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PARKEERMILJONAIR
SPRINGT VOOR TREIN

door Alexander Bakker
en Jorn Jonker
DEN HAAG, woensdag
Den Haag gaat zelf opvang regelen voor uitgeprocedeerde vreemdelingen.
De rekening stuurt burgemeester Van Aartsen naar
staatssecretaris
Teeven
(Justitie).
Het gaat om opvang voor
tientallen vluchtelingen die
nu in een gekraakte kerk zitten. Justitie wilde samen
met Den Haag hiervoor een
oplossing zoeken, als de stad
onderzocht om welke mensen het gaat. „Dat is niet gebeurd”, meldt Teevens
woordvoerder. De rekening
wordt daarom niet betaald.
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drie jaar in de cel had gezeten,
deed veel stof opwaaien. Het
gerechtshof oordeelde, op basis van door de verdediging
van de miljonair ingehuurde
specialisten, dat hij niet strafbaar was omdat hij tijdens het
wurgen van zijn vrouw volledig
ontoerekeningsvatbaar
was vanwege een psychotische
depressie. Tbs was, zo oordeelde het hof, ook niet nodig omdat De Lange door onder andere shocktherapie met succes
was behandeld.
De villa in Wassenaar waar
het drama zich voltrok staat
sinds kort te koop voor
4.050.000 euro. De Lange was
in Bloemendaal gaan wonen.
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Van Gaal schrapt Van der Wiel

• Van Gaal

• Vilhena

• Kongolo

• Boëtius

door Mike Verweij
en Valentijn Driessen
HOENDERLOO,
woensdag
Gregory van der Wiel is de
meest opvallende afwezige
in de voorlopige WK-selectie
van Louis van Gaal. De
rechtsback, die met zijn club
Paris St. Germain tot de
kwartfinale van de Champions League reikte, 37 interlands achter zijn naam heeft

Onderzoeksbureau spoort
nazi-buit na tachtig jaar op

’Servies van Het Loo
roofkunst’
Haagse ruzie
asielrekening
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122e jaargang

door Lieke Jongbloed
BLOEMENDAAL, woensdag
Parkeermiljonair Jan de Lange, die
in 2010 in Wassenaar zijn kersverse
vrouw wurgde in hun kapitale villa,
heeft zelfmoord gepleegd.
De jonkheer sprong maandagochtend vroeg onder een trein in Heemstede. Vorig jaar november werd hij al na
drie jaar cel werd vrijgelaten door het
gerechtshof in Den Haag.
De parkeermagnaat, rijk ge- • Jan de Lange
…depressie…
worden met zijn bedrijf P1,
wurgde zijn vrouw Reineke in
het paasweekeinde van 2010 in
hun Villa Nijenhorst aan de deeld door de rechtbank tot
Koekoekslaan in Wassenaar. vijf jaar cel en tbs maar vocht
Twee dagen erna belde hij zelf dit vonnis aan in hoger beroep.
De vrijlating van De Lange
de politie dat er iets ergs was
in
november 2013, nadat hij
gebeurd. Hij werd veroor-
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en de WK-finale in 2010
speelde, wordt minder beoordeeld dan FC Augsburg verdediger Paul Verhaegh, die
tot dusver 45 minuten in het
Nederlands elftal speelde.
Ook alle andere verdedigers die op 11 juli 2010 in Johannesburg de eindstrijd tegen Spanje verloren (1-0), zijn
er in Brazilië niet meer bij:
Maarten Stekelenburg, John
Heitinga, Joris Mathijsen en
Giovanni van Bronckhorst.
Met Van der Wiel, die na zijn
blessure gewoon vier duels
voor PSG speelde, zijn zij samen goed voor 368 interlands.
Van de stagiairs die afgelopen week in Hoenderloo aantraden, vielen Kenneth Vermeer, Marco van Ginkel, Luciano Narsingh, Davy Klaassen en Luc Castaignos af.
„Het is altijd lastig keuzes te
maken. Te meer omdat alle
spelers zich op zo’n geweldig
positieve wijze hebben ingezet. Maar we hebben de keuze weloverwogen gemaakt.”
„Hoewel de boodschap
voor de afvallers vervelend

was, waren het goede gesprekken. Ik heb de indruk
dat ze er zeer professioneel
mee omgaan. Het is nu aan de
voorlopige selectie mij ervan
te overtuigen dat ze tot de
laatste 23 behoren”, aldus
Van Gaal, die (voorlopig) zeven spelers van Feyenoord
selecteerde.

Gijzelaars
op de
thee bij
beruchte
Nigeriaan

door Jolande van der Graaf
AMSTERDAM, woensdag
In de kunstcollecties van paleis Het Loo, het
Rijksmuseum en drie andere musea is vermoedelijke roofkunst ontdekt.
Het gaat om in totaal vijftien
delen van een kostbaar porseleinen Meissen-servies die eigendom zouden zijn van de
• Een porseleinen
bord en
sauskom
uit het
Meissenservies.

Begin Gemist
bij Alles-in-1 Thuis.

6 mnd 59.-
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*Deze aanbieding geldt voor Alles-in-1 Thuis Standaard. Na 6 maanden betaal je € 59,-/mnd.
Ga naar kpn.com voor de voorwaarden en beschikbaarheid.

Joodse familie Gutmann en in
april 1934 onder dwang van de
nazi’s zijn geveild. De afgelopen weken, tachtig jaar na dato, wist het Amsterdamse onderzoeksbureau Artiaz het gestolen porselein op te sporen.
„Wij nemen dit zeer serieus en gaan onmiddellijk
een herkomstonderzoek
instellen”, reageerde een
woordvoerster van de
Stichting Paleis Het Loo
Nationaal Museum gisteren.
Artiaz traceerde de serviesdelen aan de hand van onder
meer oude veilingdocumenten. „Pikant is dat de
commissie-Ekkart eerder een groot onderzoek
naar roofkunst in Nederlandse musea afsloot zonder
deze serviesdelen te achterhalen”, aldus Arthur Brand die
de naspeuringen verrichtte
met David Kleefstra en Alex
Omhoff.

Terugkeren
Het Berlijnse bureau Facts
and Files onderzoekt de zaak
voor de in Duitsland woonachtige familie Gutmann en bevestigt dat de vijftien porseleinen sauskommen en borden
tot gisteren nog als gezocht te
boek stonden. „Wij verwachten dat de Gutmanns ons opdracht geven contact te leggen
met de Nederlandse Staat en
met de Restitutiecommissie,
zodat de stukken hopelijk
naar de familie terugkeren”,
zei Facts and Files-onderzoekster Beate Schreiber.
De stukken maken deel uit
van het unieke, 435-delige
Meissen-servies dat stadhouder Willem V rond 1774 van de
Verenigde
Oost-Indische
Compagnie cadeau kreeg. De
prins verkocht het servies met
Nederlandse stads- en dorpsgezichten tijdens zijn ballingschap in Engeland.
Later werden 26 delen aangekocht door Herbert Gutmann, een zoon van bankier
Eugen Gutmann die de Dresdner Bank had opgericht.
Toen de nazi’s in 1933 in Duitsland aan de macht kwamen,
schoven zij Gutmann een torenhoge schuld in de schoenen.
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Ook borden in
andere musea

Van onze correspondent
HAPS, woensdag
Een inbreker uit Helmond heeft dertig jaar
na zijn daad zijn excuses gemaakt aan zijn
slachtoffers. Een familie uit Haps kreeg kortgeleden een excuusbrief van de man.
Benny, zoals de man uit Helmond heet,

zegt in de brief dat hij een heel ander mens is
geworden. De inbreker zegt zijn leven te hebben gebeterd en alleen nog te werken voor
zijn geld. Daarom stuurde hij ook brieven
naar twee andere adressen in Uden en de
voetbalvereniging in Vorstenbosch, waar hij
toentertijd ook inbraken pleegde.
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Actie wakkere dj
Beelen ’griezelig’
door Arianne Mantel
AMSTERDAM,
woensdag
Ongezond, onverstandig en zelfs griezelig.
Zo
noemt
slaapexpert
Hans
Hamburger de eergisteren gestarte poging van
dj Giel Beelen om bijna een
week lang niet te slapen en
doorlopend zijn radioprogramma te presenteren.
„Als we ratten twee weken
wakker houden, vallen ze
dood neer”, zegt de aan het
Slaap Waak Centrum verbon-
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• Giel Beelen probeert meer dan
190 uur non-stop radio te maken.
den neuroloog van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis,
waar ook Beelen onder controle staat. Hamburger raadde de
dj af om de recordpoging te
doen, maar deze zette toch
door.
„Nu wordt Beelen nog goed
in de gaten gehouden door een
professioneel team en zal de
poging worden gestaakt zodra
er sprake is van hallucinaties,
een zakkende temperatuur of
een verstoorde stofwisseling
die tot suikerziekte leidt. Maar
er is nu ook een poging van
mensen die het wereldrecord
televisiekijken proberen te
verbreken op het Centraal Station en niet gaan slapen zonder
enige controle. Griezelig,
straks gaan hele volksstammen pogingen doen om het record niet slapen te verbreken.
Onbegrijpelijk dat we onszelf
ziektes willen toebrengen”,
stelt Hamburger.
De slaapexpert vervolgt:
„Ons streven is juist de boodschap overbrengen dat goed
en voldoende slaap heel erg
belangrijk is.”
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Slaapexpert
waarschuwt
voor hype

door Bart Olmer en Charles Sanders
AMSTERDAM, woensdag
De avond voor hun kidnap in Nigeria ontmoetten de ontvoerde Nederlanders Asari-Dokubo, de beruchte oprichter en ex-leider van de gewapende militantenbeweging Niger Delta People’s Volunteer Force (NDPVF).
De ontmoeting tussen de Ne- ta. NDPVF werd in 2004 opgederlanders en de rebellenlei- richt om meer controle te krijder is beschreven en gefoto- gen over de olierijkdommen in
grafeerd door de Nederlands- de regio. Tot 2005 werd de
Nigeriaanse Femi Soewu, ’cre- groep geleid door ’Alhaji MujaAsari-Dokubo.
De
atief directeur’ van Africa hid’
Web TV, een in Rotterdam ge- NDPVF was jarenlang de katalysator achter de onrust in de
vestigd productiebedrijfje.
Op de foto’s wordt de mili- deltaregio, die ’de totale oortantenleider Asari-Dokubo ge- log’ verklaarde aan de Nigeriflankeerd door de uit Dedems- aanse staat.
Ook vocht het een gewavaart afkomstige drukkerijeigenaar Erhard Leffers, tekst- pend conflict uit met de rivalischrijfster Marianne Vos en serende rebellengroep Niger
uitgever/activist Sunny Ofe- Delta Vigilante. Veel oliehe. Zij zijn de drijvende krach- maatschappijen trokken hun
ten achter het magazine ’Insi- personeel terug vanwege de
om
de Nigerdelta’, waarvan de re- NDPVF-dreigementen
bellenleider een exemplaar oliebronnen en pijplijnen aan
te vallen.
toont.
De NDPVF is een van de
’Al eerder een
grootste, invloedrijkste gewaPAGINA 7
ontmoeting
pende groepen in de Nigerdel-

met Dokubo’
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BETER LAAT…

• Marianne Vos en Erhard
Leffers zitten op de bank naast
de gevreesde ex-rebellenleider
Asari-Dokubo. Helemaal rechts
Jandries Groenendijk met
naast hem Sunny Ofehe.

Ga naar www.telegraaf.nl/zomeractie

