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Moskou | Rusland en Iran hebben
gisteren gewaarschuwd dat ze samen
met de sjiitische militie Hezbollah
hard terug zullen slaan als de Ver-
enigde Staten hun bondgenoot Syrië
opnieuw aanvallen. De VS verrasten
vriendenvijand toenze vrijdagdeSy-
rische luchtmachtbasis al-Shayrat
met kruisraketten bestookten.

Washington overschrijdt de ‘rode
lijn’ met de agressie tegen Syrië, lie-
ten Moskou en Teheran weten via
een gezamenlijk commandocen-
trum voor de strijd in Syrië. Ze stel-
den datWashington ,,heel goed weet
waartoe we in staat zijn”.

De waarschuwing betreft ook de

Amerikaanse militairen die in het
noorden van Syrië Koerdische mili-
ties helpen. Volgens Rusland en Iran
zij ze daar illegaal actief.

De Iraanse president Rohani belde
zijn ambtgenoot Poetin voorafgaand
aan de verklaring. Beiden beklem-
toonden dat de Amerikaanse aanval
op de Syrische basis onaanvaardbaar
is.

Ook willen ze dat er een onafhan-
kelijk onderzoek komt naar de ver-
spreiding van gifgas op 4 april in het
Syrische Khan Sheikhoun. Dat ligt in
een regio gedomineerd door een tak
van al-Qaeda. Dat op die plaats gifgas
is ingezet, was voor de VS de aanlei-
ding Syrië aan te vallen.

President Donald Trump beschul-
digde de Syrische president Assad er-
van verantwoordelijk te zijn voor de-
ze gifgasaanval, waarbij circa 85
mensen zijn gedood. De aanval zou

zijn gelanceerd vanaf al-Shayrat.
Rusland en Syrië bestrijden dat.

De Syrische strijdkrachten zouden
nooit chemische wapens inzetten,
maar groepen jihadistenwel als ze de
gelegenheid hebben. Zij zouden het
gif hebben ingezet om een Ameri-
kaanse aanval op Assad uit te lokken,
stellen Moskou en Damascus.

Rohani heeft gisteren ook met As-
sad gebeld om zijn steun te betuigen.
Het sjiitische Iran steunt het regime
van Assad, die niet tot de soenniti-
sche meerderheid in Syrië behoort.
De belangrijkste gewapende groepen
die Assad bestrijden, bestaan uit
soennitische extremisten.

Prioriteit
Het verdrijven van Assad is door de
recente gebeurtenissen alsnog een
belangrijke doelstelling geworden
voor de Verenigde Staten. De Ameri-

kaanse VN-ambassadeur Nikki Haley
heeft dat gisteren gezegd tegenover
nieuwszender CNN.

,,Er zijn meerdere prioriteiten.
Het wegkrijgen van Assad is niet de
enige prioriteit”, was haar antwoord
op de vraag of de komst van een
nieuw regime in Syrië een officieel
beleid van de VS is geworden.

Ookgaf ze te verstaandat eenpoli-
tieke oplossing met Assad geen optie
is. Haley noemt het verslaan van Isla-
mitische Staat en het verwijderen
van Iraanse invloed in Syrië als ande-
re belangrijke doelstellingen.

De ambassadeur lijkt daarmee te-
rug te komen op eerdere uitlatingen.
Enkele dagen voordat de aanval met
gifgas had plaatsgevonden, gaf ze te
kennen dat het verdrijven van de Sy-
rische president nietmeer de belang-
rijkste doelstelling van de Amerika-
nen zou zijn.
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Leeuwarden | Wat is ‘It moaiste van
Fryslân’?Vanaf vandaagkunnenFrie-
zen gebouwen, straten of gebieden
nomineren die wat hen betreft abso-
luut tot de provinciale top honderd
horen. Een jury koos een eerste selec-
tie vanvijftig, uit depublieksnomina-
ties worden de volgende vijftig sa-
mengesteld. Daaruit wordt later in
het jaar een top tien samengesteld en
uiteindelijk leidt dat tot de verkie-
zing van hét icoon van Fryslân.

De ranglijst is handig voorwie toe-
ristenengasten ietswil latenzien - en
volgend jaar, als Leeuwarden en Frys-
lân culturele hoofdstad zijn, stromen
ze ongetwijfeld toe -maar heeft voor-
al ook de bedoeling Friezenmeer oog
te laten krijgen voor de rijkdom van
hun provincie.

,,Door mijn mede-juryleden zijn
gebouwen genoemd die ik niet eens
kende of waarvan ik me niet reali-
seerde dat ze bijzonder waren”, zegt
jurylid Jan Tichelaar, oud-directeur
van Koninklijke Tichelaar Makkum.
,,Die kerk van Egbert Reitsma in Kol-
lum bijvoorbeeld, daar had ik nooit
echt naar gekeken. Zo is het vaak: je
ziet pas hoemooi iets is door de ogen
van anderen.”

En zo gaat het, hoopt hij, ook bij deze
manifestatie. ,,Dit zijn weliswaar
lijstjes en die zijn per definitie ontoe-
reikend, maar via zo’n middel kun-
nen we ons bewustzijn scherpen van
de schoonheid die Fryslân bezit.”

Omgang met omgeving
Dat is niet alleenmaar leukmaar ook
belangrijk, zegt Tichelaar. ,,Als je dat

goed voor ogen hebt, draagt dat bij
aan het denken over hoe je met je
omgeving moet omgaan. Dan heeft
zijn weerslag op je doen en laten, op
hoe je in de wereld staat.”

De juryvoorzitter verhaalt hoe
zijn vader hem, toen hij jong was,
eens meenam naar het Rietveld
Schröderhuis in Utrecht. ,,Toen hij
vertelde hoe oud het al was, kreeg ik
in één klap een ander beeld van ou-
derdom. Ik was echt in de war. ‘Oud’
was voor mij ouderwets en antiek.
Dat dit zo’n lichtheid en strakheid
konhebbenénal langgebruiktwerd -

je zag dat het versleten was maar het
zag er ook uit alsof het gisteren be-
dacht was. Oud maar modern.”

,,Dat vind ik nog steeds leuk, na-
denken over oud en modern. Het
heeft me geleerd dat innoveren niet
puur moet gaan om het innoveren.
Soms is iets ouds zo waardevol dat je
nietmoet vernieuwenmaar ermet je
vingers van af moet blijven. Dan is
nietsdoen de moderne manier van
denken.”

Dat heeft wat Tichelaar betreft
ook te maken met durven voelen.
,,We leven in eenmaatschappij waar-

in het verstandelijke en geprofessio-
naliseerde prevaleert. Je verliest je
naïviteit, je intuïtie, je gevoel. Dat
mechanisme van alles langs de eco-
nomischemeetlat leggen, daarkan ik
me kwaad om maken”, zegt Tiche-
laar. ,,Dan gooi je waarden over-
boord. Dat is een groot gevaar. Waar-
den zijn niet temeten of te bewijzen,
maar ze maken het verschil tussen
welvaart en welzijn. Dat heeft met
moraliteit temaken.Maardat is bijna
een vies woord geworden.”
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It moaiste fan
Fryslân: meer
dan alleen leuk

Akke Marije Marinus uit Bornwird, winnaar van de laatste editie van Holland’s Next Top Model, nomineert het
natuurgebied Kollumeroord als mooiste plekje van Fryslân. Foto: FD
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Deventer |Gisterenwashet opnieuw
erg druk bij de locaties in Deventer,
Amsterdam en Den Haag waar in Ne-
derland wonende Turken kunnen
stemmen voor het omstreden Turkse
referendum.

In Deventer was het zoals daar
werd verwacht drukker dan op zater-

dag. Een woordvoerder spreekt over
een gezellig feest, waarbij ,,gegeten
en gedronken werd en de kraam
waar köfte gebakken werd, druk be-
zocht was”.

Vooraf gaf het consulaat aandat in
het oosten van Nederland ongeveer
30.000 mensen zouden komen stem-
men. Dat aantal is waarschijnlijk ook
wel gehaald. In Amsterdam was het
juist minder druk dan op zaterdag.
Een woordvoerder sprak ook daar
van een gemoedelijke sfeer. Naar ver-
wachting hebben daar zo’n 50.000

mensen hun stem uitgebracht.
Als de Turken vóór de grondwets-

wijziging stemmen, krijgt president
Recep Tayyip Erdogan veel meer
macht. Zomaghij voortaanhet parle-
ment naar huis sturen en vervroegde
verkiezingen uitschrijven. Turken in
Turkije kunnen pas 16 april naar de
stembus. De uitslag wordt aan het
einde van die dag verwacht.

Waarnemers schatten in dat van
de Turkse bevolking ongeveer de
helft voor het nieuwe stelsel is waar-
bij Erdogan meer macht krijgt. De

uitkomst van de stembusgang staat
dus allerminst vast. Vandaar dat de
afgelopen tijd vanuitAnkaraookveel
druk is uitgeoefend op de circa 1,5
miljoen Turken in Nederland, Duits-
land en andere West-Europese lan-
den om een ja-stem uit te brengen.

Vooraf bestond er bij de Neder-
landse autoriteiten zorg over de kans
op escalaties rond de stembusgang,
zoals bij het ministersbezoek in Rot-
terdam, begin maart. Van opstootjes
bij de Nederlandse stemlocaties is
echter geen sprake geweest.

Drukke laatste dag Turks referendum
Turken in Turkije
kunnen pas 16 april
naar de stembus. De
uitslag wordt aan
het einde van die
dag verwacht

• Stembussen in Nederland
gesloten na rustig verlopen
volksraadpleging


