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Nederlanders al
vroeg zelfstandig

Nederlandse skiet, loopt en zwemt 800 kilometer om

BRUSSEL | Nederlandse jongeren wonen vaker op zichzelf dan
het Europees gemiddelde. Dat
blijkt uit cijfers van de Europese
Stichting voor de Verbetering
van Leef- en Werkcondities. In
Nederland woont 33 procent
van de jongeren tussen de 18 en
29 jaar oud nog bij hun ouders.
Dat is een stuk minder dan het
Europese gemiddelde van 48
procent, zo staat in het rapport
van de stichting. Malta en Slovenië spannen de kroon; liefst 85
procent van de jongeren daar
woont nog thuis. De Finse jongeren zijn juist erg zelfstandig.
Van hen is 85 procent na het
achttiende levensjaar gevlogen.’’

Klunen en kleumen
op de Noordpool

NSA luisterde 120
staatshoofden af
WASHINGTON | Zeker 120 regeringsleiders en staatshoofden
zijn spionagedoelwit geweest
voor de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. Alleen al over de
Duitse bondskanselier Angela
Merkel bewaarde de dienst meer
dan 300 documenten, meldt het
Duitse blad Der Spiegel op basis
van geheime stukken waarover
klokkenluider Edward Snowden
beschikt. Over president Bashar
al-Assad van Syrië had de NSA
in 2009 al ruim 800 bestanden.
Over de Colombiaanse oud-president Alvaro Uribe waren dat er
meer dan 700.

75
duizend
mensen hebben zaterdag tijdens de Landelijke Opschoondag
zwerfvuil opgeruimd.

Smokkelaars
dumpen kinderen
MEXICO-STAD | De Mexicaanse
autoriteiten hebben in een week
tijd 370 migrantenkinderen gevonden die vermoedelijk door
mensensmokkelaars in de steek
waren gelaten. De kinderen werden tussen 17 en 24 maart in
veertien Mexicaanse deelstaten
aangetroffen. De jongste was 9
en de oudste 17. Van de minderjarigen reisden er 163 helemaal
alleen, zei het Nationaal Instituut voor Migratie zaterdag. De
kinderen vertoonden verschijnselen van extreme uitdroging.

Dodelijk ongeval
door lekke band
GROTE-BROGEL | Een Nederlander heeft gisteren in het Belgische Grote-Brogel een dodelijk
verkeersongeval veroorzaakt,
nadat zijn camper een lekke
band kreeg. De man kreeg zijn
auto niet meer onder controle,
en kon een ﬁetsend echtpaar
niet meer ontwijken. De man,
een 73-jarige Belg, overleed ter
plaatse. Zijn echtgenote liep
lichte verwondingen op en werd
in shock naar het ziekenhuis afgevoerd. De Nederlander raakte
niet gewond.
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Klimaatjournalist en beroepsavonturier Bernice Notenboom begint
woensdag aan de zwaarste expeditie uit haar leven. Als eerste
Nederlandse vrouw gaat ze op ski’s van de Noordpool naar Canada,
om de kwetsbaarheid van het gebied in beeld te brengen. De boodschap
is urgenter dan ooit. Het ijs smelt.
TONNY VAN DER MEE

Er komt een moment dat Bernice
Notenboom (51) zich zal afvragen
waarom ze in godsnaam bij -35
graden een slee van 120 kilo over
het Noordpoolijs achter zich aan
sleept.
,,Waarschijnlijk vragen we ons na
dag 2 al af waar we het allemaal
voor doen,’’ zegt ze lachend. ,,Dan
moet ik er ook voor gaan. Deze
expeditie wilde ik altijd al doen.’’
De titel van de documentaire die
ze wil maken, klinkt heroïsch: The
Arctic March. Samen met twee
collega’s gaat Notenboom vanaf 2
april zo’n 800 kilometer skiën,
lopen, zwemmen en klimmen via
de grillige ijsvlakte naar Canada.
Nooit eerder deed een Nederlandse vrouw dat.
Notenboom wil laten zien hoe
mooi en tegelijk kwetsbaar het gebied is. Ze wil in haar documentaire de wereld laten zien dat het
niet goed gaat met de Noordpool.
,,Maar het gaat ook over hoop. We
kunnen er nog iets aan doen.’’
De ondertitel klinkt minder hoopvol: The Last Ice Expedition. Notenboom: ,,Dit is een boodschap
van urgentie. Het onderwerp klimaatverandering staat niet op de
agenda. Mensen zijn bezig met
het overleven van de crisis. Duurzaamheid is het kind van de rekening, maar de ijskappen stoppen
niet met smelten.’’

Statistieken
Het valt niet mee om zo’n boodschap in Nederland te verkondigen. ,,De terminologie waar we
mee zijn doodgegooid, zoals klimaatverandering en opwarming
van de aarde, werkt niet meer.
Statistieken komen

niet binnen. Wel als iemand door
een zee van smeltend ijs zwemt,
waar een paar jaar geleden het ijs
nog anderhalve meter dik was.’’
Daarom spelen de beelden straks
een cruciale rol. Ongevaarlijk is
de expeditie niet. Geen stukje
huid mag onbedekt zijn vanwege
de ijzige kou en wind. ,,Mijn
grootste zorg is dat mijn vingers
of tenen bevriezen.’’
Daarna bijna verliefd: ,,De natuur
op de Noordpool is woest en gevaarlijk. Bevroren zeewater gaat
alle kanten op, er zitten scheuren
in het ijs. Met de wind kan van
alles gebeuren. Elk uur verandert
je situatie. Je moet continu op je
hoede zijn. De Noordpool is een
puzzel. Je moet ﬂexibel zijn en

‘Grootste
zorg is
dat mijn
vingers
bevriezen’
niet geïntimideerd raken.’’
Haar ouders hebben soms moeite
met dat avontuurlijke leven van
hun dochter. Ze weten ook dat expedities haar drug zijn. Hoe moeilijker de omstandigheden, hoe gelukkiger ze is.
Notenboom leidt graag
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milieuramp in beeld te brengen

Kritiek Sørensen valt
slecht binnen PVV
FRANK HENDRICKX
DEN HAAG | Het voorstel van Eer-

ste Kamerlid Ronald Sørensen
om de rol van Geert Wilders in te
perken, heeft tot ijzige reacties
geleid binnen de PVV. De PVV-senator zei zaterdag in deze krant dat
het tijd is om een serieuze partijstructuur op te zetten, inclusief lokale afdelingen en een partijvoorzitter. ,,Het is niet heel goed gevallen,”
erkende Sørensen gisteren.
Niemand binnen de PVV wilde afgelopen weekend ingaan op de
voorstellen. Partijleider Geert Wilders negeerde meerdere verzoeken
om commentaar. Ook de fractievoorzitters in Provinciale Staten wilden niets kwijt over het plan van Sørensen, al zou er in sommige provincies wel animo zijn om een democratische structuur op te zetten met
leden.
De Eerste Kamerfractie van de

N

PVV-senator
Ronald Sørensen wil de
macht van
Geert Wilders
inperken.
FOTO ANP

PVV zal morgen met een verklaring
komen. Het wordt Sørensen, voorheen oprichter van Leefbaar Rotterdam, vooral kwalijk genomen dat hij
niet heeft overlegd met andere
PVV’ers. Ook de timing zou slecht
zijn, omdat de PVV net een storm
van kritiek over zich heen heeft gekregen.
In het verleden is het niet goed afgelopen met PVV’ers die pleitten
voor partijdemocratie. Zowel Hero
Brinkman als Louis Bontes moest
uiteindelijk het veld ruimen.

Nederlander probeertVaticaan
voor 3000miljardeurote tillen
HEDWIG ZEEDIJK
ROME | De politie in Vaticaan-

stad heeft een Nederlander
en een Amerikaan opgepakt,
die van plan waren de Vaticaanse bank voor 3000 miljard (!) euro op te lichten.
De twee mannen zeiden tegen
de Zwitserse garde dat ze een afspraak hadden met twee hoge
prelaten. Maar hun zenuwachtig
gedrag wekte argwaan en de
gendarmes controleerden hun
aktetassen. Daarin zat voor een
bizarre hoeveelheid waardepapieren, zoals staatsobligaties, die
ze hadden willen inwisselen bij
de bank.
Volgens kolonel Cardia van de
Guardia di Finanza gaat het in
totaal om 3000 miljard euro aan
waardepapieren. Ook in de hotelkamer vlakbij het Vaticaan,

ZV Bernice Notenboom staat aan de vooravond van een van haar laatste expedities. Deze keer gaat
ze de gevolgen van de klimaatverandering op de Noordpool ﬁlmen. FOTO MARCO OKHUIZEN & AP

waar de twee sinds 9 maart logeerden, werden valse waardepapieren gevonden, evenals ﬁnanciële stempels en certiﬁcaten, telefoons en een computer.
De Nederlander, een man van
60 jaar, bleek niet alleen over
een Nederlands paspoort te beschikken, maar ook over twee
Oostenrijkse. Ze waren alle drie
geldig, zegt de Italiaanse politie,
die niet kan uitleggen hoe dat
mogelijk is. Zijn kompaan bleek
een 50-jarige Amerikaan.
Of de twee slechts fantasten met
een absurd plan waren, of deel
uitmaken van een criminele
bende met contacten in het Vaticaan, wordt nog door de Italiaanse politie onderzocht. De
twee zijn vrijgelaten, omdat poging tot oplichting geen opsluiting vereist.

