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De Britse acteur Frank
Thornton, die Captain Pea-
cock speelde in de tv-serie
‘Wordt u al geholpen?’, is za-
terdag op 92-jarige leeftijd
in zijn slaap overleden. De
serie speelde zich af op de
dames- en klerenafdeling
van het warenhuis Grace
Brothers. Thornton speelde
de afdelingschef verkoop.

door onze correspondent
Simon van Woerden

BUENOS AIRES – Net als tal van we-
reldleiders, staatshoofden en nota-
belen – onder wie kroonprins
Willem-Alexander en prinses
Máxima – woont de Argentijnse
presidente Cristina Fernández de
Kirchner vandaag in Rome de in-
auguratie van paus Franciscus bij.
Maar de relatie tussen beiden is
niet de beste.
Zelf gooide Franciscus nog wat
olie op het vuur. In een herderlijk
schrijven ontraadde hij de (kerke-
lijke) autoriteiten hem in Rome
op te zoeken. Het geld voor het
vliegticket kon beter worden be-
steed aan de ‘meest behoeftigen’,
adviseerde hij. Tussen de Argen-
tijnse kerkprovincie en de staat
botert het al geruime tijd niet.
Kirchner is niettemin aanwezig
met een flinke regeringsdelegatie.
De ongemakkelijke verhouding
tussen de presidente en de paus
loopt parallel aan die tussen kerk
en staat in Argentinië in het alge-
meen. Er zijn nogal uiteenlopen-
de opvattingen over het sociale en

seksuele beleid. En uiteraard
speelt de rol van de kerk in de dic-
tatoriale periode altijd mee.
De verhoudingen ligt momenteel
extra gevoelig nu in Argentinië
een megaproces (Megacausa ES-
MA) loopt over de misdaden te-
gen de menselijkheid tijdens de
Vuile Oorlog (1976-1983). De presi-
dent en haar in 2010 overleden
man en voorganger, Néstor Kirch-
ner, hebben altijd sterk ingezet op
de vervolging van misdadigers uit
die periode.
Zelf stonden de Kirchners ideolo-
gisch en persoonlijk dicht bij de
communistische guerrillaclub Los
Montoneros, waarvan volgens som-
mige schattingen 10.000 leden tij-
dens de militaire dictatuur ‘ver-
dwenen’. Alicia Kirchner, de zus
van wijlen Néstor Kirchner, geeft
bijvoorbeeld leiding aan een poli-
tieke beweging die op 7 septem-
ber de ‘Dag van de Militante Mon-
tonero’ viert. In 2010 werd be-
kend dat tientallen nabestaanden
van gesneuvelde Montoneros
schadevergoedingen van honderd-
duizenden euro’s hadden ontvan-
gen, dankzij een controversieel in-
grijpen van Néstor Kirchner zelf.
De Argentijnse katholieke kerk
steunde tijdens de Vuile Oorlog
openlijk het schrikbewind van
dictator Jorge Videla, hoewel on-
der gewone priesters juist veel
weerstand tegen het regime be-
stond. De zaak van de twee jezuïe-
ten die onder de neus van Bergog-
lio werden opgepakt en gemar-
teld, lijkt uit de wereld. Een van
de priesters is overleden, de ander
– woonachtig in Duitsland –
heeft er een streep onder gezet.
Onder leiding van Bergoglio bo-

den Argentijnse bisschoppen ok-
tober vorig jaar excuses aan voor
de rol van de kerk in de Vuile Oor-
log, maar ze noemden daarbij
eveneens de slachtoffers die de
guerrillero’s hadden gemaakt.
Bergoglio heeft als aartsbisschop
gedenkdiensten geleid voor slacht-
offers van Montonero-geweld. Cri-
tici uit Argentinië’s linkse politie-
ke kamp noemen dit ook wel de

‘theorie van de twee demonen’,
waarbij volgens hen niet te verge-
lijken misdaden aan beide zijden
op bedrieglijke wijze aan elkaar
gelijk zouden worden gesteld.
Daarnaast verschillen president
en paus ook fundamenteel van
mening op het gebied van sociale
en seksuele politiek. Argentinië
staat binnen Latijns-Amerika be-
kend als een baken van sociaal li-

Stropers hebben in het zui-
den van Tsjaad in één week
86 olifanten gedood. Daaron-
der waren 33 drachtige
vrouwtjes. Dat heeft de in-
ternationale natuur-organi-
satie IFAW laten weten. Vol-
gens de organisatie zijn er
sinds begin vorig jaar niet
zoveel olifanten in zo korte
tijd in Afrika gedood.

BESCHOUWING
BEZOEK OBAMA

door Joost Sijtsma

JERUZALEM – Als de Amerikaanse
president Barack Obama morgen
in Israël aankomt, heeft hij geen
vredesplan op zak om het overleg
tussen Israëliërs en Palestijnen een
impuls te geven.

Hij heeft een veel bescheidener
doel met zijn eerste bezoek als
president aan de Joodse staat. Hij
wil vooral de sfeer verbeteren.
Obama wordt in Israël niet gezien
als een grote vriend, zoals zijn
voorganger George W. Bush. En
Obama is al helemáál geen vriend
van de Israëlische premier Benja-
min Netanyahu. Een goede ver-
standhouding tussen de twee lei-
ders is echter noodzakelijk omdat
de discussie over een aanval op

Iran dit jaar steeds actueler zal
worden. Amerika en Israël zullen
samen moeten optrekken om te
voorkomen dat Iran een kernwa-
pen ontwikkelt. Een verstoorde re-
latie tussen Obama en Netanyahu
kan een eensgezind optreden in
de weg staan. Obama zal ook pro-
beren de Israëliërs voor zich te
winnen, in de hoop dat hij met
de verkregen sympathie de basis
kan leggen voor een later te pre-
senteren vredesplan.
De president is met zijn adviseurs
tot de conclusie gekomen dat het
nu geen zin heeft een vredesplan
te presenteren, omdat Israël op
dit moment niet bereid is conces-
sies te doen. Hij komt nu vooral
om te luisteren naar de ideeën die
Netanyahu en de Palestijnse presi-
dent Mahmoud Abbas hebben
over het vredesproces. En (heel)
misschien komt Israël de Ameri-
kaanse president tegemoet door

De in Rwanda geboren Con-
golese generaal Bosco Nta-
ganda heeft zich aangegeven
bij de Amerikaanse ambassa-
de in de Rwandese hoofd-
stad Kigali. Het Internatio-
naal Strafhof in Den Haag
zoekt de generaal al sinds
2006 wegens oorlogsmisda-
den in het oosten van de De-
mocratische Republiek Con-
go.

Een club studenten met inte-
resse voor sekspraktijken als
bondage en sadomasochis-
me (sm) is erkend door de
universiteit Gent. Dit bete-
kent dat de organisatie subsi-
die krijgt en gebruik kan ma-
ken van lokalen. De vereni-
ging mag lezingen houden
in de universiteit, maar geen
sm-activiteiten organiseren.

GUATEMALA-STAD – José Efraïn
Ríos Montt, oud-president van
Guatemala, staat in zijn land te-
recht wegens volkerenmoord.
Ook staat diens voormalige chef
van de geheime dienst José Rodrí-
guez voor de rechter.
De mannen worden beschuldigd
van het uitmoorden van 1.771
Ixil-indianen tijdens het regime
van Ríos Montt, begin jaren tach-
tig. Het was slechts een van de
moordpartijen waarvan indianen
het slachtoffer werden.
Ríos Montt is de eerste leider van
het land die wordt berecht we-
gens misdaden van de strijdkrach-
ten in de jaren 1960-1995. De in-
middels 86-jarige militair Ríos
Montt zegt naar eer en geweten
te hebben gehandeld. Volgens
mensenrechtenorganisaties heeft
de ex-president 70.000 doden op
zijn geweten.
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De Argentijnse president
en de paus verschillen met
elkaar van mening over
homohuwelijk en abortus

Kirchner en paus zijn
Argentijnse president komt met
gemengde gevoelens naar de
inauguratie van paus Franciscus.
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beralisme: het was in 2010 het eer-
ste land dat het homohuwelijk le-
galiseerde en voert momenteel de
discussie over decriminalisatie
van abortus – vrouwen die zijn
verkracht kunnen al niet meer
worden vervolgd voor een abor-
tus.
Niet verrassend is dat het stand-
punt van de Argentijnse katholie-
ke kerk en van Bergoglio op dit ge-

bied een stuk conservatiever is.
Zo noemde Bergoglio legalisering
van het homohuwelijk ‘een po-
ging tot vernietiging van het plan
Gods’. Sommige Argentijnen vre-
zen dat hun landgenoot in het Va-
ticaan het liberale beleid ongun-
stig zal beïnvloeden. Toch staat
Bergoglio ook bekend als de aarts-
bisschop die zich uitsprak voor
het dooprecht voor buitenechtelij-

ke kinderen. Vorig jaar noemde
hij priesters die de doop weiger-
den ‘hypocrieten’. In een speech
na zijn verkiezing zei president
Kirchner te hopen dat de paus
zich hard zou maken voor de Ar-
gentijnse zaak in het conflict
rond de Falklands/Islas Malvinas.

een bevriezing af te kondigen van
de bouwactiviteiten op de West-
oever. Een bouwstop die waar-
schijnlijk niet zal gelden voor de
omstreden bouw in het E1-gebied
bij Jeruzalem waarbij het Pales-
tijnse gebied in wezen in tweeën
wordt gedeeld.
Obama’s bezoek komt een paar da-
gen nadat Netanyahu er in is ge-
slaagd een nieuw kabinet te vor-
men na de verkiezingen van eind
januari. De samenstelling van dat
kabinet geeft ook al niet de in-
druk dat het vredesproces een im-
puls krijgt. Tzipi Livni, voormalig
minister van Buitenlandse Zaken

van Kadima (Voorwaarts) en nu
leider van Hatnua (De Beweging),
wordt minister van Justitie. Zij is
ook eerstverantwoordelijke is
voor de onderhandelingen met de
Palestijnen. De vraag is hoeveel
ruimte ze daarbij krijgt van een
hardliner als Netanyahu die naast
premier ook waarnemend minis-
ter van Buitenlandse Zaken is.
Die plaats wordt weer ingenomen
door Avigdor Lieberman, even-
eens een hardliner, als de rechts-
zaak tegen hem wegens fraude
niet tot gevangenisstraf leidt.
Naast Hatnua zitten ook Yesh
Atid (Er is Toekomst) van Yaïr La-

pid en Habajiet Hajehudi (Het
Joodse Huis) van Naftali Bennet
in het kabinet. Vooral Bennet is
er fel op tegen dat aan de Pales-
tijnen territoriale concessies wor-
den gedaan.
Uri Ariel, de nieuwe minister van
Huisvesting, van Habajiet Hajehu-
di, heeft laten weten een bevrie-
zing van de bouw in de nederzet-
tingen op de Westoever ‘een ver-
schrikkelijk’ idee te vinden. Partij-
leider Bennet wil dat Israël 60 pro-
cent annexeert van de Westoever,
in de Oslo-akkoorden van 1993 als
C-gebied gedefinieerd dat direct
door Israël wordt bestuurd.
Obama krijgt er dus nog een hele
kluif aan om het vredesproces
een impuls te geven. Hoe hij
denkt dit te gaan doen, wordt mo-
gelijk duidelijk als hij donderdag
een redevoering houdt voor een
gehoor van voornamelijk Israëli-
sche studenten.

NICOSIA – De duizenden Britten die
rentenieren op het warme Cyprus
weten wel aan wie het ligt. Een bus-
halte in Nicosia is bekleed met gro-
te spandoeken waarop de tekst
‘Merkel je hebt al ons spaargeld ge-
stolen’.

Shirley Brooks (61), oorspronke-
lijk afkomstig van Manchester, be-
cijfert de ‘diefstal’ door de EU op
exact 21.724 euro. Dat is het geld
dat van haar spaarrekening wordt
afgeschreven als haar onvrijwilli-
ge bijdrage om het faillissement
van Cyprus te voorkomen. „Ik
ben heel boos. Dit is ons pen-
sioengeld en niemand heeft ons
gewaarschuwd dat dit eraan
kwam. Ik denk dat we niet zou-
den moeten betalen. Wij hebben
deze economische problemen
niet veroorzaakt.”
Gepensioneerd legerofficier Gra-
ham Smith, die vijf jaar geleden
aankwam vanuit Dundee, be-
grijpt er niets van aangezien juist
de vele (Britse) gepensioneerden
geld in de lokale economie ste-
ken. Smith zelf had een slordige
30.000 euro gespaard waarvan hij
volgens de eerste heffingsberich-
ten ongeveer 2.000 euro kwijt zou
zijn.
De boosheid is groot en niet al-
leen onder expats. Nicos Adamou,
een 70-jarige juwelier uit Nicosia,
vertelde over hoe hij de Tweede
Wereldoorlog had doorstaan, net
als de invasie door de Turken in
1974.
Deze heffing paste zo te horen
ook wel in dat rijtje. „Alle leugens
die de politici ons jarenlang heb-
ben verteld. Ik ben zwaar teleurge-
steld want onze eigen minister
van Financiën beloofde dat er
nooit een heffing zou komen.”
Barret Costania, een 39-jarige on-
dernemer, snapt niet waarom
mensen met weinig spaargeld ‘tot
40.000 euro’ niet zijn ontzien.
„Als ze per se willen belasten, la-
ten ze dan de miljonairs belasten,

niet de gepensioneerden.”
De boosheid van de straat klonk
gisteren door in het Cypriotische
parlement. De stemming over het
Europese reddingsplan voor Cy-
prus moest vanwege onenigheid
een dag worden verschoven, naar
vandaag. Geen enkele politicus
wil nu worden gezien als heulend
met de EU.
Het eerste reddingsplan bevatte
de fel omstreden clausule waar-
mee rekeninghouders van Cyprio-
tische banken worden gedwon-
gen via een extra belasting mee te
betalen aan het plan. Daar zou nu
achter de coulissen over worden
onderhandeld. De regering in Ni-
cosia is bang dat het plan wordt af-
geschoten in het parlement en
wil de schade voor houders van
rekeningen met minder dan
100.000 euro beperken.
Onderhandelaars van de regering
van Cyprus, de EU, de ECB en het
IMF zijn nog druk bezig over aan-
passingen. Rekeninghouders met
minder dan 100.000 euro zouden
3 procent belasting voor het red-
dingsplan moeten betalen. Dat is
minder dan de 6,75 procent uit
het oorspronkelijke plan.
Sommige media meldden dat hou-
ders van rekeningen boven de
100.000 euro 12,5 procent in plaats
van 9,9 procent moeten afdragen.
Dat zouden met name de Russi-
sche miljonairs die miljarden op
het eiland hebben gestald niet
leuk vinden. „Laat de Russen
maar betalen”, is onder gepensio-
neerden een populaire opvatting.
Wat ‘gelegaliseerde bankroof’
wordt genoemd voor Cyprioten,
zien de eilandbewoners anders
voor Russen.
Premier Nicos Anastasiades her-
haalde maandag dat er voor zijn
landgenoten weinig keuze was:
de voorwaarden van de EU of fail-
lissement.

Zie verder pagina 10 en 11:
Zenuwen gieren bij spaarders

De Amerikaanse president
Barack Obama legt geen
vredesplan op tafel tijdens
zijn bezoek aan Israël

Naftali Bennet, die een deel
van de Westoever wil
annexeren, maakt deel uit
van het nieuwe kabinet

geen vrienden

! Christina Kirchner was maandag
even bij paus Franciscus. foto EPA
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om sfeer te verbeteren

‘Merkel je hebt
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gestolen’
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