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Tenminste, we gaan doen alsof.

NS en ProRail werken samen aan het winterbestendig maken van het spoor. 

Eén belangrijke maatregel is een  speciale winterdienstregeling. 

Op zondag 10 oktober gaan we testen om te zien of deze dienstregeling in 

de praktijk functioneert. Door deze test zijn we straks, bij echt noodweer, 

optimaal voorbereid. 

Deze testdag houdt het volgende in: veel treinen rijden niet via de gebruikelijke 

trajecten. We delen deze trajecten op; de treinen pendelen tussen grote stations 

over kortere trajecten heen en weer. Door deze opzet moet u waarschijnlijk vaker 

overstappen en rijden treinen op andere tijden.

Ongeveer de helft van de reizen duurt maximaal 5 minuten langer. 

Voor circa 9% van de reizen is sprake van een extra reistijd van 30 minuten of 

langer. Ook kan het op enkele trajecten drukker zijn dan normaal. We begrijpen 

dat dit vervelend is, maar we doen er alles aan om de overlast voor u te beperken. 

We vertrouwen erop dat u hier begrip voor heeft.

Gaat u op 10 oktober op reis, raadpleeg dan vooraf de reisplanner op ns.nl 

om uw reisschema te bekijken. Op ns.nl/winter vindt u uitgebreide informatie 

over 10 oktober en alle andere wintermaatregelen.

Nederland: Geen
ID-nummer bij EU-
burgerinitiatief 

REACTIE. In Nederland zullen ini-
tia tief nemers van een Europees
Burgerinitiatief mensen niet om
een paspoortnummer hoeven
vragen. Dat laat het Ministerie
van Buitenlandse Zaken weten
in reactie op het artikel in
Metro over het huidige concept
van de Europese Commissie.
Hierin staat dat dit wel moet.
Volgens een woordvoerder is
het vragen van een ID-nummer
niet toegestaan in verband met
de privacywet: “Alleen naam,
adres en woonplaats zullen
daarom ingevuld moeten wor -
den bij het steunen van een EU-
burgerinitiatief.” De Commissie
zou in de nog in ontwerp zijnde
plannen ruimte laten voor lid -
sta ten om dit zelf in te vullen. 

RUBEN EG

Museum Boijmans
vindt Rembrandt
DEPOT. Museum Boijmans Van
Beuningen in Rotterdam blijkt
een nieuwe Rembrandt in zijn
collectie te hebben. Het gaat om
het schilderij ‘Tobias en zijn
vrouw’, maakte het museum
gisteren bekend. Het werk lag
jarenlang in het depot van het

museum en werd aanvankelijk
toegeschreven aan een leerling
van de zeventiende-eeuwse
kunstschilder. ANP

Parachutemoord
uit wraak gepleegd 
TWEEDE PLAATS. Eindhovenaar
Marcel Somers wijst zijn ex-
vriendin Els Clottemans aan als
de saboteur van een parachute
van zijn andere vriendin, Els
Van Doren. De vrouw stortte in
2006 in België te pletter omdat
haar parachute en haar reserve-
parachute niet openden. Somers
vertelde de rechtbank in het
Belgische Opglabbeek gisteren
dat Clottemans uit wraak han-
delde. Somers benadrukte nog
eens dat Els Van Doren zijn
nummer één was en dat Clotte-
mans op de tweede plaats kwam
in zijn liefdesrelaties. METRO

Kort nieuws

Alle 21 CDA-Tweede Kamerleden steunen uitvoering van het 

eg open voor het minderheidskabinet van VVD en CDA, dat gedoogd 
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Namens wie handelt een Tweede-
Kamerlid? De fractie, de partij, de
achterban, de kiezer? Geen van
allen, volgens de grondwet, maar
namens het “gehele Nederlandse
volk”, en “zonder last”. Een Twee-
de-Kamerlid is ongebonden en
dient het algemene belang. Het
getouwtrek om Ferrier en Kop-
pejan laat zien dat deze grond-
wettelijke vrijheid Kamerleden
weinig gegund is. Zij zuchten
onder de fractiediscipline. Thor-
becke, grondlegger van onze
grondwet, was weinig gechar-
meerd van politieke partijen,
omdat zij de onafhankelijkheid
van het Kamerlid schaden. Parle-
mentariërs onderscheiden zich
door “karakter en bekwaam-
heid”, en niet door partijkleur.
Dat zowel Ferrier als Koppejan al
voor de vergadering aangaven in
ieder geval in de fractie te blijven
en uiteindelijk zelfs hebben inge-
stemd met het regeerakkoord,
toont aan welke buitensporige
macht politieke partijen hebben.
Dat is niet meer van deze tijd.

ROBERT JUNG

“Ze vond het ook niet
leuk dat ze de
slaapkamergeluiden
hoorde.”
MARCEL SOMERS

HANS WILSCHUT


