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Tijdelijkewinkel
voor duister volk
Voor wie het gebrek aan een

outfit een reden is om niet naar

het Summer Darkness festival te

gaan, opent morgen een speci-

ale pop-up store in poppodium

Tivoli aan de Oudegracht. Tot

vrijdag 29 juli kunnen gothic-

liefhebbers in de tijdelijke win-

kel terecht om kleren, make-up

en attributen te kopen die pas-

sen bij het donkere festival.

Geïnteresseerde goths kunnen

er ook meedoen aan modellen-

wedstrijden, een cursus catwalk-

lopen volgen en zich professio-

neel laten opmaken en fotogra-

feren. De pop-up store is open

van 13.00 tot 18.00 uur. Het

Summer Darkness festival, waar

de goths in groten getale op af

komen, is van 29 tot en met 31

juli.INKLAA000
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Schouderbreuk
beroofde vrouw
De politie is op zoek naar om-

standers die een vrouw hebben

geholpen, nadat drie jongens ge-

probeerd hadden haar te bero-

ven. Op zondag 10 juli heeft tus-

sen 19.15 uur en 19.30 uur een

poging tot beroving van een

hoogbejaarde vrouw plaatsge-

vonden op de Slotlaan. Uit on-

derzoek in het ziekenhuis bleek

dat de vrouw niet lichtgewond

was, maar een gebroken schou-

der en een hersenschudding

heeft opgelopen. Uit politieon-

derzoek is gebleken dat het 90-

jarige slachtoffer over de stoep

in de richting van de 1ste Hoge-

weg liep, waar zij van achteren

werd verrast door de drie jon-

gens.INK
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Twee meisjes liepen langs de deu-

ren van de galerijflat op de vierde

verdieping. Stilletjes giechelend.

Onzekerheid? Een jaar of 16

waren ze. Hadden ze de goede

deur te pakken? Was het hun eer-

ste keer? Híér moesten ze zijn. Ze

belden aan. De oude vrouw deed

open. Was een en al oor. Natuur-

lijk wilde zij

over de oor-

log vertellen.

Wie wil twee

scholieren

nou níét hel-

pen met een

werkstuk? Het was 11 mei. Doden-

herdenking en 7 mei waren net

voorbij. De oude vrouw

had veel gedacht aan

7 mei 1945. Het Rosa-

rium. De vrouw was

23 jaar geweest, woonde

bij haar ouders op

Nassaustraat 26.

Fietsend naar Werkspoor in Zui-

len, waar ze werkte, moest ze in

de oorlogsjaren altijd langs Mus-

serts huis.

Die 7de mei 1945 kwam ze onver-

richter zake uit Zuilen terugge-

fietst. Alles, dus ook Werk-

spoor, lag plat. De stad

gonsde dat de Canade-

zen de Biltstraat op

zouden komen en

wachtte op de bevrij-

ders. Toen hoorde ze

schieten. Bij het Rosa-

rium en het huis van

Mussert. Een lange scho-

tenwisseling. Ze vertelde de

schoolmeisjes over de moffen die

tien verzetsmannen de dood in

hadden gejaagd. Twee dagen ná

de capitulatie. Toen hadden de

meiden genoeg voor hun werk-

stuk en namen afscheid.

Even later zag de vrouw haar por-

tefeuille liggen. Naast haar tas. In

een flits begreep ze het.

Ze rende de deur uit. Met twee

treden tegelijk flitste ze als een

meid van 16 door het trappenhuis

naar beneden. Nadat deze krant

over haar had geschreven, deed ze

haar atletische afdaling voor de

camera van SBS over. Zo’n condi-

tie krijg je, al ben je 89, door drie

keer per week bij Vechtlust achter

Slot Zuylen te tennissen.

Ik ontmoette deze vitale Ria van

de Kamp bij Hollandse Zaken van

Omroep Max. Ze vertelde er het

verhaal van de stelende meiden.

En dat ze geld en ketting, mede

dankzij attente bouwvakkers,

terug heeft. Nu was ik in haar

flatje op bezoek. Als de meiden

voor de rechter komen, zal ze hun

zeggen: ,,Als jullie je eigen kinde-

ren later zo gaan opvoeden, wordt

het een bende.’’

Een vrouwvertelt over de oorlog enwordt bestolen
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Voor ieder vakantievierend gezin

een herkenbaar beeld: de stress die

een lange autotocht naar Spanje of

Zuid-Frankrijk kan opleveren. Kilo-

meters rijden. Kinderen op de ach-

terbank. Er gaat altijd wel wat mis.

Maar een hond kwijtraken, is wel

erg sneu. Het overkwam het

Odijkse gezin Kools. De vader zit

met de handen in het haar, moeder

heeft hoofdpijn. Kools: ,,Het is een

huwelijkscrisis.’’

Het gebeurde op een parkeer-

plaats boven Lyon. De 4-jarige Swif-

fer was even uit de auto, toen een

van de kinderen naar het toilet

moest. ,,Het was de zoveelste stop.

Eerst eten. Dan stop je. Dan moet je

tanken. Stop je. Dan tol betalen.

Stop je weer. We dachten: nu even

twee uur doorrijden. Na tien minu-

ten zei mijn jongste zoon: ‘Pap, ik

moet poepen!’ zegt vader Jos Kools

vanuit het vakantieadres in Lloret

de Mar in Spanje.

Tijdens dat toiletbezoek gebeurde

er van alles. Kools: ,,Terwijl hij op

het toilet zat, klimt mijn dochter

van drie in één keer uit de auto.’’ De

andere zoon gaf Swiffer wat water.

,,We waren zo druk met de kinderen

en alles. We zijn weggereden. Zon-

der Swiffer dus. Na twintig minuten

kwamen we erachter. Ze zit de ene

keer op de hoedenplank, dan weer

bij een van de kinderen op schoot.

Ze vechten er bijna om.’’ Kools:

,,Niemand heeft eraan gedacht. Ik

had zelf bij het instappen alle aan-

dacht voor de kinderen, de veilig-

heid.’’

Nu is het een kwestie van bellen.

,,Helaas spreken we zelf niet goed

Frans. We hebben de politie alles zo

goed en zo kwaad als het kon in En-

gels en Frans uitgelegd,’’ zegt Kools.

Volgens Amivedi, de stichting die

vermiste dieren registreert, komt

het niet heel vaak voor dat dieren in

het buitenland vermist worden.

Woordvoerder Venema: ,,Gelukkig is

het geen dagelijkse kost. Het ge-

beurt zo één, twee keer per jaar. Ik

hoop dat hij gechipt is.’’ Kools: ,,Dat

gelukkig wel ja. We hopen dat ie-

mand Swiffer vindt. Ze is een kleine

witte hond, lijkt op een Maltezer,

heeft een wit en een zwart oor. En

een zwarte vlek op haar kont.’’

Schoothondje achtergelaten op parkeerplaats

Iedereen vergat Swiffer
ODIJK/LLORET DEMAR •
Ontroostbaar is het gezin
Kools uit Odijk. Hun kleine
witte huisgenoot, het
hondje Swiffer, is zoek.
Vergeten op de parkeer-
plaats langs de Autoroute
du Soleil, in Frankrijk. Het
gezin wil het hondje dol-
graag terugvinden.

WOUTER VANWIJK

Naamgenoot Sanne Gresnigt overleed ook na ongeluk
UTRECHT • Een bizar toeval. Anders kun je het niet

omschrijven. Twee jonge vrouwen van in de twintig,

met dezelfde niet alledaagse naam, zelfde woonplaats,

die binnen vijf jaar overlijden. Het ongeluk van de 27-

jarige musicalster Sanne Gresnigt is tragisch, het ver-

haal van de 21-jarige naamgenote is dat ook.

Sanne, een studente, overleed aan kanker die waar-

schijnlijk ontstond in een wond van een roei-ongeluk.

Bij een training voor roeivereniging Trianon ging het

mis. ,,Roeiers van Orca, de andere vereniging, hadden

een onderlinge wedstrijd. ,,Ze zijn op volle vaart op haar

ingevaren,’’ zegt haar moeder, Anita Disseldorp. ,,Sanne

kreeg de drager van een roeiriem vol in haar bekken.’’

Ze was gewond, maar het leek mee te vallen. ,,Niemand

besefte toen dat ze aan die verwonding zou kunnen

overlijden,’’ zegt haar moeder. Dat gebeurde een jaar

later, eind 2006, toch. Door een botsplinter ontstond

een angiosarcoom, een snelgroeiende kanker. Medici

ontdekten het gezwel niet, ondanks aanhoudende

klachten van Sanne.

Disseldorp: ,,Het is een medische misser. Vier specia-

listen hebben het nooit echt serieus genomen. Het is

verschrikkelijk. Ik ben nooit klaar met aan haar te den-

ken.’’ Ze vindt het bizarre toeval ‘heel bijzonder.’ Dissel-

dorp: ,,Ik wens de ouders heel veel sterkte.’’

De familie Kools. Moeder Maruschka, vader Jos, zoons Dex-
ter (6) en Dylan (9) en dochter Victoria. Zij staat ook op de
foto hiernaast, met Swiffer. PRIVÉFOTO ‘S
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BOXSPRINGS,

MATRASSEN,

SLAAPKAMERS,

LINNENKASTEN,

DEKBEDOVERTREKKEN,

DEKBEDDEN,

HOESLAKENS EN

KUSSENS

MET KORTING!
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OPRUIMING

De 21-jarige Sanne Gresnigt. PRIVÉFOTO


