
§a uit De Volkskrant van zaterdag 3 juní 2OLl

ffuttilrhil
ffiil00rmillclllln

Treinkaping ligt gevoelig,
de ramadan en zure

sporh/erhalen

BESTORTIl{G
Ititischeverhalen overde treinkaping in de iaren zeven-
tig door Molukse terroristen liggen gevoelig bij lezers,
hebben we gemerkt. Ikbegrijp dat goed. Die kapingwerd
na langdurige gesprekspogingen beëindigd met een be-
storming doorcommando's. Die doodden zes kapers en
namen er drie gevangen, twee passagiers kwamen om. Na-
bestaanden van de kapers stellen dat twee Molukkers zijn
geëxecuteerd. De laatste jaren blijkt, onder andere door
onderzoekvan deVolkskrant, dat de regering de precieze
toedracht geheim heeft gehouden. Daar hebben we pro
minent over gepubliceerd. We hebben ook de nabestaan-
den die een rechtszaak voeren aan het woord gelaten. Dat

DUTOULIN
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In de ochtendvergaderingvragen we vaak naarechte men-
sen, doorgaans de beste manierom een onderwerp inzich-
telijkte maken. Deze weekwas ikverguld met deMarok-
kaans-Nederlandse Fatima Oulad Hadj en haar twee doch-
ters, die zo open waren omverslaggeverKaya Bouma mee
te nemen op een tochge in een hete auto naarGiethoorn
op de eerste dagvan de ramadan. Zo konden onze lezers, de
meesten zonder ramadan-ervaring, eens zien hoe datgaat.
Fatima is een aardige moederen je leeftmethaarmee,

maar dat opleggen van niet eten
en drinken aan kinderen blijft
moeilijk te begrijpen voor mensen
die god als een verzinsel beschou-
wen. Zoals fonathan van het Reve,
die er een interessante column
over schreef. Een andere mense-
lijke aanradervan deze weekwas

het stukvan Anneke Stoffelen over Emi Stikkelman, die
haarvader, een anonieme zaaddonor, terugvondvia een
commerciële dna-databank.Anneke had het opgeschreven
als een spannend verhaal, waardoorje als lezer toeleeíde
naar de uiteindelijke confrontatie tussen dochter en vader,
en ontroerd kon raken zonderdathet erte dikbovenop lag.
Zo'n ervaring brengt wat meer begrip voor de ingrijpende
drang om biologische ouders terug te vinden.

heeft irritatie gewekt bij lezers die
de commando-actie gerechtvaar-
digd vinden. Ikvind dat de krant
moet berichten over die bestor-
ming en het achterhouden van be-
wijs door de staat. De geluidsopna-
men die deze week opdoken, wij-
zen opnieuw op een andere toe-

dracht dan de officiële. Maar in het oordeel over de bestor-
ming zelf zitten we dicht bij die geïrriteerde lezers.

Het Volkkront-commentaar van Hans Wansink eindigde
donderdag zo: 'Dat in de hitte van de strijd, die tot doel
had de kapers uit te schakelen voordat zij de gegijzelden
onderwur konden nemen, meer schoten zijn gelost dan,
met de kennis van nu, noodzakelijk was, kan niet worden
uitgesloten. Maar het belang van onschuldige treinreizi-
gers woog tiidens deze militaire actie terecht zwaarder
dan dat van de kapers.'

En voor het evenwicht hebben we deze week naastde
spannende reconstructie van de geluidsbanden twee ge-
gijzeldenvan destijds aan hetwoord gelaten, die excuses
zoudenwillen van de kapers.

6ok wij hebben gejuicht voor de Giro-overwinning van
Tom Dumoulin. In de krant stond voorin het gloeàvole
verslagvan de overwinning. Beft WagendorpÍad de
nieuwe held al een paar toekomstige Tourzeges toege_

kend. Maaiin hetspórtkatein stel-
den we ook de vraagof winst in de
Giro betekenr dat je de Tour kunt
winnen (nietecht) en waarom Du-
moulin anders dan andere Ronde-
winnaars weinig vragenover do-
ping krijgr. Mereer, kregen we de
wind van voren: deVolkkronrdeed

weer eens zuur over een nationale held. Daar trekken we
ons lekker niers van aan. In d e Volkskrant krij g ie de bewon_
dering, maarook de journalistiek relevante #agen.lkzou
hetals krantenlezer niet anders willen.
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