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Engelands meest
vervloekte dag
Vrijdag de dertiende is op het
Europees vasteland misschien dé
ongeluksdag, volgens verzekeraars in
Groot-Brittannië is dat maandag de
27ste. Een rapport dat ze schreven op
basis van een miljoen claims, beweert
dat. “De kans dat je een ongeluk hebt
op die dag is veel groter dan op vrijdag
de dertiende”, verklaart de verzekeringsfirma Kevin Sinclair. Het goede
nieuws is dat de volgende maandag de
27ste pas in augustus volgend jaar
plaatsheeft.

Dinsdag

Met een
gestolen wagen
naar school
De lokale politie van de politiezone
Kapelle-op-den-Bos heeft twee jongeren opgepakt die enkele weken geleden een wagen hadden gestolen. Ze
hadden andere nummerplaten op de
wagen bevestigd en waren er dagelijks
mee naar school gereden. Geen van de
twee beschikte evenwel over een rijbewijs.

Woensdag

De roe voor ‘veelkleurige’ Pieten
■ Met discriminerende pseudo-advertenties probeert een reclamefirma in Beiroet
erop te wijzen hoe de samenleving daar vastzit in een religieus hokjesdenken.

■ ‘Appartementen te koop voor druzen.’

discussie in het gezin Kheir: de vrouwen
van de familie willen naar een soennitische
buurt verhuizen, maar vader Abdel Kader
weigert toe te geven aan de meute.
Wat verderop, langs de weg naar de luchthaven, denken ze er niet aan om te verhuizen. Hier ligt een minuscuul soennitisch
buurtje midden in Dahiye, en de bewoners
hebben op de muur van een benzinestation een gigantische poster van Hariri
opgehangen. Jamal Hawa, de Egyptische
gastarbeider die de pomp bedient, had
geluk dat hij net op het toilet zat toen onbekenden vrijdag een granaat naar het benzinestation gooiden. “Er zijn er die zeggen
dat we de poster beter zouden verwijderen”, zegt Ahmed Saleh Izzedine (27), een
buurtbewoner, “maar dat zou een teken
van zwakte zijn.” En hoe dan ook, Izedinne
vertrouwt erop dat Hezbollahleider

zijn afscheidsfeestje op vrijdag in café
Gauche Caviar zal kunnen doorgaan; zoals
veel Libanezen heeft hij tegen zijn zin een
job in Koeweit aanvaard. “Voor de oorlog
met Israël zouden mijn vrienden mij afgemaakt hebben”, zegt Kodja, “nu vragen ze
of ik ook voor hen geen job weet.”
Diezelfde avond kondigt Nasrallah aan
dat het straatprotest om de regering ten
val te brengen vrijdagmiddag van start
gaat. Burgeroorlog? Geen burgeroorlog?
Achter de toog van de Dragonfly hangt een
bordje: ‘Cocktail of the week: Calm Down’.
Lumi geeft uiteindelijk een uitstekend
concert voor een volgepakte Basement.
Mayaline zingt het nummer ‘It’s Not Our
War’, dat ze eigenlijk voor de oorlog met
Israël had gecomponeerd. Het komt
opnieuw van pas.
Terwijl de huis-dj zijn elektro-set begint,

en jongens en meisjes op tafels en banken
kruipen om beter te kunnen dansen, is
buiten een ander feest begonnen.
Uitzinnige Hezbollahaanhangers, blij dat
ze eindelijk de straat op mogen van
Nasrallah, draaien rondjes door de stad en
zwaaien met vlaggen. Op een bepaald
moment knalt een Hezbollahauto bijna
tegen een auto met aanhangers van de
Forces Libanaises, de rechts-extremistische christenen. De inzittenden gaan op
de vuist en iemand lost een schot. In
Maazra bezetten honderden Hezbollahjongeren de weg naar de luchthaven. Ze
slaan de ruiten in van voorbijrijdende
auto’s en willen oprukken naar de christelijke wijk, tot het leger hen tegenhoudt. Er
zijn van die doelgroepen die je zelfs met de
beste marketingstrategie (of ‘Calm Down’cocktails) niet kunt bereiken.

Litvinenko’s vroegere werkgever.
Blijft natuurlijk de vraag wie het polonium
dan wel toediende en het tegelijk in Londen
verspreidde. De politie richt zich nu op vijf
mannen die eind oktober van Moskou naar

nog altijd niet. Scotland Yard maakte zich
eerder deze week nog druk over de vele
beschuldigingen aan het adres van de FSB,
en bij uitbreiding president Poetin, die politieke tegenstanders zonder veel scrupules
uit de weg zou ruimen.
Ruslandkenners, zoals de Belgische Katlijn
Malfliet, hebben nochtans weinig twijfel bij
de betrokkenheid van het Kremlin. “Met de
moord op journaliste Anna Politkovskaja,
de dood van Litvinenko en de vergiftiging
van voormalig eerste minister Gaidar wijzen alle elementen erop dat er een logica in
de feiten zit”, stelt Malfliet vast. Die feiten
zouden zich niet toevallig voordoen in een
periode waarin de Europese Unie met
Moskou onderhandelt over garanties voor
energieleveranties. “Ik denk dat de FSB met
haar optreden een boodschap naar de internationale gemeenschap wil sturen: ‘Wij
hechten veel belang aan de onderhandelingen met de EU, maar wij zijn ook een wereldmacht die niet met zich laat sollen’.”
In het Kremlin worden alle beschuldigingen nog altijd weggehoond. Moskou zei dat
Litvinenko besmet raakte omdat hij met
polonium dat hij bij zich droeg een ‘vuile
bom’ wou maken. De ex-spion zelf wordt
eerstdaags begraven in een speciale, stralingsbestendige kist.
Volgens CNN zouden ook Litvinenko’s
weduwe en een vriend besmet zijn met het
radioactieve polonium-210.

Hassan Nasrallah voor hun veiligheid zal
zorgen. “Na de granaataanslag heeft
Hezbollah hier de hele nacht een mannetje
op wacht gezet.”

‘Calm down’-cocktail
Een wereld daar vandaan – of twee kilometers zo men wil – heeft men andere
bekommernissen. In de Dragonfly, een
stemmige bar in de trendy uitgaansbuurt
Ghemmayze, is het opvallend rustig; mensen gaan minder buiten uit angst voor
aanslagen of rellen. Marc Codsi en
Mayaline Hage (24) van de elektro-punkrockband Lumi maken zich zorgen over
hun concert van donderdagavond in de
club Basement. “Natuurlijk gaat het door”,
zegt Codsi, “de vraag is of er ook volk zal
zijn.” Mahmoud Kodja (25) vraagt zich af of
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Honderden ongeruste
Britse burgers belden
naar het noodnummer van de autoriteiten, duizenden naar
British Airways

■ Het Millennium Hotel in Londen, waar de overleden spion Litvinenko enkele
contacten ontmoette. Net als op verschillende andere plekken werd hier meer
radioactieve straling dan normaal gedetecteerd.
besmet. Hij vertoont geen uiterlijke
symptomen van een besmetting met
polonium, maar zou op korte termijn wel
gezondheidsrisico’s lopen. Of de extreem
rechtse Italiaan, die niet tot de inlichtingendienst van zijn land behoort zoals hij
zelf had beweerd, zich daarmee meer of

net minder verdacht maakt als toediener
van het gif valt moeilijk te zeggen. Vast
staat dat hij Litvinenko tijdens de lunch
een document overhandigde waaruit
bleek dat de twee mannen op de hitlist van
de Russische veiligheidsdienst FSB zouden
staan, de opvolger van de KGB en

Londen reisden en op 1 november de voetbalwedstrijd tussen Arsenal en CSKA
Moskou bijwoonden. Kort daarna vlogen ze
terug naar huis. Vooralsnog worden ze
enkel als getuigen gezocht, maar ze zouden
de sleutel tot de oplossing zijn.
Voor het eerst viel in overheidskringen
ook de naam van de FSB als mogelijke
opdrachtgever. De vijf verdachten zouden
wel eens ‘schurken’ kunnen zijn die vroeger
lid waren van de FSB, of het nog altijd zijn, zo
klinkt het. Harde bewijzen zijn er evenwel

Tot grote verwarring van veel
Nederlandse kinderen en tot ergernis
van hun ouders wordt Sinterklaas dit
jaar voor het eerst ‘officieel’ geassisteerd door vrolijk gekleurde zwarte
Pieten. In plaats van de traditioneel
donkere huidskleur hebben de helpers
van de goedheilig man nu het uiterlijk
van Smarties: geel, groen, blauw en
oranje. De gekleurde Pieten doken
onlangs voor het eerst op in het
Sinterklaasjournaal. Oorzaak van de
verkleuring: de Pakjesboot is door een
regenboog gevaren. Op weblogs, sinterklaaspagina's en sites voor jonge
ouders op internet regent het
inmiddels klachten.

Donderdag

Vierjarige verjaagt overvaller
Stevie Long, een vierjarig jongetje uit
North-Carolina, is de held van de familie geworden. Tijdens een gewapende
overval bij hem thuis schoot hij in
Power Rangerkostuum zijn moeder en
een jaar oudere zus ter hulp en verjoeg
hij de dief. “Laat mijn familie gerust”,
schreeuwde hij met plastic zwaard in
de hand. De daaropvolgende strijdkreten volstonden om de overvaller en
zijn medeplichtige buiten met geringe
buit op de vlucht te doen slaan.

Vrijdag

Met 20 kilometer
per uur over
de snelweg
Een 62-jarige automobilist had vrijdagochtend zo diep in het glaasje
gekeken dat hij zijn gaspedaal op de
Nederlandse snelweg A12 niet verder
kon indrukken dan tot 20 kilometer
per uur. En dat was niet het enige
opzienbarende feit. Toen de man eindelijk reageerde op de stopsignalen
van de politie, bleek dat hij een ongeldig verklaard rijbewijs had. Ook droeg
hij een motorjas van de politie. Omdat
de man uit het Nederlandse
Hazerswoude-Rijndijk niet bij de politie werkt, wordt onderzocht hoe hij
aan het jack komt. Zijn rijbewijs werd
ingetrokken en zijn auto weggetakeld.

