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*Geldt voor de gehele collectie. Laagst geprijsde artikel is gratis. Geldig van 20 september t/m 10 oktober 2010 of zolang de voorraad strekt. 
Niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen. Actie is niet geldig in Hunkemöller Outlets.

BESTEL OOK OP HUNKEMOLLER.NL 

Politica Rita Verdonk moet van-
daag voor de rechtbank in Den
Haag als getuige verschijnen in
het conflict dat zij heeft met een
oud-medewerker van de Arnhem-
se afdeling van Trots op Neder-
land. Deze Jacques Smits eist in
een civiele zaak 100.000 euro
schadevergoeding van Verdonk of
haar partij.

Smits wil het geld omdat hij
zakelijke schade zou hebben gele-
den door uitlatingen van Verdonk
en twee partijgenoten in de
media. Volgens Smits’ advocaat
Gerald Roethof is het voormalige
Tweede Kamerlid en oud-minister
van Vreemdelingenzaken en Inte-
gratie strafbaar als zij niet ver-
schijnt. Hij wil haar horen over

de ruzie en de nasleep daarvan
vorig jaar.

Een getuige moet in principe
altijd antwoorden op vragen,
maar omdat er in hetzelfde con-
flict ook nog een strafzaak loopt
tegen Verdonk, kan zij niet ver-
plicht worden te antwoorden als
dit belastend is voor haarzelf. ANP

Politica moet vandaag voor de rechtbank
in Den Haag als getuige verschijnen

Verdonk voor
de rechtbank

Getuige Verdonk.

ROBERT VOS/ANP

Jongeren in
de race voor
plek bij VN

Uit een totaal van 130 aanmeldingen voor de functie van VN-jonge-
renvertegenwoordiger streden zestien jongeren afgelopen zaterdag
in Utrecht voor een plek bij de laatste zes. De jury, met hulp van een
kritisch jongerenpanel, kozen uiteindelijk voor Iris Gardien, Dirk
Janssen, Thijs Verheul, Lot Feijen, Marisa Adelaar en Bart Klein
Deters. De komende weken is via www.dewereldvandevn.nl en in
Metro hun strijd te volgen.

VN. Zes kandidaten

Vlnr: Lot Feijen (21), Dirk Janssen (20), Iris Gardien (24), Thijs Verheul (18), Marissa Adelaar (20) en

Bart Kleine Deters (22).
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SCHRIJFT ELKE DAG IN

METRO OVER DE FORMATIE

De eerste akkoorden van de for-
 matie klinken. Niet verrassend
dat deze uit het dossier ‘veilig-
heid’ komen. ‘Meer blauw op
straat’ zullen de heren waar -
schijnlijk tijdens de plaspauze
zijn overeengekomen. Een an -
der punt is de centralisering van
de politiekorpsen: van 25 naar
10. Regie komt in handen van
het Ministerie van Veiligheid -
een naam die doet denken aan
een tekenfilm. Een van de doe-
len: een slagvaardiger politie.

Het is de illusie van de
macht, gesymboliseerd door het
panopticon. Dat is een koepel-
gevangenis waar de leiding van-
uit één punt de gedetineerden
in de gaten houdt (voorbeelden:
Haarlem en Breda). Ongeveer
dit beeld zullen de onderhande-
laars hebben gehad bij het
nieuwe Ministerie.

Maar over de maatschappij
past geen kaasstolp. Een ver-
mindering van criminaliteit en
vergroting van veiligheid ont-
staan pas wanneer politiekorp-
sen het vertrouwen krijgen met
eigen kennis van zaken te kun-
nen optreden waar zij dat nodig
achten. ‘Minder bureaucratie’,
‘dichter bij burgers’, ‘meer ver-
trouwen in professionals’, het
worden loze akkoorden.
Gerard Drosterij is verbonden aan de Uni-

versiteit van Tilburg.

ROBERT JUNG

Brommer botst
tegen politieauto
De politie heeft het rijbewijs
ingevorderd van een 18-jarige
jongen uit Maastricht. Die botste
in de nacht van zaterdag op zon-
dag in zijn woonplaats in
beschonken toestand met zijn
scooter tegen een stilstaande
politieauto. ANP


