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‘Zo’n opgraving is geen archeologie, die een
wetenschappelijk doel dient, maar grafschennis’

354
705
137
30%

Historicus Jona Lendering verwerpt een voorstel van SP-Kamerlid Ronald
van Raak om op het Binnenhof te gaan zoeken naar de resten van
Johan van Oldenbarnevelt (Historiek.net, 13 juni)

KENNIS
VITAMINE D Supplementen
met vitamine D kunnen
beschermen tegen de
ziekte van Crohn, zo melden Ierse onderzoekers in
de UEG Journal. De ziekte
van Crohn is een chronische ontsteking van de
darmen.

Jurassic World: 455 miljoen
euro in één weekeinde

CULTUUR
BOEKENWEEK Het thema
van de 81ste editie van de
Boekenweek, van 12 tot en
met 20 maart 2016, is
Duitsland. David Van Reybrouck schrijft het Boekenweekessay. Eerder
werd al bekend dat Esther
Gerritsen de auteur is van
het Boekenweekgeschenk.
VOETBAL Het Nederlands
elftal heeft de EK-kwalificatiewedstrijd tegen
Letland met 2-0 gewonnen. Oranje blijft derde
in poule A, drie punten
achter de nummer twee,
Tsjechië, dat vrijdag verloor van groepsleider
IJsland (2-1).
BIOSCOOP De film Jurassic
World leverde in het openingsweekeinde wereldwijd 455 miljoen euro op.
Niet eerder werd met een
film in het eerste weekeinde zo veel geld verdiend.
SERIE Telecombedrijf KPN
gaat een door Endemol
Shine geproduceerde
tv-serie uitzenden. De
tiendelige serie Brussel
gaat over een eurocommissaris en is geschreven
door Leon de Winter.
FILOSOOF De Koninklijke
Bibliotheek in Den Haag
heeft een collectie aangekocht van een Duitse particulier in Keulen, met
verloren gewaande tekeningen, brieven en handschriften van de Nederlandse filosoof François
Hemsterhuis (1721-1790).

STIJGER
Economiestudent Kas Buunk
(22) bepleit een nieuwe veilingmethode:
Arjan van Bruggen

VOORTPLANTING Kinderen
die kunstmatig zijn verwekt, presteren op school
even goed als andere leerlingen, zo is meegedeeld
op een congres in Lissabon. Deense onderzoekers
ECONOMIE De groei van de stelden dit vast bij ruim
wereldeconomie zal de ko- achtduizend scholieren
mende jaren weer komen
die via de reageerbuisbevan de rijke, westerse lan- vruchting en andere techden. Volgens de wereldnieken waren verwekt.
bank is in de BRIC-landen,
ATOOM Voor het eerst hebmet uitzondering van India, sprake van terugloben onderzoekers het ene
pende groei en zelfs
atoom in een ander zien
krimp.
veranderen. In Nature Materials beschrijven AmeriLOON GroenLinks, PvdA en kaanse chemici hoe ze met
SP steunen de actie van
een STM-microscoop zajongerenbeweging Young gen hoe het radioactieve
& United voor afschaffing isotoop jodium-125 een
van het minimumjeugdproton – een kerndeeltje –
loon. De partijen willen
uitstootte en overging in
net als Young & United
tellurium-125.
dat de leeftijdsgrens voor
BAARMOEDERHALS Chris
het minimumloon wordt
verlaagd van 23 naar 18
Meijer, emeritus hoog
jaar.
leraar aan het VUmc in
Amsterdam, had zakelijke
BANKROET Het Internatio- belangen bij het onderzoek
naal Monetair Fonds
naar baarmoederhalskansteunt Oekraïne bij een
ker. Meijer was adviseur
mogelijk faillissement met van de Gezondheidsraad
een hulpprogramma van
en tevens mede-eigenaar
40 miljard dollar. Oekravan een bedrijf dat tests
ïne probeert met schuld
zal leveren.
eisers consensus te bereiken over zijn staatsschuld
van 70 miljard dollar.

de kopers bieden via een notaris. De hoogste bieder krijgt het kunstwerk voor het op
een na hoogste bod. Alexander Pechtold
(D66) en anderen bespreken het idee.

DALER
VVD-bewindsman Klaas Dijkhoff (34) moet van de rechter levensJerry Lampen/ ANP

dienst nemen. Vakbonden
klagen al lang dat de zelfstandigheid van de bezorgers een schijnconstructie
van PostNL is om te besparen op loonkosten.

Het aantal adopties van kinderen uit het
buitenland daalt. Vorig jaar kwamen 354
kinderen naar Nederland, in 2010 705.
Van de in 2014 geadopteerde kinderen
kwamen 137 kinderen uit China. Chinese
adoptiekinderen doen het goed op school,
30 procent van de uit China geadopteerde
vijftienjarigen zit op het vwo.

lang gestraften proefverlof verlenen zodat
zij zich kunnen voorbereiden op hun resocialisatie. ‘Ik ben hier niet blij mee,’ zegt de
staatssecretaris van Justitie.

AGENDA
Zaterdag 20 juni
Wereldvluchtelingendag
Zondag 21 juni
Vaderdag
Langste dag van het jaar
Maandag 22 juni
Parlementaire vergadering Raad van
Europa
Dinsdag 23 juni
Staatsbezoek Britse koningin Elizabeth
aan Duitsland (tot en met 26 juni)
Woensdag 24 juni
Koningin Máxima bij uitreiking Familiebedrijven Award 2015
Uitspraak rechter in zaak aanslag
marathon van Boston
Publicatie CPB Wereldhandelsmonitor
Hoger beroep in zaak-Badr Hari
(tot en met 26 juni)
Vrijdag 26 juni
Definitieve uitslag herexamens
Prinses Alexia viert tiende verjaardag
Concert at Sea, Zeeland (ook 27 juni)
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