 

en bovendien produceert een thori-
umcentrale maar een fractie van het 
afval van een in grootte vergelijkbare 
conventionele kerncentrale. Ook ont-
staat er bijna geen plutonium.
Kerncentrales die thorium als brand-
stof gebruiken, kunnen niet explode-
ren; in geval van gevaar stopt het 
proces gewoon. Bovendien is thori-
um in ruime hoeveelheden en voor 
vele millennia voorhanden. Ook zijn 
naar verwachting de initiële investe-
ring en de operationele kosten verge-
lijkbaar met die van een kolencen-
trale.
Hoewel de technologie al lange tijd 
bekend is, zijn momenteel de Chine-
zen en Indiërs, maar ook de Amerika-
nen en Canadezen druk bezig deze 
technologie te vervolmaken.
Aandacht voor thoriumcentrales is 
geen luxe, maar noodzaak. Volgens 
deskundigen kan in de toekomst on-
voldoende energie worden opgewekt 
met behulp van hernieuwbare ener-
giebronnen.
Om de klimaatdoelstellingen te ha-
len, maar ook als vervanger voor 
aardgas, moeten we in alle sectoren 
van de economie overstappen naar 
waterstofgas. Voor de productie hier-
van kan gebruikgemaakt worden van 

hernieuwbare energiedragers en tho-
riumenergie. Daarvoor moeten in het 
hele land waterstoffabrieken worden 
gebouwd, die worden aangesloten op 
de bestaande aardgasinfrastructuur. 
Op deze manier kan de energietran-
sitie op een relatief simpele manier 
worden opgelost.

marginale aanpassingen
Voor de gebouwde omgeving zijn de 
benodigde aanpassingen marginaal. 
Het is niet nodig lawaaierige en inef-
fectieve warmtepompen aan te 
schaffen, inclusief de aanpassingen 
die daarvoor nodig zijn, zoals vloer-
verwarming. Hiermee wordt een 
probleem voor veel huiseigenaren 
opgelost. Bestaande verwarmingsin-
stallaties kunnen worden aangepast 
door eenvoudig de branders te ver-
wisselen, net zoals dat gebeurde in 
de jaren zestig van de vorige eeuw, 
toen we de transitie van stadsgas 
naar aardgas maakten. 
Het kan allemaal, maar dan moet de 
overheid meewerken door met een 
integrale waterstofvisie voor een 
CO2-vrij Nederland te komen en door 
het onderzoek naar thorium als 
brandstof voor kerncentrales actief te 
stimuleren. <

Via deze verzamelleiding in Wijster, geopend in 2015, wordt biogas geïnjecteerd in het aardgasnet. Dat kan ook met waterstofgas. 

Thorium levert 
maar een fractie 
van het afval op 
van een ‘gewone’ 
kerncentrale.

Duurzaam warm met waterstofgas
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beten op Twitter. Zeker, dat reali-
seerde ik mij maar al te goed.
De voorbereidingsavonden waren 
gedegen en objectief van opzet, met 
onder andere een bijdrage van uni-
versitair docent Bart Wallet. Het 
complete reisprogramma oogde ge-
varieerd. Bovendien mag van een 
journalist een kritische distantie 
worden verwacht.
Daarbij is helder dat zo’n reis slechts 
een deel van de werkelijkheid laat 
zien. Bovendien is het natuurlijk on-
mogelijk in een week een compleet 

 
rechtgezet

 ▶ In de serie over zomerberoepen 
(Nederlands Dagblad 29 juli) ont-
brak de plaatsnaam. De landwinkel 
van Kees en Ria Goense is in het 
Drentse Marwijksoord. <

 …Een reis van een week door Israël 
en de Westelijke Jordaanoever 
brengt het Israëlisch-Palestijnse 
conflict dichtbij, maar hoop voor de 
toekomst verder weg. Beide kanten 
verlangen van de ander de eerste 
stap. 

Israël is geen gewoon land, zo legde 
een betrokken lezer in een vriende-
lijke brief uit. Of het Nederlands Dag-
blad daarom voortaan wat milder en 
vriendelijker over de Israëlische re-
gering wil schrijven als die de fout in 
gaat. Israël is immers een speciaal 
land, waar Jezus heeft geleefd, en de 
Joden zijn een speciaal volk, dat veel 
heeft geleden.
Israël is inderdaad geen gewoon 
land. Er is geen ander land ter wereld 
waarover kerken – zoals de Protes-

tantse Kerk – een richtlijn hebben 
opgesteld hoe christenen zich daar-
toe verhouden. Er is ook geen ander 
land ter wereld dat permanent op de 
agenda van de VN-Mensenrechten-
raad staat.
Het Nederlands Dagblad voelt zich als 
christelijk betrokken krant nauw 
verbonden met het land en volk van 
Israël. Maar dat betekent niet dat wij 
kritiekloos toekijken.
Israël is een democratie én een 
rechtsstaat. Het land is daar terecht 
trots op in een een regio met landen 
die veelal een minder democratisch 
bestuur of zelfs dictatuur kennen. 
Dat betekent echter dat Israël ook op 
een hoge morele standaard aan-
spreekbaar hoort te zijn. En nee, dat 
betekent niet dat de Palestijnen ach-
terover kunnen leunen. Zij hebben 
een flinke taak te doen om één ge-
sprekspartner te organiseren.

het conflict ‘op de grond’ 
Dat is ons principiële standpunt, 
maar hoe ziet het conflict er ‘op de 
grond’ uit?
Het Nederlands Dagblad heeft specia-
listen op de redactie die dat weten, 
zoals buitenlandcommentator Jan 
van Benthem. Tegelijk is het goed om 
als hoofdredactie meer te weten over 
een land en een conflict dat zoveel 
emotie oproept. Net als voor veel an-
dere Nederlandse media geldt voor 
ons, dat bijna op geen enkel onder-
werp zoveel reactie komt als het Isra-
elisch-Palestijnse conflict. 
Collega Sjirk Kuijper reisde vijf jaar 
geleden door Israël en de Palestijnse 
gebieden. Deze maand was het mijn 
beurt.
Het was een enerverende reis met de 
Joodse organisatie CIDI. Een lobbyor-
ganisatie dus, werd mij al snel toege-

Gaat Hamas ooit 
de staat Israël 
erkennen? Op 
die vraag kwam 
geen antwoord.

p
ss

t. Het is een zomerse zondag. De kerk is leger dan normaal. En de achterblij-
vers bidden voor de mensen die weg zijn, maar ook voor hen die dat niet 
kunnen, omdat ze te oud of te ziek zijn. En voor hen die geen financiële mid-
delen hebben. 
Ik kijk om me heen. Onze kerk is groot. Ik ken lang niet iedereen. Misschien 
zitten er wel mensen voor me die graag zouden gaan, maar niet kunnen.
Vorige week schreef ik een verhaal over de christelijke website Diskoffer 
(Nederlands Dagblad 27 juli). Je kunt er je huis aanbieden voor verhuur of er 
een huren. Er zijn christenen die het fijn vinden dat de huurders ook christe-
lijk zijn of minstens dezelfde waarden en normen hebben. Huizen delen past 
in een deelcultuur – voor jongeren al heel normaal, vertelde directeur Jan de 
Groot.
Ik kijk in de kerk weer om me heen en bedenk wie er niet zijn. In hun huizen 
zullen waarschijnlijk buren af en toe de planten water geven. In een kerk 
aan de andere kant van het land zit een gezin dat een vakantie niet kan beta-
len. In een kerk hier niet ver vandaan zit een man die dagelijks naar het zie-
kenhuis moet. Hoe brengen we dat samen, naast ons gebed?

Sophia Geuze • redacteur nd.nl/columns

Huizen delen

 
Daniël Gillissen • adjunct-hoofdredacteur nd.nl/opinie beeld afp / Menahem Kahana

Vrede met je v

1. Wat gaat u doen als u uw 
baan kwijtraakt?
‘Het romantische antwoord is dat ik 
dan een boerderijtje koop en leef 
van verkoop van eieren en geiten-
melk aan de kant van de weg. Maar 
realistischer is dat ik dan een an-
dere baan zoek waarin ik bezig ben 
met media en verhalen vertellen.’

2. Wilt u meer geld verdienen?
‘Niet per se, ik heb een heel prima 
leven. Ik zou wel radicaler willen 
zijn in weggeven van geld aan goe-
de doelen, maar ben daar niet dap-
per genoeg voor. Zuinigheid is mij 
vertrouwd; ik houd in mijn achter-
hoofd altijd rekening met ‘andere 
tijden’. Ik spaar veel en met spullen 
doe ik lang. In mijn kledingkast lig-
gen kledingstukken van tien jaar 
oud.’

3. Wordt/werd er bij u op de 
werkvloer gehuild?
‘Ja, ik werk vaak met fijne mensen 
bij wie dat kan. Voor mij is het geen 
taboe. Durven huilen zie ik als 
kracht.’

4. Wat voor privédingen doet 
u tijdens uw werk?
‘Appen met dierbaren, zoals de 
meeste mensen, denk ik. Ik ben 
omgekeerd ook bezig met werkdin-
gen in privétijd, vooral op sociale 
media.’

5. Draagt uw werk bij aan een 
betere wereld?
‘Ik hoop het wel! Met interviewen 
probeer ik te laten zien hoe je een 
gesprek kunt aangaan. Vragen stel-
len, luisteren, werkelijk ontdekken 
wat er in een ander omgaat. De we-
reld wordt mooier als mensen dat 
vaker doen. Al gebiedt de eerlijk-
heid mij ook te zeggen dat ik thuis 
na een dag tv-opnames graag in 
mijn cocon kruip.’

6. Wat zou u vandaag doen als 
u zou weten dat u morgen 
sterft?
‘Een dag thuis zijn en heel veel 
knuffelen met wie ik lief vind. 
Daarna gaan we barbecueën in het 
park vlakbij.’

7. Welk deel van uw leven zou 
u ‘over’ willen doen? 
‘Geen enkel deel. Ik heb er een ta-
lent voor om ernstig en wat zwaar-

moedig te leven. Op verschillende 
levensfasen kijk ik terug met een 
gevoel van opluchting.’

8. Wat stelt u zich voor bij de 
hemel?
‘Voor mij is de hemel een plek waar 
je tot je bestemming komt, waar je 
kunt zijn wie je ten diepste bent. 
Dat klinkt natuurlijk abstract, maar 
zo werkt het vaak in mijn hoofd. 
Als ik zoek naar houvast is dat ver-
velend, maar ik ervaar het ook als 
zegen. Ik kan er prima mee leven 
dat ik voor sommige gebieden die 
bij geloof en leven horen, geen 
woorden heb.’

9. Wat is het leuke van ouder 
worden?
‘Minder gedoe! Ik heb altijd zo veel 
getobd over wie ik ben en of dat 
wel goed is. Nu ik volwassener 
word, probeer ik niet meer iemand 
anders te zijn. Ik val meer samen 
met mijn werkelijkheid, doe veel 
minder aan zelfcensuur en dat is 
echt een verademing. Ik ben meer 
compromisloos: dit ben ik en dat is 
goed.’

10. Wat kunt u een ander 
moeilijk vergeven?
‘Dat je een ander niet op een po-
dium plaatst, niet aanmoedigt te 
zijn zoals hij of zij is, of erger nog: 
naar beneden trapt.’

11. Vindt u het lastig om niks 
te doen?
‘Ja, en na dagen waarop ik dan te 
weinig deed naar mijn zin, blijf ik 
met een mopperend gevoel achter. 
Alles wat ik doe, moet een doel die-
nen. Ik zou graag willen dat het an-
ders was, maar we blijven oefenen.’

12. Welke van de Tien Geboden 
vindt u het lastigst?
‘Vooral één zin vind ik ingewikkeld: 
“Voor de schuld van de ouders laat 
ik kinderen boeten.” Ik besef dat 
het waar is. Sommige dingen – 
schuld, maar ook verdriet, onver-
werkt trauma – geven ouders vaak 
ongewenst door aan de volgende 
generatie. Dat geldt ook voor mij. 
Ook mijn butsen hebben invloed op 
het leven van mijn zoon. Dat wil ik 
diep van binnen niet, maar tegelij-
kertijd weet ik dat ik niets méér te 
bieden heb dan mijzelf, inclusief 
imperfecties. Dat is uiteindelijk 
vooral rijkdom. Ik hoop dat ik hem 
kan laten zien dat ook hij zich in 
alles geliefd mag weten.’

13. Zou u vaker willen lachen?
‘Niet direct. In mijn omgeving ben 
ik gezegend met mensen die pre-
cies weten op welke knoppen ge-
drukt moet worden om mij aan het 
lachen te maken. Daar word ik dan 
ook weer grappiger van, geloof ik. 
De flauwste mopjes zijn het leukst. 
Van een dag naar een boerderij of 
dierentuin gaan en dieren persifle-
ren laad ik echt op.’

14. Wat doet u als de muziek 
van de buren keihard staat?
‘In mijn vorige huis klopte ik dan 
aan om aan te geven dat ik er last 
van heb. Nu ik zelf een klein mensje 
opvoed, ben ik daar iets minder 
vrijmoedig in. Het is geven en ne-
men, denk ik dan.’

15. Welke muziek draait u zelf 
liefst heel hard?
‘Ik heb veel te veel drama in mijn 
bol voor één mensenleven. Dus ik 
gebruik dan gevoelige muziek van 
Marco Borsato om een luchtje mee 
te scheppen. Maar ik vind het ook 
heerlijk om Beyoncé uit mijn spea-
kers te laten komen en te doen alsof 
mijn woonkamer de dansvloer is.’

17. Beschrijf uzelf in 1 woord.
‘Verlangen.’

André Zwartbol • redacteur nd.nl/opinie beeld anp / Jeroen Jumelet

Niet méér te bieden dan mezelf

Bekende of minder bekende 
Nederlanders antwoorden op 
alledaagse levensvragen. 
Vandaag Marleen Stelling, 
presentator bij de EO.
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beeld van zo’n ingewikkeld conflict 
te krijgen.
Welke conclusies zijn er dan te trek-
ken na een week vol gesprekken met 
Israëlische parlementariërs, hoge le-
gerofficieren (buiten dienst), Pales-
tijnse vertegenwoordigers en talloze 
andere (ervarings)deskundigen? Mis-
schien wel niet méér dan de open 
deur, dat de impasse niet snel door-
broken zal worden. Beide kanten kij-
ken vooral naar de ander om de eer-
ste stap te zetten. Dé Palestijnen 
moeten … Dé Israëli’s moeten …. 

We ontmoetten aan beide zijden 
hardliners, die exact konden zeggen 
hoe de wereld in elkaar steekt. Dan 
Tirza bijvoorbeeld, een legerofficier 
die zich met de bouw van de muur, 
het hek of de barrière – de keuze van 
een van deze woorden maakt duide-
lijk waar je ongeveer in het conflict 
staat – tussen Israël en de Westelijke 
Jordaanoever heeft beziggehouden. 
Hij was trots. En dat de afscheiding 
op Palestijns gebied staat? ‘Dat geeft 
ons de noodzakelijke tijd om Palestij-
nen te pakken die ongeoorloofd de 

grens oversteken.’ Zijn boodschap: 
de Palestijnen veroorzaken de ellen-
de en moeten stoppen.
In Ramallah bleek er geen gesprek te 
voeren met Abdul-Jaber Foqaha, een 
parlementslid van een partij gelieerd 
aan Hamas. Israël moet allereerst 
over de brug komen. Een antwoord 
op de vraag of Hamas ooit de staat 
Israël zou erkennen, kwam er niet.
Het enige waar Foqaha op hamerde 
was: Israël moet ons erkennen en 
vertrekken uit de Palestijnse gebie-
den.

akkoorden liggen klaar
Israël heeft een veiligheidsobsessie. 
Zeer begrijpelijk, want niet lang gele-
den ontploften er nog bussen in Tel 
Aviv. Dat nooit meer, als het aan de 
Israëlische regering ligt. Likoed-par-
lementariër Michal Shir, van de partij 
van premier Netanyahu, benadrukte 
dat haar kinderen moeten kunnen 
opgroeien in een veilig land.
Een terecht streven, maar is het daar-
voor nodig bijna twee miljoen Pales-
tijnen op te sluiten in de Gazastrook? 
Ja, Egypte bekommert zich niet om 
deze mensen, maar is dat reden ge-
noeg om als Israël ook de boel de 
boel te laten?
Israël moet toch bij machte zijn de 
(potentiële) terroristen buiten de 
deur te houden en de anderen vrij te 
laten reizen?
Hoopgevend was een gesprek met 
Hilik Bar van de Arbeiderspartij, die 
uit de doeken deed dat 90 tot 95 pro-
cent van een akkoord met de Pales-
tijnen allang gereed is. Het is wach-
ten op politici aan beide kanten die 
een stap durven zetten.
Alleen lijkt daarvoor het momentum 
van de jaren negentig – na het einde 
van de Koude Oorlog lukte het de Os-
lo-akkoorden te sluiten – na het vre-
desvoorstel van premier Ehud Olmert 
van 2009 echt voorbij.
Het probleem bij de Palestijnen is de 
verdeeldheid, schetste Khalil Shikaki, 
directeur van het onafhankelijke Pa-
lestijnse Centrum voor beleid en on-
derzoek in Ramallah. Van verkiezin-
gen gaat het voorlopig niet komen en 
een officiële opvolger voor president 
Mahmoud Abbas laat nog op zich 
wachten, hoewel zijn ambtstermijn 
al tien jaar is verstreken. Bovendien 
staan leden van Fatah en Hamas el-
kaar letterlijk naar het leven, zo 
schetst een somber rapport van Hu-
man Rights Watch. De kans dat zij de 
eerste stap zullen zetten, lijkt klein.

serieus zoeken naar vrede
De Israëli’s weten maar al te goed dat 
wachten op de perfecte Palestijnse 
partner om mee te praten geen zin 
heeft. Ze moeten het doen met de 
buren die hun gegeven zijn.
Onderhandelingen met Hamas, Hez-
bollah en Iran sluit vrijwel iedereen 
in Israël uit. Met Fatah moet iets mo-
gelijk zijn. Diverse politici en (ex-)
militairen verwijzen naar de vredes-
akkoorden met Egypte en Jordanië. 
Het is ook met die vijanden gelukt.
De regering van premier Benjamin 
Netanyahu heeft veiligheid gebracht, 
maar de tijd van managen van het 
conflict is voorbij, vindt Hilik Bar. Na 
de verkiezingen van september, die 
Likoed waarschijnlijk gaat winnen, 
kan Netanyahu als democratisch ge-
kozen leider ook de volgende stap 
zetten: serieus zoeken naar vrede 
met de Palestijnen.
Hij lijkt er niet toe genegen, maar Is-
raël is dat wel aan zijn stand ver-
plicht. <

Israëlische betogers vieren elk jaar op 2 juni de verovering van Oost-Jeruzalem 
in 1967. Israël heeft een obsessie met veiligheid, en dat is begrijpelijk.

Emoties bij de begrafenis van een Palestijn die vrijdag werd doodgeschoten 
door Israëls leger. Bijna twee miljoen Palestijnen zitten klem in de Gazastrook.

a en Said Khatib

ijanden, het kan

column
Gert-Jan Segers is fractieleider van de 
ChristenUnie in de Tweede Kamer. Dit is een 
veertiendaagse politieke column, bij toerbeurt 
verzorgd door politici van CDA, CU en SGP.

 Gert-Jan Segers nd.nl/columns

De Koning!
Je kunt het op een Polygoon-filmpje nakijken: de aankomst 
van Arthur Seyss-Inquart op het Binnenhof, eind mei 1940. 
De erewacht, de muziek, drie meisjes die hem verwelkomen 
en bloemen overhandigen. Bij binnenkomst in de Ridderzaal 
gaan de rechterhanden van de aanwezigen gestrekt schuin 
omhoog en je ziet flarden van zijn ‘Troonrede’ als net aange-
treden Rijkscommissaris. Het was het moment waarop Seyss-
Inquart, op bevel van Hitler, officieel aantrad als de nieuwe 
machthebber in het bezette Nederland. Bevreemdend om in 
de voor mij inmiddels vertrouwde omgeving hem zijn rede te 
zien afsteken over de beslissende strijd van het Duitse volk. 
Beklemmend hoe hij een ‘nieuwe ordening’ aankondigde, 
hoog opgaf van het Germaanse bloed en de bloedbanden 
tussen Duitsers en Nederlanders roemde. Daar in de Ridder-
zaal en toen in mei 1940 begon een onderdrukking die zou 
eindigen in de dood van onder anderen 104.000 Joden, van 
Nederlanders die geen Germaans bloed hadden.

verzoeningsbijeenkomst
Vanwege deze gebeurtenis vatte Jack van der Tang – mede-
organisator van het dit jaar in Nederland gehouden Jerusa-
lem Prayer Breakfast – de vurige wens op een verzoenings-
bijeenkomst op deze historische plek te houden. Dat bleek 
makkelijker bedacht dan uitgevoerd. De Ridderzaal opent 
niet snel zijn deuren en een bijeenkomst over antisemitisme 
kan spannend zijn. Uiteindelijk was staatssecretaris Paul 
Blokhuis bereid gastheer te zijn en liet dit eeuwenoude rege-
ringsgebouw vorige maand zo’n 400 gasten uit de hele we-
reld binnen. De organisatie kreeg te horen dat de grote, 
openslaande deuren van de hoofdingang aan het Binnenhof 
alleen opengaan als op Prinsjesdag de koning binnentreedt. 
Wij kwamen op deze zonnige junidag via de zijingang binnen 
bij een bijeenkomst om nooit te vergeten.
Paul Blokhuis heette iedereen welkom en vertelde over de 

inzet van dit kabinet voor de strijd tegen antisemitisme. Het 
was ontroerend om het verhaal van rabbijn Jitschak Vorst te 
horen: over de arrestatie van zijn gezin (zijn vader was op-
perrabbijn van Rotterdam), de deportatie eerst naar Wester-
bork en daarna naar Bergen-Belsen. Hij vertelde hoe hij nog 
vrij recent bij een herdenking in Westerbork aankwam en bij 
de aanblik van een politieagent opeens angstig ‘O, nee!’ uit-
schreeuwde. Een pijnlijke kreet vanuit een lang verdrongen 
verleden. Toen Bergen-Belsen op het punt stond bevrijd te 
worden, werden Joodse gevangenen in treinen geladen en 
kriskras door Duitsland gereden. Rabbijn Vorst herinnerde 
zich nog wel de aanblik van het gebombardeerde Berlijn, 
maar verdrong de herinnering aan zijn stervende moeder, 
naast hem in de wagon. Om zich zijn levende moeder te her-
inneren, draagt hij altijd een foto van haar op zijn hart.

een omgekeerd godsbewijs
Tijdens de bijeenkomst kwam ook een Duitse predikant naar 
voren, die om vergeving vroeg. Collega Kees van der Staaij 
sprak over de dreiging van oplevend antisemitisme en domi-
nee Willem Glashouwer over de – op dit punt – gitzwarte 
bladzijdes van onze eigen kerkgeschiedenis. Ook ik was ge-
vraagd te spreken en wees op het feit dat er eigenlijk geen 
zinnige verklaring is voor antisemitisme. Wanneer ook in de 
geschiedenis en waar ook ter wereld, altijd en overal duikt 
deze demon weer op. Voor mij is antisemitisme een omge-
keerd godsbewijs. De irrationele haat tegen deze gevaarloze 
minderheid laat er iets van zien dat dit een volk is waar God 
een speciale band mee heeft, en dat antisemitisme uitein-
delijk vooral haat tegen de God van dit volk is. Ik sloot af met 
de woorden: ‘Als dit de plek is waar in Nederland de vernieti-
ging tegen Joden begon, laat dan dit dan ook de plek zijn 
waar we opnieuw beginnen met het zegenen van Joden.’
Ondertussen was het op deze bloedhete dag binnen in de 
Ridderzaal nog warmer geworden dan het buiten al was. Tij-
dens de eerste bijdragen werden alle ramen al opengezet, 
maar de temperatuur steeg alleen nog maar verder. Collega 
Eppo Bruins wees me na afloop erop dat halverwege de bij-
eenkomst de bodes van het protocol afweken en de grote, 
openslaande deuren openden, zodat er opeens een frisse 
bries door de Ridderzaal waaide. ‘De Koning kwam binnen.’

Antisemitisme is ook haat 
tegen de God van Israël.



De HEERE heeft uit ons midden tot zich genomen
onze lieve en zeer gewaardeerde vriend

Berend Braakman

Wij zijn dankbaar dat hij zo lang in ons midden was en
wensen kinder-klein en achterkleinkinderen Gods troost

en nabijheid toe.

Gerrit en Jansje Braakman
Jannie en Henk † van Gelder
Jannie en Peter vd Vegt
Stijntje en Kees de Vries
Jennie en Biense Wolters

"Werpt al uw bekommernissen op Hem,
want Hij zorgt voor U" 1 Petr 5:7

 Ik zal met vreugd in ‘t huis des Heren gaan.
                                                         Psalm 116

In vol vertrouwen is overleden mijn lieve man, onze 
sterke en meelevende vader en opa

EVERT-JAN 
HOLSAPPEL

* Dalfsen,  † Nieuwleusen,
18 juli 1940            26 juli 2019

Wij zijn dankbaar voor wie hij was:
Wijs, bescheiden en geduldig.

Zijn humor hierin zal ons altijd bijblijven.

Tiny Holsappel-Post
 
Siena en Jan Visscher
      Anneleen en Pieter, Tobias
      Jorieke en Fabian  
      Jasper en Michelle 
 
Jan en Jannie Holsappel
      Lotte en Henk, Anne-Roos, Bram
      Anke †
      Joran
      Elles
 
Femmy en Johnny Dijk
      Marcel en Marlinda, Ties
      Jeroen en Petra
      Laura en Björn
 
Jannie en Henk Kremer
      Berdien en Mark
      Inge en Gerjan
      Koen en Annemarijn
      Stefan
      Marleen en Nick
 
Everlien en Erik Holsappel
      Iris en Rik
      Rick

Ruitenveen 27
7711 DG  Nieuwleusen

Mijn man, onze vader en opa is thuis opgebaard.

Woensdag 31 juli is er van 19.30 tot 20.30 uur 
gelegenheid tot condoleren aan het Ruitenveen 27.
De dankdienst voor zijn leven, waarvoor wij u 
uitnodigen, zal worden gehouden donderdag  
1 augustus om 10.30 uur in de Gereformeerde kerk 
‘De Voorhof’, Burg. Mulderlaan 1 te Nieuwleusen.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de 
algemene begraafplaats aan de Ds. Smitslaan te 
Nieuwleusen.
Voor aanvang van de dankdienst is er van 9.45 tot 
10.20 uur ook gelegenheid tot condoleren.

Heeft u geen rouwbrief ontvangen dan mag u deze 
advertentie als uitnodiging beschouwen.

De Here nam tot zich onze broer, zwager en oom

Evert Jan Holsappel

Moge de woorden van zondag 1
Tiny en de kinderen tot troost zijn

Hendrik Jan Holsappel†
Dinie Holsappel Dunnewind

Aly Meijer Holsappel
Gerrit Meijer

Neven en Nichten

                           

Overlijdens berichten uit 
andere bladen: 

Reformatorisch Dagblad:
24 juli: Hellemina Anne Pieternella Tieleman-
Trommel te Dirksland (93); Maria Heijboer-de 
Vos te Sint-Annaland (91); Bastiaan de Romph te 
Zwijndrecht (79); Tannetje Marijs-Schroevers te 
Middelburg (84); 
25 juli: Adriaan Versluis te Hardinxveld-Giessendam 
(82); 
26 juli: Jennigje Pelleboer-Meuleman te IJsselmuiden 
(94); Jorina Fieret-van de Gruiter te Zaamslag (96); 

Trouw:
21 juli: Lodewijk Jan Cornelis de Graaf te Bennekom 
(81);
24 juli: Marinus Eliza van Heesen te Dordrecht (96);
25 juli: Jacob Hordijk te Ermelo (85); 
26 juli: Willem Bosselaar te Laren (94); Greeth 
Gravesteijn te Bergen op Zoom (90); 
27 juli: Hilbrand Hoekstra te Emmen (72); 

Friesch Dagblad:
24 juli: Jan Brouwer te Sint Nykerk (88): Cornelia 
Wilhelmina Oost-Feenstra te Leeuwarden (86).

familieberichten tarief € 1,24 per mm, per kolom 
(incl. 21% btw); via site € 1,13 per mm, per kolom 
(incl. 21% btw); over telefonisch opgegeven 
advertenties kunt u niet reclameren 
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achtergrond  
Mac van Dinther / vk nd.nl/nederland beeld Marcel van den Bergh en afp / Daniel Leal-Olivas

Gevelplaat is nog altijd gevaarlijk
Twee jaar na ‘Grenfell’ lijkt de aandacht voor brandveiligheid al weggeëbd. ‘Er wordt wel 
kritischer gekeken dan voorheen. Maar of dat ongelukken voorkomt, valt te betwijfelen.’

Mogelijk honderden panden moeten wor-
den onderzocht op gevaar voor gevelbrand. 
Zij hebben dezelfde gevelbekleding waar-
door de brand in de Londense Grenfell-to-
ren zich zo snel kon verspreiden.

 ▶ Nijmegen
Bij seniorencomplex de Meiberg in Nijmegen is 
alles pais en vree. Bewoners zitten op hun bal-
kons, mensen laten hun hondje uit of lopen 
met de rollator naar de supermarkt aan de 
overkant. Het enige dat niet in het perfecte 
plaatje past is de onderkant van de gevel van 
het gebouw: daar staart kaal beton de bezoe-
kers aan. De gevelplaten die hier zaten zijn 
weg.
Het is een restant van de paniek die vorig jaar 
mei uitbrak toen in een uitzending van tv-pro-
gramma Zembla bleek dat de gevelbekleding 
van de Meiberg brandgevaarlijk was. In allerijl 
werden de onderste gevelplaten verwijderd. 
Brandwachten werden ingezet om de veilig-
heid van de bewoners te waarborgen.
Medio vorig jaar was Nederland nog in rep en 
roer over de nasleep van de ramp in juni 2017 
in de Londense Grenfell-toren waar bij een 
brand 72 mensen om het leven kwamen. Dat 
het vuur zo snel om zich heen kon grijpen, 
werd mede veroorzaakt door de brandbare ge-
velplaten.
Deskundigen waarschuwden dat vergelijkbare 
materialen ook in Nederland op grote schaal 
waren toegepast. Bij een reeks flats in Nijme-
gen werden, net als bij de Meiberg, de onderste 
gevelplaten gestript om te voorkomen dat een 
brand erop zou kunnen overslaan. In Rotter-
dam werden scholen uit voorzorg gesloten.
Maar nu, een jaar later, lijkt niemand zich er 
nog druk over te maken. Onlangs presenteerde 
de gemeente Nijmegen de resultaten van een 

inventarisatie van panden met gevelbeplating 
waarvan de brandveiligheid mogelijk in het ge-
ding is. Dat zijn er 62. Het veroorzaakte geen 
enkele ophef.
Terwijl de risico’s natuurlijk niet zijn verdwe-
nen, zegt Daan Jansen, adviseur brandveilig-
heid van ingenieursbureau Royal Haskoning
DHV. Als er in Nijmegen al 62 panden voor na-
der onderzoek in aanmerking komen, zal dat 
voor heel Nederland ‘al snel om honderden 
panden’ gaan, aldus Jansen. ‘Want dit soort ma-
terialen zijn overal gebruikt.’

gevoel van urgentie

Jansen vindt het wonderlijk te zien hoe snel het 
gevoel van urgentie dat vorig jaar nog heerste 
over dit onderwerp is weggezakt. ‘Tot de vol-
gende affaire zich aandient.’ Kort na de Gren-
fell-ramp was er volgens Jansen wel meer aan-
dacht voor de brandveiligheid van gebouwen 
en werden hij en zijn collega’s vaker gevraagd 
voor inspecties.

Dat is zo goed als weggeëbd. ‘Er wordt nu wel 
kritischer gekeken dan voorheen. Maar of dat 
ongelukken voorkomt, valt te betwijfelen. Ze-
ker nu de bouw weer op volle toeren draait.’
Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollong-
ren gaf gemeenten vorig jaar september op-
dracht een inventarisatie te maken van moge-
lijke risicopanden in hun stad. Die is gereed, 
maar het ministerie weigert de resultaten 
daarvan te delen.
Die gegevens moeten nog worden verwerkt, 
zegt een woordvoerder. Ze zullen worden mee-
genomen in een rapport dat na de zomer naar 
de Tweede Kamer wordt gestuurd. Het ministe-
rie wacht ook nog op de uitkomsten van het 
Grenfell-onderzoek, dat twee jaar na de ramp 
nog steeds niet is afgerond.
SP-Kamerlid Sandra Beckerman windt zich 
daarover op. ‘Het is steeds: we zijn nog aan het 
inventariseren, het onderzoek loopt nog. Het 
gaat allemaal heel traag.’ Terwijl het probleem 
groot is, zegt Beckerman. ‘62 panden in Nijme-
gen, daar schrik ik van. Dan moet het in Neder-
land om een veel groter aantal gaan. Dan zou je 
meer reuring verwachten.’
Gevelplaten zijn de afgelopen jaren op grote 
schaal gebruikt om gebouwen te isoleren. Een 
probleem is dat er nog geen goede methoden 
zijn voorgeschreven om de brandbaarheid van 
gevelbekleding te testen, zegt deskundige Jan-
sen. Daarvoor volstaat het niet om te kijken 
naar de brandbaarheid van afzonderlijke mate-
rialen. ‘Het gaat ook om de combinatie van ma-
terialen en de constructie. Dan gedragen mate-
rialen zich soms heel anders.’
De huidige wetgeving eist ook een test van de 
gehele gevelopbouw. Na de ramp in Londen 
heeft dit wel meer aandacht gekregen, zegt 
Jansen. ‘Maar door de veelheid aan variaties in 
de praktijk is er altijd een verschil tussen de 
onderzochte situatie en de praktijk.’ Het pro-
bleem daarbij is: die controles zijn kostbaar en 

er zijn geen laboratoria die over faciliteiten 
daarvoor beschikken.
Overigens was bij Grenfell wel meer aan de 
hand dan alleen ondeugdelijke beplating, be-
nadrukt Jansen. Ook op andere punten man-
keerde er van alles aan de brandveiligheid. ‘Een 
vergelijkbare calamiteit zie ik in Nederland niet 
zo gauw gebeuren.’

verantwoordelijkheid

Het toezicht op de brandveiligheid van gebou-
wen is een overheidstaak, legt de Nijmeegse 
GroenLinks-wethouder Noël Vergunst uit. Maar 
de eerste verantwoordelijkheid ligt bij de eige-
naren. ‘De gemeente test geen gevelplaten.’
Voor de duidelijkheid, zegt Vergunst: de 62 
panden die op de Nijmeegse lijst staan, voldoen 
aan de criteria die door Ollongren zijn aange-
reikt. Dat wil zeggen dat ze gevelbeplating heb-
ben, minimaal vijf verdiepingen hoog zijn en 
bewoond worden door kwetsbare mensen die 
bij brand niet gemakkelijk zelf kunnen vluch-
ten: ouderen, gehandicapten, kinderen.
‘Wij zeggen dus niet dat deze panden onveilig 
zijn. Wat wij doen is de eigenaren vragen om 
dat te onderzoeken.’ De resultaten moeten de 
eigenaren rapporteren aan de gemeente.
Nijmegen is al ver in zijn aanpak, zegt Becker-
man. Hoe het in andere gemeenten staat, is on-
duidelijk. Het SP-Kamerlid heeft hierover een 
debat aangevraagd dat meteen na het zomer-
reces op de agenda staat. ‘Het enige wat we 
kunnen doen is druk op de ketel houden.’
Een jaar na dato is de onderkant van de gevel 
van de Meiberg nog altijd kaal beton. Er ligt 
een vergunningsaanvraag voor nieuwe bepla-
ting; die moet nog worden goedgekeurd door 
de gemeente. Fraai is het niet, zegt een be-
woonster in haar voortuin. ‘We kijken maar de 
andere kant op.’ <

De onderste gevelplaten van seniorencomplex de Meiberg in Nijmegen zijn verwijderd, omdat zij brandgevaarlijk zijn. Hoe groot in Nederland het 
probleem met brandgevaarlijke gevelbekleding is, is nog steeds niet helemaal duidelijk.

Brand in de Londense Grenfell-toren, juni 2017.
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slot vk %
Air France-KLM � 8,892 8,886 +0,07
Altice Europe � 3,439 3,43 +0,26
AMG � 26,14 26,59 -1,69
Aperam � 23,20 23,33 -0,56
Arcadis � 18,64 19,11 -2,46
ASM International � 75,08 75,04 +0,05
Basic-Fit � 29,05 28,55 +1,75
BE Semiconductor � 27,28 27,78 -1,80
Boskalis Westminster � 20,77 21,10 -1,56
Corbion � 29,72 29,74 -0,07
Eurocommercial � 23,96 23,22 +3,19
Fagron � 15,10 15,15 -0,33
Flow Traders � 24,04 23,48 +2,39
Fugro NV � 6,226 6,438 -3,29
GrandVision � 25,76 25,72 +0,16
Intertrust � 17,83 18,21 -2,09
OCI N.V. � 23,53 23,75 -0,93
PostNL � 1,596 1,6175 -1,33
Royal BAM Group � 3,046 3,068 -0,72
SBM Offshore � 17,85 18,00 -0,81
Signify NV � 23,95 23,60 +1,48
TKH Group � 54,30 54,45 -0,28
TomTom � 10,79 10,78 +0,15
WDP � 158,60 157,80 +0,51
Wereldhave � 20,84 20,70 +0,68

slot vk %
Actiam Noord Am. � 39,82 39,42 +1,01
Actiam Wereld � 35,65 35,41 +0,68
ASN Milieu � 33,98 33,92 +0,18
NN Eq. Inv. � 11,20 11,11 +0,81
Robeco EUR G � 45,75 45,30 +0,99
Rolinco A � 44,96 44,69 +0,60
Triodos Groen � 59,25 59,24 +0,02

slot vk %
Aalberts � 36,41 36,95 -1,46
ABN Amro � 18,70 18,76 -0,29
Adyen � 704,00 711,80 -1,10
Aegon � 4,554 4,533 +0,46
Ahold Delhaize � 20,75 20,53 +1,07
Akzo Nobel � 87,18 86,50 +0,79
ArcelorMittal � 15,07 15,18 -0,75
ASML Hold. � 206,05 208,40 -1,13
ASR Nederland � 34,55 34,59 -0,12
DSM � 113,80 114,00 -0,18
Galapagos � 159,30 159,90 -0,38
Heineken � 96,52 103,05 -6,34
IMCD � 80,35 80,60 -0,31
ING Groep � 10,34 10,41 -0,67
Kon. Vopak � 43,62 43,51 +0,25
NN Group � 34,44 34,46 -0,06
Philips Elec. � 42,52 42,20 +0,75
Randstad � 46,87 47,16 -0,61
Relx � 21,73 21,54 +0,88
Royal Dutch Shell A � 28,54 28,38 +0,56
Royal KPN � 2,632 2,561 +2,77
Takeaway � 83,15 83,55 -0,48
Unilever � 52,92 52,49 +0,82
WFD Unibail-Rod. � 125,90 124,50 +1,12
Wolters Kluwer � 66,76 66,88 -0,18

slot vk %
Add Value Fund � 55,78 55,50 +0,50
ASN Duurz Obl. � 29,27 29,28 -0,03
ASN Duurz Sm&Mid. � 41,11 41,15 -0,10
ASN Novib � 55,23 55,20 +0,05
BNP As-Pac Hg I Eq � 58,59 57,71 +1,52
BNP ESGNL � 155,60 156,20 -0,38
BNP Gl Hg Inc Eq � 60,64 60,70 -0,10
BNP OBAM NV � 85,78 84,85 +1,10
HH Eur Value Fund � 37,62 37,68 -0,16
HH Global Fd � 34,12 34,15 -0,09
HH Income Fund � 19,19 19,20 -0,05
HH Obligatie Fd � 36,22 36,19 +0,08
HH Phoenix Fund � 35,48 35,43 +0,14
HH Value Fund � 26,79 27,52 -2,65
Intereffekt Brazil = 0,34 0,34 0,00
Intereffekt India � 0,89 0,90 -1,11
Intereffekt Japan = 1,43 1,43 0,00
Kempen Europ Hg Div = 6,96 6,96 0,00
Kempen Europ Prop. � 17,28 17,40 -0,69
Kempen Gl High Div � 32,58 32,45 +0,40
Kempen Profiel 2 � 36,10 36,11 -0,03
Kempen Profiel 3 � 37,43 37,44 -0,03
Kempen Profiel 4 � 37,64 37,42 +0,59
NN Dutch Fund � 68,28 68,18 +0,15

NN Dyn Mix II � 32,53 32,27 +0,81
NN Dyn Mix III � 34,62 34,45 +0,49
NN Dyn Mix IV � 35,42 35,25 +0,48
NN Dyn Mix V � 34,66 34,46 +0,58
NN E.I.S.Eq. � 23,64 23,49 +0,64
NN EUR DE. � 34,68 34,95 -0,77
NN Euro Obligatie � 36,20 36,19 +0,03
NN Europe Fund � 30,54 30,37 +0,56
NN Financials Fund � 22,11 22,13 -0,09
NN First Class Obl � 23,99 23,97 +0,08
NN Global Em. Mark. � 43,08 43,11 -0,07
NN Global Fund � 90,42 90,38 +0,04
NN Global Obl. � 16,13 16,11 +0,12
NN Health Care Fund � 71,15 70,73 +0,59
NN Hoog Div Aandelen � 34,00 33,78 +0,65
NN Hoog Div Obligatie � 22,06 22,04 +0,09
NN Information Tech. � 123,68 122,64 +0,85
NN Japan Fund � 16,31 16,17 +0,87
NN Lion Fund � 34,67 34,60 +0,20
NN Premium Div � 14,67 14,57 +0,69
Optimix Mix � 31,22 31,07 +0,48
Robeco QI Gl Dev En � 124,21 122,15 +1,69
Robeco US C.Hg Div Eq � 46,06 45,57 +1,08
Tri Fair Share = 34,95 34,95 0,00

slot vk %

AEX FONDSEN

BELEGGINGFONDSEN

Bron:Periode: 20 dagen

RENTE 29/07 26/07
Euribor 3 mnd � -0,367 -0,368
Euribor 6 mnd � -0,351 -0,362
Euribor 12 mnd = -0,314 -0,314
Rente 5 jaar � -0,654 -0,635
Rente 10 jaar � -0,285 -0,258

�
� �

�

�

�

���
� �

�

�

�

€ %

DOW JONES
VS

koers (slot 29/07)
27221,41
% verschil
+0,11%

S&P UK
VK

koers (slot 29/07)
1554,20
% verschil
+1,80%

DAX
DUITSLAND

koers (slot 29/07)
12417,47
% verschil
-0,02%

HANG-SENG
HONGKONG

koers (slot 29/07)
28121,32
% verschil
-0,89%

SHENZHEN
CHINA

koers (slot 29/07)
976,95
% verschil
+0,10%

INDEX

koers (slot 29/07)
579,55
% verschil
-0,09%
koers (slot 26/07)
580,08

NIKKEI 225
JAPAN

koers (slot 29/07)
21616,80
% verschil
-0,19%

TEL AVIV
ISRAEL

koers (slot 29/07)
1613,39
% verschil
-0,49%

CAC 40
FRANKRIJK

koers (slot 29/07)
5601,10
% verschil
-0,16%

NASDAQ 100
VS

koers (slot 29/07)
7989,08
% verschil
-0,35%

BOVESPA
BRAZILIE

koers (slot 29/07)
102771,06
% verschil
-0,05%

BEL 20
BELGIE

koers (slot 29/07)
3735,36
% verschil
-0,02%

RTS INDEX
RUSLAND

koers (slot 29/07)
1353,61
% verschil
+0,39%

STRAITS TIMES
SINGAPORE

koers (slot 29/07)
3346,39
% verschil
-0,52%

MIDKAP FONDSEN

DUURZAME FONDSEN

� � � �
OLIEGOUDEURO STAATS

LENING

-0,03 -10,47%

-0,2850
+0,46 +0,73%

$  63,85
-1,35 -0,10%

$  1419,05
+0,0019 +0,17%

$  1,1147

beurs

De Europese aandelenbeurzen zijn maandag overwe-
gend licht in het rood gesloten. Beleggers waren vooral 
in afwachting van het rentebesluit van de Federal Re-
serve later deze week. Op het Damrak ging de aan-
dacht uit naar maaltijdbestelsite Takeaway vanwege 
een overnamedeal met zijn Britse branchegenoot Just 
Eat. De resultaten van Heineken vielen niet in de 
smaak en de bierbrouwer leverde flink in.
De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,1 procent la-
ger op 579,55 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 
825,67 punten. Frankfurt ging een fractie omlaag en 

Parijs verloor 0,2 procent. Londen was een positieve 
uitschieter met een winst van 1,8 procent, dankzij een 
verzwakking van het Britse pond door brexitonzeker-
heid.
In de MidKap voerde Eurocommercial Properties de 
stijgers aan met een plus van 3,2 procent. Beleggers re-
ageerden positief op de samenwerking die het vast-
goedfonds is aangegaan met de vastgoedtak van inves-
teerder AXA Investment Managers. London Stock 
Exchange (LSE) dikte ruim 15 procent aan. Het Britse 
beursbedrijf bevestigde te praten over een fusie.

anp nd.nl/economie

Beleggers wachten af op de beurzen
 ▶ Amsterdam

 
anp 

Meeste hypotheek-
aanvragen in vijf jaar

 ▶ Utrecht
Het aantal hypotheekaanvragen 
voor woningen is afgelopen kwar-
taal met 6,5 procent gestegen ten 
opzichte van een jaar eerder. Het 
eerste halfjaar is daarmee het beste 
in vijf jaar, meldt hypotheekregis-
tratienetwerk HDN. De stijging is 
vooral te danken aan de groep over-
sluiters en doorstromers. Bij starters 
op de woningmarkt blijft het aantal 
hypotheekaanvragen teruglopen. Zij 
zijn momenteel goed voor circa 31 
procent van het totaal, waar dat in 
in 2015 nog 47 procent was. Onlangs 
meldde de Nederlandse Vereniging 
van Makelaars al dat er voor het 
eerst in acht kwartalen weer sprake 
was van een lichte stijging in de wo-
ningverkopen. <

gerechtelijke 
publicaties

 ■ algemeen
VERKOOP BIJ EXECUTIE. Op 
dinsdag 30 juli 2019 om 
09:30 uur zal ter hoogte van 
het adres Keizershof 52 te 
ARNHEM in het openbaar 
worden verkocht een 
voertuig, merk DAEWOO, type 
DAEWOO TACUMA; 2.0 4DRS 
(89 KW), met kenteken 
96LRRV. De verkoop wordt 
gehouden bij opbod en 
tegen directe betaling. GGN 
Gerechtsdeurwaarders 
(mapnr. 11696386). Kijk op: 
www.deurwaardersveiling.
nl.
■
VERKOOP BIJ EXECUTIE. Op 
dinsdag 30 juli 2019 om 
10:30 uur zal ter hoogte van 

het adres Aasweg 1 te NEEDE 
in het openbaar worden 
verkocht een voertuig, merk 
RENAULT, type TWINGO, met 
kenteken 83JXLG. De verkoop 
wordt gehouden bij opbod 
en tegen directe betaling. 
GGN Gerechtsdeurwaarders 
(mapnr. 24910711). Kijk op: 
www.deurwaardersveiling.
nl.
■
VERKOOP BIJ EXECUTIE. Op 
dinsdag 30 juli 2019 om 
15:30 uur zal ter hoogte van 
het adres Klispad 14 te 
ARNHEM in het openbaar 
worden verkocht een 
voertuig, merk VOLKSWAGEN, 
type GOLF, met kenteken 
8SJP47. De verkoop wordt 
gehouden bij opbod en 
tegen directe betaling. GGN 
Gerechtsdeurwaarders 

(mapnr. 12010985). Kijk op: 
www.deurwaardersveiling.
nl
■
VERKOOP BIJ EXECUTIE. Op 
dinsdag 30 juli 2019 om 
16:00 uur zal ter hoogte van 
het adres Julianastraat 9 te 
TERBORG in het openbaar 
worden verkocht een 
voertuig, merk OPEL, type 
MERIVA-A, met kenteken 
45GHL4. De verkoop wordt 
gehouden bij opbod en 
tegen directe betaling. GGN 
Gerechtsdeurwaarders 
(mapnr. 24538458). Kijk op: 
www.deurwaardersveiling.
nl.
■
VERKOOP BIJ EXECUTIE. Op 
dinsdag 30 juli 2019 om 
14:30 uur zal ter hoogte van 
het adres Zonnebloemstraat 

12 te ZELHEM in het 
openbaar worden verkocht 
een voertuig, merk 
CHEVROLET, type NUBIRA 1,6 
4DRS (80 KW), met kenteken 
02SJDX. De verkoop wordt 
gehouden bij opbod en 
tegen directe betaling. GGN 
Gerechtsdeurwaarders 
(mapnr. 11950846). Kijk op: 
www.deurwaardersveiling.
nl.

tips
tarief € 5,78 per regel; tekst wordt achterelkaar doorgezet; opgave via ndadvertenties.nl 
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 …Saskia Sassen was even in Am-
sterdam voor een congres over de 
toekomst van de stad. 

 …De Nederlands-Amerikaanse 
hoogleraar aan de universiteit van 
Columbia in New York is bezorgd 
over de greep van internationale 
beleggers op de huizenmarkt, voor-
al op de huurwoningen.

 ▶ Amsterdam
Saskia Sassen (72) deed veel onder-
zoek naar globalisering en de groei-
ende economische ongelijkheid die 
deze volgens haar met zich mee-
brengt. In Noord-Amerika heeft zij 
high finance al zien huishouden in de 
grote steden. En nu is Europa dus aan 
de beurt.
De Nederlands-Amerikaanse hoogle-
raar sociologie vindt dat zo veront-
rustend dat zij warm voorstander is 
van ‘The Shift’. Die ‘Verandering’ is 
een beweging die is opgezet door 
Leila Farhani, rapporteur huisvesting 
van de Verenigde Naties. Steden 
moeten zich verzetten tegen het op-
slokken van hele huizenblokken door 
financiële grootmachten als de Ame-
rikaanse durfinvesteerder Blacksto-
ne.

Wat is het probleem?
‘Als we praten over een tekort aan 
betaalbare huurwoningen, praten we 
vaak over huizen. Objecten van steen 
– of het gebrek daaraan. Daardoor 
zien we een ander probleem over het 
hoofd. Grote financiële partijen heb-
ben huisvesting ontdekt als handels-
waar. Ze zochten naar een nieuw ter-
rein om geld te verdienen en vonden 
dat in huisvesting. Sinds enkele jaren 
zijn ze in een enorm tempo huizen 
aan het opkopen. Kleine huisbazen 
verdwijnen. Het verhuren van huizen 
wordt een zaak van grote bedrijven.
‘Eén huis is voor hen niet interessant. 
Het gaat om pakketten huizen. Voor 
een pakket kunnen ze grote interna-
tionale investeerders aantrekken. Sa-
mengevoegd kunnen de huizen ook 
in een oogwenk worden verhandeld. 
Niet bij de notaris, maar op de inter-
nationale kapitaalmarkt. Investeer-

ders bepalen hun aankopen op basis 
van algoritmes, financiële instru-
menten die maar weinig mensen 
doorgronden. Het effect kunnen we 
wel begrijpen. Huren wordt duurder.’

Wat doet dat met een stad?
‘Steden zijn vanouds plekken die 
voor iedereen toegankelijk zijn. Waar 
de machtigen en de machtelozen el-
kaar ontmoeten. De toegang tot de 
stad wordt echter steeds moeilijker 
als grote investeerders huurhuizen 
gaan verzamelen en de huren steeds 

maar verhogen. Of gebouwen waar 
weinig huur aan kan worden ont-
trokken simpelweg afbreken en ver-
vangen door blokken met luxe ap-
partementen.
Zo wordt wonen in de stad onmoge-
lijk voor de lagere en middeninko-
mens, voor leraren, verpleegkundi-
gen en politiemensen. De stad wordt 
een getto van de duurste soort. Dat 
gebeurt ook in Nederland, waar in-
vesteerders voorrang krijgen boven 
de socialewoningbouwverenigingen 
en waar de huurregulering is versoe-

peld. We kunnen ons de risico’s hier-
van – de langetermijnschade voor 
onze steden – nog nauwelijks voor-
stellen.’

Wat willen die beleggers met die 
huurhuizen?
‘Niets. Het gaat ze niet om huisves-
ting. Het gaat niet om macht. Ze wil-
len niet alle huizen in bezit hebben. 
Dat is het doel niet. Ze gebruiken 
huizen om winst te maken. Een band 
met de bewoners van hun huizen 
hebben ze niet, laat staan met de 

buurt waarin die huizen staan. Hun 
gebouwen functioneren als blokjes in 
een financieel pakket, waarmee ze 
kunnen spelen op de internationale 
financiële markt.
Vergelijk het met mijnbouw. Ze vin-
den een mijn. Ze exploiteren die 
mijn. Als de kolen op zijn, of het 
goud is verdwenen, dan trekken ze 
verder. Ze laten de rotzooi achter en 
kijken niet meer om.’

Wat is daartegen te doen? De Neder-
landse regering ziet in grote beleg-
gers juist een partner voor het op-
lossen van het tekort aan 
huurwoningen.
‘Eerst moeten we begrijpen wat er 
gaande is en op welke schaal. Europa 
is nog niet zo getroffen als de Ver-
enigde Staten en Canada, maar ook 
hier is een nieuw tijdperk in huisves-
ting begonnen. Dus is dit het mo-
ment om steden weerbaar te maken 
en de bevolking te mobiliseren. 
Er is al een tegenbeweging. In Berlijn 
koopt de gemeente huurhuizen terug 
van grote partijen. Na jaren van 
huurverhogingen mogen in die stad 
de prijzen de komende vijf jaar niet 
nog meer stijgen. En ook in Barcelona 
wordt grote beleggers de voet dwars 
gezet. Het gaat om behoud van de 
mooie en complexe structuur van 
onze steden en om bescherming van 
het recht op goede en betaalbare 
huisvesting.’ <

‘Het gaat beleggers niet om huisvesting. Het gaat niet om macht. Ze gebruiken huizen om winst te maken’, zegt de 
Nederlands-Amerikaanse hoogleraar sociologie Saskia Sassen.

 
Marc van den Eerenbeemt en Tom Kreling / vk nd.nl/economie beeld anp / Koen van Weel en epa / Fernando Alvarado

‘Huurhuizen worden handelswaar van elite’

Uw gegevens:

voorletter(s)/naam: 
 
straat:            huisnr.:
 
postcode:               plaats:
 
telefoon (vast):    telefoon (mobiel): 

e-mail:
 

Ik/wij gaan op vakantie van   t/m: 

Uw keuze:

□  Bezorgen op een ander (vakantie)adres

voorletter(s)/naam: 

evt. nummer/kamer/plaats:

straat:            huisnr.:
 
postcode:               plaats:

land:

□  Bezorging stoppen, bonnen voor gratis krant

□  Bezorging stoppen

▶  Deze bon minstens twee weken voor uw vakantie opsturen naar:
Nederlands Dagblad Vakantieservice, Postbus 2085, 3800 CB Amersfoort

nd.nl/vakantieservice

Vakantie? 
Wat doen we 
met de krant?

  

  

© verkrijgbaar is. 

▶ Bezorgen op een ander (vakantie)adres 

▶ Bezorging stoppen, bonnen voor gratis krant
Op te halen bij elk verkooppunt in Nederland waar nd
Kijk voor verkoopadressen op nd.nl/losseverkoop.

▶  Bezorging stoppen

▶  Vul de bon in of geef de wijziging door via nd.nl/vakantieservice

Deze mogelijkheden gelden alleen voor een periode van minimaal 1 week. 
De digitale krant blijft altijd beschikbaar.
Bij bezorging stoppen wordt de eerstvolgende betaling opgeschoven met 
het aantal dagen dat de krant niet bezorgd wordt.
Bezorging in het buitenland is op eigen risico en kost in Europa € 3,30 en 
buiten Europa € 3,50 per dag.  

advertentie

Saskia Sassen
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puzzel

5 9 1
1 9 3 6 7

7 8 6 2
4 7 8 2

8 4 6 7 3
2 9 6

5 4
6 3 4 5
9 2 5 1 3 6

5 9 6
4 7

2 9 3
1 6 4 5 2

2 9 7 1
6

4 8 2 9
2 1 3 6

5 4 7 2 3 9 8 1 6
2 1 3 5 8 6 4 7 9
8 9 6 1 4 7 2 3 5
3 5 1 4 9 2 7 6 8
4 8 2 7 6 1 9 5 3
7 6 9 3 5 8 1 2 4
1 3 4 9 2 5 6 8 7
9 7 8 6 1 3 5 4 2
6 2 5 8 7 4 3 9 1

4 9 6 8 1 7 2 5 3
8 2 1 3 9 5 6 4 7
7 3 5 6 4 2 1 8 9
2 4 3 5 7 9 8 1 6
1 8 9 4 2 6 3 7 5
5 6 7 1 3 8 4 9 2
3 7 2 9 8 4 5 6 1
6 1 4 7 5 3 9 2 8
9 5 8 2 6 1 7 3 4

OPLOSSING SUDOKU

HEAVY VAN GISTEREN

SUDOKU

Schrijf alle cijfers 1 t/m 9 in alle verticale 
kolommen, alle horizontale rijen én in alle 
vierkantjes van 3 x 3 vakjes.

OPLOSSING SUDOKU

LIGHT VAN GISTEREN

WOORDZOEKER

F E O R P IJ R L E F A T S A W D K

E D R O G A L S K B E E D I G E N

T S IJ L T I H E T U E S S E N C E

B T L U U E L S N E B H T N S G A

T A B A S C O L E I O I E L A N Y

O M G B B O G N I U G L S L G E IJ

O P P E P L V N T W O O S M N O Z

L E E P W O A E I O E T T T E P E

I R U I U G R D D K I G U R G R R

P S T D S I N W R U E H C S E A T

O U E M G E I I A C C O U N T H IJ

C P R E W T N O R W IJ N B O U W D

Alle onderstaande woorden zijn verstopt in deze woordzoeker. 
Streep alle woorden door. De resterende letters vormen de 
oplossing.

© Sanders Puzzelboeken 190730

ACCOUNT
BEEDIGEN
BOEKING
CHUTNEY
COPILOOT
ECOLOGIE
EENVOUD
ESSENCE

GEWILLIG
HARPOEN
HERTOGIN
HITLIJST
HOUTERIG
IJZERTIJD
KENNEL
KUBISME

LOODWIT
ONTWERP
OPEISEN
PEUTER
RIJPROEF
RINGWEG
SCHEUR
SLABLAD

SLAGORDE
STAMPER
SUPPOOST
TABASCO
TEGENGAS
UITSLAG
WASTAFEL
WIJNBOUW

Roer de maïzena met 100 ml water 
glad en schenk dit bij de ui.
Voeg de kokosmelk toe en breng de 
saus aan de kook.
Maak de saus op smaak met peper.
Pel de eieren en snijd ze in parten.
Was de selderij en de koriander en 
knip het klein.
Schep de parten ei door de saus en 
strooi de kruiden erover. Geef de 
sperziebonen en noedels erbij.

bereiding
Maak de sperziebonen schoon. Kook 
de sperziebonen in een bodempje 
water in 10 minuten gaar.
Kook de noedels volgens de gebruiks-
aanwijzing op de verpakking.
Kook de eieren hard.
Pel de ui en de knoflook en snijd dit 
klein.
Fruit de ui en de knoflook in de olie 
glazig.
Fruit de kerrie, de koriander en het 
gemberpoeder mee.

recept
redactie nd nd.nl/koken beeld voedingscentrum

Eieren in kruidensaus
De eieren serveer je in een tropisch kruidensausje. Heerlijk 
zomers met noedels en sperziebonen.

benodigdheden voor 2 per-
sonen
• 400 gram sperziebonen
• 150 gram volkoren noedels
• 3 eieren
• 1 ui
• 1 teentje knoflook
• 1 eetlepel olie
• ½ eetlepel kerriepoeder
• mespunt gemalen koriander 

(ketoembar)

33. Ze was zich bewust van zijn na-
bijheid en rook de zeep die hij in zijn 
haar had gesmeerd. Is dat nieuw?
‘Hij vroeg zich af hoe ik een vrije 
zwarte van Bowman had weten te 
kopen.’ 
Ze voelde hoe de haartjes op haar ar-
men rechtop gingen staan en ver-
stijfde. Snel wendde ze zich van hem 
af. ‘Je hebt hem verteld dat ik je ei-
gendom ben?’
‘Ik heb hem niet gecorrigeerd. Dat 
wilde ik wel. Maar toen bedacht ik 
dat het voor jou veiliger is als hij 
denkt dat iemand anders al beslag op 
je heeft gelegd, denk je ook niet?’
Zou het?
‘Hij weet dat ik vrij ben.’
Was het beter dat mensen veronder-
stelden dat ze Daveys bezit was? Al-
les wat ze wilde, was een eigen leven 

leiden, ooit een plekje voor zichzelf 
kopen, op pad kunnen gaan zonder 
angst voor patrouilles. 
Maakte het iets uit of de mensen 
dachten dat ze van Davey was of van 
de Bowmans?
Maar ze was van niemand anders 
dan van de almachtige God. 
Haar ma had haar dat ook voorge-
houden, die dag dat ze uit elkaar gin-
gen toen Letitia tien jaar was. Zij zei 
dat de Heer de barmhartigheid lief-

had, het recht zocht en wilde zorgen 
voor nederige en bescheiden men-
sen, die zich eerder in hun lot schik-
ten dan dat ze zich lieten gelden. 
‘Als jij maar weet dat ik vrij ben.’
Hij trok één borstelige wenkbrauw 
op. ‘Luister ’es. Dat weet ik. Ik ben blij 
dat je hier logeert. Je bent… aange-
naam gezelschap.’ Hij schraapte zijn 
keel.
‘Ik heb ervoor gekozen je maaltijden 
klaar te maken en je kleren te was-
sen. In ruil daarvoor mag mijn koe 
hier grazen. Dat is onze overeen-
komst.’ Ze keerde zich om en keek 
hem aan.
‘Dat is zo.’ 
Hij veegde een paar kruimels van zijn 
baard en Letitia ontdekte dat hij die 
bijgeknipt had. Sinds wanneer doet 
hij dat? 

17. Hij kijkt de juf aan. Haar bruine 
haar valt over haar schouders. De juf 
legt haar hand op het bureau. ‘Ik vind 
het heel erg wat er met je schilderij 
gebeurd is.’
Taco voelt tranen achter zijn ogen 
branden. Dat niet! Niet waar de juf 
bij is! Hij slikt. ‘Ik maak wel een 
nieuwe’, probeert hij zo onverschillig 
mogelijk te zeggen.
De juf buigt zich naar hem toe. ‘Maar 
het is heel erg dat iemand iets van 
jou heeft kapotgemaakt.’
Taco ziet dat de juf hem vragend 
aankijkt. Alsof ze in zijn ogen pro-
beert te lezen wat hij denkt. Hij kijkt 
naar het plafond. ‘Ik zou boos zijn als 
iemand dat bij mij deed,’ hoort hij de 
juf zeggen. Daar wil hij het helemaal 
niet over hebben. ‘M’n moeder zei 
dat ik moest komen, omdat ik weg-

gelopen was.’ De juf knikt. ‘Waarom 
liep je weg?’
Taco staart naar de grond en haalt 
zijn schouders op. 
‘Weet je dat niet?’ Natuurlijk weet 
hij het wel, maar als hij dat zegt, dan 
wordt de juf vast kwaad. ‘Begrijp je 
dat je je huiswerk moet maken?’
‘Ja juf.’
‘Begrijp je dat je niet weg mag lo-
pen?’
‘Ja hoor.’

‘Fijn dat je dat begrijpt. Weglopen 
gaat echt te ver. Vanmiddag blijf je 
na, dan kun je gelijk het gemiste 
werk inhalen.’
Hij is blij als eindelijk de bel gaat. 
Taco staat op en loopt naar zijn plek. 
Even later gaat de deur open en ko-
men zijn klasgenoten binnen. Tessa 
kijkt hem aan en steekt lachend haar 
duim op. Hij voelt dat hij een kleur 
krijgt en kijkt snel de andere kant op. 
Vincent ploft op de stoel voor hem 
neer en draait zich naar achteren. 
‘Het was saai vanmorgen zonder jou. 
Als je er nog eens vandoor gaat, ga ik 
met je mee.’
Net als Taco zijn biologieboek open-
slaat, wordt er op de deur geklopt. 
Gelijk gaat de deur open. Meester 
Boersma steekt zijn hoofd om de 
hoek. ‘Mag ik even, juf?’

Letitia’s appelboom

Rumoer in groep 8

wordt vervolgd

wordt vervolgd

feuilletons

▶ ▶ info: voedingscentrum.nl
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Cruiseschip Pacific Princess 
van Princess Cruises 
arriveerde maandag in de 
haven van Rotterdam. De 
voorganger van Pacific 
Princess stond bekend als 
The Love Boat.

Het cruiseschip, dat ruimte biedt 
aan bijna zevenhonderd passa-
giers en 181 meter lang is, werd 
afgemeerd aan de Holland Ameri-
kakade.
Overigens meerde er maandag 
nóg een cruiseschip aan in Rotter-
dam, de Columbus (links op de 
grote foto). Deze is met 247 meter 
lengte nog een stuk groter dan de 
Pacific Princess, maar vanwege 
het iconische karakter van de 
voorganger van de huidige Pacific 
Princess ging de meeste aandacht 
uit naar de opvolger van The Love 
Boat.
De originele Pacific Princess werd 
tussen 1977 en 1986 gebruikt als 
decor voor de Amerikaanse tv-
serie The Love Boat. Deze serie 
draaide om de passagiers en de 
bemanning van een cruiseschip. 
Romantiek stond in iedere afleve-
ring centraal. Bekende acteurs 
hadden regelmatig een gastrol in 
de serie, waarvan Aaron Spelling 
uitvoerend producent was. Voor 
iedere aflevering werden nieuwe 
verhaallijnen bedacht en in te-
genstelling tot andere series be-
stond er geen overlap tussen de 
verschillende verhaallijnen.
De Pacific Princess werd gesloopt 
en in 2002 is de opvolger ge-
bouwd.

fotoverslag
beeld anp / Niels Wenstedt

Pacific Princess meert aan in Rotterdam 
 ▶ Rotterdam

kerknieuws

 ■ protestantse kerk
overleden
Dordrecht | 24 juli | Marinus Eli-
za van Heesen (geboren 18 okto-
ber 1922). Gereformeerd predi-
kant Oosthem (1951), Meliskerke 
(1957), Oss (1963), Uden-Grave 
(1965, vanaf 1969 als geestelijk 
verzorger voor het Diaconessen-
huis). Emeritaat: 1987.

Augustus is de ideale maand om uit te kijken 
naar meteoren. De piek van de Perseïden valt 
tussen 12 en 14 augustus. 

 ▶ Amersfoort
De ‘zomerdriehoek’ staat ’s avonds hoog in het 
zuiden. De helderste ster in deze contreien is 
Wega, van het sterrenbeeld Lier. Iets links daar-
van vliegt de Zwaan, met Deneb als helderste 
ster. Onder deze sterrenbeelden vliegt de Arend, 
met Altair als helderste object. Wega, Deneb en 
Altair vormen samen een vrijwel gelijkbenige 
driehoek, de zogenaamde ‘zomerdriehoek’.
Het sterrenbeeld Ossenhoeder is rond midder-
nacht te vinden in het westen. In het noordwes-
ten vinden we de zeven sterren van de Grote 
Beer, die samen een ‘steelpan’ vormen. Laag in 
het noordnoordoosten staat het sterrenbeeld 
Voerman, met de heldere ster Capella als blikvan-
ger. In het noordoosten vinden we het W-vormi-
ge sterrenbeeld Cassiopeia, daaronder staat Per-
seus en daarboven de vreemde vijfhoek van 
Cepheus. In het oosten prijkt het opvallende vier-
kant van het grote sterrenbeeld Pegasus. 
Het is Nieuwe Maan op 1 augustus, om 5.12 uur. 
Eerste Kwartier valt op 7 augustus om 17.31 uur, 
Volle Maan op 15 augustus om 14.59 uur, Laatste 
Kwartier op 23 augustus om 16.56 uur. Het is op-
nieuw Nieuwe Maan op 30 augustus 12.37 uur.
Op vrijdagavond 9 augustus staat de maan vlak 
bij Jupiter en op de avonden van 11 en 12 augus-
tus bij Saturnus. De planeet Saturnus staat 
’s avonds in het zuiden en gaat pas ver na mid-
dernacht onder. Jupiter staat ’s avonds in het 

zuidwesten. De reuzenplaneet gaat steeds vroe-
ger onder, eind van deze maand is dat al voor 
middernacht. De planeten Venus en Mars zijn 
deze maand niet waarneembaar. 

meteorenzwermen
Augustus is de ideale maand om uit te kijken naar 
meteoren ofwel ‘vallende sterren’. Meteoren ont-
staan als kosmisch gruis in de aardatmosfeer ver-
brandt. Als een steentje met grote snelheid de at-
mosfeer binnendringt, zal dat onmiddellijk 

verbranden als gevolg van de wrijving met lucht-
moleculen. Je ziet dan een lichtje dat razendsnel 
beweegt en dan weer uitdooft. In de volksmond 
heet dat een ‘vallende ster’, sterrenkundigen 
spreken over een ‘meteoor’. Soms is het licht van 
een meteoor zo helder dat het de sterren en zelfs 
de maan overtreft; men spreekt dan van een 
‘vuurbol’. Als een brokstukje van een meteoor op 
de aarde terechtkomt, heet dat een ‘meteoriet’.
De Perseïden vormen de grootste en beroemdste 
meteorenzwerm. Omdat de meteoren van een 
bepaalde zwerm allemaal uit eenzelfde sterren-
beeld lijken te komen, worden ze altijd genoemd 
naar dat sterrenbeeld. De Perseïden zijn genoemd 
naar Perseus en zijn reeds vanaf 17 juli actief en 
ze blijven dat tot 24 augustus. De piek wordt ver-
wacht in de nachten van 12 tot 14 augustus, als 
het maanlicht flink stoort. Kijk bij voorkeur in de 
nanacht, als het sterrenbeeld Perseus hoog aan de 
hemel staat. De kenners voorspellen één meteoor 
per minuut.
Komende weken krijgen we nog vier kleinere 
meteorenzwermen. Het hoogtepunt van de Ca-
pricorniden en van de Aquariden valt in de ko-
mende nacht. Bij de Capricorniden lijkt het alsof 
ze uit het sterrenbeeld Steenbok ofwel Capricor-
nus komen. De Aquariden zijn genoemd naar het 
sterrenbeeld Waterman ofwel Aquarius. De piek 
van de Cygniden is op 18 augustus. Deze meteo-
ren lijken te komen uit de ‘linkervleugel’ van het 
sterrenbeeld Zwaan ofwel Cygnus. Vanaf 28 au-
gustus tot 1 september kun je uitkijken naar de 
Aurigiden, genoemd naar het sterrenbeeld Voer-
man ofwel Auriga. 

sterrenhemel
Kees de Heer nd.nl/wetenschap beeld www.heavens-above.com

Kenners voorspellen een meteoor per minuut

De zuidoostelijke sterrenhemel van vanavond rond 
middernacht. De meteoren komen vanuit de 
sterrenbeelden Steenbok en Waterman.

 
anp    

Honden mogen weer 
naar Diemerbos

 ▶ Diemen
Het Diemerbos is weer toegankelijk 
voor honden. Staatsbosbeheer sloot 
het Diemerbos eind juni, nadat twee 
honden waren overleden en een 
twintigtal honden ziek waren ge-
worden na een bezoek aan het bos. 
Om de doodsoorzaak te achterhalen, 
onderzocht de faculteit diergenees-
kunde van de Universiteit Utrecht de 
dode honden. In beide gevallen is 
geen directe link gevonden met het 
Diemerbos, meldde Staatsbosbeheer 
maandag. Het bos kon weer open. 
Staatsbosbeheer geeft tevens aan dat 
er de laatste tijd geen nieuwe ziek-
meldingen meer zijn binnengeko-
men. <
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Stilgezet/
Boek #:#

Snáp het dan!
Daarom – zegt God, de HEER –, 
omdat jullie je nog erger 
hebben misdragen dan de 
volken om je heen, omdat jullie 
je niet aan mijn geboden 
hebben gehouden en mijn 
voorschriften niet hebben 
nageleefd, en evenmin die van 
de volken die jullie omringen, 
daarom – zegt God, de HEER – 
zal ik tegen jullie optreden en 
je voor de ogen van die volken 
straffen.

Opvallend in Ezechiëls profetieën 
is dat de HEER zijn klachten zo 
vaak herhaalt. Haast te vaak om ze 
elke keer in de krant af te laten 
drukken ... Zoiets doe je alleen als 
je het gevoel hebt dat je niet 
overkomt. Heeft God dat gevoel 
dus ook?
En nu kan ik denken dat die lui 
daar in ballingschap wel erg 
arrogant waren dat ze niet wilden 
snappen dat God boos was. 
Maar Ezechiëls woorden zijn wel 
opgeschreven voor alle eeuwen. 
Ook ná Christus’ zoendood heb ik 
kennelijk nog wel moeite mee om 
te snappen waar Gods pijn zit …

Stilgezet/
Ezechiël 5:7-8

Attractiepark Duin-

rell had vorige week 

een bijzondere fami-

lie te gast: een Engels 

gezin met twintig 

kinderen bezocht het 

park voor een korte 

vakantie.

Ben jij weleens naar attractiepark 
Duinrell in Wassenaar geweest? 
Misschien ken je het park wel van 
de groene kikker, de mascotte van 
het park. Duinrell ontving vorige 
week een Engels gezin met maar 
liefst twintig kinderen. Bij Duinrell 
komen iedere dag veel kinderen, 
maar het gebeurde niet eerder dat 
er zo’n groot gezin kwam.
De vader en moeder van het gezin 
Radford zijn de 48-jarige Noel en de 
44-jarige Sue. Hun gezin is het aller-
grootste gezin van Engeland. 

De twee hadden al vroeg verkering 
– Sue was zeven jaar en Noel elf. Ze-
ven jaar later kreeg Sue hun eerste 
kindje, Chris. Meteen daarna gingen 
de jonge ouders samenwonen en 
trouwen. Drie jaar later kregen ze 
hun tweede dochter. 

grote woning
De familie Radford bleef een paar 
dagen logeren in het park. Het gezin 
had een grote vakantiewoning no-
dig. Zij konden logeren in de Oranje-

rie, waar 24 personen in passen. 
Voorheen zat hier een theeschenke-
rij in.
Attractiepark Duinrell telt veertig 
attracties en 21 glijbanen. Het park 
is bekend om het Tikibad, het groot-
ste waterpark van de Benelux. In 
2018 kon Duinrell 1,4 miljoen be-
zoekers verwelkomen.

Wisanne van ’t Zelfde • beeld duinrell

kort en klein

Weetje
Het gezin heeft een video op 
YouTube gezet om te laten we-
ten wat ze van Duinrell vonden.

Duinrell ontvangt gezin met 20 kinderen

limerick
Kees van Egmond, Bleiswijk

Aanmaakblokjesfabriek

‘Wat erg’, zei een man in Nieuw-
Namen.
‘Ik kan het alleen maar beamen.
Verschrikkelijk, brand.
Maar, andere kant,
’t is ook wel weer goeie reclame.’

Limerick bijdragen? achterop@nd.nl

ik en mijn huis

Wekker
Wij hebben een wekker die op 
twee manieren is in te stellen. Bij 
de ene manier gaat de radio aan 
en de andere manier de zoemer. 
De radio is voor mij en de zoemer 
voor mijn man. Op een ochtend 
hoor ik de radiowekker afgaan. 
Het gaat maar door en maar door, 
dus roep ik tegen mijn man: ‘Zet 
die wekker toch eens uit!’ Maar 
het is niet de wekker, het is de 
autoradio van de krantenbezorger. 
Een paar dagen daarna horen we 
de zoemerwekker afgaan. Mijn 
man vliegt overeind om hem uit 
te zetten. Dit keer is het een grote 
bromvlieg achter het gordijn ...

Niet alleen het Nederlands 
Dagblad jubileert. Ook mensen 
worden 75, organisaties bestaan 
driekwart eeuw en soms stuit je 
op een al of niet vergeten 
gebeurtenis.

Het weer van 30 juli 1944 hield niet 
over. De gemiddelde temperatuur 
was 16,6 graden Celsius. Niets deed 
vermoeden dat bijna vier weken later 
het warmterecord zou worden gebro-
ken. En nog minder deed vermoeden 
dat die meting tot 2019 zou stand-
houden.
Het was oorlog. Naar de geallieerde 
en Oranje radio luisteren, mocht niet. 
Zij die het toch deden, hoorden dat op 
29 juli de Amerikanen Coutances 
binnenvielen. Dat is nu een stadje van 
bijna tienduizend inwoners, in het 
departement Manche, in Normandië. 
Aan het oostfront was ook iets te 
melden. Het Rode Leger heroverde 
Lviv (zo schrijf je dat in ’t Oekraïens; 
onder Duitse bezetting en eeuwen 
daarvoor heette de stad Lemberg). 
Er waren ook tegenslagen. Op 31 juli 
werd de 44-jarige Franse piloot, mu-
zikant en schrijver Antoine de Saint-
Exupéry tijdens een verkennings-
vlucht boven de Middellandse Zee 
neergeschoten; de avonturier kwam 
daarbij om het leven. Nog geen jaar 

ervoor had hij een boekje gepubli-
ceerd dat hem in bekendheid zou 
overleven: Le Petit Prince. Pas in 2008 
werd bekend dat de Duitse vlieger die 
hem uit de lucht haalde Horst Rippert 
was, een broer van de man die als 
Iwan Rebroff model zou staan voor 
Kozak, Rus en zanger met de diepste 
bas ooit.

wederrechtelijk
Het echte nieuws op 30 juli 1944 
kwam uit Denemarken. Dat vreed-
zame land was ook bezet door Hitler-
Duitsland. De week ervoor was een 
staking uitgebroken. Acht mensen 
werden als straf geëxecuteerd. Gene-
raal Ernst Richter kondigde de nood-
toestand af in Kopenhagen. 
Maar voor het Duitse bevel in Berlijn 
was de maat vol. Al op 1 juli had 
Adolf Hitler mondeling verordend dat 
er geen processen meer moesten 
worden gehouden tegen mensen uit 
het verzet. Na aanhouding moest ie-
dereen standrechtelijk, zonder juri-
disch oordeel, ter dood worden ge-
bracht. 
Op 30 juli legde de Führer dit schrif-
telijk vast. Het gaat om het zoge-
noemde ‘Terror- und Sabotage Erlass’, 
beter bekend geworden als het ‘Nie-
dermachungsbefehl’.
De tekst is uniek, belangrijk en per-

vers, omdat zwart-op-wit wordt vast-
gelegd dat wederrechtelijk wordt ge-
handeld door een overheid in oorlog. 
De ‘Gerichtsbarkeit’, die het geweld 
van de bezettende overheid nog een 
beetje in toom hield, werd opgehe-
ven. Gevangen verzetsstrijders waren 
nu officieel ‘Todeskandidaten’.
Hitler geeft in de enkele alinea’s van 
het afmaakbevel aan dat het verzet 
hardnekkig is en dat de troepen last 
hebben van de ‘terreur’ en ‘sabotage’-
acties. Daarom moeten alle manne-
lijke leden van het verzet worden 
doodgeschoten. De vrouwen moeten 
gevangen worden gezet, de kinderen 
mogen worden gespaard.

Dat lijkt genadig. Maar het nieuwe 
systeem betekende een forse aan-
scherping van het zogenoemde 
‘Nacht und Nebel’-decreet van 7 de-
cember 1941, de dag waarop Japan de 
Verenigde Staten aanviel in de haven 
van Pearl Harbor. Toen ging het om 
de wegvoering van zevenduizend 
verzetslieden naar de concentratie-
kampen. Van hen mocht nimmer 
meer iets worden vernomen, ook 
geen doodsbericht. Ze moesten let-
terlijk oplossen in nacht en nevel.

vergeldingsregime
Het bevel om mensen zomaar dood te 
schieten, had grote gevolgen, zeker 

ook in Nederland. De executies in 
Kamp Vught, die in juni al waren be-
gonnen, werden versneld. Binnen en-
kele weken werden bijna vierhonderd 
mensen uit het verzet gedood.
In Nederland was het vergeldingsre-
gime in handen van drie Duitse of-
ficieren van SS, SD en SiPo: generaal 
Karl Eberhard Schöngarth, Hanns Al-
bin Rauter en in Vught Sturmbann-
führer Erich Deppner. 
De generaals werden later zelf te-
rechtgesteld (Rauter op 29 maart 
1949 en Schöngarth op 16 mei 1946), 
maar Deppner stierf pas in 2005, 95 
jaar oud. Hij werd als onderschikte 
kapitein vrijgesproken. <

Schending van zelfs 
het oorlogsrecht

Ook 75
Herman Veenhof nd.nl/nederland beeld niod

Sturmbann-führer Erich Deppner.
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weer plaza

Amsterdam zonnig 26 onweer 22 Athene zonnig 31 zonnig 33 Antalya zonnig 31 zonnig 34
Apeldoorn zonnig 27 onweer 23 Barcelona zonnig 27 zonnig 28 Bangkok onweer 32 onweer 31
Arnhem zonnig 27 onweer 23 Berlijn onweer 27 onweer 28 Buenos Aires zonnig 18 regenbui 19
Breda zonnig 28 onweer 23 Boedapest zonnig 32 zonnig 32 Casablanca zonnig 24 zonnig 28
Den Bosch regenbui 27 regenbui 22 Bordeaux zonnig 24 bewolkt 25 Curaçao zonnig 32 zonnig 32
Den Haag zonnig 25 onweer 21 Brussel regenbui 26 regenbui 22 Delhi bewolkt 39 onweer 33
Den Helder bewolkt 26 regenbui 21 Dublin regen 19 bewolkt 19 Johannesburg zonnig 22 zonnig 22
Eindhoven bewolkt 27 regenbui 23 Frankfurt regenbui 30 zonnig 25 Lima bewolkt 17 zonnig 20
Emmen onweer 28 onweer 24 Heraklion zonnig 29 zonnig 30 Los Angeles zonnig 30 zonnig 32
Enschede zonnig 29 regenbui 24 Innsbruck regenbui 26 regenbui 22 Melbourne bewolkt 11 zonnig 12
Groningen bewolkt 28 regenbui 23 Kopenhagen bewolkt 24 neerslag 20 Mexico City regenbui 25 regenbui 23
Leeuwarden regenbui 26 onweer 22 Las Palmas zonnig 26 zonnig 25 Nairobi onweer 24 onweer 24
Lelystad zonnig 27 onweer 23 Lissabon zonnig 25 zonnig 29 New Orleans onweer 32 onweer 33
Maastricht bewolkt 27 bewolkt 23 Londen regenbui 21 regenbui 22 New York zonnig 34 onweer 30
Middelburg onweer 26 regenbui 21 Madrid zonnig 31 zonnig 35 Paramaribo onweer 32 onweer 30
Nijmegen zonnig 27 onweer 23 Milaan zonnig 32 regenbui 33 Peking zonnig 39 zonnig 40
Rotterdam bewolkt 27 onweer 22 Moskou regenbui 15 neerslag 14 Seoul onweer 29 onweer 28
Terschelling zonnig 25 onweer 21 Nice zonnig 28 zonnig 30 Singapore onweer 31 bewolkt 31
Utrecht zonnig 27 regenbui 23 Oslo neerslag 16 neerslag 15 Sydney regen 15 zonnig 16
Venlo zonnig 28 onweer 23 Parijs bewolkt 25 bewolkt 23 Tel Aviv zonnig 33 zonnig 32
Vlissingen onweer 26 regenbui 21 Rome zonnig 33 zonnig 35 Tokio bewolkt 31 bewolkt 32
Winterswijk zonnig 28 onweer 24 Sofia onweer 27 onweer 30 Toronto onweer 27 zonnig 26
Zierikzee regenbui 25 regenbui 21 Stockholm regenbui 17 bewolkt 16 Tunis zonnig 32 zonnig 33
Zwolle zonnig 28 onweer 24 Warschau regenbui 30 zonnig 27 Vancouver bewolkt 22 bewolkt 24
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05:57 uur 05:59 uur
21:33 uur 21:32 uur

03:39 uur 04:44 uur
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Zomers warm
Een lagedrukgebied trekt dinsdag 
over het zuiden van Engeland en 
verplaatst zich daarna langzaam 
naar de zuidelijke Noordzee. 
Daar blijft de depressie tot don-
derdag waarschijnlijk liggen. Op 
nadering van het lagedrukgebied 
waait dinsdag in Nederland 
een zuidelijke wind, waardoor 
de temperatuur tot zomerse 
waarden stijgt. Het wordt 25 
graden in het zuidwesten tot 29 
graden in het oosten en noord-
oosten van het land. In de och-

maar 's middags ontstaan er 
forse stapelwolken. Die kunnen 
plaatselijk tot een regen- of on-
weersbui uitgroeien, maar op de 
meeste plaatsen blijft het droog. 
Tijdens de nacht naar woensdag 
is het wisselend bewolkt en 
later neemt de kans toe op een 
regen- of onweersbui. De mini-
ma komen rond 15 graden uit. 
Woensdag overdag trekken er 
verspreid enkele regenbuien over 
het land, verder schijnt de zon 
van tijd tot tijd. Het wordt 21 tot 
24 graden en daarmee is er ner-
gens meer sprake van een hitte-
golf. Er waait een matige, aan zee 
soms krachtige zuidwestenwind, 
kracht 3 tot 6. Donderdag en 
vrijdag blijft het licht wisselvallig 
weer. Er zijn zonnige perioden, 
maar ook trekken enkele buien 
over het land. De middagtempe-
ratuur ligt rond 21 graden in het 
westen van het land en 23 graden 
in het zuidoosten en oosten. 

Ben Lankamp

Warmst: 33,3 °C in 2002 
Koudst: 5,6 °C in 1915 
Natst: 37,8 mm in 2005 

Maximum 30.6 °C
Minimum 16.8 °C
Aantal mm 0.0 mm

Delfzijl 11:16 uur 23:46 uur
Dordrecht 03:25 uur 15:55 uur
Harlingen 08:43 uur 21:14 uur
IJmuiden 01:56 uur 02:49 uur
Rotterdam 01:59 uur 02:57 uur
Stavenisse 01:24 uur 02:30 uur
Vlissingen ---- uur 13:35 uur
Yerseke 01:35 uur 02:36 uur

DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG
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npo 3 ▶ kro-ncrv, 19.55-20.30 uur Broodje gezond

Marlijn en Ersin verdiepen zich in de wereld van de zoetstoffen. Marlijn on-
dervindt wat voor effect het eten van zoetstof heeft op het lichaam. Ersin 
leert hoe je zonder suiker en zoetstoffen toch een lekker koekje bakt.
Zijn zoetstoffen nou gezonde suikervervangers of zijn het levensgevaarlijke, 
synthetische stoffen? Deze herhaling van Broodje gezond onderzoekt wat er 
nou klopt van al die meningen rondom zoetstoffen. 

npo 2 ▶ bnnvara, 21.15-22.00 uur

In naam van het volk
Presentator Erik Dijkstra reist door 
de geschiedenis van Latijns-Amerika 
om leiders te portretteren die 
beloofden hun volk te bevrijden en 
die daarmee veel mensen wisten te 
inspireren, maar die vaak ook uit-
groeiden tot de nieuwe onderdruk-
kers. In deze aflevering een portret 
van de Surinaamse president Desi 
Bouterse.

optie

Sommigen zijn echte stadsmen-
sen, anderen geven de voorkeur 
aan een dorp. De Britse presen-
tatrice Penelope Keith is duide-
lijk een dorpsliefhebber. Ze 
houdt zelfs zoveel van kleinere 
gemeenschappen dat ze Groot-
Brittannië doorreisde en tal van 
dorpen bezocht.

Omroep Max zond vorig jaar de 
serie Verborgen kustdorpen uit die 
Penelope Keith maakte voor het 
Britse Channel 4. Deze zomer 
gaan ze verder met de serie Ver-
borgen dorpen. In de aflevering 
van vandaag reist de kijker mee 
naar gemeenschappen in de 
Schotse regio Argyll & Bute ten 
westen van Glasgow. 
Als de serie één ding duidelijk 
maakt, is het wel dat geen dorp 
hetzelfde is: ze hebben elk hun 
eigen karakter. En dat karakter 
hangt weer samen met de ligging 
van het dorp – aan het water, in 
het bos, op bergen of heuvels  – en 
de geschiedenis. Groot-Brittannië 
is bij uitstek het land waar de be-
woners roemruchte daden levend 
houden, het liefst door ze na te 
spelen. 
Zo vaart de presentatrice in het 
vissersdorp Tarbert, op het be-
faamde Schotse schiereiland Kin-
tyre, mee op een nagemaakt Vi-
kingschip. Het werd gebouwd 
door een aantal maten die graag 
een pintje drinken in de plaatse-
lijke pub en nu in Vikingkostuum 
oude tijden laten herleven. Na een 
boottocht over het Crinankanaal 
bereikt Keith een dorp dat zijn be-
staan vooral aan de waterweg 
dankt: Crinan. 

Op het eiland Bute bezoekt ze 
Kerrycroy, een buurtschap dat 
kunstmatig aandoet. De zeven 
huizen staan in een halve cirkel 
en zijn symmetrisch gebouwd. 
Het eiland Gigha, met zijn 160 in-
woners, mag nu een bloeiende ge-
meenschap zijn, twintig jaar gele-
den was het een troosteloze boel. 
Verschillende eilandbewoners 
vertellen hoe ze zelfbeschikkings-
recht kregen en in hun levensbe-
hoeften voorzien. 
Op het vasteland, in 
 Tighnabruaich, maakt Keith ken-
nis met shinty, een sport die lijkt 
op hockey en in verschillende 
Schotse plaatsen wordt beoefend. 
Tot slot steekt de presentatrice 
per motorboot over naar Easdale, 
waar ze te voet verder moet, want 
er rijden geen auto’s op het ei-
land. In de volgelopen leisteen-
groeven wordt een ander soort 
sport beoefend: stenenkeilen. De 
wedstrijden op Easdale trekken 
deelnemers van over de hele we-
reld. 
Hoe divers de gemeenschappen 
ook zijn, ze hebben één ding met 
elkaar gemeen: de zee is nooit ver 
weg. Keith maakt geregeld ge-
bruik van een veerpont, een ver-
voermiddel waar de presentatrice 
duidelijk een zwak voor heeft. Op 
een Nederlander komt haar lyri-
sche reactie op een overtochtje 
per pont wat vreemd over. Maar 
ja, veerponten zijn in ons land nu 
eenmaal een alledaags fenomeen. 
In Engeland vind je ze nauwelijks 
en daarmee wordt zo’n overtocht 
een hele belevenis.

▶ ▶ Verborgen dorpen, omroep 
max, npo 1, 19.00-20.00 uur.

tv vooraf
Anca Boon nd.nl/media beeld istock

Nooit ver van het water

▹▹ kijk voor het complete programmaoverzicht op www.nos.nl
of op Teletekst pagina 200  .............................................. ▹▹

   07.00  NOS Journaal met gebarentolk.    07.15  
NOS Journaal.    07.30  NOS Journaal met ge-
barentolk.    07.45  NOS Journaal.    08.00  NOS 
Journaal met gebarentolk.    08.15  NOS Jour-
naal.    08.30  NOS Journaal met gebarentolk. 
   08.45  NOS Journaal.    09.00  NOS Journaal 
met gebarentolk.    09.15  Planeet Nigeria. 
   10.00  Het Uur van de Wolf: Echt Herman 
Koch.    11.00  NOS Journaal.    11.15  NOS Journaal. 
   11.25  Nu te Zien!    11.35  NOS Journaal.    11.50  
Het Leven is een Jurk.    12.30  BinnensteBui-
ten.    13.00  NOS Journaal.    13.20  Echt niet OK. 
   13.55  Andries.    14.25  Spoorloos.    15.20  Groe-
ten uit Holland!    16.00  NOS Journaal.    16.10  
Geloofsgesprek.    16.25  Kloosterserie.    17.00  
NOS Journaal.    17.10  Victoria  ......................
  
  18.10  De slimste mens.   
  19.00  BinnensteBuiten.   
  19.35  How to Be Gay.   
  20.25  De slimste mens.   
  21.15  In Naam van het Volk.   
  22.00  Nieuwsuur.   
  22.45  The Clinton Affair.   
  23.30  14-18, Dagboeken uit de Eerste 

Wereldoorlog  

   00.25  De nachtzoen.    00.40  Nieuwsuur. 
   01.20  Nieuwsuur.   

      10.20  Nijntjes avonturen, groot en klein. 
   10.30  Sarah & Duck.    10.37  Timmy tijd.    10.40  
Woezel & Pip Overal Vriendjes.    10.55  Pieter 
Konijn.    11.10  Sesamstraat 10 voor...    11.25  Rita 
& Krokodil.    11.30  Pingu in de stad.    11.35  Pim 
& Pom.    11.40  Wickie de Viking.    11.55  Masha 
en de beer.    12.00  Mike de ridder.    12.20  
Waffel de wonderhond.    12.30  Mega Mindy. 
   12.55  Babar en de belevenissen van Badou. 
   13.10  Kindertijd.    13.11  Cis en Pepijn rijden 
pony.    13.13  Harde wind.    13.14  Blokken bou-
wen – aap.    13.16  Ik ben dol op mijn rode, 
glimmende schoenen.    13.27  Nieuw in het 
blok.    13.35  Inui.    13.45  Sesamstraat.    14.00  
Bollie & Billie.    14.10  Pippi Langkous klassiek. 
   14.40  Jungle Book.    14.50  Bommetje!    15.45  
Betreden op eigen risico.    16.35  #forever. 
   16.45  #forever.    17.00  Find Me in Paris.    17.30  
Brugklas.    17.40  Brugklas.    17.50  SpangaS Ma-
rathon  .................................................
  
  18.45  Het Klokhuis.   
  19.00  NOS Jeugdjournaal.   
  19.25  Keuringsdienst van Waarde 

Quiz.   
  19.55  Broodje Gezond.   
  20.30  Celebrity Call Centre.   
  21.15  3DOC: Out.   
  22.25  Anne+.   
  23.45  De Diva in mij  

   00.30  The Graham Norton Show.                          

     12.00  Food: Truth or Scare.    12.45  Armchair 
Britain.    13.15  Bargain Hunt.    14.00  BBC News 
at One; Weather.    14.30  BBC Regional News 
and Weather.    14.45  800 Words.    15.30  Escape 
to the Country.    16.30  Make Me a Dealer.    17.15  
Flog It! .................................................
   18.15  Pointless.    19.00  BBC News at Six; 
Weather.    19.30  BBC Regional News and 
Weather.    20.00  The One Show.    20.30  
EastEnders.    21.00  Holby City.    22.00  
Keeping Faith.    23.00  BBC News at Ten. 
   23.25  BBC Regional News and Weather. 
   23.30  Weather.    23.32  National Lottery 
Update.    23.35  Clique  .......................
   00.20  Big in the Valleys.              

   06.00  Highway Thru Hell.    06.40  Highway 
Thru Hell: USA.    07.30  Animal Fight Club. 
   08.15  Animal Fight Club.    09.00  Dog Whis-
perer.    09.50  Cesar to the Rescue.    10.25  Car 
S.O.S.   11.15  Strippers: Cars for Cash.    12.05  
Bid & Destroy.    12.30  Bid & Destroy.    13.00  
Lawless Oceans.    14.00  Lawless Oceans.    15.00  
Drain the Oceans: Deep Dive.    16.00  World's 
Most Extreme.    17.00  Air Crash Investigation  ..
   18.00  Cesar to the Rescue.    19.00  The In-
credible Dr. Pol.    20.00  Air Crash Inves-
tigation.    21.00  Hitler's Last Year.    22.00  
The Weapon Hunter.    23.00  The Long 
Road Home  ...................................
   00.00  China's Megatomb: Secrets of the Ter-
racotta Army.    01.00  The Asian Century.    02.00  
Megafactories.    02.45  Megafactories.    03.30  
Lawless Island Alaska Compilations.    04.15  
Locked Up Abroad.           

      09.30  Sign Zone: Dame Kelly: The Power of 
Parkrun – Our Lives.    10.00  BBC News at 9. 
   11.00  Victoria Derbyshire.    12.00  BBC News-
room Live.    14.00  Curious Creatures.    14.30  
Getting the Builders In.    15.15  Best Bakes 
Ever.    16.00  Hairy Bikers' Best of British. 
   16.45  More Creatures Great and Small.    17.15  
Elephant Family and Me  ..........................
   18.15  Antiques Road Trip.    19.00  Cele-
brity Eggheads.    19.30  The Customer Is 
Always Right.    20.00  The Repair Shop. 
   21.00  Inside the Factory.    22.00  The 
Chefs' Brigade.    23.00  Mock the Week. 
   23.30  Newsnight  ............................
   00.10  Weather.                       

      06.45  NOS Journaal.    06.50  NOS Journaal. 
   07.00  NOS Journaal.    07.15  NOS Journaal. 
   07.30  NOS Journaal.    07.40  NOS Journaal. 
   08.00  NOS Journaal.    08.15  NOS Journaal. 
   08.30  NOS Journaal.    08.40  NOS Journaal. 
   09.00  NOS Journaal.    09.15  Nederland in 
beweging.    09.30  NOS Journaal.    09.40  MAX 
Geheugentrainer.    10.00  NOS Journaal.    10.20  
Skûtsje Journaal.    11.00  MAX vakantieman. 
   12.00  NOS Journaal.    12.20  NOS Journaal. 
   12.35  Kook mee met MAX.    13.00  NOS Jour-
naal.    13.10  NOS Sportjournaal.    13.20  NOS 
Journaal.    13.30  NOS Sportjournaal.    13.35  NOS 
Journaal.    13.45  NOS Sportjournaal.    14.00  NOS 
Journaal.    14.15  Kook mee met MAX.    14.30  
NOS Journaal.    14.45  NOS Journaal.    15.00  NOS 
Journaal.    15.20  NOS Journaal.    16.00  Jinek. 
   16.56  Socutera.    17.00  NOS Journaal.    17.05  De 
Opvolgers.    17.20  Skûtsje Journaal  ...............
  
  18.00  NOS Journaal.   
  18.15  EenVandaag.   
  18.45  NOS Sportjournaal.   
  19.00  Verborgen dorpen.   
  20.00  NOS Journaal.   
  20.35  Ellie op Patrouille.   
  21.25  Detectives: Endeavour Morse.   
  23.00  Jinek  

   00.00  NOS Journaal.    00.20  Jinek.              

   09.00  Zomerbeelden.    12.30  Switch.    13.00  
Het Journaal.    13.25  Het weer.    13.30  Thuis. 
   14.00  Extra Time.    15.00  Clips.    15.15  First 
Dates.    16.00  Rick Stein's Long Weekends. 
   16.45  Buren.    17.05  Witse  .........................
   18.04  Het Journaal update.    18.10  Het 
weer.    18.15  Outback.    19.00  Het Jour-
naal.    19.30  Het weer.    19.35  De stoel. 
   19.40  F.C. De Kampioenen.    20.20  
Switch.    20.50  Eigen kweek.    21.40  First 
Dates.    22.25  Het Journaal.    22.40  Het 
weer.    22.45  Riviera.    23.32  Keno.    23.33  
Euromillions.    23.35  Journaallus.   

      11.15  Gefragt – Gejagt.    12.00  Tagesschau. 
   12.15  ARD Buffet.    13.00  ARD-Mittagsmagazin. 
   14.00  Tagesschau.    14.10  Rote Rosen.    15.00  
Tagesschau.    15.10  Sturm der Liebe.    16.00  
Tagesschau.    16.10  Verrückt nach Meer.    17.00  
Tagesschau.    17.15  Brisant  .........................
   18.00  Gefragt – Gejagt.    18.50  WaPo 
Bodensee.    19.45  Wissen vor acht – Na-
tur.    19.50  Wetter vor acht.    19.55  Börse 
vor acht.    20.00  Tagesschau.    20.15  Um 
Himmels Willen.    21.00  In aller Freund-
schaft.    21.45  Report Mainz.    22.15  Tage-
sthemen.    22.45  SommerKino im Ersten: 
Monsieur Pierre geht online  ..............
   00.20  Nachtmagazin.                                  

NPO 1

ARD BBC 2

NGC

NPO 2 NPO 3

Jinek Talkshow rondom actuali-
teit. npo 1, 23.00 uur

EEN BBC 1

npo 1 ▶ wnl, 17.05-17.20 uur

De opvolgers
Quote-hoofdredacteur Sander 
Schimmelpenninck ging vorig jaar 
op onderzoek uit in de wereld van 
families die al generatieslang een be-
drijf delen en nu op zoek zijn naar 
een nieuwe eigenaar. De belangrijk-
ste vraag is: Wie kan deze taak aan?
In deze aflevering de Amsterdamse 
schoonmaakfamilie El Mouden. Op-
richtster Rahma El Mouden werkte 
aanvankelijk zelf als schoonmaak-
ster, maar richtte vervolgens een – 
inmiddels zeer succesvol – familie-
bedrijf op, dat onder meer het 
Rijksmuseum tot haar klanten kan 
rekenen. Dochter Oumaima heeft 
haar moeder onlangs opgevolgd als 
directeur, maar kan Rahma het be-
drijf wel écht loslaten? 

canvas ▶ 21.05-22.00 uur

Islands in time
Documentaireserie over de eilanden 
van Zuidoost-Azië.
In Zuidoost-Azië zijn veel actieve 
vulkanen. De regio verandert con-
stant onder invloed van de vulkanen 
en de dieren hebben daarmee leren 
leven en kunnen er soms zelfs voor-
deel uit halen. De vulkaan Toba 
barstte 75.000 jaar geleden uit en 
heeft een grote invloed gehad op de 
dieren op Sumatra. We trekken ook 
naar Nieuw-Guinea, waar boomkan-
goeroes iedereen verbazen met hun 
klimtechnieken. En zonder de con-
currentie van apen of eekhoorns, 
kunnen zij zich tegoed doen aan de 
overvloed aan voedsel.
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sbs 6 ▶ 21.30-22.35 uur The secret life of the zoo

Documentaireserie over het leven achter de schermen van Chester Zoo, een 
van de grootste en drukst bezochte dierentuinen van het Verenigd Konink-
rijk. Van geboortes tot sterfgevallen, maar ook nieuwe liefdes en verhuizin-
gen. Gespecialiseerde camera’s brengen deze unieke momenten in beeld. 
Krokodil François, een onechte gaviaal, is samen met zijn partner Françoise 
overgekomen uit Marseille. François voelt zich echter niet zo lekker sinds 
zijn komst in de dierentuin. Dus proberen de verzorgers hem te lokken met 
zijn favoriete eten. Maar tot nu toe willen de krokodillen niet eten. En de 
Borneose rivierschildpad Raja wordt weer herenigd met zijn partner. 

Wat trekt de aandacht op sociale 
media? Vandaag: een video met 
Dolly Parton.

Ze begon met zingen in haar lokale 
kerk in Tennessee, Amerika. Na de 
middelbare school verhuisde ze on-
middellijk naar Nashville, de baker-
mat van Amerikaanse countrymu-
ziek. Dolly Parton hoopte op een 
carrière in de muziek. En of dat lukte. 
Inmiddels is zangeres Dolly Parton 
73 jaar oud en treedt ze nog steeds 
op met onverminderd enthousiasme.
Haar bekendste nummers zoals ‘Jo-
lene’ en ‘9 to 5’ bereikten ons land 
ook met succes, maar nergens is ze 
zo geliefd als thuis in Amerika. Land-
genoten noemen haar op sociale me-
dia de laatste dagen een ‘nationale 
schat’ en vinden ‘dat we haar niet ge-
noeg waardering geven’. Die plotse 
bewondering komt door één filmpje 
dat gemaakt is bij Newport Folk Fes-
tival. Tot het laatste moment waren 
de artiesten voor de zaterdagavond 
van dat festival geheimgehouden. 
Zangeres Brandi Carlile was het ge-
zicht van het festival, en zij liet niets 

los over de andere artiesten tot het 
moment dat ze het podium besteeg. 
Carlile werd vergezeld door andere 
vrouwelijke artiesten, onder wie 
 Sheryl Crow, Lucy Dacus en Jade Bird. 
Maar de hoofdpersoon zelf moest 
nog komen. Onder luid applaus ver-
scheen Dolly Parton tot ieders verras-
sing op het podium, in een knalgeel, 
beglitterd pak. Ze zong de sterren 
van de hemel. Niet alleen op het po-
dium, ook erachter.
Want het filmpje dat sindsdien viral 
gaat, is backstage gemaakt. Parton 
staat in het midden van een groep 
zangeressen die met haar meezingen 
als ze ‘Eagle when she flies’ inzet. 
Parton wisselt moeiteloos van fluis-
terend en vertellend, naar luide uit-

halen. Producer Linda Perry plaatst 
de video op Twitter en Instagram. 
Yashar Ali deelt hem, met daarbij de 
tekst: ‘neem een minuut om deze 
magie te bekijken’. Journalist Victoria 
Brownworth reageert: ‘Dolly Parton 
stelt nooit teleur. Niet als artiest en 
niet als mens. Elke keer dat ik haar 
zie, denk ik eraan hoeveel ze heeft 
betekend voor alfabetisme en het 
maakt me emotioneel.’ Parton do-
neert namelijk boeken aan kinderen: 
begin 2018 had haar programma 
‘Imagination Library’ al 100 miljoen 
boeken gedoneerd.
Dat schreeuwt ze niet van de daken, 
want zo is Parton niet. Maar in de re-
acties doen fans het voor haar. Jonge 
ouders uit Tennessee en North Caro-
lina leggen uit dat hun jonge kinde-
ren elke maand gratis een boek opge-
stuurd krijgen dankzij Parton. 
Anderen halen herinneringen op, bij-
voorbeeld aan het luisteren naar haar 
muziek in oude Mustangs met ou-
ders die er nu niet meer zijn. 
Parton is ‘een engel als ze zingt’, con-
cludeert een fan.

▶ ▶ nd.nl/dolly

V/R/\L
Mara Wienke nd.nl/media beeld afp / Robyn Beck

Ode aan zangeres Dolly (73)

ophef in de regio

 ■ zwembad is klaar met 
jeugd die op glijbaan poept
Zwembad De Marne in Leens 
heeft last van jongeren die ’s 
nachts over het hek klimmen, 
nachtelijk zwemmen en vernie-
lingen aanbrengen. ‘Er hebben se-
rieus jongens zitten poepen op de 
glijbaan’, vertelt badmeester Koos 
Hovius tegen RTV Noord. ‘We zijn 
allemaal jong geweest en we heb-
ben allemaal gekke dingen ge-
daan. ’s Nachts zwemmen is ook 
leuk, maar nu hebben ze een 
grens overschreden.’ Hovius wil in 
de nachtelijke uren posten bij het 
zwembad. Als hij de jongeren be-
trapt, geeft hij ze aan bij de poli-
tie, zegt hij. 

 ■ fietspad dat omhoog kwam 
krijgt extra voegen
De provincie Zeeland laat extra 
voegen aanbrengen in het fiets-
pad bij Kamperland, waarvan vo-
rige week het wegdek omhoog 
kwam door de hitte en ging gol-
ven. Dat schrijft Omroep Zeeland 
op zijn website. Door extra voe-
gen aan te brengen, hebben de 
betonplaten van het fietspad meer 
ruimte om uit te zetten bij extre-
me hitte. 

 ■ eend sterft in Rotterdam 
door een pijl in zijn borst
Al wekenlang was de Dierenam-
bulance in Rotterdam op zoek 
naar drie eenden die rondvliegen 
met een pijl in hun borst. Zondag 
vingen medewerkers van de Die-
renambulance een van de eenden. 
Deze werd meteen naar een die-
renkliniek gebracht, waar de pijl 
werd verwijderd, vertelt Edwin 
Verhoeven van de Dierenambu-
lance tegen RTV Rijnmond. Maar 
de eend stierf aan zijn verwondin-
gen. De politie wil bij voldoende 
aanknopingspunten een onder-
zoek starten naar de dader. 

 ■ treinreiziger wil eigenaar 
van groot geldbedrag vinden
Treinreiziger Miquell Bakker vond 
zaterdag een ongeadresseerde en-
velop met daarin een brief en een 
groot geldbedrag op de vloer van 
Utrecht Centraal. De tekst van de 
brief was hartverwarmend, vertelt 
hij tegen RTV Utrecht. ‘Ik dacht 
meteen: dit kan ik niet voor me-
zelf houden, maar ik moet degene 
vinden van of voor wie dit is.’ 
Daarom is hij via sociale media op 
zoek naar de rechtmatige eige-
naar van het geldbedrag.

redactie nd nd.nl/nederland beeld omroep zeeland

Een fietspad bij Kamperland kwam vorige week omhoog door de 
extreme hitte. Daarom krijgt het wegdek nu extra voegen.

   09.00  Zomerbeelden.    12.30  Rolkrant.    14.00  
Ketnet Junior .........................................
   19.05  Belpop.    20.00  Terzake.    20.20  
Danny in Arabistan.    21.05  Islands in 
Time: A Wildlife Odyssey.    22.00  Picnic at 
Hanging Rock.    22.50  Picnic at Hanging 
Rock.    23.40  Canvaslus.   

      07.30  Joseph Prince.    08.00  Joyce Meyer. 
   08.30  Homecoming.    09.00  7th Street The-
ater.    09.30  Gospel Truth.    10.00  God op de 
werkvloer.    11.00  Drive Thru History.    11.30  
The Song.    12.00  7th Street Theater.    12.30  
Planetshakers TV.    13.00  Gospel Truth.    13.30  
Bijbelse karakters.    14.00  Israël: Verbonden 
en koninkrijk.    14.30  The Song.    15.00  Joseph 
Prince.    15.30  God op de werkvloer.    16.30  
Gospel Truth.    17.00  Nonnie.    17.06  Bijbel-
check.    17.16  Bible Bee  .............................
   18.00  David Maasbach.    18.30  Building 
a difference.    19.00  7th Street Theater. 
   19.30  Beproevingen in je leven.    20.00  
Transparant.    20.30  Today with God. 
   21.00  Mijn opa is de beste.    22.00  Joyce 
Meyer.    22.30  The Prophetic Connection. 
   23.00  Bloom Today.    23.30  In Touch  .....
   00.00  Joseph Prince.                                              

   06.00  Zomerradio.    07.00  Zomerradio.    12.00  
Zomerradio.    16.00  Zomerradio  ..................
   18.00  Zomerradio.    19.00  Wens.    20.00  
Zomerradio  ...................................
   00.00  De Nacht.    05.25  De Bijbel Door.   

      12.00  B.O.Z.: Oggy En De Kakkerlakken. 
   12.08  B.O.Z.: Oggy En De Kakkerlakken.    12.17  
B.O.Z.: De Uil.    12.24  B.O.Z.: De Uil.    12.33  
B.O.Z.:De Daltons.    12.41  B.O.Z.:De Daltons. 
   12.50  B.O.Z.:De Daltons.    13.00  Idioten op 
de weg.    13.30  Stop! Politie Nieuw-Zeeland. 
   14.30  Stop! Politie.    15.30  Pawn Stars.    16.00  
Pawn Stars.    16.30  Married with Children. 
   17.00  Married with Children.    17.30  Flodder  ..
   18.00  Flodder.    18.30  'Allo 'Allo!   19.00  
Idioten op de weg.    19.30  Stop! Politie 
Nieuw-Zeeland.    20.30  Vet hard.    22.15  
Double Dragon  ...............................
   00.15  RTL Transportwereld.    00.50  Teleshop 
7: Glamcam.               

     10.00  Teleshop 5: Dit is mijn toekomst.    10.35  
Teleshop 5: Kortingsbrigade.nl.    10.45  Tele-
shop 5: Tommy Teleshopping.    11.00  Teleshop 
5: Mediashop.    12.30  Teleshop 5: Dit is mijn 
toekomst.    13.30  Teleshop 5: Dit is mijn toe-
komst.    13.45  Teleshop 5: Mediashop.    14.20  
Teleshop 5: Tommy Teleshopping.    16.40  Ma-
kelaars met een missie.    17.40  Dr. Phil  .........
   18.30  Deurwaarders UK.    19.30  24 uur in 
de politiecel UK.    20.30  Beruchte gevan-
genissen: Ewout in de cel.    21.30  Kees 
van der Spek ontmaskert.    22.30  24 uur 
in de E.R.   23.30  24 uur in de politiecel 
UK  
   00.30  Teleshop 5: Nachtlounge.              

      09.45  Huizenjacht.    10.35  Huizen onder 
de Hamer.    11.50  Marktplaats: Heel Holland 
Handelt.    12.25  Utopia.    13.15  Huizenjacht. 
   14.10  Huizen onder de Hamer.    15.10  Trouwen 
in het Buitenland.    16.05  Beat the Box.    17.00  
Marktplaats: Heel Holland Handelt.    17.30  
Marktplaats: Heel Holland Handelt  .............
   18.00  Klinkt Smakelijk.    19.00  Hart van 
Nederland – Vroeg.    19.30  Utopia.    20.30  
De Grote Verbouwing (Australie).    21.30  
Secret Life Of The Zoo.    22.35  Hart van 
Nederland – Late editie.    22.55  Show-
nieuws – Late editie.    23.30  Piets weer-
bericht.    23.35  Klinkt Smakelijk  ..........
   00.30  Utopia.    01.20  Astro TV.   

     11.05  Ik Weet Er Alles Van!   11.40  The Bold 
and the Beautiful.    12.10  McLeod's Daughters. 
   13.10  Teleshop 4: Dit Is Mijn Toekomst.    13.45  
De bloemenstal.    14.05  Het Perfecte Plaatje. 
   15.05  Dr. Phil.    16.00  Van Der Vorst Ziet Ster-
ren.    17.00  Het Spaanse Dorp: Polopos  .........
   18.00  RTL Nieuws.    18.15  Editie NL.    18.30  
RTL Weer.    18.35  RTL Boulevard.    19.30  RTL 
Nieuws.    19.50  Burgers' Zoo Natuurlijk. 
   19.55  RTL Weer.    20.00  Ik Weet Er Alles 
Van!   20.30  Uitstel Van Executie.    21.30  
Het Spaanse Dorp: Polopos.    22.30  Zomer 
Met Art.    23.35  RTL Nieuws.    23.50  RTL 
Weer.    23.55  RTL Boulevard  ................
   00.50  Zomer Met Art.           

Family7 Groot Nieuws Radio

Canvas

RTL 4

RTL 5

SBS 6

RTL 7
 

anp 

Zomergasten start 
met 647.000 kijkers

 ▶ Hilversum
VPRO’s Zomergasten is dit jaar op 
NPO 2 van start gegaan met 647.000 
kijkers. Die zagen de perfecte tv-
avond van misdaadjournalist John 
van den Heuvel. Het avondvullende 
interviewprogramma haalde zondag 
de zevende plek op de lijst van best 
bekeken tv-programma’s van Stich-
ting KijkOnderzoek. Vorig jaar 
kwam Zomergasten minder goed uit 
de startblokken. Toen keken 352.000 
mensen naar de eerste aflevering, 
met actrice en theatermaker Roma-
na Vrede. De uitzendingen van Zo-
mergasten met Youp van ’t Hek 
(2001, 1,3 miljoen), Mies Bouwman 
(2002, 1,1 miljoen) en Eberhard van 
der Laan (2017, 1,1 miljoen) zijn nog 
altijd het best bekeken. <

 
anp 

‘Café Beeld en Geluid 
was gezellig druk’

 ▶ Hilversum
De laatste koersweek van de Tour de 
France was dit jaar voor het eerst 
ook te volgen in Beeld en Geluid in 
Hilversum. De uitzendingen van Ra-
dio Tour de France op NPO Radio 1 
kwamen tot en met zaterdag recht-
streeks vanuit het mediamuseum. 
De verrichtingen van de wielrenners 
waren vanuit het tourcafé prima te 
volgen op grote schermen. Het pu-
bliek kon, bijna letterlijk, meekijken 
over de schouders van presentato-
ren Gert van ’t Hof en Robbert 
 Meeder. ‘Het was gezellig druk. Veel 
mensen kwamen op de fiets naar 
ons toe’, aldus een woordvoerder 
van Beeld en Geluid. <

De slimste mens Kennisquiz met 
een knipoog. npo 2, 20.25 uur

Het klokhuis Lennart en Lars laten 
zien dat iedereen creatief kan 
zijn. npo 3, 18.45 uur



SUPPORTER VAN TEAM JUMBO-VISMA

500
3 BOSSEN VOOR

JUMBO
ZONNEBLOEMEN

MERCI
AMUND, DYLAN, GEORGE, LAURENS, MIKE, STEVEN, TONY, WOUT

Wat een onvergetelijke Tour de France hebben jullie gereden! Met fantastische ritzeges, de eerste 
Nederlandse gele trui in 30 jaar en Steven op het podium. Om deze schitterende prestatie te 
vieren krijgen onze klanten op 29 en 30 juli drie bossen Jumbo zonnebloemen voor maar 5 euro!

DAT VERDIENT EEN BLOEMETJE.

#SAMENWINNEN
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