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   REBECKA MARTINSSON    
In de slotafl evering van Rebecka 
Martinsson pakt de gelijknamige 
hoofdpersoon uit de Zweedse 
detectiveserie de draad weer op 
na haar auto-ongeluk. Ze onder-
zoekt de dood van een moeder die 
dood in haar auto is aangetroff en. 
Ook haar baby bevond zich in de 
auto, op de achterbank. Het lijkt 
erop dat zij is doodgevroren. 
Rebecka (Sascha Zacharias) 
twijfelt aan de verklaring van de 
hoofdverdachte. Rebecka Martins-
son is gebaseerd op de boeken van 
schrijfster Åsa Larsson, die zowel 
in Zweden als daarbuiten bestsel-
lers zijn. Net als haar hoofdperso-
nage Rebecka was Larsson ooit 
werkzaam als belastingrechtspeci-
alist. Een andere overeenkomst is 
dat ze ook uit Kiruna komt. Dit is 
de grootste stad in Zweeds Lap-
land, waar vooral in de winter veel 
toeristen op afkomen.   
[NPO 3 |  KRONCRV |   20.25 ]  

   JACOBINE    
Steeds meer protestanten denken 
genuanceerder over euthanasie. 
Of dit een verrassend gegeven is, 
wordt duidelijk in Jacobine. Aan 
tafel zitten schrijver en oud-politi-
cus Jan Terlouw, ethicus � eo Boer 
en predikant Margriet van der 
Kooi. Terlouw, voormalig Kamer-
lid, minister en vicepremier voor 
D66, pleit al vijftig jaar voor het 
recht op zelfbeschikking. Deze 
partij zorgde er mede voor dat de 
euthanasiewet in 2002 tot stand 
kwam. Sindsdien mogen patiënten 
euthanasie plegen, mits dit op 
nadrukkelijk verzoek gebeurt en 
de dienstdoende arts alle zorgvul-
digheidseisen naleeft. In tegenstel-
ling tot Terlouw plaatst � eo Boer 
kanttekeningen bij de toepassing 
van de wet. Volgens de ethicus is 
euthanasie in Nederland niet de 
uitzondering, maar juist de regel 
geworden.   (HH) 
[NPO 2 |  KRONCRV |   17.35 ]  

‘Ik was verliefd 
op Eric Heiden’
Geen grote sportevenementen 
deze zomer, maar wel NOS 
Mijn sportzomer. 
Dione de Graa� , die het 
programma met Tom Egbers 
presenteert, deelt haar beste 
sportherinneringen.

Natuurlijk hoorde Anfi eld daarbij. 
Voor de aftrap klonk ‘You’ll never 
walk alone’ en de tranen rolden over 
onze wangen. Van de wedstrijd herin-
ner ik me niets, ik keek alleen naar 
hem. Het was zo gaaf om hem te zien 
genieten.”

3Van welke sporter kreeg je 
kriebels in je buik?
“Haha, als el� arig meisje was ik 

tijdens de Winterspelen van Lake 
Placid in 1980 heimelijk verliefd op 
de Amerikaanse schaatser Eric 
Heiden. Hij reed in een gouden pak 
en won álle afstanden. Ik wist toen al 
dat zoiets moeilijk te evenaren zou 
zijn. Twee jaar geleden was hij in 
Amsterdam te gast op het WK schaat-
sen en mocht ik hem interviewen. Ik 
was zó nerveus. Een collega maakte er 
foto’s van, je ziet me stralen. Aantrek-
kelijk vond ik hem niet meer, maar 
zijn lach is nog steeds prachtig.”

1Van welk Tour de France-
moment krijg jij nog steeds 
kippenvel?

“In de Tour van 2016 won Tom 
Dumoulin de koninginnenrit in de 
Pyreneeën. Hij had al twee etappes 
in de Vuelta en een in de Giro gewon-
nen, het wachten was op een Touret-
appe. Vlak voor de klim van de Arcalis 
ontsnapte hij en kwam solo in de 
striemende regen en hagel over de 
streep. Die omstandigheden maakten 
het nog heroïscher.”
 

2Je vader Jan, ook bekend van 
televisie, overleed in 2014. 
Welk sportmoment dat je 

samen met hem beleefde, koester je 
het meest?
“Ik was groot fan van voetbalclub 
Liverpool, en dat nam hij over. Ik ging 
geregeld naar Anfi eld om hun wed-
strijden te kijken en mijn vader wilde 
graag een keer mee. Toen hij in 2005 
ziek werd, hebben we een lijstje 
gemaakt met sportevenementen die 
we nog graag samen wilden bezoeken.   [NPO 1 |  NOS |   22.10 ]  
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