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Nederland is drie nieuwe slakkensoorten rijker 2Algemeen 

Voorop 

Niels Kalkman 

Scheveningen * Nederland heeft er 
een aantal diersoorten bij. Tijdens 
een tiendaagse expeditie op de 
Noordzee zijn drie naaktslakken 
ontdekt die nog niet eerder in ons 
land waren gezien. Ze hebben nu 
ook Nederlandse namen. 
In tien dagen voerden bijna dertig 
mensen twintig duiken uit in de 
Noordzee. In totaal zijn dat 720  

duik-manuren op ig locaties, tot de 
Doggersbank bij Schotland aan toe. 
De expeditie werd geleid door Ben 
Stiefelhagen en zijn partner Klaudie 
Bartelink. 
Tien lange dagen verkenden ze de 
verste uithoeken van de Noordzee 
en zochten ze naar scheepswrakken, 
achtergelaten visnetten en dus: 
nieuwe diersoorten. Met succes. 
„Het was zwaar maar mooi", vertelt 
Stiefelhagen, die bijna elk jaar een  

expeditie als deze onderneemt. 
„Maar we zijn wel weer geschrok-
ken van de staat van de zeebodem", 
legt hij uit. „De Noordzee is een van 
de ruigste en mooiste zeeën van de 
wereld, maar daar zie je onder water 
soms bijna niets van terug: veel is 
volledig kaal. Haaitjes, roggen; we 
zien ze niet meer. En dat is eeuwig 
zonde." 
De drie slakkensoorten die zijn ont-
dekt, zijn wel op zee achtergeble- 

ven. „Die kunnen we nooit goed in 
leven houden'; vertelt Stiefelhagen. 
„Maar omdat de dieren voor het 
eerst in Nederlandse wateren zijn 
gezien, hebben we ze Nederlandse 
namen gegeven:' 
De Nederlandse flora en fauna is nu 
uitgebreid met de groene knotsslak 
(Tenellia viridis), de oranje bartel-
waaierslak (Flabellina verrucosa) en 
het spiegeleitje (Diaphorodoris lu-
teocincta). 

René Diekstra 

In de nacht van 2 op 3 oktober iggo stond ze daar, voor het 
gebouw van de Rijksdag in Berlijn, diep ontroerd en stralend 

van trots op de man naast haar. Haar man, die er in geslaagd was 
de beide Duitslanden, Oost en West, te herenigen. 
Hij, Helmut Kohl, is onlangs, op 16 juni, 87 jaar oud, gestorven 
en zal op 1 juli een Europese begrafenis krijgen. Maar hij zal, 
overeenkomstig zijn wens - Kohl is hertrouwd in 2008 - niet 
naast haar in het familiegraf worden begraven. De dood scheidt 
hen voor de tweede keer. Zij, Hannelore Kohl, stierf in de nacht 
van 4 juli Zooi, 68 jaar oud. Ze was alleen thuis toen ze zich in de 
echtelijke slaapkamer van hun huis in Ludwigshafen terugtrok 
en een dodelijke cocktail tabletten innam. Op haar slaapkamer-
deur had ze een gele post-it geplakt met daarop de woorden: 
'Bin spat ins Bett gegangen. Bitte nicht storen'. Haar dode li-
chaam werd de volgende ochtend gevonden door Hilde, de huis-
houdster. Evenals een aantal afscheidsbrieven, geschreven aan 
degenen die haar het meest nabij waren geweest, haar man, hun 
twee zonen, verschillende vrienden en familieleden. 
Voor zover bekend heeft niemand van hen een vermoeden gehad 
van haar voornemen zelf haar leven te beëindigen. Ook Helmut 
niet. Ik heb me proberen voor te stellen hoe het voor hem ge-
weest moet zijn, toen hij hals over kop uit Berlijn naar huis 
gekomen, haar laatste woorden aan hem las: 'Ik heb altijd van je 
gehouden. Ik dank je voor alles watje me geschonken hebt: 
Hannelore was ernstig ziek, leed aan een lichtallergie die in de 
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'Goede zaak 
dat regering 
en ELN over 
vrede praten' 
Cucuta * Derk Bolt en Euge-
nio Follender zeiden dat ze 
goed zijn behandeld door het 
ELN en dat onder meer humor 
hen op de been hield. 
De Nederlanders vinden het 
een goede zaak dat de Colom-
biaanse regering en het ELN 
onderhandelen over vrede. 
„Dit deel van Colombia is een 
bijna vergeten deel van het 
land, waar mensen keihard 
werken voor bijna niets'; zei 
Bolt in het Spaans tegen de Co-
lombiaanse journalist die had 
geïnformeerd naar het vredes-
proces. „Mensen verdienen die 
armoede niet en hebben recht 
op ontwikkeling. 
Het ELN suggereerde in een 
persverklaring dat de ontvoe-
ring de Nederlanders bespaard 


	Page 1

