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Comababy

Arrestatie

ERLANGEN, zaterdag
Een vrouw die na een hartinfarct in coma is geraakt, heeft in
het academisch ziekenhuis van
het Zuid-Duitse Erlangen een
gezonde baby ter wereld gebracht.
Artsen spreken van een unieke gebeurtenis. De 40-jarige
moeder raakte in de dertiende
week van haar zwangerschap in
coma. De baby werd 22 weken
later geboren. De medici hielden de geboorte, enkele maanden geleden, tot nu toe geheim.

• Israëlische agenten in burger arresteren een Palestijnse inwoner van Ras alAmud, een wijk in Oost-Jeruzalem. Het was gisteren
onrustig in dit deel van de
stad na een versterkte controle van Israël op de Oude
Stad van Jeruzalem nadat
Palestijnen protestacties begonnen na eerdere rellen
rond de Al-Aqsa moskee op
de Tempelberg.
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Moskou in ban
Hiddink-gekte

• ’Tsaar’
Guus houdt
een persconferentie
in de aanloop naar
de belangrijke wedstrijd tegen
Duitsland.

door Pieter van der Sloot
MOSKOU, zaterdag
In een sportbar op de Nieuwe Arbat, waar deze zomer na een
oekaze van het Kremlin alle casino’s moesten verdwijnen, is
geen plek meer te krijgen. „Het is een compleet gekkenhuis”,
glundert Oleg, wiens mobiele telefoon wordt bestookt met bellers die graag bereid zijn om tweehonderd euro en meer te betalen om de wedstrijd vanavond tussen Rusland en Duitsland
voor de kwalificatie van het WK-voetbal 2010 in Zuid-Afrika te
bekijken.
Op een projectiescherm dan
welteverstaan, want de geluksvogel die op tijd een kaartje
heeft gekocht voor het Loezjnikistadion aan de voet van de
Mussenheuvels, de vroegere
Leninheuvels, kan deze voor
zeker het drievoudige doorverkopen. „Ik heb hier met zes
vriendinnen
afgesproken”,
zegt Tanja, een hoogblonde pedicure, die barman Andrej
heeft beloofd dat ze collectief
hun bovenstukje zullen uittrekken als de zege op de Duitse voetbalreus een feit is. Niet
dat daar ook maar één Rus in
het openbaar aan twijfelt.
Ondertussen is de Hiddinkgekte over het land van elf tijdzones opnieuw losgebroken.
De naam van de trainer uit
Varsseveld spat de Russen van
covers van tijdschriften en de
voorpagina’s van de kranten
toe. „We hebben een achterdeurtje”, stelt Hiddink in boterletters op de voorpagina
van de populaire Sportekspress, doelend op de mogelijkheid van play-offs ingeval
van gelijkspel of verlies.
„Maar we willen naar het WK
2010 via de parade-ingang!”
De wedstrijd tegen Duitsland is ontdaan van alle spanning die gewoonlijk hangt boven de klassieker tussen ons
land en de Duitsers. Wat
vreemd is, want Hitler heeft
het leven van vele miljoenen
Russen op zijn geweten. Maar
van (onverwerkte) rancune
daarover is, anders dan vaak
nog bij ons, in Rusland niets te
merken. „Duitsers hebben
sinds de tijd van de tsaren in
Rusland een goede naam gehad”, stelt socioloog Pjotr Dabrilov. „Het waren ingenieurs,
doktoren en militairen die het
land vooruit hebben geholpen.
Daar hebben de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog vrijwel niets aan veranderd.”
Nikolaj Tinkov, een importeur van leer en linnen, roemt
de Duitse successen op economisch gebied in superlatieven.
„Een volk dat Mercedessen en
BMW’s over de gehele wereld
weet te verspreiden is natuurlijk een groot volk. Ja, het zijn
onze vrienden. Maar we zullen
deze match jammer genoeg
moeten winnen.”
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Nederlandse tweeling maakt film over daders seksueel geweld Congo

’HET ZIJN NET BEESTEN’
door Ralph Dekkers
AMSTERDAM, zaterdag
De camera zoomt in op de kille blik van een
Congolese rebel. „We sneden haar borsten en
haar geslachtsdelen af. Die legden we ergens te
drogen. Daarna werden ze verbrand. Onze magiër gebruikte vervolgens de as om er tatoeages
mee te maken. Hierdoor raakten de kogels ons
niet.”
inzetten als oorlogswapen.”
Zo spraken zij met een commandant van de CNDP, het gevreesde rebellenleger van
oud-generaal Nkunda, die nu
in Rwanda vastzit. Femke:
„Hij vertelde
ons dat er op
hoog niveau besloten werd tot
de verkrachtingen. Zo wilden zij de druk
op de Congolese regering vergroten. En het
heeft gewerkt. De rebellen
verwierven een betere positie
bij de vredesonderhandelingen en nu zij geïntegreerd worden in het nationale leger, krijgen zij hogere rangen.” Daarnaast is seksueel geweld volgens Ilse ook een goedkope
manier om oorlog te voeren.
„Het kost geen munitie en het
is zeer effectief om een gemeenschap kapot te maken.”

Verkrachtingen
ingezet als
oorlogswapen

’Al-Qaeda in
atoomlab’

PARIJS, zaterdag
Een medewerker van het
Europese nucleaire onderzoeksinstituut CERN is opgepakt door de Franse autoriteiten omdat hij banden zou hebben met de terreurorganisatie
Al-Qaeda. Dat hebben bronnen rond het onderzoek gisteren laten weten.
De man werd donderdag samen met zijn jongere broer gearresteerd in het Franse Vienne. De twee komen uit Algerije en zouden deel uitmaken
van de Noord-Afrikaanse tak
van het terreurnetwerk. Ze
zouden nog geen plan voor een
aanslag hebben gesmeed.
CERN is vooral bekend om
de grootste deeltjesversneller
ter wereld die op de grens van
Zwitserland en Frankrijk onder de grond ligt.

■ VERHOFSTADT — De Belgische oud-premier Guy Verhofstadt is bereid om de eerste
EU-president te worden. Hij zal
er geen campagne voor voeren,
liet hij gisteren weten. De enige
formele kandidaat is de Brit
Blair, maar ook de naam van
premier Balkenende wordt genoemd.
■ AANSLAG — Een aanslag
in een druk winkelgebied in de
Pakistaanse stad Peshawar
heeft gisteren aan zeker 49
mensen het leven gekost. Alle
slachtoffers zijn burgers. De
aanslag is nog niet opgeëist.

Cultureel
Er is ook een onderliggend
cultureel
probleem.
Ilse:
„Vrouwen worden in Congo
als derderangsburgers gezien.
De mannen menen vaak dat ze
in hun recht staan.” Femke:
„Lust is ook altijd een van de
motieven. De rebellen verblijven maandenlang in de jungle.
Als ze dan een vrouw zien,
pakken ze die ook.” Ilse: „De
rebellen zijn kapotgemaakt
door de oorlogen. Ze raken onverschillig doordat ze de meest
gruwelijke dingen meemaken.” Femke: „Door de oorlog
vervagen hun normen en
waarden. Er gaat een knopje
om. Het worden beesten.”
En met deze ’beesten’ heeft
de tweeling weken achtereen
gewerkt. Ilse: „Het was raar
om oog in oog met de daders te
staan. In het begin was het bedreigend, al die legerpakken,
maar we raakten al snel gewend aan de geweren om ons
heen.” Ze hebben met veel daders gesproken. Sommigen
hadden spijt, anderen niet.
Femke: „Het ligt er ook aan of
ze nog steeds in een rebellen-

• Ilse (links) en Femke van Velzen
tijdens de opnames in Congo voor
hun documentaire Weapon of
War.
FOTO: IFPRODUCTIONS
groep zitten. De trauma’s komen pas als ze er uitstappen.”
Uiteindelijk moet Weapon
of War worden bewerkt tot
een voorlichtingsfilm voor het
Congolese leger. Dit om de soldaten te overtuigen dat ze zich
tijdens een oorlog moeten gedragen ten opzichte van de bevolking. Maar ondertussen is
seksueel geweld nog steeds onderdeel van het alledaagse leven. Een oplossing is volgens
de tweeling nog niet in zicht.
Het seksuele geweld lijkt zelfs
in gruwelijkheid toe te nemen.
Femke: „Ze gieten nu benzine
in vagina’s en steken die in
brand.”

Zimbabwe vol
honderdjarigen
Van onze correspondent
HARARE, zaterdag
Ondanks het feit dat de levensverwachting in Zimbabwe
slechts 37 jaar is, staan er in het kiesregister van het land liefst
74.021 mensen ingeschreven die 100 jaar zijn of ouder. En 30.044
van hen zijn op 1 januari 1901 geboren. Dat blijkt uit onderzoek
van een groep die gekant is tegen het beleid van de omstreden
president Robert Mugabe.
Het register is vorig jaar gebruikt tijdens de verkiezingen, waarbij Mugabes ZanuPF-partij ongeveer evenveel
stemmen haalde als de opposi-

Vrolijke wedstrijd

tie. De 85-jarige despoot werd
herkozen als president nadat
aartsrivaal Morgan Tsvangirai
– die de eerste ronde gewonnen had – zich terugtrok wegens het dodelijke geweld tegen zijn aanhangers.
De onderzoekers van de Research and Advocacy Unit
(RAU) zijn er niet in geslaagd
te achterhalen hoeveel van de
honderdjarigen feitelijk nog in
leven zijn, maar stuitten op talloze andere discrepanties in
het kiesregister.

Nationaliteit

• Nee, dit zijn niet een stelletje
zuipschuiten, maar keurige keurmeesters. Zij moeten in het Duitse Graefelfing bij München dit

weekeinde bepalen wat het Europese biertje van het jaar wordt.
Brouwers hebben liefst 800 verschillende bieren aangemeld.

Dat de dames en heren hun serieuze werk met plezier doen laten
zij hier zien. Hoeveel liters gerstenat hun huig zal passeren

Zo komen 182.564 mensen
twee keer voor en zijn er honderdduizenden mensen geschrapt, omdat zij hun tweede
nationaliteit (Malawi, Mozambique, Groot-Brittannië) niet
hebben opgegeven. Het gaat
hierbij vooral om blanken en
landarbeiders die in Malawi of
Mozambique zijn geboren –
doorgaans aanhangers van
MDC-leider Tsvangirai.
Volgens de RAU kan alleen
een compleet nieuwe kiezersregistratie leiden tot eerlijke
verkiezingen.
De organisatie wijst erop dat
een Zuid-Afrikaans bedrijf dit
in talloze Afrikaanse landen al
reeds gedaan heeft met financiering van de Verenigde Naties. „Het is noodzakelijk dat
dit ook gebeurt in Zimbabwe.
Het zou het vertrouwen van
het electoraat in de integriteit
van het kiessysteem herstellen.”

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Droomvakantie
naar

Afrika
The smiling
Coast of

Gambia
Vertrek vanaf Schiphol met
Transavia AMS-BJL-AMS.

November 4-11-18-25
Seat Only € 398.- p.p.
Mooi hotel vlakbij het strand,
zwembad enz enz. L/O.;
Nú boeken: € 488.- p.p.

De rechtbank Zwolle-Lelystad ROEPT OP:
M. HARIR, zonder bekende woon- of verblijfplaats, om op
22 oktober 2009 te 10:15 uur te verschijnen ter terechtzitting
van rechtbank Zwolle-Lelystad, zitting houdende in het gerechtsgebouw te zwolle, Luttenbergstraat 5, ten einde te worden gehoord op
het verzoek strekkende tot ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
van zijn kinderen. (zaaknr: 162887 JZRK 09-775)

De rechtbank Zwolle-Lelystad ROEPT OP:
JOHNNIE NENGERMAN, zonder bekende woon- of verblijfplaats,
om op dinsdag 17 november 2009 te 11:30 uur te
verschijnen ter terechtzitting van rechtbank Zwolle-Lelystad.
Zitting houdende in het gerechtsgebouw aan de Luttenbergstraat 5
te Zwolle ten einde te worden gehoord op het verzoek strekkende
tot vaststelling van de hoofdverblijfplaats van zijn zoon
(160798 / FA RK 09-2779)

De griffier

December 2

Seat Only € 388.- p.p.
Mooi hotel vlakbij het strand,
zwembad enz enz. L/O.;
Nú boeken: € 448.- p.p.
Inclusief vliegreis, transfers en
service ter plaatse.
Ook alle takses zijn inbegrepen.
www.
U betaalt geen vliegtaks, geen
brandstoftoeslag en geen
vertrekbelasting.

QXXL.nl

Meer weten? Reserveren?
Surf snel naar onze website
www.QXXL.nl
of bel 055-539 58 00
of vraag uw reisbureau.
Ook voor droomvakanties naar
Isla Margarita, Antigua, Brazilië,
Egypte, Grenada, Mauritius,
Thailand, Seychellen.
Elke dag nieuwe aanbiedingen
op www.QXXL.nl

 055-539 58 00
website, 7 x 24 uur
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Deze gruwelijke scène is afkomstig uit Weapon of War, de
nieuwe documentaire van de
Nederlandse filmmaaksters
Femke en Ilse van Velzen. De
film gaat volgende maand op
IDFA, het internationale documentairefestival in Amsterdam, in première.
Twee jaar geleden
werd
daar de vorige film van de 28jarige tweeling getoond, over
de slachtoffers van seksueel
geweld in Oost-Congo. Nu kiezen zij het perspectief van de
daders. Ilse: „We bleven na onze vorige film met vragen zitten. Waarom wordt er verkracht? En door wie?”
Het oosten van Congo is al
dertien jaar lang het toneel van
een aaneenrijging van gewapende conflicten. Er zijn
zo’n 50.000 rebellen actief, terwijl het leger in die regio uit
zo’n 30.000 man bestaat. Een
groot deel daarvan bestaat uit
ex-rebellen die niet altijd even
loyaal zijn. De weerloze bevolking is, zoals zo vaak, het
grootste slachtoffer van het geweld. In de afgelopen jaren
werden er zo’n 150.000 vrouwen verkracht, met de totale
ontwrichting van de samenleving als gevolg. Maar het zijn
niet alleen de rebellen die verkrachten, ook het leger grijpt
naar seksueel geweld.
Femke: „De motieven verschillen. Voor de soldaten van
het regeringsleger, die nauwelijks salaris krijgen uitbetaald, zijn de vrouwen oorlogsbuit, terwijl sommige rebellengroepen – niet alle – het

BELONING
Voor tips die leiden tot het bekend worden van de
daders van de

INBRAAK
Gepleegd in de nacht van woensdag 23 september
2009 op donderdag 24 september 2009 aan de
Schieweg in Delft, waarbij onder andere een grote
partij carkits van het merk Parrot werden weggehaald.
Telefonische en/of schriftelijke reactie(s):

CED Forensic
Postbus 393,2900 AJ Capelle aan den IJssel
 010-4585222 (24 uur) E-mail:info@ced-forensic.nl

