
Maandag
22 mei 2023

DE VOLKSKRANT BV JACOB BONTIUSPLAATS 9, POSTBUS 1002, 1000 BA, AMSTERDAM REDACTIE@VOLKSKRANT.NL TEL.: REDACTIE 020-562 9222 KLANTENSERVICE 088-056 1561 BEZORGING 088-056 1555

‘Afgelopen winter ben ik gevallen. Ik werd wakker in het ziekenhuis. In 
Marokko was ik allang dood geweest. In Nederland word je gelijk geholpen’Mochtar El Hassouni 

kwam in 1964 als  
‘gastarbeider’ 
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Soms moet er geklust wor-
den, om de woonboot te be-
hoeden voor verroesting en 
vermolming. Aangezien er 
niet meer zoiets bestaat als 
een ‘mannetje’ dat deze taak 
voor een acceptabel bedrag 
wil uitvoeren, zodat ik intus-
sen mijn peilloos diepe ge-
dachten op schrift zou kun-
nen blijven stellen, moet ik 
het zelf doen. Niet erg, behal-

ve dan dat klussen tijd op-
schrokt zoals Holle Bolle Gijs 
pannekoeken. Heeft u de 
maand april misschien er-
gens zien liggen?

Vannacht meende ik een op-
lossing voor het tijdstekort te 
hebben gevonden in de katten-
belletjes die ik achterlaat voor 
mijn vrouw. Waren dat geen 
authentieke slices of life, schit-
terend in hun eenvoud, die ei-

genlijk zo de krant in konden?
Vanochtend bekeek ik het 

anders, namelijk wakker. Er 
zit weliswaar een zekere rauw-
heid in zinnen als ‘Wéér naar 
die klote-Gamma, grrr’, maar 
je moet ze minstens vijf keer 
lakken, en elke laag een et-
maal laten drogen. Dus of het 
iets wordt, leest u op z’n 
vroegst in de vrijdagkrant.

Sander Donkers
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Frans Timmermans 
vecht voor zijn 
groene erfenis

De strijd om de tweede 
plaats in de eredivisie 
is nog niet beslist

Van vrouw 
van de 
wereld 
naar vrouw 
van de 
huiskamer
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Terwijl president Zelensky 
aanschoof bij de G7-top in 
Hiroshima, claimde Moskou de 
inname van Bachmoet. Kyiv 
spreekt dat tegen, maar de stad is 
vrijwel geheel in handen van de 
Russen. Een opsteker voor het 
Kremlin, maar wat het waard is, 
moet nog blijken. ‘Uiteindelijk is 
Oekraïne alleen maar beter 
geworden van het beleg.’
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Videobewijs voor 
verboden pushbacks 
door Griekenland
n Een groep asielzoekers die Grieken-
land had bereikt, is door gemaskerde 
mannen in een rubberbootje gezet en 
achtergelaten in Turkse wateren. Dit 
blijkt uit video’s die The New York Times
heeft gepubliceerd. De beelden zijn 
het eerste harde bewijs van illegale 
deportaties door Griekenland.

Moskou 
claimt 
zege in 
Bachmoet

President Volodymyr Zelensky (midden achter) op de bijeenkomst van de G7 in het Japanse Hiroshima.   Foto Stefn Rousseau /  AFP


