
Misschien wel de beste krant van Nederland

Welkom



Zo wordt uw krant gemaakt

Het wordt duidelijk welke onderwerpen de agenda 
vandaag gaan bepalen. De correspondenten en 
verslaggevers zijn aan het tikken. 

Er wordt overlegd over de indeling van de krant; 
wat halen we naar de voorpagina?

De rollen verantwoord papier 
staan klaar om bedrukt te worden.

De pers draait, en spuwt 100.000 
kranten de distributiehal in.

De kranten worden gebundeld in pakken 
en per auto naar de distributiecentra vervoerd.

De bezorger komt zijn pakken kranten halen 
en brengt die voor 7 uur bij de abonnees. 
Vanaf nu is ook de digitale krant te downloaden.
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Beste abonnee,

Gefeliciteerd! U heeft gekozen voor misschien wel de beste krant van Nederland.
Trouw brengt nieuws en verdieping in een wereld waar niets zwart-wit is. Dit doen 
we door verschillende kanten van een verhaal te belichten en u zo te helpen een 
gefundeerd standpunt in te nemen. Dat maakt Trouw een krant die zich onderscheidt 
van andere nieuwsmerken. 

Wij maken een krant die evenwichtig en diepgaand bericht over zaken die er echt 
toe doen. De grote vragen van het leven, filosofie, duurzame ontwikkeling, kennis en 
cultuur. Een krant met oog voor het geluk van een ander, meer dan voor eigenbelang. 
Een krant die weet dat de wereld beter kan worden dan zij nu is, en die niet vervalt in 
cynisch defaitisme. Een krant die geen zekerheden schreeuwt, maar durft te twijfelen. 

Naast elke dag het nieuws en de Verdieping bieden we u in het weekend twee 
magazines: Letter&Geest en Tijd. Twee magazines met onderwerpen om over na te 
denken en vooral om lekker te lezen. Een krant waarbij je je thuis kunt voelen. Ik hoop 
dat u zich thuis voelt. Mocht dat om een of andere reden niet zo zijn, laat het ons weten; 
we stellen reacties van lezers zeer op prijs.

 

Geniet van de krant!

Vriendelijke groeten,

Cees van der Laan
Hoofdredacteur 



Trouw 

Trouw verslaat het nieuws. Het échte 
nieuws welteverstaan, want de waan van 
de dag willen we weerstaan. Trouw duidt 
het nieuws. De krant duikt in de geschie-
denis, achterhaalt drijfveren van hoofdrol-
spelers, kijkt ver over de grens 
om te begrijpen hoe het zit.
Trouw legt het accent op politiek nieuws, 
en biedt veel ruimte voor opinie en debat. 
Over duurzame ontwikkeling berichten 
we dagelijks, niet alleen over de proble-
men maar ook over de oplossingen. 
Trouw heeft een uitgebreid, wereldwijd 
netwerk van correspondenten. En altijd 
houdt Trouw de mensen in het oog over 
wie het uiteindelijk gaat.

Elke dag

De Verdieping
 
De Verdieping geeft diepte en reliëf aan 
het nieuws. Achtergronden bij de kran-
tenkoppen, gesprekken waarin wordt 
doorgevraagd en boeiende reportages uit 
binnen- en buitenland. 
De Verdieping biedt verhalen over thema’s 
die onze betrokkenheid bij de wereld 
laten zien: dagelijks over religie&filosofie, 
duurzaamheid&natuur, cultuur&media. 
Prikkelend, informerend, en geestverrui-
mend. 
 



Op zaterdag

Tijd
 
De zaterdagbijlage Tijd meet de tempe-
ratuur én vooral de gevoelstemperatuur 
van Nederland. Tijd schrijft verhalen die 
de lezer raken. Over dilemma’s in de liefde, 
over kinderen en familie, over televisie-
series en tentoonstellingen, over de lessen 
die het leven ons leert, over tuinieren 
en werk, reizen en wandelen, koken en 
trends. Tijd laat zien hoe verschillend 
we zijn, maar vooral hoeveel we met el-
kaar delen. En hoe mooi dat is. Tijd heeft, 
net als Letter&Geest, in vormgeving een 
nieuwe standaard gezet in krantenland.

Letter&Geest
 
Letter&Geest gaat over wat we denken, 
hoe we denken en waarom dat ertoe doet. 
Op zaterdag neemt Letter&Geest de tijd 
om de actualiteit met een filosofische bril 
te bekijken. Of met een levensbeschou-
welijke. Op de voorkant staat dan ook; 
voor lezers en denkers. Die vinden in het 
magazine elke week opmerkelijke, scherpe 
essays met een literaire, filosofische of 
levensbeschouwelijke inslag. Daarbij 
verschijnen boekbesprekingen van Neder-
landse en buitenlandse literatuur en heeft 
Letter&Geest veel aandacht voor poëzie. 
En dat alles in een bijzondere vormgeving.



Altijd het laatste nieuws op Trouw.nl 
Trouw is meer dan alleen de papieren 
krant. Maak kennis met Trouw.nl. Op de 
nieuwssite van Trouw kunt u altijd het 
laatste nieuws lezen. Maar u vindt er ook 
verdiepende stukken achter het nieuws. 
Speciale aandacht wordt er gegeven aan 
de onderwerpen religie&filosfie, groen, 
democratie, samenleving en cultuur.
 
De digitale versie van uw krant
Als abonnee van het Trouw heeft u gratis 
toegang tot de digitale krant. Dit is de krant 
op uw computer, tablet of smartphone in 
exact dezelfde vormgeving als de papieren 
krant. Van alle edities kunt u een digitale
versie lezen. Van maandag tot en met 
zaterdag staat de nieuwe digitale krant 
vanaf 6 uur ’s morgens voor u klaar voor 
gebruik op pc/mac, tablet en smartphone.
De digitale krant is te vinden op trouw.nl via 
de link. (links bovenin)
Wilt u uw digitale krant lezen op tablet 
of smartphone? Maak dan gebruik van 
de gratis Trouw Digitale Krant App. Deze 
is te downloaden in de App Store of via 
Google Play. Gedownloade kranten kunt 
u bovendien op een later moment offline 
lezen.

Zo heeft u toegang tot alle digitale 
producten van Trouw
Op het e-mailadres dat u heeft opgegeven 
bij uw abonnementsaanvraag, heeft u reeds 
van Trouw een bericht ontvangen om uw 
profiel te activeren. Volg de instructies in 
deze e-mail.
Dit doet u door het invullen van uw 
e-mailadres samen met een wachtwoord. 

Heeft u nog geen wachtwoord of bent u het 
wachtwoord vergeten?
Ga dan naar trouw.nl/wachtwoordvergeten.  
Volg de instructies in deze e-mail.

Nadat u bent ingelogd, heeft u direct 
toegang tot onze digitale producten en 
kunt u online diverse servicediensten gaan 
gebruiken.
Heeft u geen email ontvangen? Neem 
tijdens kantooruren contact op met de 
Klantenservice op 088 – 0561 588.

Als ingelogde abonnee kunt u onder 
andere:
•  Alle digitale edities van uw vertrouwde 

krant lezen via krant.trouw.nl. Bezoek 
krant.trouw.nl op uw smartphone en/
of tablet om de digitale krant app te 
installeren.

•  Gebruikmaken van de nieuws app. Deze 
kunt u downloaden voor iOs en Android in 
de betreffende app stores. Zoek op Trouw 
en u kunt de app downloaden

•  Onbeperkt artikelen lezen op Trouw.nl en 
de apps.

• Toegang krijgen tot Trouw.nl/topics.

Vragen?
Voor overige vragen of hulp bij inloggen 
of toegang tot digitale producten kunt u 
terecht op www.trouw.nl/service of neem 
tijdens kantooruren contact op met de 
Klantenservice:  088 – 0561 588

Ga naar trouw.nl/service

Ontdek Trouw digitaal

Pieter van Maele
PArAMArIbo

Nabestaanden die tranen van geluk
huilden, of elkaar breed lachend in
de armen vielen. De emoties in de
rechtszaal in Paramaribo liepen gis-
termiddag hoog op nadat de krijgs-
raad bekend had gemaakt dat het
proces inzakedeDecembermoorden
tegenhoofdverdachteDesi Bouterse
nog deze maand moet worden
voortgezet. Een controversiële am-
nestiewet uit 2012 is door de rech-
ters resoluut naar de prullenbak ver-
wezen.
Vier jaar lang al was het strafpro-

ces rond de Decembermoorden, de
standrechtelijke executie van vijf-
tien tegenstanders door hetmilitai-
re gezag in 1982, in juridisch drijf-
zand beland. Dat kwamdoordat het
Surinaamse parlement, waar de po-
litieke partij vanmoordverdachte én
president Bouterse de dienst uit-
maakt, in april 2012 een amnestie-
wet had goedgekeurd. Volgens die
omstredenwetmoest de vervolging
van alle verdachtenmeteenworden
gestaakt.
Sindsdien was het wachten op

het oordeel van een grondwettelijk
hof, dat van de krijgsraad de op-
drachthad gekregen te onderzoeken
of de amnestiewet al dan niet in
strijdwasmet de Surinaamse grond-
wet. Die bepaalt namelijk dat niet
mag worden ingegrepen in lopende
rechtszaken. Alleen: dat grondwet-
telijk hof moest nog worden opge-
richt.
Na de strafzaak ettelijkemalen te

hebbenuitgesteld, tevergeefswach-
tend op de instelling van dat hof,
nam de krijgsraad gisteren het heft
in eigen handen. De raad baseerde
zich daarbij op een wetsartikel dat
bepaalt dat ook ‘gewone’ rechters
wettenmogen toetsen.

Geen twijfel
Krijgsraadvoorzitter Cynthia Val-
stein-Montnor liet er daarna geen
twijfel over bestaan. Ze vonniste dat
de amnestiewetwel degelijk in strijd
is met de Surinaamse grondwet, en
dat het proces moet worden voort-
gezet op het punt waar het voor de
aanname van de amnestiewet was
beland.
Zodoende kreeg de aanklager

meteen de opdracht om op 30 juni
de strafeis tegenBouterse bekend te
maken. Een beslissingwaardoor zo-
wat iedereen in de zaal met stom-
heid was geslagen, al was het maar
omdat de rechterlijke macht hier-
mee toont dat de rechtsstaat nog

niet dood en begraven is. Deze zo-
veelste plotwending komt hoogst
ongelegen voor Desi Bouterse, die
als president steedsminder populair
is. Dat is een gevolg van de economi-
sche crisis waarin hij zijn land heeft
gestort door tijdens zijn eerste
ambtstermijn (2010–2015) bijna de
volledige dollarvoorraad van het
land te spenderen aan populaire, so-
ciale programma’s.
Het valt zeker niet uit te sluiten

dat de Surinaamse krijgsraad het
eenvoudiger vindt Bouterse te be-
rechten nu zijn steun bij het volk
aan het afkalven is.

Schuldig
“Eenvoudig gezegd heeft de krijgs-
raad de amnestiewet van tafel ge-
veegd. Ik verwacht daarom niks an-
ders dan dat de aanklager op de
eerstvolgende zitting zal conclude-
ren dat Bouterse inderdaad schuldig
is”, reageerde advocaat Hugo Essed,
raadsmanvandenabestaanden.Vol-

gens hem is het dan enkel eenkwes-
tie van maanden voordat Bouterse
zalworden veroordeeld voormoord,
liefst 34 jaar na de feiten.
“Uiteraard zijn we blij met deze

onverwachte ontwikkeling”, vertel-
de SunilOemrawsingh, neef van een
van de slachtoffers. “In een hoera-
stemming zijn we echter niet. Bou-
terse en zijn vrienden hebben de
macht, we kunnen verwachten dat
ze opnieuwobstakels zullen opwer-
pen in een poging de rechtsgang te
saboteren.”
De raadsman vanBouterse, Irvin

Kanhai, liet bij het verlaten van de
rechtszaal inderdaadmeteenweten
zich niet bij deze rechterlijke uit-
spraak te zullenneerleggen.Hij kon-
digde aan hoogstwaarschijnlijk be-
roep aan te tekenen. De raadsman
vanBouterse blijft bij het standpunt
dat enkel een grondwettelijk hof de
amnestiewet kan toetsen.

adVErtEntIE

adVErtEntIE
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DeceMberMoorDen Krijgsraad Suriname
veegt amnestiewet uit 2012 van tafel.
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Krijgsraad noemt amnestiewet
in strijd met grondwet

Proces Decembermoorden
wordt na vier jaar hervat

Op 30 juni strafeis tegen
hoofdverdachte Desi Bouterse
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Uw persoonlijke nieuwssite met alle journalistiek 
uit 13 kranten handig op 1 plek bij elkaar

 •  Alle journalistiek uit 13 kranten op 1 plek bij elkaar

 •  Handige leeslijsten navigeren u efficiënt door uw favoriete onderwerpen

 •  Laat u verrassen door keuzes van de redactie

 • Beschikbaar op web & app

 • Extra service gratis bij uw abonnement

 
Ga naar trouw.nl/topics

TOPICS vanaf nu bij uw abonnement

Ontdek
Hier vind je de 
suggesties van 
de redactie. Zo 
ontdek je elke 
dag artikelen uit 
anderen kranten 
die je normaal 
nooit leest.

Mijn Topics
Alle onderwerpen 
die je volgt in 
een overzicht.
 

Mijn nieuws
Hier vind je het 
laatste nieuws van 
alle onderwerpen  
die je volgt.

Zoeken
Zoek door alle 13 kranten 
op de onderwerpen die 
jij interessant vindt!

Aanbevolen 
door de redactie
Laat je verrassen 
door de redactie 
van je favoriete 
krant.
 

NIEUW

http://trouw.nl/topics


24 uur per dag en 7 dagen in de week 
online service
Met uw profiel heeft u ook toegang tot 
onze online service via trouw.nl/service. 
Via onze site kunt u bijvoorbeeld zelf een 
adreswijziging doorgeven. Verder kunt u 
ook heel eenvoudig de bezorging van uw 
krant tijdens uw vakantie stopzetten of de 
krant tijdelijk naar een ander adres laten 
doorsturen.

Contact 
Klantenservice Trouw
Postbus 859
1000 AW Amsterdam
Online: trouw.nl/service
Telefoon: 088 – 0561 588
Openingstijden: maandag t/m vrijdag
08.00 – 17.00 uur

Bezorging
Online: trouw.nl/bezorging
Telefoon: 088 – 0561599
Maandag t/m vrijdag
08.00 – 17.00 uur
Zaterdag
08.00 – 13.00 uur

Service

http://trouw.nl/bezorging


Topics

• Alle journalistiek uit 13 kranten op 1 plek bij elkaar
• Handige leeslijsten navigeren u efficiënt door uw 

favoriete onderwerpen
• Laat u verrassen door keuzes van de redactie
• Beschikbaar op web & app
• Extra service gratis bij uw abonnement
 
Ga naar trouw.nl/topics

Particulieren krijgen twee keer per jaar 50% 
korting op een mini-advertentie in Het Parool, 
het AD, de Volkskrant en Trouw. Bovendien krijgt 
u altijd 50% korting op blije berichten. Zoals 
een jubileum-, een huwelijks- of een geboorte-
advertentie.

Kijk voor mini-advertenties op 
www.persgroep.nl/minivoorabonnee

Kijk voor blije berichten op 
www.persgroep.nl/blijbericht 

Trouw Exclusief

50% korting op een blij 
bericht of mini-advertentie

Het online voordeelprogramma met acties die speciaal 
zijn geselecteerd voor u als Trouw-lezer. Hier vindt u 
exclusieve aanbiedingen, aantrekkelijke kortingen op 
producten en bijzondere evenementen.
 
Ga naar trouw.nl/exclusief en haal nog meer uit uw 
abonnement!
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