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Getolereerde
moord
Koersmaand!
Lucien Buysse begon elke rit met een kwart kilo
suiker, vier rauwe eieren, drie sandwiches met
confituur of hesp en wat fruit (pagina 23). Dries
van Agt deserteerde naar de Ronde van
Boxmeer: ‘Uiteindelijk namen de berichten van
het Binnenhof de toon aan van opsporingsberichten’ (pagina 12). En alleen Jezus heeft
meer geleden dan Wim van Est (pagina 17).

Bankbiljettenbelasting

Te voet
Kinderen hebben er een
hekel aan. Verhoudingen
gaan er aan ten gronde.
Maar toch: je wordt
minder nat dan een fietser
en je hoeft er niet bij na te
denken. ‘De fietser
belichaamt de
onderdanige burger, de
wandelaar de
anarchistische vrijbuiter.’
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Crisis op til: En wat kunnen we ermee? Niks.
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Polen:

Voetballers van het legendarische team
van 1938 werden speelbal van de politiek. Pagina 14

TBC: 800 nieuwe gevallen per jaar
Pagina 16
Engels? Studenten hebben het vocabulaire van
een twaalfjarig kind.

Armando: ‘Ik ben niet zo'n lijder’
Hidde Dirks Kat: Driehonderd

mensenlevens voor negen walvissen.

Reclame:

‘Krol keek schichtig om zich heen.
Voor het eerst in de Surinaamse
geschiedenis moest een arrestant
onder dwang, met de punt van een
bajonet in de rug, aan de pers
opbiechten wat hij had misdaan.’
Pas nu blijkt waarom minister
Chris van der Klaauw in 1980
Bouterse c.s. liet begaan bij de
moord op een Nederlander en de
marteling van een andere. Op
verzoek van de Amerikanen.
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‘Uw boel verprutsen kan iedereen.
Laat het daarom door een vakman doen.’ Pagina 23

Maak briefjes van tweehonderd en vijfhonderd euro jaarlijks minder
waard en je neemt belastingontduikers en andere criminelen te grazen.
Een hier en daar wat stekelig debat.
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