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Moordverdachte
blijft vastzitten
LUGUBER. De 52-jarige Jan S. uit
Stevensweert die deze week
werd aangehouden voor het
medeplegen van moord op de
Limburger Ronald Noteboren
zit nog zeker twee weken vast.
Het lichaam van de 41-jarige
Noteboren uit Schinnen werd
vorig jaar in stukken gesneden
gevonden langs een Belgische
snelweg. ANP

Student in brand:
werkstraf geëist
ONTGROENING. Het OM heeft voor
de rechtbank in Groningen een
werkstraf van 240 uur en zes
maanden voorwaardelijke cel -
straf geëist tegen de 20-jarige
student Rik B. Hij wordt ervan

verdacht in april een medestu-
dent in brand te hebben gesto-
ken tijdens de ontgroening van
studentenvereniging Albertus
Magnus in Giethoorn. ANP

Politieagenten
bestormen het 
parlement Ecuador

BEZUINI GIN-

 GEN. Woe -
dend po li -
tieagenten
hebben het
parlement
van Ecu ador
in de hoofd-

stad Quito bestormd en in bezit
ge nomen. Eerder op de dag had-
 den militairen de internationale
luchthaven ingenomen. Presi -
dent Rafael Correa, die in Quito
werd belaagd door betogers en
in een ziekenhuis moest wor -
den behandeld, sprak van een
couppoging. De militairen en
agenten demonstreren tegen
bezuinigingsplannen. ANP

Kort nieuws

Kathleen Ferrier beslist na het congres of ze instemt met de akkoorden.

MARCO DE SWART/ANP

Sprekers op congres

Leden die hun zegje willen doen
op het congres in Arnhem krijgen
een minuut spreektijd. Enkele
van de belangrijkste sprekers

Ruud Lubbers. De oud-premier

adviseerde de mogelijkheid van

een rechts kabinet te onderzoe-

ken, maar is zeer kritisch over sa-

menwerking met de PVV

Frans Andriessen. Deze oud-mi-

nister van Financiën is een zwaar-

gewicht in de partij en fel tegen

de ‘PVV-variant’.

Ad Koppejan en Kathleen Ferrier.

Deze Kamerleden verzetten zich al

weken tegen een akkoord met de

partij van Wilders. Zij krijgen iets

meer spreektijd.

Maxime Verhagen (foto). Mis-

schien wel de belangrijkste spre-

ker van de dag. De grote

voor vechter van deelname van

zijn partij moet kritische leden

over de streep trekken.

Woord is nu aan
leden van ‘t CDA

Nadat partijprominenten, be -
windslieden en Kamerleden we -
kenlang hun mening hebben
gegeven, zijn morgen de CDA-
leden aan de beurt. Vierduizend
christen-democraten komen in de
Arnhemse Rijnhal bij elkaar om
te bepalen of hun partij in zee
gaat met de VVD, maar vooral
met de PVV. De CDA’ers staan te
popelen hun stem laten horen.
Wat valt er te verwachten en wat
voor effect heeft de stemming op
het tot stand komen van de
akkoorden?

De algemene verwachting is
dat het congres, in lijn met de
partijtop en de meerderheid van
de Kamerfractie, voor zal stem-
men. Sterke tegenstand valt te
verwachten van Turkse CDA’ers
die zeker twee ‘moties tegen’
voorbereiden. 

Het zijn niet de minsten die
tegen samenwerking met de PVV
zijn. Oud-premiers Ruud Lubbers
en Dries van Agt, oud-ministers

Frans Andriessen en Hans van
den Broek en partijprominenten
als Doekle Terpstra en Herman
Wijffels zijn tegen samenwerking
met de PVV. Daarbij is fractie-
voorzitter Maxime Verhagen er
niet in geslaagd Kamerleden
Kathleen Ferrier en Ad Koppejan
over de streep te trekken. Met
deze dissidenten in de fractie
blijft de toch al niet ruime Kamer-
meerheid wankel. Zij willen het
congres afwachten en pas daarna
hun eindoordeel over de akkoor-
den vellen.

Voor de christen-democraten
wacht bij instemmen met de
akkoorden de aantrekkelijke
optie van regeren met tien
bewindslieden. Kiest het congres
tegen de akkoorden, dan begint
het formatieproces opnieuw. Het
woord is aan de CDA-leden.

CDA-leden staan te popelen om hun stem
uit te brengen Turkse leden dienen 
moties in Meerderheid voor akkoord 
verwacht Prominenten gaan strijd aan

CDA-leden

De animo voor het CDA-congres
van morgen is relatief groot:

67.592

4.000
LEDEN HADDEN ZICH TOT GISTERAVOND
AANGEMELD VOOR HET CONGRES 

ANP

LEDEN HEEFT HET CDA IN TOTAAL.

Lubbers is kritisch over de PVV

VALERIE KUYPERS/ANP

VALERIE KUYPERS/ANP

Thermometro

Dieren
Dieren lijken de grote

winnaar van de plannen

van Rutte en de zijnen.

Als het aan VVD, CDA en

PVV ligt, komen er 500

agenten die zich bezig

gaan houden met 

dierenmishandeling.

Erben 
Wennemars
De voormalig top -

schaat ser lijkt wat moei-

te te hebben om zijn

nieuwe leven op te pak-

ken: hij stopt per direct

met zijn bijdrage aan

het tv-programma de

Madiwodovrijdagshow,

maakte BNN gisteren

bekend. Wenne mars

blijft wel in dienst bij de

omroep.

Nieuws

Bij een ongeval met een

trap aan de Strandweg in

Scheveningen zijn giste-

ren vijf mensen gewond

geraakt. Een trap, die de

boulevard met het strand

verbindt, zakte weg in het

zand. Op de trap stonden

acht mensen. ANP

De politie heeft gistermid-

dag op het stadsdeelkan-

toor West aan het Bos en

Lommerplein 35 mensen

opgepakt. De betogers

waren van de islamitische

stichting Milli Görüs en

demonstreerden over de

bouw van de langver -

wachte Westermos-

kee. ANP
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DE DAG VAN DE
CHRISTEN-
DEMOCRATIE

GERARD
DROSTERIJ
POLITICOLOOG DROSTERIJ

SCHRIJFT ELKE DAG IN

METRO OVER DE FORMATIE

Het klassieke politieke gevecht
gaat tussen elite en massa. Of het
nu is tussen vorst en volk of
regenten en plebs - vroeg of laat
worden de degens gekruist.

Morgen is zo een dag. Verha-
gen verdedigt het concept-re-
geerakkoord tegenover
vierduizend CDA-leden. Een poli-
tieke strijd om de waarheid en
welke offers gebracht moeten

ROBERT JUNG

worden. De beslotenheid van het
overleg is verdwenen. Het publiek
wacht op antwoord. Alleen een
podium en een microfoon.

Maar om de hoek loert de anti-
climax. Invloedrijke mannen als
Van Agt en Wijffels hoeven geen
spreektijd. Ze denken dat die mi-
nuut geen invloed heeft op de
stemming. Dat is teleurstellend.
Politiek gaat over deze beslis-
sende momenten. Door die weige-
ring miskennen zij het belang
van het CDA-congres. Want mor-
gen is de tegenstelling tussen
elite en massa tijdelijk opgehe-
ven. Het is democratie in optima
forma: een debat tussen gelijken.

Sterker, de bijeenkomst in de
Rijnhal wordt een ontmoeting
tussen geloof en democratie.
Want volgens een Christen gaat
God over het geweten, maar is de
mens verantwoordelijkheid voor
zijn woorden. Een gemiste kans
dus voor degenen die niet zullen
spreken.

Gerard Drosterij is verbonden aan de 

Universiteit van Tilburg.
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