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Het blijft vandaag droog en de zon 
komt vooral vanochtend goed voor de 
dag. Vanmiddag zullen er wel vrij veel 
stapelwolken zijn gevormd, die ech-
ter niet tot een bui zullen uitgroeien. 
Bij een matige wind die draait van 
noordwest naar zuidwest, stijgt het 
kwik naar rond 17 graden.
 
Na een rustige en meest heldere 
nacht, waarbij het in het oosten tot 4 
graden kan afkoelen, zal het zondag 
tamelijk zonnig worden. Dankzij een 
matige zuidwestenwind die opsteekt 
en warmere lucht gaat aanvoeren, 
weet de temperatuur fl ink op te lopen 
naar een nazomerse 19 tot 22 graden.

16
16

18

17

18

19
bron: 
Meteo Consult
www.weer.nl

3

Wachten op erger
De kleine tsunami die deze week in 
Sumatra optrad, is de voorbode van 
groter onheil. Dat voorspellen interna-
tionale deskundigen. Indonesië wordt 
al een week geteisterd door zware 
aardbevingen in de kustgebieden 
die vooral veel schade en een tiental 
gewonden veroorzaakten. Maar het 
ergste moet nog komen. ‘We zijn het 
er over eens dat het wachten is op een 
aardbeving met een kracht van 8,5 of 
meer’, zegt Danny Hill van het Indone-
sisch Wetenschappelijk Instituut.

1 auto, 14 gewonden
Curieus ongeluk in Arkel in Zuid-Hol-
land. Een 45-jarige automobiliste reed 
daar vrijdagochtend dertien scholie-
ren aan, die allemaal gewond in het 
ziekenhuis belandden. De kinderen, 
tussen de 13 en 15 jaar oud, waren op 
de fi ets onderweg naar school toen zij 
door de vrouw werden aangereden. 
Twee scholieren raakten onder de 
auto bekneld in een sloot en moesten 
door hulpverleners bevrijd worden. 
Ook de vrouw raakte bekneld. Drie 
fi etsers en de automobiliste zijn er 
volgens de politie ‘slecht aan toe’.

Bronzen heldin
De Nederlandse Carola Uilenhoed 
heeft met een zeer riskante blessure 
brons gepakt op het WK judo in Bra-
zilië. Uilenbroek bekende na afl oop 
van haar gewonnen partij tegen de 
Française Mondière dat ze met een 
gescheurde kruisband liep. Ze had 
de blessure niet bekendgemaakt om 
haar tegenstanders haar zwakke 
plek niet te tonen. Met haar bronzen 
plak stelde ze ook deelname aan de 
Olympische Spelen in Peking veilig. 

Laatste nieuws

Weerbericht Nederland

Burendag Liefde in de stad

De plantjes van de onderburen
De burenwinkel, een omgebouwde 
SRV-wagen, rijdt door Amsterdam. 
Er zijn ontwerpen te koop, die 
buren bijeen moeten brengen.

Let goed op de volgende keer dat uw 

buren op de muur slaan. Het hoeft 

niet per se pesterij te zijn, of afgereag-

deerde agressie. Misschien geven ze 

een boodschap door met de ‘morse-

moker’. Lang-kort-lang-kort betekent 

dat de koffi e klaar staat. Slaan ze lang-

lang-kort, dan is dat een verzoek of het 

wat zachter kan. De morsemoker is 

een van de producten die te koop zijn 

in de Burenwinkel, een omgebouwde 

SRV-wagen die vanaf 15 september, 

nationale burendag, twee weken door 

Amsterdam rijdt en omwonenden 

dichter bij elkaar moet brengen (zoals 

ook het idee achter de burendag is). 

De Burenwinkel is een idee van kun-

stenaar Martijn Engelbregt. Hij gaf zijn 

studentontwerpers aan het Sandberg 

Instituut opdracht producten te be-

denken. Zo ontwierp Ghalia Elsrakbi 

een gieter met extra lange tuit om ook 

de plantjes van de onderburen water 

te geven. 

 Oğ      ul Öz maakte een kussensloop 

met de tekst ‘Droom maar lekker over 

de auto van je buurman’. Andere bu-

rengadgets zijn deelbare koekjes, 

hoogpolige slippers voor op de trap en 

stickers om lelijke schotelantennes 

mee op te fl euren. 

De winkel is onderdeel van het pro-

ject Liefde in de Stad, een samenwer-

king tussen Paradiso en Stichting 

Kunst en Openbare Ruimte (SKOR). 

‘Mensen die lachend op de fi ets zitten. 

Het gevoel van de eerste lentedag’, zo 

omschrijft Paradiso’s Saar van Blaade-

ren het doel van Liefde in de Stad. ‘Dat 

gevoel moeten we het hele jaar vast-

houden. Wij zetten kunst in openbare 

ruimtes als interventie in de dagelijkse 

omgangsvormen.’ Behalve de Buren-

winkel, staat dit vierde projectjaar een 

groot tegeltableau in Oud-West in de 

agenda. Ook wordt samen met de 

Dienst Onderzoek en Statistiek van de 

gemeente een ‘sociale ontmoetings-

kaart van Amsterdam’ gepresenteerd 

met daarop feiten en cijfers over on-

derling contact tussen stadsgenoten. 

De rijdende Burenwinkel blijft niet in 

de hoofdstad. Na Amsterdam volgen 

Utrecht, Rotterdam en Den Haag.

Tisha Eetgerink

Frank Poorthuis
AMSTERDAM...
Rita en Mark hebben hun kansen wel 
zo’n beetje verspeeld binnen de VVD. 
En bij wie kom je dan vanzelf uit? 
Juist, Henk Kamp. De alom gerespec-
teerde Achterhoeker heeft simpelweg 
de beste papieren.  

Tegen Verdonk

01 
Rita Verdonk heeft geen programma. 

De zelfverklaarde hoop van de Neder-

landse liberalen is nog nooit betrapt 

op een mening over iets anders dan 

haar stokpaardje: het asielbeleid. Oké, 

ze is ook tegen fi les en voor lagere be-

lastingen. Maar ze mist de breedte en 

intellectuele overtuigingskracht om 

een liberale partij te leiden.  

02 
De verkiezing van Verdonk tot nieuwe 

leider zal de VVD splijten. Een keuze 

voor Verdonk is namelijk een expli-

ciete keuze tegen Rutte. De twee kam-

pen hebben, zoals de lijsttrekkersver-

kiezing uitwees, ongeveer evenveel 

aanhangers. Met Verdonk zal de VVD 

veel kiezers trekken. Maar de echt in-

tellectuele achterban zal zijn heil zoe-

ken bij het beschaafdere CDA, D66 of 

zelfs uitwijken naar het sociaal-libe-

rale GroenLinks. 

03 
De VVD onder Verdonk wordt een 

eenmansbeweging. Alles en iedereen 

moet ondergeschikt zijn aan de gren-

zeloze ambities van de lijsttrekker. 

Verdonk duldt geen tegenspraak, zeker 

niet van fractieleden die zich de laatste 

tijd tegen haar hebben gekeerd.

04 
In het kielzog van Verdonk trekt het 

rapalje de VVD-gelederen binnen. Het 

intellectuele debat verstomt. De koers 

wordt bepaald door spindoctors als 

Kay van de Linde en Ton Elias. 

Tegen Rutte

01 
Mark Rutte is een veel te bleke per-

soonlijkheid om de verkiezingsstrijd 

tegen Geert Wilders in het voordeel 

van de VVD te kunnen beslissen. Hij is 

de speelpop van het VVD-establish-

ment en mist een eigen krachtig ge-

luid. Hij geldt in de achterban als te 

links. Hij ontbeert bovendien stevige 

ervaring in het landsbestuur, die hem 

een vanzelfsprekend gezag geeft om 

daarover te spreken. 

02 
Als Rutte aanblijft zal de VVD ook 

splijten. Want Rita Verdonk gaat met 

zekerheid een eigen partij oprichten. 

Dat is zoals gezegd geen verlies voor 

het intellectuele debat in de partij, 

maar wel voor de electorale kracht. De 

aantrekkingskracht van de VVD schuilt 

in de mix van haar vertegenwoordigers 

en aanhangers: mensen met intellec-

tueel esprit en plat pragmatisme. 

03 
Mark Rutte’s leiderschap is te besmet 

met de affaire Verdonk om na deze 

crisis verder te gaan als een bindend 

voorman, zelfs als zijn tegenstreefster 

binnen de partij zou blijven. Een lei-

der moet een confl ict als het huidige 

in zijn voordeel kunnen beslechten. 

Rutte is dat niet gelukt en het ziet er 

niet naar uit dat het er nog van komt.

Binnenland De liberalen moeten Kamp op het schild hijsen

Wie leidt 
morgen 
de VVD?




