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B o e ke n
Het Columbine bloedbad

volgens Tim Krabbé

Omstreden sjeik komt wél
commentaar 2

opinie 16-17

Morgen perioden met regen bij 6 graden langs de
noordkust tot 10 graden in het zuiden. Matige tot krach-
tige zuidwestenwind. Vanaf zondag geregeld zon, 5 gra-
den ’s nachts soms vorst. Weeroverzicht: pagina 39
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DE NIEUWE BESTSELLER VAN

STEPHEN KING

‘…poëtische thriller.’
NRC Handelsblad

is graag het mentosje in de cola.
#samenwerkingdiebruist

10 minutes ago by Fabrique [merken, design & interactie]
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‘Een fascinerende
familiegeschiedenis.’

– nrc handelsblad

NU IN DE BOEKHANDEL

Wulff treedt
af, tegenslag
voor Merkel
Door onze correspondent
Joost van der Vaart

Berlijn. De Duitse president Chris-
tian Wulff heeft vanmorgen zijn af-
treden bekendgemaakt.

Zijn positie werd onhoudbaar
toen het Openbaar Ministerie in
Hannover gisteravond om opheffing
van zijn immuniteit vroeg, opdat een
gerechtelijk onderzoek naar het
staatshoofd mogelijk werd. Het OM
wil onderzoeken of hij zich schuldig
heeft gemaakt aan strafbare feiten
door gunsten van ondernemers aan
te nemen.

„De ontwikkelingen van de afgelo-
pen dagen en weken hebben laten
zien dat het vertrouwen en daarmee
mijn effectiviteit serieus zijn bescha-
digd”, zei Wulff, lid van de christen-
democratische CDU van bondskan-
selier Merkel, vanmorgen in een kor-
te verklaring.

Zijn aftreden is een belangrijke
politieke tegenslag voor Merkel.
Wulff was haar keuze als president
en zij bleef hem de laatste maanden
steeds steunen, hoezeer Wulff ook in
opspraak kwam door zijn nauwe
contacten met ondernemers in de
tijd dat hij nog premier was van de
deelstaat Nedersaksen (2003-2010).

Merkel zei vanmorgen dat ze nu
samen met de oppositie op zoek gaat
naar „een consensuskandidaat”.

Het is voor het eerst in de geschie-
denis van de Bondsrepubliek dat een
president onder dreiging van ophef-
fing van zijn immuniteit en van een
gerechtelijk onderzoek is afgetre-
den. De afgelopen weken is de steun

onder de Duitse bevolking voor het
staatshoofd zienderogen geslonken.
Steeds meer details werden door de
Duitse pers naar boven gehaald over
kleinere en grotere vermeende ver-
grijpen. Daardoor zijn niet alleen
Wulff en Merkel beschadigd geraakt,
maar ook het presidentsambt.

Wulff werd achtervolgd door een
stroom van feiten en geruchten over
vriendendiensten en het aannemen
van gratis reizen, vakanties en ge-
s ch e n k e n .

Eind vorig jaar werd bekend dat
hij zijn koopwoning had gefinan-
cierd met een lening van een be-
vriend ondernemersechtpaar. Toen
de boulevardkrant Bild dit wilde pu-
bliceren, kreeg de hoofdredacteur
een telefoontje van Wulff die de pu-
blicatie wilde tegenhouden. Vervol-
gens kreeg de president het verwijt
dat hij het met de persvrijheid niet zo
nauw nam. Later kwamen nog meer
vriendendiensten naar boven. Wu l f f
trad tot twee keer toe op televisie op
om dit te ontkennen dan wel nader
toe te lichten.

Christian Wulff (52) werd op 30 ju-
ni 2010 door de Bondsdag en de
Bondsraad, de Duitse senaat, tot pre-
sident van Duitsland gekozen, een
goeddeels ceremoniële functie. Hij
was de opvolger van Horst Köhler,
die zijn ambt als staatshoofd in 2010
onverwachts opgaf na omstreden
uitlatingen over de oorlog in Afgha-
nistan.
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De Lakenhal verwerft werk van de jonge Rembrandt

Rotterdam. De gemeente Leiden en Museum De La-
kenhal hebben het vroegst bekende schilderij van Rem-
brandt van Rijn gekocht: Brillenverkoper uit 1623-1624.
Daarmee heeft Leiden voor het eerst een schilderij van
de Hollandse meester in bezit. Rembrandt schilderde
het omstreeks zijn zeventiende in zijn geboortestad Lei-
den. In het werk, 21 bij 17,8 centimeter groot, ongeveer
een A4’tje, is zijn hand al zichtbaar, zegt conservator
Christiaan Vogelaar. „Zijn losse manier van schilderen,
het clair-obscur, de modellen naar het leven – allemaal
op een jonge, nog wat onbeholpen manier.”

Het werk is gekocht van een particulier. De hoogte van
het bedrag en de identiteit van de verkoper worden niet
bekendgemaakt. Vogelaar wil wel kwijt dat het iemand
is die graag wilde dat het schilderij in Leiden terecht
zou komen. De Brillenverkoper is te zien op een speciale
presentatie in De Lakenhal waar de kunsthistorische
achtergronden van het schilderij worden belicht. Het
doek is in 1968 voor het eerst op een expositie getoond.
Destijds werd het nog gezien als werk uit de omgeving
van Rembrandt. Sinds 1992 is de toeschrijving aan Rem-
brandt bevestigd. Foto De Lakenhal


