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HetministerievanBinnenlandseZa-
ken heeft gisteren alarm geslagen
over het winterweer. In een brand-
brief zijn alle commissarissen van
de koningin, korpsbeheerders en
voorzitters van de veiligheidsregio’s
opgedragen zich voor te breiden op
eenernstige verstoringvanhet dage-
lijks leven.

De oproep geldt onder meer voor
ziekenhuizen,brandweer- enpolitie-
korpsen. ,,Een tekort aan strooizout
heeft niet alleen gevolgen voor de
verkeersveiligheid,’’ schrijft dedirec-
teur-generaal veiligheid van het mi-
nisterie. ,,Het heeft ook gevolgen
voordebereikbaarheidvanvitalebe-
drijven, zorginstellingen, ziekenhui-
zen, de bevoorrading van winkels en

de thuiszorg aan kwetsbare groe-
pen. Tevens worden hulpdiensten
in ernstige mate beperkt in hun mo-
biliteit.’’

De vorst houdt volgens het KNMI
nog zeker enkele dagen aan. Omdat
er niet meer voldoende strooizout is,
zoeken overheden naar alternatie-
ven,zoalszand.Steedsmeergemeen-
ten bestrooien alleen nog de hoofd-
wegen.

Rijkswaterstaat kondigde giste-
ren aan desnoods snelwegen af te
sluiten komend weekend. ,,Gezien
de weersverwachting zijn de voorra-
den tijdens het weekend mogelijk
niet meer toereikend. Dit kan leiden
tot ernstige hinder voor de wegge-
bruiker,’’ waarschuwt woordvoer-

der Mark van der Vusse.
Bovendien trekt morgen de wind

aan waardoor de vrieskou aanvoelt
als 15 graden onder nul. ,,Dat is po-
tentieel een gevaarlijke situatie voor

mensen die lang onbeschermd bui-
ten zijn,’’ zegt weerman Marco Ver-
hoef. Onbeschermde huid zoals het
gezicht kan bij deze omstandighe-
den snel bevriezen.

HILVERSUM l Popicoon Elvis Pres-
ley zou vandaag 75 jaar zijn gewor-
den. In Nederland wordt dat vooral
gevierd door Radio 5 Nostalgia.
Deze zender van de publieke om-
roepbliktdeheledagterugopdecar-
rière van de The King.

Elvis overleed op 16 augustus 1977
vermoedelijk aan een overdosis me-
dicijnen. In de Melkweg in Amster-
dam brengen bands en artiesten uit
onder meer de VS, Engeland en Ne-
derland een ode aan de artiest die
met klassiekers als That’s All Right
(Mama), Love Me Tender, Return To

Sender en In The
Ghetto nog steeds de
meestverkochtesolo-
artiest ooit is.

Graceland,waarEl-
vis ligt begraven, zal
eenwaarbedevaards-
oordzijnvoorduizen-
den fans van over de

hele wereld. Verder wordt een nieu-
we Barbie uitgebracht met de naam
van een van zijn hits: Jailhouse
Rock. Ook verschijnen vier nieuwe
boekenover Elvis, bovenop de vijftig
boeken die eerder verschenen.

GRONINGEN l Een lesbisch stel
heeft gisteren voor de rechtbank
van Groningen opheldering geëist
van het Delfzicht Ziekenhuis: wie is
de donorvader van hun zoontje?

Dat het niet de vader is die zij voor
ogen hadden is al sinds 1 november
2002 duidelijk. Toen werd een don-
ker jongetje met kroeshaar geboren,
terwijl de als spermadonor beoogde
huisvriend toch overduidelijk blank
is. ,,Hij moet weten wie zijn vader
is,’’ zei een van de vrouwen in een

geëmotioneerd slotwoord op de zit-
ting.

Het ziekenhuis uit Delfzijl erkent
dat er verkeerd sperma is inge-
bracht bij de vrouw. Daarna zouden
meerdere pogingen zijn gedaan om
de identiteit van de donor te achter-
halen, maar zonder resultaat.

Met het zaad van de beoogde do-
nor is waarschijnlijk een andere
vrouw geïnsemineerd.
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Wind maakt het
gevaarlijk koud

Tien winnaars in
een barre winter

Een vrouw veegt
haar stoep en
maakt de ingang
sneeuwvrij met
ordinaire keuken-
zout. Het winter-
weer in Neder-
land heeft een
enorme run op
zout veroor-
zaakt.
FOTO ANP/MARCEL
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Dan minstens
40 minuten
ruzie per dag

Vandaag: -2˚C Gure wind | P32 Buitenland 14 Stad & land 17 Showbuzz 20 Economie 24 t/m 27 Uw mening 28 Puzzel 31 TV 33 t/m 35

DEN HAAG/UTRECHT l Harde wind, sneeuwval en een
tekort aan strooizout dreigen dit weekend het land lam te
leggen. Hulpdiensten moeten noodplannen maken. Rijks-
waterstaat sluit in het uiterste geval snelwegen af als het
strooizout op is. HANS VAN SOEST en JEROEN DE VREEDE
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OSLO/PHNOM PENH l Traavik trot-
seerde de afgelopen maand de Cam-
bodjaanse regering met een bezoek
aan het land. Premier Hun Sen had
de verkiezing verboden omdat die
‘niet in het belang is van de slachtof-
fers. Deze wedstrijd brengt het pu-
bliek in grote verwarring,’ aldus de
regering. De mening over eer en
waardigheid van invaliden, in het
bijzonder vrouwen, zou negatief
worden beïnvloed.

De Noorse art-director ‘adopteer-
de’ daarop de verkiezing en gewa-
pend met de uitslag bezocht hij de
afgelopen weken alle deelnemers
thuis in hun eigen provincie. Hij or-
ganiseerde in Damnak Lourng de
heimelijke huldiging van de winna-
res, Dos Sopheap (19).

KUNSTBEEN
De studente uit de provincie Bat-
tambang paste ook de hoofdprijs
die Traavik had meegebracht: een
kunstbeen van titanium (waarde:
15.000 dollar). Het kunstbeen, ver-
vaardigd in het Westen, is half af.
Als de makers de buitenkant heb-
ben afgewerkt, kan Sopheap het la-
ter dit jaar dragen. ,,De prothese
voelt aan als een nieuw been,’’ luid-
de de reactie van Sopheap die in
1996 op zesjarige leeftijd haar lin-
kerbeen verloor. Traavik gaf haar
ook het andere deel van de hoofd-

prijs: 1000 dollar in
contanten. Hier-
mee kan zij haar stu-
die economie verder
bekostigen.

Traavik had zijn
bezoek aan alle deel-
nemers uit veilig-
heidsoverwegingen
niet aangekondigd. Zij waren dan
ook hoogst verrast toen hij hen ver-
teldevanalle aandacht in het buiten-
land voor de verkiezing.

Hij gafhen de troostprijs van 300
dollar, een persmap en een video
met de beelden van de verkie-
zing-in-ballingschapop14novem-
ber in Kristiansand. Een jury met
fotografenkozen Dos Sopheapals
winnares.

Op 14 november werd tevens
het startseingegevenvooreen ver-
kiezing op internet. Drie weken
lang kon een stem worden uitge-
bracht op een van de twintig kandi-
daten. Ruim 2300 deelnemers uit
dertig landen brachten hun stem
uit en Dos Sopheap won ook de pu-
blieksprijs.

RECHT
Chheat Sreang van het Cambodjaan-
se Centrum voor Mensenrechten
spreekt schande van het verbod op
de Miss Landmijn verkiezing. ,,Het
doet het recht op vrije meningsui-
ting geweld aan,’’ aldus Sreang.
,,Deze verkiezing was georganiseerd
om in binnen- en buitenland aan-
dacht te besteden aan een groot en
onnodig sociaal probleem. Cambod-
ja telt 25.000 geamputeerden door
landmijnen. Veel van hen leiden een
leven in de marge en zijn juist erg ge-
holpen met deze wedstrijd.’’

Cambodja telt veel mijnenvelden.
De veelal anti-persoonsmijnen zijn
er gelegd ten tijde van de Vietnam-
oorlog en de guerrillaoorlog daarna
met de Rode Khmer. Traavik en

Sreangsprekende hoopuitdatde re-
gering van de links-autoritaire pre-
mier Hun Sen de deelnemers met
rust laat en tot inkeer komt.

Zij wijzen daarbij op een voor-

beeldland dat ook is vergeven met
landmijnen: Angola. Dat hield voor
het eerst in 2007 met groot succes
eennationaleMissLandmijn-verkie-
zing.

GUANGZHOU l Inwoners van de
Zuid-Chinese stad Guangzhou kun-
nen hun sociale huurwoning kwijt-
raken als ze zeven keer in het open-
baar spugen. Ook het weggooien
van fruitafval, het uitspugen van
kauwgom en wildplassen zijn uit
den boze, blijkt uit een voorstel dat
gisteren op de website van de stad is
gepubliceerd.

De regels zijn bedoeld om het ge-
dragvanbewonersvaneennieuwso-
ciaalwoningbouwproject teverbete-
ren. Bewoners die meer dan twintig
strafpunten krijgen binnen twee
jaar, lopen het risico hun huis te ver-
liezen. Spugen of wildplassen kos-
ten per keer drie punten. De over-
heid is nog bezig met het verzame-
len van de meningen van de bevol-
king over het voorstel.

In het openbaar spugen is nor-
maal in China, ondanks de vele ont-
moedigingscampagnes van de over-
heid. Voor het begin van de Olympi-
sche spelen in 2008 heeft de Chinese
regering een poging gedaan de be-
volking van deze gewoonte af te
brengen.

SEOUL l Getrouwde stellen in Zuid-
Korea mogen niet scheiden als de
partner weigert met de ander naar
bed te gaan. Dat heeft het Hoogge-
rechtshof in Seoul bepaald. Een
man, van wie alleen de achternaam
Kim is bekendgemaakt, diende in
2007 een scheidingsverzoek in, om-
dat zijn vrouw geen seks met hem
wilde hebben. De rechtbank bepaal-
de toen dat het huwelijk kon werken
als het stel beter zijn best zou doen.
Het paar was in 2005 getrouwd en
woont in bij de ouders van de man.
Hethofbepaalde gisterendathethu-
welijk alleen kan worden ontbon-
den als de echtgenote instemt met
de scheiding. Het hof heeft eerder
wel scheidingen goedgekeurd waar-
bij er geen sprake was van seks bin-
nen het huwelijk omdat een van de
partners lichamelijke gebreken had.

De kroning van Miss Landmijn Cambodja
2009 gebeurde in het geniep en ligt zo
gevoelig dat de peetvader van de verkie-
zing, de Noor Morten Traavik, pas nu
verslag wil doen.

HANS VAN ZON

CAIRO l Zes Egyptische orthodoxe
christenen, leden van de Kopti-
sche Kerk, en een politieagent zijn
doodgeschoten toen ze woensdag
kerst wilden vierden. Tien andere
kopten raakten gewond in
Zuid-Egypte nadat onbekenden
het vuur hadden geopend, zo
meldde de plaatselijke politie
gisteren.
Voor de orthodoxe kerken in heel
de wereld is de avond van 6 janua-
ri kerstavond en 7 januari kerst-
dag. De aanslag was gericht op
kerkgangers die de Maria Gergis-
kerk in Nagaa Hamady na de
nachtmis verlieten. Nagaa Hama-
dy ligt ongeveer zestig kilometer
ten noordwesten van Luxor. De
autoriteiten hebben er de avond-
klok ingesteld.
Na het incident raakten zo’n

tweeduizend Kopten slaags met
de politie in Nagaa Hamady. De
rellen braken uit bij het lijkenhuis
van een ziekenhuis waar de licha-
men liggen van de doodgeschoten
christenen. Demonstranten gooi-
den stenen naar de politie en
agenten vuurden op hun beurt
traangas af op de menigte.
Naar schatting tien procent van de
tachtig miljoen Egyptenaren is
christen. Het zijn vrijwel allemaal
kopten. Sektarisch geweld tussen
islamitische en christelijke ge-
meenschappen in Egypte komt re-
latief weinig voor, maar allerlei
spanningen kunnen plotseling tot
ernstige uitbarstingen leiden.

De kerk is een van de oudste
christelijke kerken en domineerde
Egypte lang tot de komst van de
Arabieren in de zevende eeuw.

REGERING
CAMBODJA
VINDT DEZE
‘WARRIGE’
VERKIEZING
MAAR NIKS

Gordon Brown overleeft couppoging

Dos Sopheap vlak na haar geheime verkie-
zing. Boven wordt haar de prijs aangeme-
ten: een kunstbeen. FOTO’S RENE SOLARI

Miss Landmijn in
’t geniep gekozen

ARJEN VAN DER HORST
LONDEN l De Britse premier Gor-
don Brown heeft een partijrevolte
overleefd. Twee oud-kabinetsleden
hadden Labour-collega’s opgeroe-
pen een geheime stemming te hou-
den over zijn leiderschap. Na een
dag werd duidelijk dat er in de partij
weinig animo voor was.

Oud-ministers Hoon en Hewitt
hadden woensdagmiddag een
e-mail gestuurd naar alle leden van
de Labour-fractie. ,,Nu de verkiezin-
gen naderen is het duidelijk dat er
verdeeldheid is in de fractie over het
leiderschap,’’ stellen ze in hun brief.
,,We zijn daarom tot de conclusie ge-
komen dat alleen een geheime stem-
ming dit vraagstuk kan oplossen.’’
Slechts een handjevol Labour-parle-
mentariërs steunde het voorstel
openlijk. In de loop van de dag
schaarden alle zwaargewichten zich
achter Brown.

Wat wel opviel was dat minister
Miliband van Buitenlandse Zaken,
diewordt gezienalsmogelijkeopvol-
gervanBrown, laatmeteensteunbe-
tuiging kwam. ,,Ik steun de campag-
ne voor herverkiezing die Brown
leidt,’’ aldus zijn lauwe reactie.

Brown deed de couppoging, de
derde in twee jaar tijd, gisteren afals

een ‘storm in een glas water’.
Labour staat achter in de peilin-

gen, al is het gat met de Conservatie-
ven fors teruggelopen. Volgens de
laatste peiling staan de Conservatie-
ven op 38 procent, Labour op 30.
Een maand geleden nog hadden de
Conservatieven een voorsprong van
17 procentpunten.

Zes Kopten en een agent in Egypte
vermoord tijdens orthodoxe kerst

Cambodja telt 25.000
geamputeerden door
landmijnen. Veel van
hen leiden een leven in
de marge en zijn juist
erg geholpen met deze
wedstrijd.

Activist Chheat Sreang

De Britse
premier Gor-
don Brown
deed de op-
roep tot een
geheime pei-
ling door de
Labourfractie
gisteren af als
‘een storm in
een glas wa-
ter’.
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