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Hoge Raad: zaak
bejaardenverzorger
Ina Post opnieuw
Den Haag, 23 juni. De strafzaak
tegen de wegens doodslag veroor-
deelde bejaardenverzorger Ina
Post moet over. Dit heeft de Hoge
Raad vanmorgen gezegd. Dit is de
tweede grote zaak na Lucia de B.
waarin volgens de Hoge Raad vol-
doende nieuwe ontlastende feiten
zijn aangetoond die een herzie-
ning rechtvaardigen. Pagina 3

Enquête dreigt
over Catshuisbrand
Den Haag, 23 juni. De Tweede
Kamer dreigt met een parlemen-
taire enquête als premier Balken-
ende vanavond geen eind kan ma-
ken aan onduidelijkheden rond
de brand in het Catshuis, waarbij
een schilder omkwam. Pagina 2

Einde deeltijd-WW,
het budget is op
Rotterdam, 23 juni. Minister
Donner (Sociale Zaken) stopt van-
af vandaag de regeling voor deel-
tijd-WW, omdat het budget van
375 miljoen euro op is. De Tweede
Kamer en sociale partners willen
voortzetting. Pagina 13

Amerikaanse basis
in Kirgizië blijft
Bisjkek, 23 juni. De VS mogen
de militaire basis Manas in Kirgi-
zië toch blijven gebruiken voor
bevoorrading van de militaire
missie in Afghanistan. Dit is giste-
ren overeengekomen. Pagina 5

Dertig doden Irak,
geweld neemt toe
Bagdad, 23 juni. Het geweld in
Irak neemt toe in de aanloop naar
de terugtrekking van Amerikaan-
se troepen uit steden. Gisteren
vielen bij aanslagen dertig doden,
onder wie scholieren in een mini-
bus. Pagina 4

Fijnstof bij Spelen
overschreed norm
Rotterdam, 23 juni. De fijn-
stofverontreiniging bij de Olym-
pische Spelen in Peking was ruim
eenderde hoger dan door China
gemeld en overschreed de norm
van de Wereldgezondheidsorgani-
satie, aldus Chinese en Ameri-
kaanse onderzoekers. Pagina 8

‘Geld NWO komt
niet goed terecht’
ROTTERDAM, 23 juni. Het toebe-
delen van onderzoeksgelden door
NWO kost te veel geld en tijd. En
het geld gaat niet naar de beste
onderzoekers, schrijven twee
Utrechtse hoogleraren. pagina 7

Van Miert dood
Rotterdam, 23 juni. De Belgi-
sche voormalige EU-commissaris
Karel Van Miert (67) is maandag-
avond overleden. Pagina 4

Zomers warm
Heldere nacht met minima rond
11 graden. Morgen op de meeste
plaatsen zonnig. Matige, aan zee
vrij krachtige noordoostenwind
en maxima tussen 19 en 25 gra-
den. Donderdag tot en met zon-
dag: warm zomerweer. Vanaf vrij-
dagavond vanuit het zuiden enke-
le regen- en onweersbuien.
Weeroverzicht: pagina 17
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Stel uw vraag aan
de Kamerfracties op
het nieuwe forum
’Vraag het Den Haag’

v© Zie Kamagurka ook in actie
op nrc.tv

Vul de bon in of meld u aan op
nrc.nl/jazz
of bel 088-5720572

D 00176

5 weken kennismaken voor € 10,-
Naam m/v

Straat

Po s t c o d e / P l a a t s

Te l e f o o n

Geb.datum Ingangsdatum

E-mail

Handtekening

Stuur de bon ongefrankeerd naar
nrc handelsblad, Abonnementen,
Antwoordnummer 92310, 3009 xd Rotterdam.

BELGIË &LUXEMBURG € 2,20/DUITSLAND € 2,75/
FRANKRIJK € 2,80. WIJ GAAN ZORGVULDIG OM MET
PERSOONSGEGEVENS. IN HET COLOFON TREFT U
NADERE INFORMATIE AAN.

□ Ik ontvang de krant vijf weken
op proef voor € 10,-

□ Ik neem een abonnement en
ontvang gratis de North Sea Jazz
festival-cd. Ik betaal automatisch
per kwartaal € 86,30 van
b a n k- /g i r o r e k e n i n g

W W W . U I T G E V E R I J B A L A N S . N L

Nu al tweede druk!

Marciel
Witteman

In 
Yogaland Kijk voor meer informatie op nrc.nl/extra

op alle hoorcolleges op cd van
NRC Handelsblad Academie
o
N

25%
KORTING

Betalen met idealen?
U heeft ’t nu in eigen hand…

Regel nu uw bankzaken 
met oog voor mens, dier 
en milieu.

Kijk op www.asnbank.nl
voor informatie en hoe u 
eenvoudig kunt overstappen.

Beken kleur met de 
nieuwe duurzame 
ASN Bankrekening.

Boeken om
bij weg

te dromen. dé online boekhandel

geenverzend-
kosten

BOEK ONLINE of bel 0900 – 9697 15 cpm

NH
26

.2
.1

Aankomstdata: ma., wo., vr. en za. van 1/7 t/m 31/8
Amsterdam; stad van mooie grachten, de Jordaan, het Vondelpark en prachtige
musea. In deze stad selecteerden wij voor u het 4-sterren Hotel Crowne Plaza Amsterdam
City Centre, midden in het centrum en op slechts 5 minuten lopen van de Dam. Een 2-daags
verblijf in dit luxe hotel boekt u al vanaf slechts € 99. Dit is bovendien inclusief ontbijtbuffet
& gratis parkeerplaats. In Amsterdam verveelt u zich geen moment! Neem zeker een kijkje in
de gezellige Jordaan of ga heerlijk winkelen in de Kalverstraat. Prijzen zijn per persoon, o.b.v.
2 personen. Res.kosten € 17,50 per boeking (verplicht). Zie www.kras.nl/50182

AMSTERDAM

4-sterren hotel in hartje stad!

Gratis parkeerplaats! 2-/3-/4-/5-daagse
autovakantie Nederland

2 dagen vanaf99p.p. o.b.v. 2 pers.

Formatie van Boxtel =grof zand,
afgezet in 
een IJstijd

Formatie van Peize/ Waalre = grof zand,
en grind 
afgezet 
door rivieren

Illustraties uit de Bosatlas van ondergronds NederlandDelta gaat vergunning vragen

Plan nieuwe
kerncentrale
stap naderbij
Door onze redacteur Oscar Vermeer

Den Haag, 23 juni. Het Zeeuwse energiebedrijf Delta wil
in Borssele een tweede kerncentrale in gebruik nemen. De
aandeelhouders worden donderdag geïnformeerd. De cen-
trale moet in 2018 draaien.

Dat blijkt uit de nog vertrouwelij-
ke ‘startnotitie’, de eerste formele
stap die naar de bouw van de kern-
centrale moet leiden. De provincie
Zeeland is voor de helft eigenaar
van Delta. De rest van de aandelen
is in handen van de provincies
Noord-Brabant en Zuid-Holland
en negentien gemeenten. Al eer-
der werd bekend dat Delta plan-
nen had voor een kerncentrale. Nu
is de procedure formeel gestart.
Het bedrijf heeft de plannen reeds
vertrouwelijk voorgelegd aan het
ministerie van VROM. Na het ma-
ken van een wettelijk verplichte
milieueffectrapportage zal er een
officiële vergunningaanvraag
worden ingediend.

Minister Cramer (VROM, PvdA)
heeft twijfels bij het plan. Volgens
haar heeft Nederland vanaf 2012
overcapaciteit op het gebied van
energie: „Moet je dan nog meer ca-
paciteit creëren in de vorm van
kerncentrales? Dat is dan alleen
om de buurlanden van energie te
voorzien”, aldus de minister van-
morgen. Volgens Cramer is kern-
energie niet goedkoop en heeft het
nadelen: „Je hebt te maken met de
bouw, veiligheid, het afvalpro-
bleem en de onttakeling. Het is de

vraag met welke prijs je Neder-
landse burgers opzadelt.” Cramer
wil meer duurzame energie: „Ne-
derland is geen kernenergieland.”

Binnen het kabinet zijn de me-
ningen over kernenergie verdeeld.
In het regeerakkoord is afgespro-
ken deze periode geen nieuwe
kerncentrales te bouwen, maar
CDA-fractieleider Van Geel riep
vorig jaar ondernemers op om
toch alvast een bouwvergunning
aan te vragen. Minister Van der
Hoeven (Economische Zaken,
CDA) en haar collega Verhagen
(Buitenlandse Zaken, CDA) noem-
den een kerncentrale „een be-
spreekbare optie”. De PvdA is te-
gen kernenergie.

Delta wil in 2011 een vergun-
ning aanvragen. In dat jaar zijn er
Kamerverkiezingen. Het onder-
werp kan een verkiezingsthema
worden, verwacht Cramer.

De nieuwe kerncentrale zou een
vermogen van 2.500 megawatt
krijgen, bijna vier keer zoveel als
de huidige. Delta wil niet reageren
voordat de aandeelhouders zijn
i n g e l i ch t .

v© Achtergronden op
nrc.nl/k ernenergie

Beter kijken,
meer autisme

Door onze redacteur
Frederiek Weeda
Amsterdam, 23 juni. Hij ziet ze
hier dagelijks. Kleuters die drie
keer per dag de leidster bijten. Jon-
getjes met autisme of PDD-NOS
die zich niet kunnen uiten. Kinde-
ren die zo zijn verwaarloosd dat er
geen contact met hen te krijgen is.
Directeur Thomas Overing van ’t
Kabouterhuis ziet jaarlijks zeven-
honderd gezinnen met een kind
onder de zeven dat lijdt aan een
psychische stoornis.

Mogelijk 1 procent van alle kin-
deren heeft een stoornis in het ‘au-
tistisch spectrum’, zo blijkt van-
daag uit een advies van de Gezond-
heidsraad aan het kabinet. Net zo-
veel als in Groot-Brittannië en Bel-
gië. Vier tot zes keer zoveel als be-
gin jaren tachtig, toen de Autisme
Nota werd geschreven. De defini-
tie is sindsdien verruimd, waar-
door klassiek autisme, asperger én
PDD-NOS worden meegerekend.

Het is niet zo dat er tegenwoor-
dig meer autisten worden gebo-
ren. Belangrijke verklaring voor
de toename, schrijft de Gezond-
heidsraad, is dat volwassenen be-
ter naar kinderen kijken dan vroe-

ger. Daardoor worden psychiatri-
sche diagnoses sneller en beter ge-
steld.

Kabinet en Tweede Kamer vroe-
gen begin dit jaar ook de Sociaal-
Economische Raad (SER) te onder-
zoeken of er, gezien de toename
van alle psychiatrische stoornissen
bij kinderen, sprake is van ‘onno-
dige medicalisering’. En dat irri-
teert de experts bij ’t Kabouter-
huis. Overing: „Dan ís er eindelijk
meer inzicht in die stoornissen en
dan begint de politiek weer over
onnodige medicalisering.” Vr o e -
ger was er juist te weinig medicali-
sering, vindt psychiater Rutger-
Jan van der Gaag, een van de advi-
seurs van de Gezondheidsraad. Zo
kreeg hij onlangs een 40-jarige pa-
tiënt die al 24 banen had versleten.
Telkens was de man ontslagen om-
dat hij niet met collega’s kon om-
gaan. Te bot. Geen flexibiliteit. Hij
deed zijn werk prima, maar verder
vond men hem onmogelijk.

Van der Gaag stelde de diagnose
autisme. En toen viel de puzzel in
elkaar. „Als zijn ouders dat hadden
geweten, had hij eerder met zijn
handicap leren omgaan.”

Was die man nu maar jong ge-
weest. Tegenwoordig wordt de
diagnose autisme al gesteld bij
kinderen van drie jaar oud.

Dat heeft een keerzijde: elk jaar
doen meer gezinnen een beroep op
de voorzieningen. Vorig jaar wa-
ren er 184.000 jongeren met een
Wajong-uitkering, 22 procent
meer dan acht jaar eerder.

Diagnose bij kind sneller en beter

Mogelijk lijdt één op de
honderd kinderen aan een
vorm van autisme, zegt de
Gezondheidsraad vandaag.
Zij lopen vast op school.
Vroege diagnose is nodig,
maar heeft een keerzijde.

Brinkman: steun
kranten via web
Door een onzer redacteuren
Den Haag, 23 juni. Internetge-
bruikers moeten enkele euro’s per
jaar meer betalen voor hun inter-
netaansluiting om zo kranten te
steunen. Dat bepleit een commis-
sie onder leiding van oud-politi-
cus Elco Brinkman vandaag in een
rapport over de gedrukte media.
Ook moet er een ‘taakafbakening’
van de publieke omroep komen,
naast een onderzoek naar de effec-
ten van reclame bij de publieke
omroep. Uitgevers en commer-
ciële omroepen klagen al jaren
over oneerlijke concurrentie.

De commissie-Brinkman onder-
zocht op verzoek van minister
Plasterk (Media, PvdA) hoe de
overheid de dagbladsector kan
steunen zonder directe bemoeie-
nis met de bedrijfsvoering. De
commissie keek naar innovatiemo-
gelijkheden van de pers en de toe-
komst van de nieuwsvoorziening.

Plasterk vroeg in januari om
zo’n onderzoek, omdat hij zich
zorgen maakt over de Nederlandse
kranten. De advertentie-inkom-
sten zijn gedaald, (betaalde) opla-
ges nemen gestaag af en de kran-

tenlezer vergrijst. Ook slagen veel
titels er niet in geld te verdienen
op internet. Dagbladuitgevers
moeten dit jaar bezuinigen. De
commissie noemt de situatie bij
kranten „urgent, op regionaal ni-
veau nog meer dan nationaal”.

Plasterk heeft 8 miljoen euro be-
schikbaar voor stimuleringsmaat-
regelen, afkomstig van de STER.
Het Stimuleringsfonds voor de
Pers moet dat geld verdelen. Uit de
voorgestelde toeslag op internet-
aansluitingen zou nog eens 20
miljoen euro moeten komen.
Plasterk zei vanochtend „grote
aarzelingen” te hebben bij deze
vorm van financiering. Na de zo-
mer komt hij met een reactie.

Hoofdredacteur Birgit Donker
van NRC Handelsblad is verheugd
dat de commissie vindt dat beter
moet worden gekeken naar de po-
sitie van de STER. Zij is afkerig van
overheidssubsidie, omdat die de
onafhankelijkheid aantast.

Brinkman: pagina 3

v© Lees het rapport op
nrc.nl/binnenland

Raad Iran: geen grote
fraude bij verkiezing
teheran, 23 juni. Bij de Iraanse
presidentsverkiezingen op 12 juni
„heeft geen grootschalige fraude
plaatsgevonden”. Dat heeft de
Raad voor de Hoeders, die toeziet
op de verkiezingen, vandaag ge-
zegd. De raad verwerpt de eis van
de verslagen kandidaat Mir Hos-
sein Mousavi en zijn aanhangers
om de verkiezingen over te doen.

Gisteren erkende de raad dat er
in vijftig kiesdistricten onregel-
matigheden zijn geweest. Maar
dat zou niet genoeg zijn om in-
vloed te hebben op de uitslag, de
overwinning van president Ahma-
dinejad.

De secretaris-generaal van de
Verenigde Naties, Ban Ki-moon,
riep het Iraanse bewind gisteren
op onmiddellijk een eind te maken
aan de arrestaties van betogers, be-
dreigingen en het gebruik van ge-

weld. Hij deed een dringend be-
roep op Iran de fundamentele po-
litieke en burgerrechten te respec-
teren.

Ondanks het harde optreden
van de veiligheidstroepen tegen de
demonstranten in de afgelopen
dagen, waarbij volgens Teheran
zeker tien doden zijn gevallen,
verzamelden zich gisteren toch
nog zo’n duizend mensen voor een
demonstratie op een plein in de
hoofdstad. Het aantal betogers is
nu wel sterk afgenomen.

Een van de verslagen kandida-
ten, Mehdi Karoubi, riep de Ira-
niërs vandaag op om donderdag
rouwbijeenkomsten te houden
voor de omgekomen demonstran-
ten. (Reuters, AP)

v© Meer over Iran op nrc.nl/bui-
tenland

Vervolg Au t i s m e : pagina 2

De grond onder Nederland in 3D
Door onze redacteur
Michiel van Nieuwstadt
Rotterdam, 23 juni. Onder
Friesland bereikt het grondwater
op twee kilometer diepte het
kookpunt. En de kans op het op-
graven van Romeinse resten of
middeleeuwse gebruiksvoorwer-
pen is groot in het noorden van
Limburg en Groningen.

In De Bosatlas van ondergronds Ne-
derland, die donderdag verschijnt,
komen onze bodemschatten aan
bod in dwarsdoorsneden, grafie-
ken en tientallen compacte kaart-
jes. Gaandeweg ontdekt de lezer
waar het zand en grind voor onze
dijken vandaan komen, de klei

voor onze dakpannen, het water
dat we drinken en het aardgas dat
we verkopen of verstoken – goed
voor 10 miljard euro per jaar. In
de Nederlandse ondergrond zit-
ten nauwelijks kostbare minera-
len, maar de nieuwe atlas heeft
toch iets van een verzameling
s ch a t k a a r t e n .

De ‘gewone’ Bosatlas bestaat al
sinds 1877 – goed voor een totale
oplage van meer dan tien miljoen
exemplaren. Maar het is voor het
eerst dat een educatieve atlas ón-
der het maaiveld duikt. Twaalf-
tot dertienduizend exemplaren
zullen verspreid worden op mid-
delbare scholen. Waarom deze

nieuwe atlas? „Alles wat je boven
de grond ziet, komt uiteindelijk
van onder de grond”, zegt samen-
steller Henk Leenaers. „Het is
goed om te weten waar de dingen
vandaan komen en hoe de dingen
werken. Onze ondergrond is een
geschiedenisboek. Als je een gaat-
je in de bodem prikt, reis je terug
in de tijd.”

In deze Bosatlas kunnen scho-
lieren (en andere geïnteresseer-
den) dwars tegen Nederland aan-
kijken, als tegen een stuk lasagne
dat uit de schaal omhoog wordt
g e s ch e p t .

Doorsnede met gesteenten en afzettingen in de Nederlandse ondergrond. Illustraties Bosatlas

Droogmakerijen in Noord-Holland; met doelbewust vertekende hoogteverschillen.

Vervolg Bosatlas: pagina 8

Ingezonden mededeling

Ingezonden mededelingen

n rc . n l / l e ze r s ch ri j ft
Hoe gaat de krant om met
anonieme bronnen, initialen,
uitgelekte informatie,
meningen en gemaakte
fouten? Heeft u zulke vragen
bij een artikel, mail naar:
l e z e r s ch r ij f t @ n r c . n l .
Iedere zaterdag antwoord
in ‘Opinie & Debat’.


