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Steeds verder peilde men Diederik
Samsom omhoog.
Samsom was die avond met zijn

PvdA de VVD van Rutte tot op twee
zetels genaderd. Hij was nog maar
één misplaatste grap, één verkeerde
das van het Torentje verwijderd. Ik
zag hem in de coulissen, hij trok
nog snel de krap gesneden jasmou-
wen over zijn manchetten, klaar
voor weer een uurtje spotlights, dit
keer bij Knevel en Van den Brink in
‘1 voor de Verkiezingen’.
Het publiek in het Utrechtse pavil-

joen ontving hem met groot, maar
ook enigszins geïnstrueerd applaus.
Aan tafel al de andere gasten: een
commentator van De Telegraaf, een
priester, een stemcoach en een oud
parlementair verslaggever die ooit
van een politicus de aanbeveling
kreeg om thuis te gaan koken.
Van die man van De Telegraaf zou

hij nog last kunnen krijgen, maar
die was eigenlijk uitgenodigd omdat
zijn krant campagne zou voeren te-
gen de SP, tegen Roemer. De leider
van de PvdA was tot nog toe ge-
spaard.
Een makkelijk optreden dus voor

Samsom. Er viel weinig te duchten.
Zijn tegenstrevers waren elders, er
hoefde even niet gedebatteerd, en
in de loop van de uitzending zag
zelfs de man van De Telegraaf zich
genoodzaakt Samsom te compli-
menteren met zijn campagne. “We
kennen elkaar al jaren”, zei de com-
mentator, “maar toen ik na de zo-
mer terugkeerde van vakantie zag
ik een andere man voor me.”
Hij bedoelde zoiets als ‘herboren’.
Het was voor Samsom zaak om de

opkomende euforie te bedwingen,
hij kon zich niet te openlijk verheu-
gen over de peilingen, de buit was
nog niet binnen. Mogelijk ook dat
ergens diep in dat hoofd, ver van el-
ke openbaarheid, al de paniek was
uitgebroken, nu zo dichtbij kwam
wat vooraf eigenlijk niet voor moge-
lijk werd gehouden.
Het premierschap.
Minister-president Samsom.
Een stem in hem zei dat hij

droomde. Soms, tijdens die uitzen-
ding, leek hij er met zijn gedachten
niet helemaal bij; om hem heen was
even wat gekissebis over De Tele-
graaf en de anti-Roemer-hetze en de

man van De Telegraaf riposteerde
met een verwijt aan het ‘NOS Jour-
naal’ dat wel een uitglijer van Rutte
prominent bracht maar met geen
woord repte van die van Samsom.
Samsom knikte, een beetje werk-

tuigelijk, en hield zich buiten de
discussie. Ook nu was het verstan-
dig geen zijde te kiezen of veroorde-
lingen uit te spreken.
Het gesprek kwam op Grieken-

land, Samsom deed zijn zegje, een
arm nog om de schouder van de
Griekse burger, toen Van den Brink
zei: “19 oktober is er een Eurotop.
Daar kunt u misschien wel als pre-
mier naar toe.” Samsom schoot in
de lach, zei: “O gaan we ’t op die
manier spelen” en “in theorie is dat
een mogelijkheid”. Dat laatste zei
hij met een grinnikje, hij moest
zichzelf weer onder controle krij-
gen. “Nee, ik ga campagne voeren
tot 12 september”, sprak hij ferm.
Even later ging het over zijn stem,

zijn mooie das, zijn haar – hij kon
glimlachen, luisteren, er was geen
wankelend Europa, geen huizen- of
klimaatcrisis, nog geen loodzwaar
beroep op zijn leiderschap.
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Als alleenAmsterdamal 200
opgesloten vrouwen telt, is
er snel landelijke actie nodig
Het is onvoorstelbaar dat het ge-
beurt, en toch overkomt het alleen
al in Amsterdam zo’n twee- tot drie-
honderd vrouwen. Ze zitten in huis
opgesloten door hun eigen man en
schoonfamilie, en mogen nooit naar
buiten. De problematiek van deze
‘verborgen vrouwen’ is eindelijk in
kaart gebracht, in opdracht van de
Amsterdamse gemeenteraad. En de
cijfers liegen er niet om. Wie na dit
rapport nog meent dat het gaat om
een enkel geval, of om een louter
hoofdstedelijk verschijnsel, vindt in
het rapport van het Verwey-Jonker
Instituut het bewijs dat opsluiting
niet zomaar een incident is, maar
een probleem dat om urgente, lan-
delijke aandacht schreeuwt.
Het is de verdienste van twee par-

tijen dat er nu meer duidelijk is
over de omvang van het probleem.
Beide kunnen niet genoeg geprezen
worden om de inzet die zij ook de
afgelopen jaren al hebben getoond
om opgesloten vrouwen te hulp te
komen. De eerste is de Amsterdam-
se gemeenteraad, die al concrete
maatregelen voorstelde om hulpver-
leners als huisartsen en vroedvrou-
wen alerter te laten zijn, zelfs als
een vrouw ‘vrijwillig’ lijkt binnen te
blijven.
De tweede is nog belangrijker ge-

weest: zonder de persoonlijke inzet
van voormalig slachtoffer Fayza
Oum’Hamed zou het hele onder-

werp van de opgesloten vrouwen
waarschijnlijk nooit de aandacht
hebben gekregen die het verdient.
Als zestienjarige importbruid werd
Fayza Oum’Hamed door haar Ma-
rokkaanse man en schoonfamilie
opgesloten in huis, waar de regel
gold dat een vrouw slechts twee
keer in haar leven het huis verlaat:
als ze trouwt en als ze sterft.
Oum’Hamed werd mishandeld,
mocht geen Nederlands leren,
sprong in wanhoop van het balkon
en schreef daarover een boek. Nu
strijdt zij in de Marokkaanse ge-
meenschap en elders voor bewust-
wording en betere hulpverlening.
Wat dat betreft is er een interes-

sante overeenkomst met een andere
kwestie, van vrouwen die gevangen
zitten in een islamitisch huwelijk
dat hun man niet wil ontbinden.
Ook daar heeft een voormalig
slachtoffer, Shirin Musa, persoonlijk
het voortouw genomen in de strijd
in eigen kring, en krijgt daarvoor
brede politieke steun.
Dit soort nieuwe allianties zijn

veelbelovend, omdat ze van binnen-
uit komen. Ze zijn ook een teken
dat de politiek allang niet meer
wegkijkt van gevoelige kwesties in
migrantengemeenschappen. Vervol-
gens moeten wel resultaten worden
geboekt. Niet alleen in Amsterdam,
maar door in heel Nederland in ac-
tie te komen voor dit probleem.

Droog en kans op zon
In het noorden is er kans op regen,
maar in de rest van het land blijft
het vandaag droog. De zon laat zich
geregeld zien. Het wordt vanmiddag
19 tot 23 graden.
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Duivenmelker Gert Jan Beute uit
Wilhelminaoord vertrekt in decem-
ber naar New York om ex-bokser Mi-
ke Tyson te helpen bij de selectie
van duiven, meldt omroep RTV
Drenthe. Tyson, die ooit zijn tegen-
stander een oor afbeet, kweekte al
postduiven voordat hij met boksen
begon en bezit op dit moment ruim
tweeduizend postduiven. Beute
staat wereldwijd bekend als autori-
teit op het gebied van postduiven.

De speelfilm ‘Kauwboy’ van regis-
seur Boudewijn Koole wordt na-
mens Nederland ingezonden voor
de Oscarverkiezing. De film dingt
mee naar een nominatie voor een
Oscar in de categorie beste niet-En-
gelstalige film. Een selectiecommis-
sie heeft Kauwboy gekozen uit 22
inzendingen. De film over de liefde
van een jongen voor zijn kauw
sleepte al diverse prijzen op filmfes-
tivals in de wacht, onder meer in To-
kio en Berlijn. “Ik ben geweldig

trots”, reageert regisseur Koole op
de inzending.

Neil Armstrong, de eerste mens
op de maan, wordt begraven op zee.
Dat heeft de familie van de op 25
augustus overleden astronaut giste-
ren laten weten. Tijdstip en plaats
van de ceremonie zijn nog niet be-
kendgemaakt. Voor hij werd opge-
nomen in het ruimtevaartprogram-
ma was Armstrong gevechtspiloot

bij de Amerikaanse marine.
Op 13 september wordt in Washing-
ton een publieke herdenkingsdienst
voor Armstrong gehouden.

Dr. Liesbeth Kester is benoemd
tot bijzonder hoogleraar op de
dr. Gerard Veringa-leerstoel van de
Open Universiteit. Deze leerstoel
voor multimediale educatie wordt
medegefinancierd door de NTR. Kes-
ter zal onderzoek doen naar het ont-

werp en gebruik van multimedia
voor educatie.

Zarayda Groenhart stopt als
presentatrice bij BNN. De dertigjari-
ge Groenhart presenteerde onder
meer ‘Spuiten en Slikken’ en ‘Try
Before You Die’. Ze begon in 2007
bij BNN. Daarvoor werkte ze onder
meer voor muziekzenders The Box
en TMF. “Na vijf jaar BNN wil Zaray-
da haar vleugels uitslaan”, aldus een
BNN-woordvoerder. “Ze heeft heel
veel ideeën en is heel ambitieus,
maar heeft nog geen concreet plan.”

Prof.dr.Mathijs van Dijk is be-
noemd tot bijzonder hoogleraar
Business Administration aan de Rot-
terdam School of Management,
Erasmus University vanwege het
Erasmus Trustfonds. De leerstoel is
ingesteld om fundamenteel onder-
zoek naar de organisatie en het
functioneren van hedendaagse fi-
nanciële markten te stimuleren.
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