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SPRAAKMAKEND DE GROOTSTE!

Een toerist in Twente vreesde het ergste toen hij ontdekte dat hij tijdens
een fietstocht met zijn vrouw zijn polstasje met al zijn papieren was

kwijtgeraakt. In zak en as meldde de man zich bij het politiebureau.
Terwijl de man met een donkere donderwolk boven zijn hoofd de

gevraagde gegevens doorgaf aan de dienstdoende agent bij de
balie brak plotseling de zon door. Een dame liep de hal binnen en
vroeg naar de afdeling gevonden voorwerpen: ze had een pols-
tasje gevonden.

In zak en tas

Bewindslieden in ’t nauw door nieuwe informatie

Eierschandaal
naar kookpunt
door Alexander Bakker
en Martijn Klerks

DEN HAAG • Het kabinet is
in ernstige verlegenheid
gebracht door informatie
uit België dat de vermoe-
delijke kiem van de inter-
nationale fipronilcrisis al

Minister Schippers

Staatssecretaris Van Dam

eind vorig jaar is ontdekt
in Nederland. Dat zou
betekenen dat de Tweede
Kamer niet volledig geïn-
formeerd is.

De regering in Brussel
heeft ’per toeval’ een memo
van de NVWA in handen ge-

kregen met de pikante infor-
matie. Het document is ge-
richt aan staatssecretaris
Van Dam (Economische Za-
ken) en minister Schippers
(Volksgezondheid), maar die
hebben de informatie op
hun beurt niet gedeeld met
de Tweede Kamer.

Parlementariërs zijn woe-
dend nu ze via België details
over de crisis moeten verne-
men. Het roept de vraag op
of de overheid niet een fi-
nanciële ramp voor pluim-
veehouders had kunnen
voorkomen.

VVD, CDA, D66 en Chris-

tenUnie eisen gezamenlijk
opheldering in schriftelijke
’spoedvragen’. De Partij voor
de Dieren ziet het liefst
staatssecretaris Van Dam
opstappen. Een Kamer-
meerderheid eist vandaag
voor het middaguur een ka-
binetsreactie.

Er is nog niet voldoende
steun voor een voorstel om
het parlement terug te roe-
pen van vakantie, zoals in
België gisteren wel gebeur-
de.

DUIKEN EN WIJZEN
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Charlize Theron: ’Gewoon lekker de beuk erin’ PAGINA D8

KKLLLAAAAAARR VOOR OORLLOOG

Terwijl president Trump dreigt met ’vuur en
furie’, stuurt de Noord-Koreaanse dictator
Kim Jong-un tienduizenden onderdanen de
straat op om te laten zien dat zijn land klaar
voor alles is. Kim zou van plan zijn om raket-
ten op het Amerikaanse eiland Guam af te
vuren. Intussen leidt de Noord-Koreaanse
crisis ertoe dat andere landen in het Verre
Oosten een wapenwedloop overwegen, met
meer instabiliteit tot gevolg.
FOTO AFP

WAPENWEDLOOP DREIGT
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door Mick van Wely

PURMEREND • De advocaat van de
vrouw die de inzet was van een bijna
fatale steekpartij in Purmerend,
vindt dat politie en justitie steken
hebben laten vallen.

Volgens Khalid Kasem had de no-
toire stalker en oud-kickbokser die
vastzit voor het bloedige incident
van straat gehaald moeten worden.

Een week geleden nog waarschuw-
de de vrouw de politie voor de zo-
veelste keer voor een escalatie. Ze
was doodsbang. Zaterdag werd haar
vriend in de hals gestoken. Haar ex
Herman R. zou hiervoor verantwoor-
delijk zijn geweest en zit vast.

’STALKER
HAD LANG
VRIJ SPEL’

Kickbokser Herman R. werd na de bloedige
steekpartij in Purmerend opgepakt en zit
vast. FOTO HAICO KATS

MISSERS
PAGINA T4

k


