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Hoge onderscheidingen 
voor veteranen Uruzgan 

A  Brandweerlieden blussen een containerbrand.  Foto Archief DvhN 

Tuur slaat zo over, zet geen 
container naast een gevel' 

'Afsteken vuurwerk 
oudjaar aan banden' 
DEN HAAG Vuurwerk mag straks 
alleen nog worden afgestoken 
van oudejaarsdag 18.00 uur tot 
nieuwjaarsdag 02.00 uur. 

Bronnen op het Binnenhof heb-
ben dit bevestigd. Tot nog toe 
mocht vuurwerk vanaf ro.00 op 
oudejaarsdag de lucht in. Ook de 
verkoop wordt aan banden ge-
legd. Het mag a/leen nog maar op 

30 en 31 december worden ver-
kocht. Tot vorig jaar mocht het 
ook op 29 december. Het kabinet 
bespreekt de aanpassingen mor-
gen in de ministerraad. 

Er komen eveneens meer re-
gels voor importeurs en verzend-
diensten zullen op hun verant-
woordelijkheden worden gewe-
zen omdat illegaal vuurwerk vaak 
via de post wordt besteld. 

Verdwenen 

Vanavond  is er op tv aandacht voor een onverklaarbaar ver-
dwenen vliegtuig: de Super Constellation Hugo de Groot van 
de KLM, die in 1958 ergens bij Ierland boven de Atlantische 

oceaan door onbekende oorzaak ineens van de radar verdween en in 
zee stortte. In tegenstelling tot het nog altijd spoorloze toestel van 
Malaysia Airlines zijn daar wel brokstukken van teruggevonden en 
konden van 34 van de 99 opvarenden de lichamen worden gebor-
gen. Ik ken dat verhaal al heel lang omdat ik persoonlijk goed be-
vriend ben met de familie van de boordwerktuigkundige die bij het 
ongelulc omkwam. Het zou zelfs kunnen dat ik dat vliegtuig met 
eigen ogen heb gezien. Mijn vader was namelijk gek op vliegtuigen 
en sleepte mij als ldein jochie op zondagmiddag vaak mee naar de 
startbaan om de kerosinelucht op te snuiven na het oorverdovende 
opstijgen. Dat speelde zich af op het vliegveld Hato op Curacao waar 
ik mijn prille jeugd heb doorgebracht en waar de Hugo de Groot 
ongetwijfeld ook wel eens is geland. Ms je de Super Constellation 
googled zie je meteen dat het het mooiste vliegtuig aller tijden is en 
ik had er thuis ook een speelgoedmodel van. Even met het sleuteltje 
opwinden en dan reed hij langzaam vooruit met het zacht ruisende 
geluid van de vier propellers. Naar ik begrijp 
zal vanavond in de documentaire nog de 
grap aan de orde komen dat Super Constella-
tion het beste driemotorige vliegtuig is dat 
de KLM ooit heeft gehad. Het was name- 
lijk voor die tijd een wonder van tech-
niek maar altijd mankeerde er wel 
wat aan een van de vier motoren. 
Voor de nabestaanden niet zo'n 
leuk grapje. Als je dierbare is 
verdwenen en nooit is terug ge-
vonden blijft dat de rest van je 
leven zeer doen. 

BREDA  Vier veteranen van de 
missie in het Afghaanse Uruz-
gan die zich onder zware ge-
vechtsomstandigheden ver-
dienstelijk hebben gemaak zijn 
onderscheiden. 

Ze kregen gisteren de onderschei-
ding opgespeld door minister Jea-
nine Hennis (Defensie). Driemaal 
reikte ze het Bronzen Kruis uit en 
eenmaal het Kruis van Verdien-
ste. Het betrof twee mariniers en 
twee militairen van de land-
macht. Ze maakten in 2009 en 
2010 deel uit van Taskforce 55, 
een eenheid van special forces. 
Deze militairen voerden volgens 

het ministerie van Defensie le-
vensgevaarlijke missies uit. Ze 
gingen hierbij als leidinggeven-
den voorop. De ceremonie werd 
gehouden op de Koninldijke Mili-
taire Academie in Breda. 

Een dapperheidsonderschei-
ding wordt pas na uitgebreid on-
derzoek toegekend. Vorig jaar 
kregen acht militairen zo'n on-
derscheiding en daarvoor ge-
beurde het voor het laatst in 2010. 

De hoogste onderscheiding in 
de krijgsmacht is de Militaire Wil-
lemsorde. Daarna volgen het 
Bronzen Schild, de Bronzen 
Leeuw, het Bronzen Kruis en het 
Kruis van Verdienste. 

Natasja de Groot 

DEN HAAG Verzekeraars slaan 
alarm over het grote aantal over-
slaande containerbranden. De tota-
le schade bedraagt al twintig mil-
joen euro. 

In nog geen 1,5 jaar tijd zijn er al vijf-
tig incidenten geweest waarbij het 
vuur oversloeg naar nabijgelegen 
winkels, restaurants, scholen, win-
kelcentra en woningen. 

De recente grote brand in Zwijn-
clrecht is aanleiding voor het Ver-
bond van Verzekeraars, de koepelor-
ganisatie, om hierover aan de bel te 
trekken. Een vrij onschuldig contai-
nerbrandje had begin deze maand in 
Zwijndrecht een grote ravage tot ge-
volg. Het winkelcentrum werd in de 
as gelegd en 48 woningen moesten 
worden ontruimd. De schade en de 
oVerlast voor de buurt was gigan-
tisch. 

De brand - waarschijnlijk aange-
stoken - kon zulke verwoestende 
vormen aannemen doordat de afval- 

Jeroen de Vreede 

AMERSFOORT  Een slachtoffer van 
seksueel misbruik in de kerk sleept 
de rooms-katholieke kerk voor  de 
rechter voor mishandeling. De 
man, die zwaar is getratunatiseerd, 
wil volledige schadevergoeding. 

Het is voor het eerst dat een slachtof-
fer van fysieke mishandeling in een 
kerkelijk internaat zijn zaak voor de 
rechter brengt. 

De man, inmiddels begin 60, is 
eenmaal seksueel misbruikt, maar 
vele malen zwaar toegetakeld. Hij is 
naar eigen zeggen tientallen keren 
mishandeld en vijf keer letterlijk het 
ziekenhuis in geslagen door paters 
van Huize St. Jospeh in Cadier en 
Keer (tegenwoordig in Heer). Dat ge- 

container te dicht tegen de gevel van 
een winkel stond en niet was afge-
sloten. 

Volgens verzekeraars komt dit de 
laatste tijd opvallend vaak voor. Zij 
zoeken de verklaring in onacht-
zaamheid van ondernemers. „Zij on-
derschatten het gevaar van een 
brandje in een afvalcontainer en be-
seffen niet hoe gemakkelijk het vuur 
kan overslaan als de container dicht-
bij de winkel staat. Daarom roepen 
wij ondernemers op om alert te zijn 
en maatregelen te nemen," reageert 

Die in repen 
kunneF vrij 
gemakkelijk en 
goedkoop zijn 

beurde in de jaren '50 en '60, toen hij 
als jongen uit huis was geplaatst. 

De man heeft de zaak aanhangig 
gemaakt bij de rechtbank in Breda. 
Voor het seksueel misbruik heeft hij 
inmiddels een vergoeding gekregen, 
maar niet voor de mishandelingen. 

Het slachtoffer heeft het afgelo-
pen jaar vele getuigenissen verza-
meld. „We hebben nu zoveel bewijs, 
dat we de zaak aan de rechter voor-
leggen. Bij mishandelingen is het 
heel gebruikelijk dat daders de scha-
de volledig vergoeden. We vinden 
dat dit bij mishandelingen in inter-
naten ook moet gebeuren," zegt ad-
vocaat Martin de Witte. 

De commissie-Deetman, die on-
derzoek deed naar seksueel mis-
bruik, meldde in haar rapport 'exces-
sieve vormen van geweld' in het te- 

Rudi Buis, zegsman van het Verbond 
van Verzekeraars. 

Die ingrepen kunnen vrij gemak-
kelijk en goedkoop zijn, stelt hij vast. 
„De duurste maatregel is een slot 
voor de afvalbak kopen. Dat gaat om 
40 euro. Door pallets en afval goed 
op te ruimen en afvalcontainers af te 
sluiten, kan de kans op brandstich-
ting behoorlijk worden terugge-
bracht. Vaak is het maar een kleine 
moeite om de containers in elk geval 
buiten werktijd naar binnen te rij-
den of het afval tijdig af te voeren", 
meent Buis. 

De vijftig branden die de afgelo-
pen 1,5 jaar ontstonden doordat van-
dalen de container in de fik zetten of 
omdat omstanders een smeulende 
peuk of andere brandbare materia-
len in de container gooiden. 

Sinds dit jaar kunnen verz.eke-
raars bedrijven die willens en wetens 
achteloos handelen en ondanks con-
troles en daaropvolgende waarschu-
wingen geen maatregelen nemen 
voor de vervolgschade laten op-
draaien. 

huis. Getuigen meldden dat geweld 
aan de orde van de dag was en dat 
jongens zelfmoord pleegden. „Ge-
strafte kinderen werden 's avonds in 
smalle lockers opgesloten in de 
gang, waar ze niet konden liggen. 's 
Ochtends mocht iedereen toekijken 
hoe de kinderen hun behoeftes niet 
hadden kunnen ophouden. Erg ver-
nederend. Kinderen moesten hun 
eigen braaksel opeten," vertelt advo-
caat De Witte. 

De man bouwde een carriere op, 
tot hij in 1995 instortte, enkele zelf-
moordpogingen deed en met zware 
psychische problemen thuis kwam 
te zitten. Volgens deskundigen zijn 
zijn klachten toe te schrijven aan het 
lichamelijk geweld in het klooster. 
De man eist vergoeding van zijn ma-
teriele schade van ruim twee ton. 

Kerk gedaagd na mishandeling 
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