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2 0 1 7  –  JA A R  VA N  D E  S PA N N I N G E N
Donald Trump wordt in januari beëdigd als de nieuwe president van de Verenigde Staten en veroorzaakt vanaf dag 
één onrust. Met z’n bizarre uitspraken, omstreden beslissingen en ruzies in het Witte Huis. De wereld kijkt verder 

met ingehouden adem naar Noord-Korea, dat dreigt met nucleaire aanvallen. Ook Nederland kent spanningen. Onze 
band met Turkije krijgt een enorme knauw als Erdogan besluit hier zieltjes te winnen voor zijn referendum. Helaas 
is 2017 ook het jaar van de aanslagen in Europa. Zo vallen bij een zelfmoordaanslag tijdens het concert van Ariana 
Grande 22 doden. Gelukkig is er ook veel positiefs te melden in 2017. Op sportgebied bijvoorbeeld. Feyenoord wordt 

na 18 jaar eindelijk weer eens landskampioen en Tom Dumoulin wint als eerste Nederlander de Giro d’Italia. Het 
Jaar 2017 biedt een breed overzicht van groot nieuws en kleine gebeurtenissen, waarin de mens altijd centraal staat.
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✚✚✚ 15 DECEMBER - BELGISCHE MEDIAHUIS DOET BOD OP TELEGRAAF MEDIA GROEP (TMG)

➜ UTRECHT - EEN HEUSE KONINGINNENRIT WAS HET, VAN AMSTERDAM NAAR UTRECHT CEN-
TRAAL. Koningin Mathilde, echtgenote van de Belgische vorst Filip, is samen met haar man op staatsbezoek in 
ons land. Samen met onze Máxima maakt ze een treinreis van de hoofdstad naar het bijna voltooide nieuwe centraal 
station van Utrecht. Dat doen de twee vorstinnen nét iets comfortabeler dan de gemiddelde treinreiziger. Zo hebben 
ze hun eigen wachtkamer op Amsterdam Centraal, en is het twintig jaar oude koninklijke rijtuig SR10 voorzien van 
een salon met leren banken en losstaande fauteuils. ■
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✚✚✚ 18 FEBRUARI - TREINVERKEERSLEIDERS MOGEN NIET MEER OP HUN TELEFOON SPELLETJES SPELEN OF FILMS KIJKEN
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Emiraten lokken medici
➜ HOUTEN - Een vacature om bij te likkebaarden: een ziekenhuis biedt tien-
tallen ic-verpleegkundigen een salaris van 5000 euro per maand, gratis luxe 
huisvesting, verzekeringen en… regelmatig een ticket naar Nederland. Want 
het ziekenhuis staat in de Verenigde Arabische Emiraten, zonder dat er per-
soneel beschikbaar is. Andere hospitaals zoeken in dit deel van de wereld al 
net zo hard naar verpleegkundigen voor onder meer de spoedeisende hulp 
en de dialyseafdeling. Ons land is populair, omdat de opleiding goed is. En 
een hoofddoek? Die hoeven vrouwen niet te dragen. ■

Pas op, zwaan! 
    
➜ VEENDAM - Levensgevaarlijk was het in 
Veendam voor de plaatselijke knobbelzwa-
nen. Automobilisten rijden op de Buiten-
woellaan veel te hard, zegt Wendy Suk van 
de Zwanenwerkgroep Groningen, en hebben 
voor de vogels totaal geen oog. Na twee aan-
rijdingen vindt Suk het genoeg: als de ge-
meente geen waarschuwingsborden plaats, 
doet ze het zelf wel. Wethouder André 
Hamminga vreest dat de bordjes geen zin 
hebben: de weg blijft onoverzichtelijk. ■

MILITAIREN
DE PUNT
WILLEN
WAARHEID
OP TAFEL
DEN HAAG - Veertig jaar na het beëindigen van de treinkaping bij De Punt moeten be-
trokken mariniers zich nóg verdedigen. Nabestaanden van de kapers willen een schade-
vergoeding omdat er sprake was van ‘executies’. Eind januari zien drie commandanten 
geen andere oplossing meer dan in De Telegraaf hun verhaal doen. “Het geweld was 
absoluut noodzakelijk”, zegt een van hen. In februari gelast de rechter nieuw onderzoek. 
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l De plek van de aanslag verandert
in een bloemenzee.

l Bondskanselier
Angela Merkel rouwt.

AANSLAG
OP BERLIJNSE KERSTMARKT

➜ BERLIJN - EERST WAREN DE 
WAPENS VLIEGTUIGEN. TOEN AU-
TO’S. NU KOMEN DE DODELIJKE 
VRACHTWAGENS. In juli had Moha-
med Bouhlel in Nice al laten zien dat een 
doodgewone vrachtwagen een moord-
wapen kon zijn. Geïnspireerd door de 
radicale islam volgt Anis Amri in Berlijn 
zijn voorbeeld. Zijn doel: de kerstmarkt 
in het centrum van de Duitse hoofdstad.
Amri, een asielzoeker uit IS-broedplaats 
Tunesië, kaapt een truck, doodt de 
Poolse chauffeur, en zet koers naar de 
Breitscheidplatz. Nabij de Gedächtniskir-
che boort hij zijn voertuig het publiek in. 
Ruim vijftig meter later komt de vracht-
wagen tot stilstand. Twaalf mensen zijn 
overleden, 56 raken er gewond.
Amri zelf verdwijnt, om pas vier dagen 
later in Milaan weer op te duiken. Hij 
overlijdt tijdens een vuurgevecht met de 
politie. Rond de jaarwisseling wordt de 
route duidelijk die Amri heeft afgelegd. 
Wat blijkt: de terrorist is kort na zijn 
moordrit naar Nederland gegaan. Hij 
heeft in de trein van Nijmegen naar Am-
sterdam gezeten, en enkele uren in onze 
hoofdstad doorgebracht. Van een ‘kerst-
promotieteam’ van Vodafone krijgt hij 
een gratis simkaart. Vanuit Nederland is 
Amri doorgereisd naar Brussel – en al die 
tijd is hij aan de ogen en oren van politie 
en de veiligheidsdiensten ontsnapt.
Veel wordt duidelijk na ‘Berlijn’: terro-
risten hebben geen explosieven nodig 
om een drama te stichten, en ze kunnen 
vrijelijk door Europa reizen. ■
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l Vreugde bij Tom Dumoulin, 
die  de Giro d’Italia
in het roze afsluit.

➜ MILAAN - WAT EEN HELD! TOM 
DUMOULIN DOET WAAR GEEN 
NEDERLANDER OOIT IN SLAAG-
DE: HIJ WINT DE GIRO D’ITA LIA. 
NEDERLAND KLEURT ROZE. Maar 
misschien nog wel meer dan aan zijn roze 
trui, zal Dumoulin voor altijd herinnerd 
worden aan de meest opmerkelijke sani-
taire stop uit de wielergeschidenis. Op 
ruim dertig kilometer voor de finish van 
de zestiende etappe in Bormio houden de 
darmen van de Limburger het niet meer. 
Als door een wesp gestoken duikt Du-
moulin van zijn fiets, de berm in, om de 
natuur haar beloop te laten hebben. Ne-
derland kijkt met samengeknepen billen 
toe hoe Nairo Quintana de klassement-
sleider bijna zijn complete voorsprong 
afsnoept. Van de bijna drie minuten die 
Dumoulin in een tijdrit én in de bergen 
heeft opgebouwd, blijven 31 tellen over. 
Een paar dagen later pakt Quintana zelfs 
het roze, maar hij weet het niet tot Mi-
laan vast te houden. De laatste rit van de 
honderdste Giro is immers weer een tijd-
rit – de specialiteit van Dumoulin, een 
gruwel voor de Colombiaanse berggeit 
Quintana. Dumoulin wint de slottijdrit 
niet – dat doet de Nederlander Jos van 
Emden –, maar gaat wel over Quintana 
heen. Hij wint de Giro, ondanks die 
sanitaire stop, glansrijk. ■
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✚✚✚ 31 MEI OUD-DIRECTEUR VAN FRIESLAND BANK VERDUISTERT ERFENIS 12-JARIGE JONGEN

AANSLAG
TIJDENS
CONCERT
ARIANE
GRANDE
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➜ MANCHESTER - HET WAS EEN MOOI CON-
CERT GEWEEST. VAN SLAAP KUNNEN DE AL-
LERJONGSTE FANS VAN ARIANE GRANDE HUN 
OGEN AL NIET MEER OPEN HOUDEN. Aan de 
hand van, of in de armen van hun ouders lopen ze naar 
het treinstation dat aan de Manchester Arena vast zit. 
Daar staat Salman Ramadan Abedi, zoon van een vader 
die in de Libische burgeroorlog vocht, telg van een gezin 
dat bekendstaat als extremistisch. De inlichtingendien-
sten hebben niet op tijd ingegrepen: Abedi ontsteekt de 
spijkerbom in zijn rugzak. Hij neemt 22 mensen mee de 
dood in. Nog eens 250 raken er gewond. ■

l Ontreddering na de
aanslag van Salman 
Abedi. Veel kinderen
zijn getuige van
het bloedbad.

l Ariane Grande (r.) én 
Manchester laten zich na 

de terreuraanslag van hun 
beste kant zien.
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DECEMBER

KLEINE
TIJN STEELT
HARTEN MET 
NAGELLAKACTIE
➜ BREDA - IN DE DONKERE DECEMBERMAAND HEBBEN MENSEN BE-
HOEFTE AAN LICHTPUNTJES. DIT JAAR HEET HET LICHPUNTJE TIJN. 
Tijn Kolsteren, die vanwege hersenstamkanker misschien geen nieuwe december-
maand zal halen, wil iets doen voor de radioshow Serious request. En dat lukt: heel 
Holland lakt de nagels, én doneert. In totaal haalt de basisscholier uit Hapert maar 
liefst 2,6 miljoen euro op. Ouders trots, maar ook het Rode Kruis, dat hem een on-
derscheiding geeft. In Washington wordt een asteroïde naar Tijn vernoemd. En paus 
Franciscus geeft het jochie de apostolische zegen voor zijn hartverwarmende actie. ■ 
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✚✚✚ 9 DECEMBER - WASSILA HACHCHI KOMT MOET BOEK MAAR ZWIJGT DAARIN OVER WACHTGELD

KONINGINNEN
MET DE TREIN
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VAN GOGHS
DUIKEN WEER OP
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✚✚✚ JULI - RUIM 20 MINUTEN WACHTEN, 369 OPROEPEN GEMIST: 112-MELDKAMER ‘KWETSBAAR’

SENSATION 
EINDIGT MET 
KLAPSTUK

Paniek in de tent
➜ SINT MAARTENSVLOTBRUG - Niets zo ver-
raderlijk en veranderlijk als het Nederland-
se weer: zo zit je lekker in het zonnetje aan 
de Noord-Hollandse kust, en zo blaast de 
wind een wolkendek boven je hoofd dat op 
elk moment kan openbarsten met tiental-
len millimeters regen. Op deze camping in 
Sint Maartensvlotbrug is het dus alle hens 
aan dek, en hopen dat ondanks de stortbui 
de tent niet zal wegdrijven. De zomer van 
2017 is niet bijzonder nat, maar omdat bij-
na alles in juli valt lijkt het wel zo te zijn. ■

➜ AMSTERDAM - NA ZEVENTIEN JAAR IS DE REK UIT 
SENSATION, HET MAAGDELIJK WITTE DANCEFEEST. Maar 
het festival gaat er in de ArenA wel uit met een klapstuk. De 41.000 
toeschouwers hebben lang gespeculeerd wie de ‘mystery guest’ is die de 
nacht komt afsluiten, en zijn blij verrast als het niemand minder is dan 
dj Tiësto, eerbiedwaardig veteraan in Nederland danceland. Er komt 
een nieuw feest, maar daarover volgt later pas informatie. ■
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Rel rond
Fatima Elatik
➜ AMSTERDAM - Met de bedoelingen van 
de gemeente was weinig mis: er zou een 
team komen dat zich ervoor zou inzetten 
om geradicaliseerde jonge moslims terug 
op het rechte pad te krijgen. In de uitvoe-
ring gaat alles alsnog mis: topambtenaar 
Saadia a. T., die het project moet leiden, 
geeft een baantje aan de partner van 
PvdA- kopstuk Fatima Elatik – a. T. is zo 
goed bevriend met het stel, dat de drie 
samen op vakantie naar Marokko zouden 
zijn geweest. Het stadsbestuur wordt van 
alle kanten gewaarschuwd, maar grijpt niet 
in. Uiteindelijk wordt a. T. op staande voet 
ontslagen, en moet burgemeester Van der 
Laan – voor de laatste keer, blijkt later – 
opdraven voor een spoeddebat. ■ 
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✚✚✚ 4 MEI LUISTERAARS BLIJVEN VERTREKKEN, ZENDERMANAGER 3FM PER DIRECT WEG

➜ BERLIJN - PAUL JAMBERS ZOU ER ZO EEN UITZENDING OVER KUNNEN MAKEN: “OVERDAG IS 
DEZE MAN DE KONING VAN EEN KLEIN LANDJE AAN DE NOORDZEE…” Maar in zijn vrije uren kruipt 
Willem-Alexander achter de stuurknuppel van passagiersvliegtuigen, als gastvlieger. Zijn bekentenis daarover in 
De Telegraaf bereikt – net als de koning zelf in de Fokker 70, en straks Boeing 737 – alle uithoeken van de wereld. 
Copiloot zijn is een jongensdroom die uitkomt, zegt het staatshoofd. “Je kunt je even volledig losschakelen en ergens 
anders op concentreren. Dat is voor mij de grootste ontspanning van het vliegen.” Heel vaak wordt Willem-Alex-
ander niet herkend: “Het voordeel is dat ik altijd kan zeggen dat ik námens captain en bemanning de passagiers van 
harte welkom heet. Dan hoef ik mijn eigen naam niet te noemen. Maar de meeste mensen luisteren toch niet...” ■

‘DUBBELLEVEN’ 
VLIEGENDE KONING 
WERELDNIEUWS

l Koning copiloot moet zich laten omscholen 
van de Fokker 70 naar de Boeing 737.
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FEYENOORD
NA 18 JAAR

WEER KAMPIOEN
✚✚✚ 17 MEI TEMPERATUUR TIKT DE 30 GRADEN AAN: EERSTE TROPISCHE DAG

l In zijn laatste wedstrijd maakt 
Dirk Kuyt Feyenoord kampioen. Hij 
toont de schaal, geflankeerd door 
Tonny Vilhena en Karim el Ahmadi.
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● De Turkse minister Kaya (Familiezaken)
mag geen toespraak houden bij het consulaat 
in Rotterdam. 
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SPRAAKMAKEND DE GROOTSTE!

Premier Rutte wil
excuses uit Ankara. 

WIJ ZIJN HIER
DE BAAS!

Conflict tot climax 
Nederlanders angstig in
Turkije

Extra columns Nausicaa
Marbe en Leon de Winter
Nederturken hypocriet

President Erdogan:
Nederland is net een
bananenrepubliek.

FOTO AP

Geert Wilders: Turkse regering komt van andere planeet Pagina T12

➜ ROTTERDAM - NEDERLAND 
MAAKT ZICH OP VOOR TWEEDE 
KAMERVERKIEZINGEN, MAAR EEN 
REFERENDUM IN TURKIJE LIJKT 
WEL BELANGRIJKER. Turken in heel 
Europa mogen zich uitspreken over een 
nieuwe grondwet die de president van 
Turkije, Recep Tayyip Erdogan, meer 
macht geeft. In Nederland is de campag-
ne extreem fel, zeker als Turkse politici 
hier hun landgenoten willen toespreken.
Buitenlandminister Mevlüt Çavuşoğlu 
wil maar wat graag komen, maar zijn 
vliegtuig krijgt geen landingsrechten. En 
als Fatma Kaya, Erdogans minister van 
Familiezaken, met de auto koers naar 
Rotterdam zet, is het kabinet al even 
gedecideerd: ze mag de menigte Neder-
turken bij het consulaat niet toespreken.
In Ankara is ons land vervolgens de 
gebeten hond: Nederland is ‘nazistisch 
en fascistisch’, omdat het de ‘democratie’ 
scanderende Turken hun rechten zou 
ontzeggen. Dat de voorgestelde grond-
wetswijziging bijna overal buiten Turkije 
als ondemocratisch wordt bestempeld, 
verandert aan dat standpunt niets.
Uiteindelijk blijft meer dan de helft 
van de Nederturken op de dag van het 
referendum thuis. Van de groep die wel 
opkomt, stemt 70 procent voor. ■
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