
Oproer in Pakistan
Van onze correspondent

ISLAMABAD, vrijdag
De eerste dag van de ’lange mars’ op Islama-

bad is gisteren uitgemond in een confrontatie
tussen woedende advocaten, politieke activis-
ten, oppositieleden en de mas-
saal uitgerukte oproerpolitie.

Terwijl boegbeeld en opposi-
tieleider Nawaz Sharif, die zich
openlijk aangesloten heeft bij de
demonstranten, een regerings-
aanbod tot onderhandelingen af-
wees, werden tientallen demonstranten opge-
pakt tijdens rellen bij rechtbanken. De afgelo-
pen dagen waren preventief al vierhonderd ar-
restaties verricht. 

De regering heeft iedere samenscholing van
meer dan vier personen verboden, omdat het
risico op aanslagen te groot zou zijn. Volgens de
oppositie een goedkoop excuus om massade-
monstraties te voorkomen. 

De landelijke proteststoet van bussen en au-
to’s, die over vier dagen bij het parlementsge-
bouw in de Pakistaanse hoofdstad moet aanko-
men, heeft als belangrijkste eis dat alle in 2007
afgezette zestig rechters in hun functie worden

hersteld. Maar feitelijk is het een
betoging tegen het politieke be-
wind van president Asif Ali Zar-
dari, die hardnekkig weigert de
door ex-president Pervez Mus-
harraf geïnitieerde afzetting on-
gedaan te maken. Zardari zou

vervolging vrezen voor oude corruptiezaken als
de eerdere rechters, onder leiding van opper-
rechter Iftikhar Chaudhry, weer worden aan-
gesteld. 

Voor Pakistan zijn de politieke onlusten een
herhaling uit het broeierige najaar van 2007,
toen Nawaz Sharif met Bhutto’s weduwnaar
Zardari en de advocatenbeweging zij aan zij
streed tegen toenmalig president Musharraf. 

Groot risico
op aanslagen 
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IN MEMORIAM

Herman & Diana Renz

Dertien jaar alweer, wat vliegt de tijd
Dertien jaar alweer zijn we jullie kwijt

Maar het circus, jullie circus, blijft voortbestaan
De nieuwe tournee 2009...

We gaan er met z'n allen weer tegenaan!

13 maart 1996 13 maart 2009

Directie Circus Herman Renz
Familie Olivier
Familie Steijvers
Familie Ronday

Daar blonken grote tranen
van heil en droefenis.
En ‘k voelde diep in ‘t harte
wat ene moeder is.

Willem Elsschot

Zeer verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen
van onze lieve mama en oma

Willy Anna Cornelia Eckmann
- de Roy van Zuydewijn

“Dag Lief ”

2 juli 1924 10 maart 2009

Franz Eckmann †

Margriet Eckmann

Frans Eckmann
Renee Eckmann - Atema

Dorothé Krouwel - Eckmann
Kees Krouwel

Carel Eckmann
Ingrid Eckmann - van Kampen

Hein Eckmann †

Bas Eckmann
Tiny Eckmann - Wegman

en kleinkinderen

Mama is overgebracht naar het Uitvaartcentrum,
Fred. Roeskestraat 91 te Amsterdam, alwaar geen
bezoek.

De Eucharistieviering zal worden gehouden,
dinsdag 17 maart om 12.30 uur in de
O.L.V. Rozenkranskerk (Obrechtkerk), Jacob
Obrechtstraat 30 te Amsterdam.

Aansluitend zal om 14.45 uur de bijzetting
in het familiegraf plaatsvinden op de R.-K.
begraafplaats St. Barbara, Spaarndammerdijk 312
te Amsterdam.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren
in de ontvangkamer van de begraafplaats.

RECHTBANK ROTTERDAM

De rechtbank heeft op 2 maart 2009 een verzoekschrift ontvangen
strekkende tot het inroepen van het beheersbeding van de onroe-
rende zaak gelegen aan de Deensestraat 15 B te Rotterdam.
De in het verzoekschrift genoemde verweerders de gezamen-
lijke erven van wijlen DE HEER GERRIT FREDERIK KLAS,
zonder bekende woon- en/of verblijfplaats zowel binnen
als buiten Nederland, worden opgeroepen om te worden gehoord
voor de mondelinge behandeling in het gerechtsgebouw van de
rechtbank Rotterdam aan het Wilhelminaplein 100/125 op
vrijdag 20 maart 2009 om 13:40 uur.
Een afschrift van het verzoekschrift is op verzoek verkrijgbaar bij
de griffier, telefoonnummer (010) 297 2198.
Rotterdam, 12 maart 2009

De rechtbank heeft op 25 februari 2009 een verzoekschrift
ontvangen strekkende tot het inroepen van het beheersbeding van
de onroerende zaak gelegen aan de Kerklaan 26 te Capelle aan
den IJssel. De in het verzoekschrift genoemde verweerder
GHULAM MUSTAFA BALOCH, zonder bekende woon- en/of
verblijfplaats zowel binnen als buiten Nederland, worden opgeroe-
pen om te worden gehoord voor de mondelinge behandeling in
het gerechtsgebouw van de rechtbank Rotterdam aan het
Wilhelminaplein 100/125 op vrijdag 20 maart 2009 om
13:20 uur.
Een afschrift van het verzoekschrift is op verzoek verkrijgbaar bij
de griffier, telefoonnummer (010) 297 2198.
Rotterdam, 12 maart 2009

De griffier.
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Woorden schieten tekort

Dag lieve Jan

8 maart 2009 †
Jan Brinkman

Heel erg bedankt voor al jouw wijze
woorden, steun en vertrouwen als adviseur van
KinderVilla. We hebben van je genoten en je in
ons hart gesloten.

We wensen Ada en familie heel veel kracht bij
het verwerken van jouw verlies.

Eugenie Suèr en Natalie Feijen,
directie KinderVilla companies bv, Naarden

Met groot verdriet hebben wij kennisgenomen van
het overlijden van onze zeer gewaardeerde collega

Jan Bos

Jan begon zijn politieloopbaan in 1973 en werkte
vanaf 1992 bij de Waterpolitie. Wij zullen ons
Jan herinneren als een zeer toegewijde en sociale
collega. Hij heeft zich altijd met veel enthousiasme
voor ons korps ingezet.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en familie veel
sterkte en kracht bij het verwerken van dit grote
verlies.

Namens alle medewerkers van het Korps landelijke
politiediensten Ruud Bik, korpschef.

,
CEL 11/3 Noord Bali, IVER EX-
PERT 10/3 verw. Baton Rouge,
IVER EXPORTER 11/3 verw. Mel-
bourne, IVER EXPRESS 10/3 Sai-
pan, JO SPRUCE 11/3 15' ese Gi-
braltar, KINNE 11/3 Kvinesdal,
MAERSK KALMAR 11/3 verw. Je-
bel Ali, MAERSK KLAIPEDA 11/3
verw. Port Said, MAERSK SARNIA
11/3 Algeciras, MAERSK STEPNI-
CA 10/3 verw. Singapore, MAINE-
BORG 11/3 verw. Baltimore, ME-
KONG RIVER 11/3 La Guaria,
METSABORG 11/3 verw. Szcze-
cin, MICHIGANBORG 11/3 verw.
Ambarli, MISSOURIBORG 11/3
Kemi, NORA 11/3 Norkoping,
NORMED ROTTERDAM 11/3
verw. Antwerp, ROELOF 10/3
verw. Antwerpen, SCHELDE-
GRACHT 11/3 Baie Comeau, SK-
AGENBANK 11/3 ta Steenbank,
SKAGERN 11/3 Gruvon, SLUIS-
GRACHT 11/3 verw. Terneuzen,
SMARAGD 11/3 12/3 gem. Oslo,
SNOEKGRACHT 11/3 verw. Kot-
ka, STELLA LYRA 11/3 verw. Gdy-
nia, SWING 11/3 verw. Vallvik,
TIMCA 10/3 verw. Baltimore, TU-
NA 11/3 85' o Gibtraltar, VAAL RI-
VER 11/3 Casablanca , VENTO DI
MAESTRALE 11/3 eta La Spezia,
VOSSDIEP 11/3 verw. Ronnskaer

ADMIRALENGRACHT 11/3 verw.
Niihama, ANJELIERSGRACHT
10/3 verw. Southampton, APOL-
LOGRACHT 11/3 verw. Thisvi, AU-
STRALIA STAR 10/3 verw. Ho Chi
Minh, BASTIAAN BROERE 12/3
Tees, BEAUTRIUMPH 11/3 verw.
Point Lisas, BLUE SKY 11/3 verw.
Corcubion, CCNI CARIBE 10/3
145'sse Punta, CMA CGM SIER-
RA 10/3 147' Kingston, COASTAL-
WATER 10/3 verw. Rotterdam,
CORAL RUBRUM 11/3 t.a. Chiba,
DAMGRACHT 11/3 verw. Ko Si
Chang, DELFBORG 11/3 verw.
Aarhus, DOGGERSBANK 11/3
verw. Monopoli, EDAMGRACHT
11/3 verw. Brisbane, EDISONG-
RACHT 10/3 t.a. Bejaia, EEMS
TRANSPORTER 12/3 verw. Inver-
gordon, EMMAGRACHT 10/3 Ba-
likpapan, EUROGRACHT 11/3
Port Hedland, FAIRLIFT 10/3 verw
Dampier, HAM 312 10/3 verw.
Singapore, HAPPY RIVER 11/3
verw. Alexandrie, HUDSONBORG
12/3 t.a. Selataa, IVER EXAMPLE
11/3 verw. Persian Gulf, IVER EX-

Hoera! Geboren
6 maart 2009

Dani Cornelia

Dochter en zusje van
Chris, Lieselot en

Senna Ronde

Linkenholt maakt zich (nog) geen zorgen

Brits dorpje te koop,
bewoners inbegrepen

door Frank van Vliet
LINKENHOLT, vrijdag

Voor een dorpje dat voor even we-
reldnieuws was, ligt Linkenholt er
vredig bij. Keurige huisjes met dito
tuinen. Er is geen levende ziel op
straat. Schreeuwerige borden met
’For Sale’ ontbreken eveneens. Wie
een slordige 27 miljoen euro over-
heeft - het bedrag waarvoor het ge-
hele dorp inclusief het cricketveld,

de smederij en de dorpswinkel te
koop is - doet zo’n aanschaf discreet.

In haar voorkamer die dienstdoet
als winkel zegt Tina Abott zich niet al
te veel zorgen te maken. „Wat heeft
het voor zin? Je kunt pas maatrege-
len nemen als je weet wat je te wach-
ten staat.” De 59-jarige, die naast
melk, boter en chocola vooral jacht-
attributen verkoopt en een vriezer
vol plaatselijk geschoten konijnen,

herten en fazanten in de aanbieding
heeft, hoopt dat ze kan blijven.

„Ik woon hier nu bijna 40 jaar en
heb geen enkele behoefte om te ver-
huizen. We zijn een hechte gemeen-
schap waar iedereen elkaar kent en
helpt, en als je de bocht om loopt,
ben je al in de vrije natuur.” Linken-
holt, nabij Andover in Hampshire,
geldt als ’an area of outstanding beau-
ty’ en is daardoor beschermd natuur-

gebied. Dat het er mooi is, staat
buiten kijf. De deels met vak-
werk verrijkte plattelands-
huisjes hebben rieten daken
en passen in het glooiende
landschap met kabbelende
beekjes en bospartijen. En je
struikelt er werkelijk over de
fazanten en de kwartels. Ze
moeten zelfmoordneigingen
hebben in dit gebied waar een
paar laarzen en een geweer de
laatste mode zijn.

Verdrietig
In het paviljoen van de

plaatselijke cricketclub – niet
slecht voor een dorp met niet
meer dan 22 huisjes, een groot
landhuis en 40 inwoners – zijn
de plaatselijke dames voor een
lunch bijeen. Elsie Smith (75)
geeft toe „verdrietig” te zijn
over de verkoop. „Ik ben hier
geboren en getogen. Het is
hier vredig. Ik zou niet kun-
nen wennen in de stad.”

Haar twee jaar oudere echt-
genoot Ray stelt haar gerust.
„Wij zitten wel goed. Ik werk
al sinds mijn 19e voor de land-
eigenaren hier en ons huisje
hebben we voor het leven ge-
huurd.” Ray maait wekelijks
de prachtige grasmat voor de
cricketers. „En ik hoop dat nog
jaren te doen.”

Overblijfsel
Het historische dorp, dat al

in het Domesday Book uit 1086
wordt genoemd, is een over-
blijfsel uit de feodale tijd. Het
maakt onderdeel uit van een
groot landgoed dat nu nog ei-
gendom is van een liefdadig-
heidsinstelling. Die werd op-
gezet door cricketfanaat Her-
bert Blagrave en zijn inmid-
dels overleden broer Herbert.
Hij wil met de verkoop geld
vrijmaken voor de goede doe-
len. Blagrave geldt als goede
huisbaas die niet meer dan een
redelijke huur verlangt.
„Streng doch rechtvaardig”,
oordeelt Ray.

De hoop is dat de nieuwe ei-
genaar zich ook zo opstelt. Dat
er een koper gevonden wordt,
betwijfelt niemand. „25 mil-
joen pond is echt niet te veel”,
stelt Tina Abbott. Dat denkt
ook de makelaar die het dorp
en de landerijen in de aanbie-
ding heeft. „Er is genoeg inte-
resse.”

Tandsteen
ROME, vrijdag

Italiaanse onder-
zoekers hebben in
Venetië de resten
gevonden van een
vermeende vrou-
welijke ’vampier’.
Zij was begraven
met een baksteen
tussen haar tanden
geklemd. Kenne-
lijk werd in die tijd
gedacht dat zo
voorkomen kon
worden dat de
vampier nog meer
slachtoffers zou
maken. 

Het lijk werd
ontdekt in een mas-
sagraf uit 1576, toen
in Venetië de pest
heerste. De vondst
bevestigt dat tot net
na de middeleeu-
wen het geloof be-
stond dat vampiers
de oorzaak waren
achter grote plagen
als de zwarte pest.
De vraag waar de
mythe rond vam-
piers is geboren, is
daarmee volgens
de onderzoekers
ook beantwoord.

Het lijkt een hopeloze strijd.
In de internationale drugshan-
del wordt jaarlijks een bedrag
van 300 miljard dollar omge-
zet. Uit cijfers van de Verenig-
de Naties blijkt dat de wereld
200 miljoen drugsgebruikers
kent, dat is bijna vijf procent
van de volwassen
wereldbevolking.
Dat cijfer is stabiel.
De productie van
cannabis en opium
ligt waarschijnlijk
op hetzelfde niveau
als een decennium
geleden, die van
cannabis is zelfs
waarschijnlijk ge-
stegen.

Drugskartels zijn
zo machtig dat ze landen kun-
nen destabiliseren. In Mexico,
de twaalfde economie ter we-
reld, wordt de sociale orde be-
dreigd door een voortwoeke-
rende drugsoorlog waarbij
sinds eind 2006 meer dan acht-
honderd agenten en militairen
zijn omgekomen. 

De drugshandel is ongrijp-
baar. Smokkelroutes verplaat-
sen zich eenvoudig. Nu wordt
West-Afrika bijvoorbeeld
veelvuldig gebruikt als tussen-
station voor cocaïne op weg
naar Europa. „Het is als druk-
ken op een waterbed. De weg
van de minste weerstand
wordt automatisch gevolgd”,
zegt een diplomaat.

Vandaag spreekt de Unodc,
de antidrugsorganisatie van de
VN, niet langer over een
’drugsvrije wereld’, zoals tien
jaar geleden. Het probleem is
de afgelopen jaren niet groter
geworden en dat is al een groot
succes, zo claimt Unodc-direc-
teur Antonio Maria Costa. 

Aanfluiting
Een aanfluiting, vindt Allan

Clear. De Brit is directeur van
de Amerikaanse ’Harm Re-
duction Coalition’, een over-
koepelende organisatie van
NGO’s die drugsgebruikers op
een humane wijze probeert te
behandelen. „Ze claimen in-
damming als succes. Maar de
inzet van veel landen is nog
steeds een drugsvrije wereld
wat een complete illusie is”,
aldus Clear. „De meeste heb-

ben nog steeds geen idee hoe
ze drugsgebruik zouden moe-
ten aanpakken.”

„Verbieden is niet de oplos-
sing maar het probleem”, zegt
Balász Dénes van de Hongaar-
se burgerrechtenbeweging
HCLU. „De afgelopen tien jaar

waren een misluk-
king”, voegt hij
daar nog aan toe.
Maar ook hij weet
dat legalisering er
nooit van zal ko-
men. 

Op het laatst pro-
beerde Duitsland
gisteren namens
een coalitie van 26
landen, waaronder
ook Nederland,

een supplement aan de slot-
verklaring te laten toevoegen
waarin de landen verklaren de
principes van ’harm reducti-
on’ aan te hangen. Hierdoor
kunnen verslaafden bijvoor-
beeld methadon verstrekt
krijgen of wordt hun schone
naalden verstrekt om de ver-
spreiding van hiv-besmetting
tegen te gaan. Het initiatief
haalde het niet. „Toch is het
bijzonder dat dit is gebeurd.
Het geeft in ieder geval een
beetje hoop voor de toe-
komst”, aldus Clear.

Drugs onuitroeibaar
door Ruud Mikkers

WENEN, vrijdag
Hoe is de oorlog tegen drugs te winnen? Na

twee dagen van vergaderen nam de Commissie
voor Narcotische Drugs (CND) van de Verenig-
de Naties gisteravond in Wenen een slotverkla-
ring aan waarin de wereld plechtig werd be-
loofd de drugsproblemen aan te pakken. Vol-
gens critici is er sinds het vorige verdrag, tien
jaar geleden, echter bedroevend weinig bereikt
met de gevolgde harde aanpak. 

Drie jaar cel
schoengooier
Van onze

correspondent
BAGDAD,

vrijdag
De Iraakse

journalist die in
december zijn
schoenen naar
de toenmalige
Amerikaanse
president Geor-
ge W. Bush
gooide, is giste-
ren veroordeeld
tot drie jaar ge-
vangenisstraf
wegens een
aanval op een
buitenlandse
leider. 

„Wat ik heb
gedaan, was een
natuurlijke re-
actie op de mis-
daden gericht

Al-Zaidi werd
door zijn actie
op slag wereld-
beroemd én een
nationale held
in Irak. Toch
voelt de rege-
ring van al-Mali-
ki zich geroepen
de man hard te
straffen. Buiten
de rechtszaal zei
Muntazers zus:
„Maliki’s be-
wind moet ein-
digen, hij is
slechts een ma-
rionet van de
Amerikanen.” 

De advocaten
van Al-Zaidi
vinden het von-
nis te zwaar en
gaan in hoger
beroep. 

tegen het Iraak-
se volk”, zo zei
Muntazer Al-
Zaidi gisteren in
de rechtbank in
Bagdad. De
journalist (30)
riep toen hij zijn
schoeisel rich-
ting Bush gooi-
de: „Dit is een
afscheidskus
van het Iraakse
volk, hond!”
Bush dook net
op tijd opzij. 

Iraakse
’held’
zwaar

gestraft

Wereld soebat over
aard van bestrijding

• Ray
Smith zit
graag op
zijn bank-
je voor
zijn huis
om van
het uit-
zicht te
genieten.
„En dat
wil ik nog
lang
doen.”
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• Allan Clear

Allemaal even lachen!
• Tien Chinese
vrouwen pose-
ren op het Plein
van de Hemelse
Vrede voor een
fotograaf tij-
dens de slui-
tingsceremonie
van de CPPCC,
een ’politiek ad-
viesorgaan’ van
de Volksrepu-
bliek China. De
afgelopen da-
gen fungeerden
de dames als
gastvrouw bij
de jaarlijkse bij-
eenkomst van
de CPPCC, die,
zoals de gehele
politiek, gedo-
mineerd wordt
door de Com-
munistische
Partij. China
viert dit jaar de
zestigste ver-
jaardag van de
stichting van de
volksrepubliek. 
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