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De Belgische ex-premier Yves Le-
terme ontkende gisteren voor 
een commissie van het Belgische 
parlement dat hij de rechtsgang 
over de verkoop van Fortis heeft 
willen manipuleren. De rege-
ring-Leterme viel in december na 
beschuldigingen dat ze rechters 
onder druk had willen zetten 
over de verkoop van Fortis aan 
het Franse BNP Paribas. 

In de beruchte drankketen voor 
de jeugd wordt heus niet alleen 
maar gezopen. In Espelo, een Sal-
lands gehucht, komt eens in de 
twee weken dominee Siebe Roo-
zenboom langs. Niet voor het 
bier, maar voor God. ‘Wij brengen 
de kerk gewoon naar de jongeren 
toe.’ 

Hafid 
Bouazza

‘Ik ben de 
schijnheiligheid 

van alcohol kwijt.’

UIT & THUISEERST

God in de 
drankkeet

Simon Kuper over het nieuwe 
kolonialisme. 
Pagina 26

‘Alle grote 
toernooien 
terug naar 
de blanke
landen’

SPORT MANIPULATIE FORTIS

Yves Leterme
‘onschuldig’

21

Het IMF is bezorgd: Nederland ga-
randeert wel erg veel spaartegoe-
den en leningen van banken. Maar 
dat pakt tot nu toe wel goed uit. 

Jan-Hein Strop
AMSTERDAM...
Als de fi nanciële crisis een roulette-

spel is waar alle ontwikkelde landen 

aan meedoen, dan is minister Bos een 

big player. Hij heeft in vergelijking 

met andere landen een enorme berg 

fi ches naar voren geschoven, en staat 

nu aan de speeltafel gespannen te kij-

ken hoe het balletje rolt. 

De fi ches in dit spel zijn de kapi-

taalinjecties in de fi nanciële sector, 

met de overheidsgaranties op spaar-

tegoeden en leningen van banken als 

verreweg de grootste categorie. De tel-

ler van garanties staat op ruim 33 pro-

cent van het bruto nationaal product 

(meer dan 200 miljard). Daarmee 

neemt Nederland na Ierland en Zwe-

den wereldwijd de derde plek in, zo 

heeft het IMF becijferd.

Vooral de verhoging van de garan-

tie op spaartegoeden naar 100.000 

euro (‘depositogarantie’), ingegeven 

door het Icesave-debacle, draagt bij 

aan die hoge notering. Die maatregel 

is natuurlijk niet zonder risico. Mocht 

een bank omvallen, dan kan Bos weer 

zijn begroting aanpassen, maar dan 

wel meer dan een beetje. Het IMF zegt 

dat al die garanties een land als Ne-

derland de komende jaren potentieel 

meer dan 100 miljard kunnen kosten. 

Dat is 15 tot 22 procent van het bnp. 

Dat klinkt als veel, en dat is het ook, 

maar toch heeft de Nederlandse 

kredietwaardigheid er nauwelijks 

onder geleden. Dat valt af te lezen 

uit de rente die de staat moet beta-

len om geld te lenen op de zogehe-

ten kapitaalmarkt, iets wat Bos de 

laatste tijd wat vaker heeft moeten 

doen  dan voorheen. 

Als die rente sterk afwijkt van wat 

Duitsland betaalt, een land dat door 

investeerders traditioneel als veilig-

ste haven wordt gezien, is dat een 

teken dat die investeerders denken 

dat de kans is toegenomen dat de 

staat niet aan zijn verplichtingen 

(rentebetalingen en aflossingen) 

kan voldoen.

Lees verder op pagina 3

Crisis  Zorgen IMF om hoge overheidsgaranties lijken voorbarig

Big player Bos kan nog doorspelen
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Belgen?
                              geeft antwoord op pagina 24

Het is rustig in 
Noord-Ierland. En 
dat is niet hoe de 
Real IRA het wil. 

5

WERELD

Real IRA gaat 
gewoon door

Lees meer op pagina 2

   Lees verder op pagina 11 in onze Special Mobiliteit

Stopcontacten gezocht
Klinkt mooi hoor, al dat gepraat over elektrische auto’s. 

Maar als we willen dat ze blijven rijden, moeten we ze wel 
kunnen opladen. Ons elektriciteitsnet is nu te verouderd. 

Kapitaalinjecties 
in de fi nanciële 
sector zijn de 
fi ches in dit spel.
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In sommige drankketen doet de 
jeugd meer dan alleen zuipen. Over 
god praten, bijvoorbeeld.

Maaike Boersma
ESPELO...
Diep verscholen in de bossen van Es-

pelo, een Sallands gehucht dat de 

grootste sneeuwpop en het grootste 

paasvuur ooit op zijn naam heeft 

staan, staat op een boerenerf Keet 

Splo. Voor het raam van de voorma-

lige kantoorunit hangt een Grolsch-

vlag. Buiten geurt het naar mest. Bin-

nen hangen twintig pubers op oude 

banken, kletsend in een zwaar accent. 

Onder de tafel, waar de jongens hun 

bemodderde sportschoenen noncha-

lant op laten rusten, staan de kratten 

Grolsch. Duitse schlagermuziek 

klinkt uit de speakers. 

Kortom, een keet als alle andere. 

Naar schatting telt ons land er min-

stens 3.500: burenschuurtjes waar de 

plaatselijke jeugd samenkomt en 

waar, illegaal, alcohol wordt ver-

kocht. Veel gemeenten hebben moei-

te het drankgebruik van de jongeren 

in de keten onder controle te houden 

en hanteren een uitsterfbeleid of wil-

len de keten helemaal verbieden. An-

deren zien het sociale belang van de 

samenkomstplekken juist in, mits er 

strikte regels worden gehanteerd over 

brandveiligheid en alcoholgebruik. 

De eerste keetkerk
In Keet Splo staat vanavond wat bij-

zonders te gebeuren. Om kwart over 

acht stapt dominee Siebe Roozen-

boom het hok binnen. ‘Ik heb nog 

twee kratten boodschappen in mijn 

auto staan, wie helpt effe sjouwen?’ 

Een uit de kluiten gewassen jon-

gen springt op. Al acht jaar lang komt 

Roozenboom eens in de twee weken 

met een krat vol chips en frisdrank, 

bewust géén bier, met de 12- tot 18-

jarige jongeren bijeen in een van de 

keten in het buurtschap. Om over 

god te praten. En vanavond heeft Keet 

Splo een primeur: het gebouwtje 

wordt omgedoopt tot eerste ‘keet-

kerk’ van Nederland. 

De meeste jongeren hebben nog 

nooit een kerk van binnen gezien, 

vertelt Roozenboom, een kleine man 

in geruite blouse. ‘Daarom hadden 

wij dit idee bedacht. We brengen de 

kerk gewoon naar de jongeren toe.’

‘Ik ben gelovig opgevoed, maar de 

kerk, daar geef ik niet veel om’, zegt 

de 17-jarige Patrick, gekleed in oude 

spijkerbroek en capuchontrui. ‘Hier 

kun je lekker met je vrienden rond-

hangen, het zit tussen een keet en een 

kerk in. De kerk is niet veel an, maor 
hier ist wol gezellug’, vult een ander 

hem aan. 

De dominee neemt het woord: 

‘Keten hebben vaak een slechte repu-

tatie, dat er veel gedronken wordt 

enzo. Dat gebeurt ook wel, maar wij 

willen een positief beeld van de keet 

laten zien. We gaan deze keet nu wij-

den tot ‘keetkerk’.’ 

Daar heeft Roozenboom een hele ce-

remonie voor bedacht. Als iedereen 

zich buiten het gebouwtje verzameld 

heeft, plaatst een van de jongeren een 

zelfgemaakte torenspits met houten 

haan op het dak van de keet. 

Dan steekt de dominee de ‘keet-

kaars’ aan, die samen met de ‘keetbij-

bel’ in optocht naar binnen wordt 

gedragen. Na het rinkelen van de koe-

bel is de ‘keetdienst’ begonnen.

‘Vanavond gaan we het over mon-

keyman hebben, over schepping en 

evolutie’, zegt de dominee. Hij leest 

een korte samenvatting voor van de 

leer van Darwin. ‘Geloof jij dit’, vraagt 

hij. ‘Ja, ik geloof wel dat het zo gegaan 

is’, zegt Patrick stellig. ‘Natuurlijk 

niet’, valt een ander hem in de rede, 

‘dan waren Adam en Eva zeker de eer-

ste apen?’ 

Seksdienst
Het is tijd om uit de Bijbel te lezen. 

Een jongen met de zwarte aarde van 

het werken op het land nog onder 

zijn nagels, heeft de ‘keetbijbel’ in 

handen en leest voor uit Genesis 1. 

‘In het begin schiep God de hemel en 

de aarde.’ Sommige jongeren horen 

de bijbelpassage over de schepping 

voor het eerst. Na enige tijd discussi-

eren kunnen de meeste jongeren zich 

het beste vinden in de theorie dat de 

aarde tot stand  kwam door een com-

binatie van schepping en evolutie. 

Al het praten heeft dorstig ge-

maakt en de jongeren enteren de 

cola, terwijl de zakjes chips door de 

lucht vliegen. Vanavond geen bier, 

zegt de dominee. ‘Ik sta wel eens met 

mijn oren te klapperen, als ik hoor 

hoeveel ze drinken. Dat is een onder-

werp waar we het veel over hebben.’ 

Roozenboom praat in zijn tweeweke-

lijkse bezoek aan de keten namelijk 

vooral over die onderwerpen die de 

jongeren bezighouden en die ze zelf 

aandragen. ‘We hebben het de laatste 

keren over seks gehad. Je moet niet 

vertellen wat ze wel en niet mogen.’

Aan het einde van de avond 

spreekt Roozenboom een ‘keetgebed’ 

uit. Nadat iedereen met een hardop 

‘amen’ besluit, geeft Patrick nog even 

zijn mening over het gebed. ‘Da’s 

mooi kort.’ 1

Plattelandsjeugd  ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde’

Drankkeet wordt ‘keetkerk’ 

De dominee: ‘Ik sta wel eens met mijn oren te klapperen, als ik hoor hoeveel ze drinken.’ EELKE VERBOOM

Argus

‘De kerk, daar
is niet veel an,
moar hier ist 
wol gezellug.’

CDA wil meer kangoeroewoningen

Peter Middendorp doet als 
schrijver/journalist dagelijks verslag 
van zijn belevenissen in Den Haag.

Donker
Schiermonnikoog 

heeft gisteren urenlang 
zonder stroom gezeten.

V
oor het volgende grapje 
moet ik me vrijdag verant-
woorden voor de Raad voor 

de Journalistiek: ‘Niet dat ik iets te-
gen mongolen heb, of eigenlijk wel 
trouwens, waarom ook voorzichtig 
zijn, ze lezen toch niet mee.’

Ik dacht dat de Stichting Down-
syndroom de klacht had ingediend, 
maar er zit een echtpaar achter: Ro-
land en Larissa van Merwede. Met 
dit echtpaar is iets bijzonders aan de 
hand. Het voert een tweesporenbe-
leid.

Larissa schrijft brieven aan krant 
en Raad waarin zij beweert dat ik 
een dag voor haar heb verpest, 
mongolen heb beledigd, en ook dat 
21 maart Werelddownsyndroomdag 
is. ‘Het zou sportief zijn als de heer 
Middendorp als taakstraf een arti-
kel zou schrijven over mensen met 
Downsyndroom.’

Het bezorgen van een rotdag kan 
niet worden bewezen totdat Larissa 
met beeldmateriaal komt van haar 
gezicht op de bewuste rotdag, 
waarop duidelijk haar gezucht en 
gesteun zichtbaar is, het geklaag te-
gen onschuldige derden, misschien, 
zul je net zien, zijn daar wel mon-
gooltjes tussen.

Verder moet men zich voor ver-
meende belediging tot de rechter 
wenden. Een Raad voor de Journa-
listiek buigt zich over journalistieke 
zaken, en ik heb geen – en ik her-
haal: I had no – journalistieke relatie 
with that woman.

Roland zoekt intussen in alles wat ik 
schrijf naar regels waarmee hij mij 
op tegenspraak denkt te betrappen. 
Deze knipt en plakt hij op dubbelzij-
dig bedrukte A4’tjes en komt hij mij 
persoonlijk door de brievenbus du-
wen. ‘Geef toe dat je de strijd hebt 
verloren!’ schrijft hij erbij. ‘Geef toe! 
Geef toe!!’ 

In de jacht naar het heilige gelijk 
overtreden de gedupeerden wel va-
ker meer fatsoensnormen dan al-
leen de fatsoensnorm waarvan zij 
zo graag erkend willen zien dat die 
is overtreden. Gelukkig hoor ik er 
niet bij, maar er bestaan genoeg 
mensen die het scharrelen rond pri-
véadressen als intimiderend erva-
ren (‘Hij heeft mijn dag verpest.’).

Wel denk ik steeds: wat nu, als ik 
de deur opentrek, en ik sta oog in 
oog met Roland van Merwede? Wat 
gebeurt er dan? Geeft hij mij de 
brief? (‘Alsjeblieft, dat spaart weer 
een postzegel.’) Gaat hij de brief toe-
lichten? (‘Ik begrijp ook wel dat... 
Maar…’) Ontstaat er opwinding? 
Wordt er geduwd en getrokken? 
Geeft hij mij een slinger? Trekt hij 
mij naar de grond? Hoe sterk is Ro-
land eigenlijk? Hoeveel mongolen 
heeft hij meegenomen? 1

Voor vermeende 
belediging moet 
men zich tot de 
rechter wenden.
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NIEUW!

 Geladen geleverd, klaar voor gebruik!

 Geringe zelfontlading als je de batterij niet gebruikt!

  Ideaal voor je digitale camera, MP3-/MP4 
en Wii-/Xbox. 

NU BIJ

APREUTERS

Met het instorten van het Keulse 
stadsarchief is ook veel Nederland-
se informatie verloren gegaan, zegt 
onderzoeker Geert Janssen.

Pieter Sabel
AMSTERDAM...
Zijn treinkaartje was gekocht, het ho-

tel geboekt en alle verdere voorberei-

dingen waren getroffen om volgende 

week eens fl ink te gaan neuzen in het 

stadsarchief van Keulen. Totdat Geert 

Janssen, onderzoeker aan de Univer-

siteit van Leiden, zag dat het gebouw 

van het archief was gereduceerd tot 

een enorme hoop brokstukken. ‘Dat 

was wel even schrikken, ja.’ 

Janssen is bezig met een onder-

zoek naar Nederlandse, katholieke 

vluchtelingen die tijdens de Tachtig-

jarige Oorlog naar Keulen vluchtten 

om aan Willem van Oranje te ont-

snappen. ‘Er lag een schat aan infor-

matie, en het is maar de vraag of daar 

nog wat van terug te vinden is.’

Niet alleen gegevens van Neder-

landse vluchtelingen liggen onder de 

brokstukken, volgens Janssen. Keu-

len was tijdens de Middeleeuwen een 

aartsbisdom. Het stadsarchief bevatte  

dan ook kerkelijke archieven over de-

len die nu bij Nederland horen. Daar-

naast zijn gegevens over Nederlandse 

handelsbetrekkingen met de Rijnstad 

en archieven van de middeleeuwse 

universiteit, waar veel Nederlanders 

studeerden, verloren gegaan.

Hoewel, dat is nog even de vraag. 

‘Het zou natuurlijk kunnen dat er nog 

microfilms tevoorschijn komen. 

Maar met het digitaliseren van het 

archief was men in Keulen nog niet 

zo ver als bij archieven in Nederland.’ 

Volgens Janssen valt niet te zeggen 

wat er nog gevonden wordt, en wan-

neer. Berging van het ingestorte ar-

chief gaat zeker nog een jaar duren. 

‘Ik zal het voorlopig dus moeten doen 

met mijn aantekeningen.’ 1

Instorting Keulen
‘Informatieschat 
onder het puin’

Opruimen
De berging van het vlieg-

tuigwrak bij Schiphol
 is gisteren begonnen.

Vervolg van pagina 1...
Gelukkig voor Wouter Bos en de be-

lastingbetaler is onze reputatie nog 

prima: Nederland betaalt weliswaar 

meer dan Duitsland, maar het verschil 

is niet groot.

‘We zitten nog steeds voor in het 

Europese peloton’, zegt Guy Verberne, 

hoofdeconoom van Fortis Bank. ‘Ne-

derland profi teert van een ijzersterke 

reputatie op het gebied van overheids-

financiën. Ook is de economische 

uitgangspositie beter dan in veel an-

dere landen en geven we niet zo veel 

uit aan stimulering.’

Mooi voor Bos is dat garanties de 

schatkist nu niets kosten én dat ze lij-

ken te hebben gewerkt. Een zwaar aan 

het overheidsinfuus liggend bedrijf 

als ING zegt nog altijd een groei te 

hebben van spaartegoeden. Daar 

komt bij dat garanties op tegoeden bij 

Rabobank nauwelijks risicovol zijn: 

die bank behoort tot de meest winst-

gevende ter wereld, zo bleek vorige 

week.  

Bovendien: wat was het alternatief 

voor garanties? De nationalisatie van 

probleemkind ING is een gecompli-

ceerd avontuur, waarvan de afloop 

hoogst onzeker is en dat nog veel 

duurder kan uitpakken. Daar wil Bos 

de belastingbetaler als het even kan 

niet mee opzadelen.

Dat neemt niet weg dat ING een groot 

risico blijft, vooral omdat bij de inter-

nationale internetspaarbank ING Di-

rect zo’n 199 miljard euro is weggezet. 

Als mensen besluiten daar hun geld 

weg te halen, is Nederland de pineut. 

In Spanje, Italië, Frankrijk en Groot-

Brittannië heeft ING geen dochteron-

derneming opgezet, maar vallen de 

spaarbanken direct onder de Neder-

landse vennootschap. Dat betekent 

dat in het geval van een faillissement 

de Nederlandse staat voor 100.000 

euro per buitenlandse spaarder (!) 

garant staat – bij elkaar opgeteld een 

risico van maximaal 60 miljard euro. 

In de VS is ING Direct een aparte 

onderneming en deze valt dus niet 

onder het Nederlandse garantiestel-

sel. De dochter zou in principe failliet 

kunnen gaan, zonder dat de staat 

spaarders moet uitbetalen. Toch loopt 

Bos daar waarschijnlijk hetzelfde ri-

sico, omdat hij zich geen faillissement 

van de Amerikaanse dochter kan ver-

oorloven. Dat zou een bank run bij 

andere fi lialen kunnen veroorzaken 

en dan moet ING alsnog genationali-

seerd worden. 

‘Les jeux sont faits’, zegt de croupier 

dan aan de roulettetafel. Terug kan 

niet meer, alle fi ches blijven voorlopig 

op tafel. 1     

Crisis  ‘Uitgangspositie beter dan andere landen’

Nederland nog voorop in het peloton

ING blijft een groot 
risico. Bij ING 
Direct is zo’n 199 
miljard weggezet.

De Amerikaanse president Obama 
verruimt de mogelijkheden van 
stamcelonderzoek door de verbo-
den op subsidie voor dat onderzoek 
in te trekken. Hij maakt zo een einde 
aan de beperkingen die in 2001 wer-
den ingevoerd door zijn voorganger 
Bush. Die probeerde het gebruik van 
menselijke embryo’s bij stamcelon-
derzoek zoveel mogelijk te voorko-
men door fi nanciële steun te beper-
ken. 

Stamcelonderzoek

OBAMA GEEFT 
WEER GELD

Het schilderij van een naakte zwarte man van kunstenares 
Mirjam Visker heeft in Rotterdam voor veel klachten ge-
zorgd. Het schilderij hangt in Cultuurcentrum ‘t Klooster, 
samen met zestien andere werken van vrouwen met blote 

borsten. Daarover werd niet geklaagd. Visker vond het 
triest dat het multiculturele publiek dat het centrum be-
zoekt zo intolerant is. Het schilderij mag overigens wel ge-
woon blijven hangen. 1 ARIE KIEVIT

Naakte man mag lekker blijven hangen

Het verkeersincident waarbij de 
Zimbabwaanse premier Morgan Ts-
vangirai was betrokken, was een 
ongeluk. Dat zei de premier gisteren 
na terugkeer in Zimbabwe. Sinds 
het ongeval vrijdag, waarbij de 
vrouw van Tsvangirai overleed, zijn 
er veel speculaties dat het om een 
aanslag zou gaan. Volgens de pre-
mier is die kans te verwaarlozen. 

Zimbabwe

‘BOTSING WAS 
ONGELUK’

Vijf op de honderd weggebruikers 
reden vorig jaar te snel op de grote 
wegen. Het Korps Landelijke Politie-
diensten (KLPD) controleerde vorig 
jaar twintig miljoen weggebruikers. 
Dat resulteerde in een miljoen boe-
tes, van de in totaal 1,5 miljoen foto’s 
die de KLPD doorstuurde naar het 
Centraal Justitieel Incasso Bureau. 

Verkeerscontrole

EEN MILJOEN 
KEER TE HARD

Werknemers van vrachtwagenfa-
brikant DAF hebben gisteren inge-
stemd met een sociaal plan voor de 
170 medewerkers die worden ont-
slagen, na drie maanden onderhan-
delen tussen de vakbonden en het 
bedrijf. De medewerkers krijgen een 
ontslagvergoeding mee. DAF 
schrapt aan het einde van de werk-
tijdverkortingsperiode naar ver-
wachting minimaal 570 banen, om-
dat de vraag naar trucks is ingezakt.

Ontslagen DAF

INSTEMMING 
SOCIAAL PLAN
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De rechters in het grote liquidatie-
proces hanteren dezelfde methode 
als de verdachten: die van de harde 
aanpak. Mededogen hoeven de zwa-
re jongens niet te verwachten. 

Merel van Leeuwen
AMSTERDAM...
Een waslijst aan verzoeken deden de 

advocaten van de verdachten de afge-

lopen weken bij aanvang van het 

grote liquidatieproces. De rechtbank 

maakte daar gisteren in de bunker in 

Amsterdam-Osdorp korte metten 

mee: de eerste ronde was voor het 

Openbaar Ministerie. 

In totaal staan elf verdachten te-

recht, voor elf verschillende zaken 

met in totaal zeven dodelijke slacht-

offers. De moorden dateren van 1993 

tot de liquidatie van de Amsterdamse 

kroegbaas Thomas van der Bijl in 

2006. 

Een van de verdachten, Richard V., 

heeft de ongeneeslijke ziekte van 

Huntington, een erfelijke aandoe-

ning die de hersenen aantast. V. heeft 

door de aandoening geen controle 

meer over zijn lichaam waardoor het 

voor hem nagenoeg onmogelijk is de 

rechtszaak bij te wonen. 

V. heeft bekend dat hij in 1993 

twee Joegoslaven heeft vermoord in  

Ouderkerk. Ook die bekentenis heeft 

volgens zijn advocaat Daniël Fontein 

te maken met zijn ziekte. Fontein ver-

zocht de rechtbank zijn cliënt vrij te 

laten uit het gevangenisziekenhuis in 

Scheveningen zodat zijn moeder 

hem kan verzorgen. Nee, zei de recht-

bank, die eerst nader medisch onder-

zoek wil afwachten. 

Ook voor Ali A. en Sjaak B. was er 

slecht nieuws. Beiden zitten inmid-

dels twee jaar in voorarrest, de eerste 

vanwege betrokkenheid bij de moord 

op Kees Houtman in 2005, terwijl B. 

wordt gezien als de man die de wa-

pens leverde. De gevangenhouding is 

uitgebreid met verdenking van deel-

name aan een criminele organisatie 

en Ali A. wordt ook verdacht van wit-

wassen. 

‘Een beetje ontmoedigend’, was 

de reactie van advocaat Marnix van 

der Werf. De toon van het proces is 

hiermee volgens hem wel gezet. Van-

daag wordt gesteggeld over de deal 

die het OM heeft gesloten met kroon-

getuige Peter la Serpe. 1

Misdaad
Harde lijn in 
liquidatieproces

Camil Driessen 
ROTTERDAM ...
De werkloosheid nadert dit jaar waar-

schijnlijk de tien procent, maar mi-

nister André Rouvoet is al bezig met 

de problemen die ontstaan als de ar-

beidsmarkt ooit weer aantrekt. Heeft 

hij niks beters te doen? 

Grote rode ballonnen, een podi-

um met hippe witte armstoelen en 

buitenproportioneel veel werkende 

moeders. De minister voor Jeugd en 

Gezin sprak gisteren in een afgeladen 

oude elektriciteitsfabriek in Rotter-

dam zijn eigen Conferentie Werken-

de Gezinnen toe. Het draaide alle-

maal rond de vraag hoe we ervoor 

kunnen zorgen dat Nederlanders 

werk en kinderen beter kunnen com-

bineren. ‘Een cultuurverandering’, 

was het antwoord. 

Inclusief gastheer Rouvoet gaven 

maar liefst vier kabinetsleden acte de 

présence. Staatssecretarissen Jette 

Klijnsma (Sociale Zaken), Sharon 

Dijksma (OCW) en minister Ronald 

Plasterk (OCW) lieten de crisis een 

middag links liggen om te pleiten 

voor meer keuzevrijheid voor gezin-

nen bij de afstemming van werk en 

privé. Plasterk: ‘We moeten af van het 

beeld: vrouwen die werken zijn geen 

goede moeders en mannen die deel-

tijd werken zijn niet ambitieus.’ 

Voor de conferentie had het mi-

nisterie van Jeugd en Gezin onder-

zoek laten uitvoeren. En wat blijkt? 

Werknemers willen meer thuis wer-

ken en op fl exibele tijden. Maar hoe-

wel er veel regelingen bestaan, wor-

den ze niet toegepast vanwege de 

bedrijfscultuur. Vooral in de industrie 

en bouw is nog veel verbetering mo-

gelijk. 

Man, ik moet overleven
Dat buiten de kredietcrisis woedt, 

deerde niemand. Rouvoet: ‘Als we nu 

niks doen hebben we straks de moge-

lijkheden niet.’ Voorzitter van MKB 

Nederland Loek Hermans sloot zich 

bij hem aan, al hoort hij regelmatig 

van ondernemers: ‘Man, ik ben bezig 

te overleven.’  

Volgens Rouvoet waren medewer-

kers van zijn ministerie vooraf 

‘doodsbang’ dat de bijeenkomst zou 

worden weggedrukt in het geweld 

van de wereldwijde fi nanciële crisis, 

maar niks bleek minder waar. ‘Ieder-

een is er’, zei de minister met een 

twinkeling in zijn ogen. 

Iedereen die het met hem eens is, 

was er inderdaad: FNV, CNV, MKB 

Nederland, SER. Vertegenwoordigers 

van de achterblijvende sectoren in-

dustrie en bouw namen geen plaats 

op de hippe witte stoelen. Daarmee 

verdween naar de achtergrond dat 

sommige beroepen en sectoren nu 

eenmaal minder geschikt zijn voor 

fl exibel werk. 

Kritische noten
Beleidsadviseur van de detailhandel 

Han van Baarsen: ‘Er zijn een hoop 

dingen besproken die voor onze ach-

terban niet relevant zijn. Thuiswer-

ken? Tja, er moet toch iemand in de 

winkel staan.’ Onderzoeker Caroline 

de Groot van de Universiteit van 

Utrecht: ’We zien hier de sectoren die 

voorlopen.’ Het waren enkele kriti-

sche noten op een Conferentie van 

gelijkgestemden. 1

Conferentie  Werkende gezinnen   

André en co denken 
al aan mooie tijden
Het halve kabinet liet de crisis voor wat-ie was om na 
te denken over hoe onze gezinnen er straks uit zien.

‘Er zijn een hoop 
dingen besproken 
die voor ons niet 
relevant zijn.’

De politiekorpsen doen veel te wei-
nig om meer vrouwen en allochto-
nen te werven. Dat blijkt uit een on-
derzoek van de Inspectie Openbare 
Orde en Veiligheid. Het rapport stelt 
dat de politiekorpsen slechts een-
derde van alle beschikbare metho-
den inzetten om vrouwen en alloch-
tonen aan te trekken. 

Vrouwen in uniform

‘POLITIE DOET 
TE WEINIG’ 

Kleine cafés zonder personeel moe-
ten zelf kunnen kiezen of er gerookt 
mag worden. Ze zouden een onthef-
fi ng van het rookverbod aan moe-
ten kunnen vragen, omdat ze niet 
het geld hebben voor een rookruim-
te.  Dat zal de SP vandaag voorstel-
len in overleg met minister Klink 
(Volksgezondheid) over het rook-
verbod.

Kleine café’s

VAN SP MAG 
ROKEN WEL 

Burgemeester Han Polman van Ber-
gen op Zoom deed gisteren aangifte 
van bedreiging. Aanleiding is het 
zinnetje ‘Dood aan Han Polman’ dat 
afgelopen weekeinde op het bevel 
tot sluiting van coff eeshop Miami 
werd geschreven. In januari besloot 
Polman dat Miami vier maanden 
dicht moest omdat de coff eeshop 
meer dan de toegestane 500 gram 
softdrugs in voorraad had. 

Sluiting coff eeshop

BURGERVADER 
BEDREIGD

Rouvoet was doodsbang dat de bijeenkomst verpest zou worden. WFA

ANP
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De rijkste vrouw van Duitsland 
werd afgeperst door een Zwitserse 
gigolo. 

ANP...
De 44-jarige Zwitser Helg Sgarbi is 

gisteren door een rechtbank in Mün-

chen veroordeeld tot zes jaar cel we-

gens poging tot afpersing en bedrog. 

De man wist vier rijke vrouwen, on-

der wie BMW-grootaandeelhouder 

Susanne Klatten (46), voor in totaal 

9,4 miljoen euro af te persen.

Klatten, de rijkste vrouw van 

Duitsland, had geregeld seks met 

hem. Hij liet de ontmoetingen fil-

men. In 2007 vertelde de gigolo dat 

hij werd afgeperst door de Italiaanse 

maffi a, waarop Klatten hem 7,5 mil-

joen euro gaf. Toen hij 49 miljoen 

voor de fi lmpjes vroeg, stapte ze naar 

de politie. 1

Duitsland
Zwitserse gigolo zes jaar de cel in

Ze rekruteren nog 
altijd jongeren, 
kopen wapens en 
trainen.

De Real IRA heeft weer slachtoffers 
in Noord-Ierland gemaakt. ‘Het zijn 
criminelen die de Republikeinse 
zaak als dekmantel gebruiken.’

Sanne Rooseboom
LONDEN...
Laf, crimineel, geobsedeerd met zich-

zelf, misschien zelfs psychisch niet 

helemaal in orde. De Noord-Ieren 

die zondag twee Britse soldaten 

doodschoten, kunnen op weinig be-

grip rekenen. 

Katholieken en protestanten her-

dachten de slachtoffers gisteren geza-

menlijk in Antrim, de plaats vlakbij 

Belfast waar gemaskerde mannen 

twee jonge Britse militairen dood-

schoten. Ze sloegen hun slag toen de 

militairen een bestelde pizza ophaal-

den bij het hek van hun legerbasis. 

Dat de pizzakoeriers ook werden 

neergeschoten (een van hen is nog in 

kritieke toestand), was prima, ver-

klaarde de Real IRA, die de aanslag 

heeft opgeëist. De koeriers collabo-

reerden immers met de bezetter.

De oorlog gaat verder
Het lijken woorden uit vervlogen tij-

den, collaboreren met de Britse be-

zetter. Al twaalf jaar waren er geen 

aanslagen op Britse militairen in 

Noord-Ierland. Maar voor een kleine 

groep militanten duurt de oorlog 

voort. Óglaigh na hÉireann noemen ze 

zichzelf, strijders van Ierland. 

De Real IRA, een katholieke ter-

reurgroep die zich verzet tegen het 

vredesproces in Noord-Ierland, werd 

opgericht in 1997. Een jaar later za-

ten ze achter de bomaanslag in 

Omagh waarbij 29 mensen omkwa-

men. Ze proberen het elk jaar wel een 

paar keer: eind januari werd nog een 

autobom in Castelwellan onschade-

lijk gemaakt. In 2002 viel het laatste 

dodelijke slachtoffer; een loodgieter 

op een legerbasis overleed toen een 

bom in een lunchpakket ontplofte. 

De leider van de Real IRA, Michael 

McKevitt, zit twintig jaar in de cel we-

gens terrorisme. Volgens de aankla-

gers wou hij ook de vroegere Britse pre-

mier Tony Blair vermoorden. 

In een recent rapport van The In-

dependent Monitoring Commission 

(IMC) wordt gewaarschuwd voor een 

paar honderd agressieve oud-IRA-le-

den. Ze rekruteren nog altijd jonge-

ren, kopen wapens, trainen. ‘Eigen-

lijk is het een groep criminelen die de 

Republikeinse zaak als dekmantel 

gebruikt’, concludeert de IMC. Wa-

penhandel, ontvoeringen, afpersing, 

witwassen en gewapende overvallen 

zijn zaken die goed draaien bij een 

beetje gewapende strijd. 

De Real IRA valt militairen aan om 

een tegenreactie uit te lokken, denkt 

Gerry Adams, leider van Sinn Féin, de 

politieke tak van de IRA. ‘De Real IRA 

wil terug naar de tijd dat er Britse sol-

daten door onze straten liepen. Ze 

willen weer conflict.’ 1

Noord-Ierland  Weinig begrip voor aanslag

Voor Real IRA gaat 
de oorlog verder

Soldaten uit de VS tijdens hun gezamenlijke oefening met het leger van Zuid-Korea. EPA

De Amerikanen hebben maar liefst 
26.000 militairen ingezet voor een 
‘defensieve’ training in Zuid-Korea. 
Dat ziet Noord-Korea heel anders.

Redactie buitenland
AMSTERDAM...
Noord-Korea gaat weer helemaal 

door het lint nu de Verenigde Staten 

en Zuid-Korea op het schiereiland 

aan een gezamenlijke militaire oefe-

ning zijn begonnen. Pyongyang 

draaide gisteren een militaire hotline 

met Seoul dicht en liet via de staats-

media weten dat het regime zijn leger 

gevechtsklaar heeft gemaakt.

Het land sloot bovendien de grens 

voor honderden Zuid-Koreanen die 

in een industriële zone in de Noord-

Koreaanse grensstad Kaesong wer-

ken. En dreigde met oorlog als ie-

mand de aangekondigde lancering 

van een ‘vreedzame’ satelliet durft te 

saboteren. 

Volgens waarnemers probeert Kim 

Jong-il met zijn acties de aandacht 

van president Barack Obama te trek-

ken. Die gaf Pyongyang tijdens zijn 

campagne kennelijk de indruk dat 

toenadering in het verschiet lag. Mi-

nister van Buitenlandse Zaken Hilla-

ry Clinton waarschuwde echter on-

langs dat de betrekkingen niet zullen 

verbeteren als Noord-Korea zijn plan-

nen voor een atoomwapen niet op-

geeft. Analisten menen dat Kim later 

deze maand of in april een satelliet of 

langeafstandsraket zal lanceren, het-

geen in strijd zou zijn met een resolu-

tie van de VN Veiligheidsraad. 1

Noord-Korea  Militaire oefening VS en Zuid-Korea

Pyongyang legt communicatie stil
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Professor Samdhong Rinpoche in zijn werkkamer. PAUL HILKENS

Femke van Wiggen...

Z
ijn voorlichter maakt 

een zitje op het dak 

van het regeringsge-

bouw van het Tibe-

taanse parlement in 

ballingschap, ver-

scholen in de heuvels 

van Dharamsala, India. Het gebouw 

lijkt in de verste verte niet op een wes-

terse zetel van hoogwaardigheidsbe-

kleders. In het enige toilet binnen 

staat een forse laag van wat hopelijk 

water is. De betonnen ruimtes van dit 

pand, gelegen aan een onverhard 

weggetje waar koeien overheen lo-

pen, ontberen sowieso iedere luxe. 

Laat staan dat borden je de weg naar 

dit voor Tibetanen wereldwijd toch 

zeer belangrijke gebouw wijzen. 

Trouwe vrienden

De 69-jarige Samdhong Rinpoche, 

sinds acht jaar de premier van de Ti-

betaanse regering in ballingschap, 

gaat me voor, de trappen op naar het 

dak. Grijze sokken in zwarte plastic 

badslippers steken onder zijn diep-

rode pij uit; met stramme kuiten 

beent hij gedecideerd omhoog. Een-

maal boven wijst hij me op het fan-

tastische uitzicht over de vallei rond 

Dharamsala. Beneden ons in de 

smalle straten hangt de was, links ver-

derop wapperen Tibetaanse gebeds-

vlaggen in de wind. Terwijl we op de 

klaargezette eenvoudige stoelen gaan 

zitten, kijkt professor Rinpoche naar 

zijn voeten en zegt: ‘Mijn trouwe 

vrienden.’

De dalai lama zegt altijd dat hij ‘A 
simple monk, no more no less’ is. Samd-

hong Rinpoche kan niet anders dan 

dat gevoel onderschrijven, benadrukt 

hij terwijl hij me aankijkt met zijn ijs-

blauwe ogen. Samdhong Rinpoche is 

ook de op een na belangrijkste Tibe-

taan ter wereld – premier van de Tibe-

taanse regering in ballingschap, boe-

zemvriend en vaste raadsman van de 

dalai lama. Maar bovenal die dood-

normale monnik.

Hoe paradoxaal is het dan dat hij 

meer dan eens het chanten moet la-

ten omdat er werk aan de winkel is? 

‘Erg. Maar wees gerust, het ochtend-

gebed mis ik nooit.’ Iedere morgen 

staat hij om vier uur op en bidt dan 

tot in ieder geval half zeven. ‘Thuis, 

om de hoek.’ Hij wijst met een ex-

treem lange pinknagel naar een on-

beduidend bouwsel op de heuvel: 

‘Sinds ik premier ben woon ik dáár.’ 

Samdhong Rinpoche was in 2000 

net gepensioneerd. Hij leefde in het 

zuiden van India en adviseerde de 

dalai lama en diens in 1990 opge-

richte symbolische parlement in bal-

lingschap op afstand. Genieten van 

zijn oude dag, dat wilde hij gaan 

doen. Niet voor niets zag hij af van al 

zijn officiële functies. ‘Ik ging naar 

Bangalore om van mijn oude dag te 

genieten.’ Een beetje praten met men-

sen over de Tibetaanse cultuur, zijn 

broer vaker zien, de geschriften van 

Ghandi herlezen, dat werk.

Het mocht niet zo zijn: in 2001 

vroeg de dalai lama, met wie hij pre-

cies vijftig jaar geleden Tibet ont-

vluchtte, hem om een gunst. Wilde 

hij zich alsjeblieft kandidaat stellen 

voor de eerste democratische verkie-

zingen van de regering in balling-

schap? Een belangrijke missie, bena-

drukt Samdhong Rinpoche, want met 

het democratiseren van deze regering 

bereidt de dalai lama zijn volk voor 

op een toekomst zonder hem – en 

mét Samdhong Rinpoche. Mocht de 

dalai lama binnenkort overlijden dan 

zal de Chinese regering een reïncar-

natie aanwijzen, wat voor Tibetanen 

onaanvaardbaar is. ‘Ik heb er een 

week over nagedacht en toen inge-

stemd. Ik pleit al mijn hele leven voor 

een democratisch systeem voor de 

Tibetanen. Ik heb dit lot geaccep-

teerd, dus offer ik mezelf op.’ 

Premier
Daar dacht de Tibetaanse diaspora 

hetzelfde over: Samdhong Rinpoche 

werd met 85 procent van de stemmen 

gekozen tot de allereerste Kalon Tri-

pa, de Tibetaanse term voor eerste 

minister. In juni 2006 werd hij herko-

zen, nu met 91 procent van de stem-

men. Zijn boodschap was duidelijk: 

geen verandering in de politieke lijn, 

we blijven streven naar een auto-

noom Tibet en niet naar een onaf-

hankelijk Tibet. Ondanks dat dit be-

leid de afgelopen jaren geen zichtbaar 

resultaat heeft opgeleverd. Integen-

deel: precies een jaar geleden sloeg 

het Chinese leger een nieuwe opstand 

in Tibet hard neer. De hoop dat het 

olympisch jaar voor een doorbraak 

in de Tibetkwestie zou zorgen bleek 

ook vals, sterker nog, er wordt nu al 

helemaal niet meer onderhandeld. 

Kortom: sinds de gesprekken van de 

dalai lama en China in 1979 is de Ti-

betaanse gemeenschap eigenlijk geen 

steek verder. 

Reïncarnatie

Samdhong Rinpoche lacht gefor-

ceerd: ‘Frustratie staat een monnik 

niet.’ Hij lacht weer, maar zijn ogen 

blijven onveranderd. ‘Geïrriteerd, dat 

ben ik wel.’ Hij nuanceert: ‘Zestig jaar 

is voor een individu lang, voor een 

natie niet. We moeten volhouden, 

misschien nog wel honderd of twee-

honderd jaar. Als het morgen niet 

gebeurt, dan overmorgen wel…’ 

Samdhong Rinpoche werd als Lob-

sang Tenzin in 1939 in Jol in Oost-

Tibet geboren. Op zijn vijfde wordt 

hij herkend als de reïncarnatie van de 

4e Samdhong Rinpoche. Een leven in 

kloosters volgt. ‘Ik ben nooit een krij-

ger geweest, ik ben van nature heel 

zacht.’ Zijn oudere broer, die als enige 

met Samdhong Rinpoche hun vader, 

twee moeders, zes zussen en twee 

broers heeft overleefd, dát is pas een 

vechter. ‘Hij is nu 80 en woont god-

zijdank inmiddels ook in India. Ja-

renlang vocht hij als guerrilla tegen 

China, hij is mijn tegenpool.’ Toen de 

Chinezen in 1959 de kloosters van 

de Tibetaanse hoofdstad Lhasa bin-

nenvielen, vluchtte Samdhong Rin-

poche, net als de dalai lama. ‘Sinds-

dien zijn we broers, ik zie hem 

meerdere malen per week.’

Na zijn vlucht zet Rinpoche zich 

meteen in voor de Tibetaanse ge-

meenschap: hij geeft les aan meer-

dere religieuze opleidingen en wordt 

hoofd van het Central Institute of Hi-

gher Tibetan Studies in Varanasi. Nu 

als premier draagt hij zorg voor het 

onderwijs en de gezondheid van alle 

Tibetanen in ballingschap. Ook wil 

hij zijn volk op een milieuvriende-

lijke manier zelfvoorzienend te ma-

ken en vecht hij geweldloos voor een 

betere toekomst voor zijn land – met 

of zonder de dalai lama. ‘Hij moet 

nog een jaar of vijftien leven. Dat 

moet. Hij kan het Tibetaanse volk ge-

woon niet achterlaten zonder na-

tuurlijke opvolging.’ 

Bijna net zo mooi 

Dan knippert Samdhong Rinpoche 

met zijn ogen, herhaalt nog eens de 

woorden ‘Dat moet’ en kijkt naar zijn 

voeten, die hij naast zijn slippers 

heeft gezet.‘ Echt, deze slepen me nog 

wel wat jaren mee hoor, dus de dalai 

lama kan ook nog even vooruit.’ Dan 

staat Samdhong Rinpoche in een 

vloeiende beweging op uit zijn stoel 

en tuurt om zich heen de heuvels in, 

voor hij de trappen afdaalt naar zijn 

werkkamer: ‘Mooi hier hè?’

Weer die pinknagel. ‘Niet zo mooi 

als in Tibet, maar toch…’ 1

Vermist
Ruim 1.200 Tibetanen worden vermist sinds China 

vorig jaar hardhandig de orde herstelde in Tibet, 
aldus de International Campaign for Tibet.

Rellen
Sinds de rellen op 10 maart vorig jaar in TIbet zijn er 

zeker nog 130 protestbetogingen geweest 
in de officieel Chinese streek. 

Herdenking
Vandaag wordt herdacht dat de Tibetanen op 10 

maart 1959 tegen de Chinese bezetting in opstand 
kwamen. Een week later vluchtte de dalai lama. 

Tibet  Samdhong Rinpoche

‘Frustratie 

staat een 

monnik niet’

‘De dalai lama 
moet nog 
een jaar of 
vijftien leven. 
Dat moet. 
Hij kan het 
Tibetaanse 
volk niet 
achterlaten 
zonder 
natuurlijke 
opvolging.’

Hij is de stille kracht achter de dalai 
lama, premier in ballingschap 
van het Tibetaanse volk. ‘Zestig 
jaar onderdrukking is voor een 
individu lang, voor een natie niet.’
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In Business
KOSTER EN JOJANNEKE

Kromme vloer 
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Redactie economie
AMSTERDAM...
BinckBank heeft het aantal klanten 

in 2008 fl ink zien groeien. Zowel 

in Nederland als in België nam het 

aantal rekeninghouders fl ink toe. 

Ook in Frankrijk wist de online be-

leggersbank goede zaken te doen. 

Eind 2008 had BinckBank ruim 

284.000 rekeninghouders. Ruim 

eenderde meer dan eind 2007. In Bel-

gië groeide de bank met 64 procent 

tot ruim 22.000 klanten en in Frank-

rijk, waar BinckBank vorig jaar be-

gon, werden ruim drieduizend klan-

ten binnengehaald. Het aantal 

transacties dat de klanten deden 

groeide tot ongeveer 6,8 miljoen, een 

stijging van 7 procent. 1

Beleggen
Veel nieuwe klanten voor Binck

‘Exclusiviteit 
verkoopt altijd. 
Wie wil nou geen 
huis bij het strand?’

’s Werelds belangrijkste centrale-
bankiers zien tekenen dat het her-
stel van de wereldeconomie nadert. 
Dat zei de president van de Europese 
Centrale Bank (ECB), Jean-Claude 
Trichet, gisteren. Volgens Trichet 
worden verschillende positieve ont-
wikkelingen onderschat. Hij wees 
daarbij op de gedaalde prijzen van 
olie en andere grondstoff en, de eco-
nomische stimuleringsplannen van 
overheden en de renteverlagingen. 

Kredietcrisis

TRICHET ZIET 
HERSTEL

Unilever 
Topman Polman krijgt 

1,7 miljoen euro voor 
drie maanden werken.

Ondanks de wereldwijde malaise op 
de huizenmarkt, worden er in ons 
land nog steeds nieuwe projecten 
ontwikkeld.

Sarah Maso
AMSTERDAM...
‘De recreatiewoning als tweede huis 

in Nederland staat volop in de be-

langstelling’, meldt de website van 

Second Home International, de beurs 

die komend weekend zijn 25ste edi-

tie heeft. Die ontwikkeling op zich is 

niet vreemd: nu mensen minder te 

besteden hebben is het huren van een 

vakantiehuis in eigen land een voor 

de hand liggend alternatief voor de 

verre reis. Maar dat er ook nog steeds 

nieuwe projecten voor recreatieve 

kóópwoningen worden gelanceerd, 

is op zijn minst verrassend te noe-

men. Wie gaat daar in deze tijd zijn 

geld in steken?   

Een van de initiatieven voor nieu-

we tweede huizen is Bodelaeke, een 

relaxpark midden in een natuurreser-

vaat bij Giethoorn, waar 191 wonin-

gen moeten verrijzen – althans, zo-

veel staan er op de maquette. De 

daadwerkelijke woningen moeten 

nog worden gebouwd, en of dat ge-

beurt hangt af van het aantal kopers. 

‘Dat blijft natuurlijk spannend’, 

zegt woordvoerder Titus van den 

Hurk, ‘maar het ziet er goed uit. Tot 

nu toe hebben zich meer dan hon-

derd serieuze gegadigden gemeld die 

een optie hebben genomen. Met 

name de uniekere plekjes, de perce-

len die omgeven worden door water, 

riet en natuur, zijn al vergeven.’ 

 ’Exclusiviteit laat zich altijd verko-

pen’, zegt Marco van Belzen met een 

grote vanzelfsprekendheid. Hij is ver-

bonden aan het project Poort van 
Bloemendaal. ‘Wij hebben aan het 

mooiste stukje strand van Nederland 

twaalf luxe appartementen gebouwd 

die elk een prachtig uitzicht over de 

Noordzee en de nabijgelegen Kenne-

merduinen hebben. Wie wil dat nou 

niet?!’

Als dat nog niet voldoende reden 

is, dan kan ook een volledig fi nancie-

ringsarrangement de koper over de 

streep trekken. ‘De hypotheek kan 

voor honderd procent afgesloten 

worden tegen een zeer aantrekkelijke 

rente.’ Ondanks het optimisme van 

Van Belzen gaat het nog niet heel rap 

met de verkoop. Er zijn pas drie ap-

partementen verkocht. 

De groeiende interesse van pro-

jectmakelaars en kopers is te verkla-

ren. ‘Het is een goed alternatief voor 

onzekere aandelen en obligaties’, 

zegt Cees Swank, Formulemanager 

Buitenlandhypotheken bij ING. ’Veel 

projectfinanciers krijgen een gega-

randeerde opbrengst. Bovendien is 

het een laatste kans. In de nabije toe-

komst wordt aan de bouw paal en 

perk gesteld vanwege  milieu en ruim-

telijke ordening. Het is trouwens he-

lemaal niet zo dat Nederland het op 

dit moment beter doet dan de buiten-

landse huizenmarkt. Nederland doet 

het óók goed, en dat heeft alles te ma-

ken met een veilige belegging.’ 1

Investeren  Groeiende interesse

Tweede huis in plaats van aandelen

Een impressie van De Bodelaeke bij Giethoorn, een project van 191 woningen in een natuurreservaat. 

Over een paar weken is het zover: 
dan is de postmarkt volledig vrij. 
TNT kijkt vooruit en verlaagt de lo-
nen van postbodes met 15 procent.

Mathijs Rotteveel
AMSTERDAM...
Op 1 april komt het er eindelijk van: 

de Nederlandse postmarkt gaat vol-

ledig open. De buitenlandse prijs-

vechters als Sandd en Selektmail 

barstten in gejuich uit. Vanaf komen-

de maand kunnen zij na jaren knok-

ken eindelijk ook brieven onder de 

50 gram gaan bezorgen. Ook de ban-

ken, verzekeraars en de Belasting-

dienst juichten. Zij kunnen hun brie-

ven eindelijk door die goedkopere 

concurrenten van TNT laten bezor-

gen. Voor de postbodes was het giste-

ren echter een dag van diepe droefe-

nis. Zij moeten het de komende jaren 

– mede door die liberalisering – doen 

met 15 procent minder loon.

Dit jaar leveren de postbodes en 

sorteerders al 5 procent van hun loon 

in. De komende jaren gaat het loon in 

totaal met 15 procent achteruit. Dat 

heeft TNT gisteren met de vakbonden 

afgesproken. Ondanks dit op het eer-

ste oog bedroevende onderhande-

lingsresultaat is onderhandelaar San-

der Martins van Abvakabo tevreden. 

‘We hielden rekening met een inkt-

zwart scenario met veel ontslagen’, 

zegt hij. ‘De loonsverlaging gaat ge-

paard met een werkgelegenheidsga-

rantie van drie tot zes jaar. Met deze 

overeenkomst hebben we voorko-

men dat ruim 10.000 mensen een 

uitkering ingaan.’

Desondanks is SP-Kamerlid 

Sharon Gesthuizen erg teleurgesteld 

in de vakbonden. Via haar website 

reddepostbode.nl krijgt ze veel e-

mails van postbodes ‘die niet alleen 

teleurgesteld zijn in hun werkgever, 

maar ook in de vakbonden’. Daarom 

heeft ze de rol van de bonden overge-

nomen en roept ze alle boze postbo-

des op om te gaan staken. ‘Als ze actie 

ondernemen, gaan wij ze ondersteu-

nen. Ze voelen zich in de steek gela-

ten, maar de SP staat achter hen!’

Gesthuizen beschuldigt TNT’s 

concurrenten Sandd en Selektmail 

ervan hun medewerkers onder het 

minimumloon te betalen. ‘Veel me-

dewerkers werken daar op basis van 

stukloon. Die halen het minimum-

loon niet. En dat is verboden.’

Volgens Timo van Spellen, com-

mercieel manager van Selektmail, 

ziet Gesthuizen spoken. ‘Voorwaarde 

voor de liberalisering was dat wij een 

cao moesten regelen voor onze werk-

nemers. Dat doen wij dus.’ Hij ziet 

zijn bedrijf niet als hoofdschuldige 

voor de loonsverlagingen bij zijn 

grote concurrent. ‘De toegenomen 

concurrentie is maar van weinig in-

vloed. Er wordt gewoon minder post 

verstuurd. Daar zit voor TNT het 

grootste probleem.’ 1

Postmarkt  Postbodes sturen boze e-mails

TNT verlaagt loon 
met 15 procent  

De houten vloeren in Carice van Houtens 
huis krulden omhoog. De actrice sleept haar 
interieurdesigner voor de rechter.
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Bron koersgegevens:

Financiële bijsluiter: De Pers geeft advies over het kopen 
en verkopen van aandelen. Bedenk echter: deze adviezen 
verschijnen in een krant waarvan de hoofdredacteur z’n 
geld op een IJslandse bank had gezet. Mocht u zich über-
haupt al aan aandelen wagen in deze tijd: het navolgen 
van onze adviezen is GEHEEL VOOR EIGEN RISICO!

B
odemonderzoeker Fugro is in 
de loop der jaren altijd een 
mooi aandeel geweest. Het 

wist steeds te profiteren van  de eeu-
wige jacht  van oliemaatschappijen 
op nieuwe olievelden.  Maar ook deze 
zijn door de wereldwijde malaise hui-
veriger geworden om te investeren. 

Olieproducenten steken dit jaar 
ruwweg zo’n 50 miljard dollar minder 
in de jacht naar nieuwe oliegebieden. 
Hun investeringsbudgetten krimpen 
in 2009  daarmee met zo’n zes pro-
cent. En dat lijkt slecht nieuws voor 
Fugro, want je zou denken dat dat be-
tekent dat er minder  te doen is voor 
het bedrijf uit Leidschendam. Niets 

blijkt minder waar. Het  ingenieurs-
bureau, dat wereldwijd werkt voor 
de olie- en gasindustrie, zegt weinig 
te merken van de teruggang in in-
vesteringen omdat het vooral voor 
de grote oliemaatschappijen werkt. 

De afname komt vooral op het 
conto van de kleinere producenten. 
Die hebben in toenemende mate 
moeite met het vinden van kapitaal 
vanwege de onzekerheid op de 
geld- en oliemarkten. Grote olie-
maatschappijen houden hun uitga-
ven echter op peil of verhogen deze 
zelfs. En dat zou wel eens gunstig 
uit kunnen pakken voor Fugro.  

Hoewel het bedrijf geen winst-
prognose durft te geven voor 2009, 
denken wij dat het vanwege de 
gunstige vooruitzichten, toch koop-
waardig is. 1

...
Fugro blijft pareltje

E
nkele hoopvolle woorden 
gisteren. Eerst zei Warren 
Buffett, bijgenaamd het ora-

kel van Omaha, dat hij verwacht dat 
de Amerikaanse economie binnen 
vijf jaar weer op volle toeren draait. 
En daarna zei Jean-Claude Trichet, 
de baas van de Europese Centrale 
Bank (ECB) dat hij tekenen van her-
stel ziet voor de wereldeconomie. 
Beide kunnen als positief worden 
opgevat. Maar om de ernst van de 
situatie weer te geven zei superbe-
legger Buffett wel dat de Ameri-
kaanse economie  in een ravijn is ge-
stort. Buffett noemde de huidige 
economische situatie zelfs een ‘eco-

nomisch Pearl Harbour’ en zei dat zich 
een ‘bijna-worst-case-scenario’ af-
speelt waarbij de economische activi-
teit afneemt en de werkloosheid 
groeit. Volgens de superinvesteerder 
had niemand de omvang van de pro-
blemen op de Amerikaanse huizen-
markt kunnen zien aankomen. 

In september vorig jaar, toen de 
Amerikaanse zakenbank Lehman 
Brothers omviel, bevond de economie 

zich op de rand van een ‘totale instor-
ting,’ aldus Buffett. Niettemin volgt 
er volgens Buffett relatief snel her-
stel. ‘Binnen vijf jaar draait de machi-
ne weer perfect.’ 

Verder waren er enkele gerustel-
lende woorden van ECB-president 
Trichet. ‘Een aantal elementen wijst 
er op dat we het moment naderen 
waarop we herstel kunnen zien.’ Vol-
gens Trichet worden verschillende 
positieve ontwikkelingen  onder-
schat. Hij wees daarbij vooral op de 
gedaalde prijzen van olie en andere 
grondstoffen, de economische stimu-
leringsplannen van verschillende 
overheden, de renteverlagingen door 
centrale banken en de redding van 
belangrijke financiële instellingen. 

Trichet gaat er nog wel vanuit dat 
de ontwikkelde economieën dit jaar 
zullen krimpen, voordat het herstel in 
de loop van 2010 hopelijk weer in-
treedt. Tot die tijd zullen we dus met 
zijn allen nog even geduld moeten 
hebben. 1

...
Er gloort hoop...
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Q&A

www.qasholidays.nl

*inclusief vlucht naar Australië en Quicksilver Great Barrier Reef snorkeltrip 

Het Great Barrier Reef is het grootste koraalrif ter wereld. Het rif strekt zich uit
over een lengte van meer dan 2.000km en is zelfs vanuit de ruimte zichtbaar. 
QAS holidays kent als geen ander de mooiste plekjes van Australië. 

Boek nu uw reis naar Tropical North Queensland en maak kans op
twee gratis tickets met QANTAS naar Australië! 

Bezoek onze website en win deze fantastische trip. 
Vraag meteen ook onze nieuwe brochure aan!

Dagje snorkelen op het grootste koraalrif
ter wereld, slechts Euro 1.416,-*

In Business
KOSTER  &  JOJANNEKEMet medewerking van: Lorianne van Gelder en Suzanne Peters 

De cv-fraude neemt toe nu de eco-
nomie is ingestort. Twee jonge en-
trepreneurs springen in het gat en 
checken cv’s op waarheid.

AMSTERDAM...
Marcel Overtoom, hoe kwam je op 
dit lumineuze idee?
‘We hadden iemand in onze omge-

ving die met een gekocht diploma 

werd aangenomen. Dat is toch bi-

zar?! Daar moeten we wat mee, von-

den we en we bedachten ‘fi rst check, 

cv verifi catie’.’ 

Maar iedereen liegt toch wel een 
klein beetje? Daar word je bijna 
toe gedwongen.
‘Je cv pimpen mag wel. Maar echt lie-

gen gaat te ver, mensen verzinnen 

hele functies. Zo komen we wel in 

tweehonderd verschillende cv’s tegen 

dat iemand projectleider van Senseo 

is geweest.’

Je bent dus eigenlijk ook geld aan 
het verdienen aan iemands wan-
hoop. Voel je je nooit moreel be-
zwaard?
‘Nee. Mensen moeten gewoon 

geen grove leugens vertellen. Wij 

doen bovendien alles via de Wet 

bescherming persoonsgegevens. 

En we kunnen pas wat controle-

ren als de sollicitant daarvoor 

een toestemmingsverklaring on-

dertekent. Maar als ie dat niet doet, 

valt hij natuurlijk door de mand.’

 Hebben jullie al veel klanten?
‘Ja, werving- en selectiekantoren en 

werkgevers. Het gaat prima met ons 

bedrijf.’

Moeten jullie zelf dus ook nieuwe 
mensen aannemen?
‘Ja. We hopen er stiekem op dat we 

per ongeluk iemand met leugens op 

zijn cv aannemen. Dat zou een mooie 

grap zijn!’ 1

Lekker verdienen 
aan leugenaars

AMSTERDAM...
De roze sticker op de bel aan de Eerste 

Jacob van Campenstraat verraadt dat 

ze er echt woont. Maar ‘Van Houten’ 

doet niet open vandaag. De grootste 

Hollywoodster van de lage landen is 

niet thuis, of houdt zich schuil voor 

journalistieke Jehova’s. 

Normaal gesproken zijn Koster en 

Jojanneke geen aanbeltypes, maar 

vandaag zijn we wel nieuwsgierig 

naar de binnenkant van deze voor-

malige garage met groene deur in de 

Amsterdamse Pijp.

De actrice, die afwisselend in Ber-

lijn en Amsterdam bivakkeert, heeft 

namelijk een probleempje met het 

interieur van deze woning van 230 

vierkante meter die ze een jaar gele-

den voor 1,2 miljoen euro kocht. Ze 

telde voor het optrekje toen meer dan 

5.000 euro per vierkante meter neer, 

een topprijs voor de buurt waar volks-

zanger André Hazes ooit opgroeide. 

En nu is er iets helemaal mis gegaan 

in haar liefdesstulpje. De eikenhou-

ten vloer en de stenen laag op de be-

gane grond zijn zo vochtig geworden 

dat ze moeten worden gesloopt. 

Kromgetrokken parket

Morgen dient bij de Amsterdamse 

rechtbank een kort geding dat ze aan-

spande tegen Arrad Eshel, de interi-

eurbouwer die haar huis verbouwde. 

De 42-jarige binnenhuisarchitect 

runt een straat verder, in een zilver-

kleurig gespoten pand aan de Ruys-

daelkade, het bedrijf dat de werk-

zaamheden heeft uitgevoerd. 

Arrad Eshel heeft op het oog bril-

jant werk afgeleverd. Op de website 

van Eshel Design zien we de moderne 

doch smaakvol ingerichte woning 

van Van Houten. De vloeren, die nu 

geruïneerd zouden zijn, liggen er op 

de glamourfoto’s nog blakend bij. 

De megagrote houten inloopkast 

is jaloersmakend strak, de Kabbes 

hardhouten vloer ziet eruit alsof er 

op geschaatst kon worden en ook de 

Indiase hardstenen bodemverwar-

ming oogt nog geheel intact. 

Maar dat was toen. Nu is er niet 

meer op te lopen, althans, dat be-

weert Van Houten. Na terugkeer van 

een bezoek aan Londen bleken de 

dure parketten kromgetrokken en de 

betonnen ondergrond vocht te heb-

ben opgezogen. ‘Maar we gaan er niks 

over zeggen’, meldt advocaat Silvan 

Boer van Wieringa Advocaten, de 

man die de belangen van de Zwart-
boek-actrice behartigt. ‘Dit is een pri-

vé-zaak, zoals er honderden per jaar 

zijn.’ 

Van Houten eist dat de vloeren 

worden gerepareerd, omdat ze ver-

moedt dat er constructiefouten zijn 

gemaakt door Eshel Design. In het 

koopcontract had ze al een paar sub-

tiele zinnetjes opgenomen over de 

hoge concentratie vocht in de wo-

ning en daar zal ze zich, menen juri-

dische insiders, nu op beroepen. 

Schadevergoeding
De sloopkosten zullen in 

de tonnen lopen. De 

dagvaarding spreekt 

over  180.000 tot 

200.000 euro. Arrad Eshel,  

die van nalatigheid wordt be-

schuldigd, wil niet reageren. ‘Bel me 

woensdagmiddag terug, dan kijken 

we hoe het is afgelopen, We zijn met 

ze in gesprek. Ik heb geen zin om de 

rechtsgang te beïnvloeden.’

Arrad Eshel woont zelf in een rus-

tiek optrekje buiten in Abcoude. Sa-

men met zakenpartner Nicolette Mak 

bemiddelt hij tegenwoordig in werk-

nemers met een handicap of een 

ziekte voor de fi rma Valid People. Dat 

is wat anders dan huizen verbouwen 

met een vlekje. Van Plato leende Es-

hel zijn lijfspreuk, zo lezen we op zijn 

site: ‘Alles wordt, niets is.’ 1

Rechtszaak  Actrice vs. interieurdesigner

Carice voelt 
nattigheid
Carice van Houtens droomhuis 
blijkt een kleine bouwval. Wat nu?

De buitenkant ziet er nog wél aardig uit. ELZINGA

Wat: ze spant een kort geding aan 
tegen interieurontwerper wegens 
nalatigheid. 

Waarom: de vloer in haar 230 vier-
kante meter oude garage in de Pijp 
trekt vocht aan.

Wanneer: woensdag bij de Am-
sterdamse rechtbank. 

Haar tweede zaak al: zelf werd ze 
ook een keer gedaagd omdat ze 
een boete niet betaalde, toen ze 
een vuilniszak te vroeg buiten had 
gezet. 1

Hollywoodster            
in de polder

‘We komen op
wel tweehonderd  
cv’s  ‘projectleider 
Senseo’ tegen.’

HH
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Marcel Hulspas
AMSTERDAM...
Minister Camiel Eurlings (Verkeer en 

Waterstaat) heeft dertig knelpunten 

in het Nederlandse wegennetwerk 

aangewezen als ‘spoedaanpakprojec-

ten’, en aan het eind van zijn ambts-

termijn wil hij bij minimaal tien van 

deze projecten een lintje door kun-

nen knippen. Om dat doel te halen is 

een radicaal andere aanpak van de 

manier van werken vereist, zowel van 

de overheid als van Rijkswaterstaat. 

Ruud Loeve en Robert Kroon, beiden 

van infrastructuuradviesbureau Arca-

dis, komen met een aantal ingrijpen-

de voorstellen waarmee de minister 

zijn voordeel kan doen.

Loeve: ‘Om te schetsen in welke 

situatie we momenteel zitten: oud-

minister van Sociale Zaken Aart Jan 

de Geus zit nu bij de OESO, en vanuit 

zijn positie vergelijkt hij de economi-

sche ontwikkeling binnen Europa. 

Toen hem in een radioprogramma 

gevraagd werd wat hem daarbij op-

viel, antwoordde hij: de situatie in de 

Randstad. Het verkeer staat daar com-

pleet vast. Dat is het (negatieve) on-

derscheidende kenmerk van Neder-

land. Dat het verkeer is komen vast te 

staan, heeft verschillende oorzaken 

maar de voornaamste is dat we te ma-

ken hebben met vier bestuurslagen, 

het Rijk, de provincie, de waterschap-

pen en de gemeenten – die stuk voor 

stuk veel te vertellen hebben.’

Kroon: ‘En dan zijn er nog veel an-

dere, vooral lokale belangengroepen 

die het besluitvormingstraject flink 

kunnen vertragen. Willen we dat 

voorkomen, dan moeten we al die 

betrokkenen er in een zo vroeg mo-

gelijk stadium bij betrekken, ze aan-

gehaakt krijgen. Op die manier is veel 

tijdwinst te halen.’

‘Een andere manier om tijdwinst 

te boeken is parallel denken en wer-

ken. Nu wordt nog te veel serieel ge-

dacht: eerst wordt de Milieueffectrap-

portage afgerond, dan het Ontwerp 

Tracébesluit, en dan pas wordt er na-

gedacht over het contract met een 

aannemer. Dat is heel logisch – maar 

je kunt veel tijd winnen door parallel 

te gaan werken.

Mobiliteit  Werken aan de weg

Slimmer, sneller, besluitvaardiger: 
het werk aan de weg op de schop 
Minister Eurlings wil vaart maken 
met de aanpak van knelpunten. 
Veel vaart. Dat vraagt een radicaal 
andere manier van werken.

‘Werk aan de weg 
moet gebaseerd 
zijn op wederzijds 
vertrouwen.’

Rijkswaterstaat laat nieuwe proeven  
uitvoeren met variabele snelheid.  
Alles voor veiliger en schoner verkeer.

MOBILITEIT

Veilig variabel

De verbreding van de A2 tussen Utrecht en Amsterdam vordert al wél. GOOS VAN DER VEEN/HOLLANDSE HOOGTE

Bijna perfect
Albert Einstein, de grootste natuurkundige aller  

tijden, had geen rijbewijs en kon ook geen auto  
rijden. Zijn favoriete vervoermiddel was de fiets.

Vooruitziende blik
Leonardo da Vinci stelde het stadsbestuur van 

Milaan voor om aparte ondergrondse straten aan te 
leggen, speciaal voor vrachtverkeer.

Droogterecord
De gemiddelde Nederlandse ruitenwisser veegt in 

een jaar tijd 1.500 kilometer autoruit schoon. 
Dan is hij ook wel compleet versleten.

50 V. CHR. Julius 
Caesar 

stelt de eerste verkeersregels op voor 
de stad Rome. Voortaan is de stad 
overdag verboden voor vierwielige 
wagens. De maatregel helpt niet 
echt. Een eeuw later probeert keizer 
Hadrianus het opnieuw: hij stelt een 
maximum aan het aantal wagens 
dat de stad mag binnenkomen.

1800        De verharde wegen 
die de Romeinen in 

ons land hadden achtergelaten, wa-
ren gedurende de Middeleeuwen to-
taal vergeten of versleten. Nederland 
kent in de zeventiende en achttiende 
eeuw dan ook vrijwel nergens ver-
hard wegdek. 

Pas na 1800 komt, naar Frans voor-
beeld, een nationaal wegennet tot 
stand. Rond 1814 ligt er al zo’n 450 
kilometer. Koning Willem I pakt de 
Franse plannen op en zorgt 
voor nieuwe impulsen in de wegen-
bouw. 

1803 Na al zo’n twintig jaar 
rondgetuft te hebben in 

en om de steenkoolmijnen in de Mid-
lands (met dank aan de verbeterde 
stoommachine van James Watt), rijdt 
in Zuid-Londen de eerste stoomtrein 
voor passagiers, op de Surrey Iron 
Railway.

1816  Vulkaanstof hoog in de 
atmosfeer, veroorzaakt 

door de uitbarsting van de vulkaan 
Tambora op Soembawa, leidt tot een 
‘jaar zonder zomer’. Wereldwijde 
misoogsten veroorzaken een gebrek 
aan veevoer, en in Europa ontstonden 
transportproblemen bij gebrek aan 

paarden. De Duitse edelman Karl 
Friedrich Christian Ludwig Freiherr 
Drais von Sauerbronn zou daarom 
een vervoermiddel hebben bedacht 
waarvoor geen dier nodig was: de 
loopfiets. In 1817 legde hij met zijn 
(22 kilo zware) voertuig 13 kilometer 
af, in minder dan een uur. De eerste 
fiets met trappers, maar nog zonder 
ketting, verscheen in 1865, en werd 
gebouwd door Pierre en Ernst Mi-
chaux.

1825 De Champs Elysees in 
Parijs is de eerste as-

faltweg ter wereld. Het wegdek be-
stond uit asfaltblokken.

Tijdbalk

TWINTIG EEUWEN VERKEER

Lees verder op pagina 13



De businessgroep Mobiliteit bedenkt slimme maatwerkoplossingen 

voor alle mobiliteitsvraagstukken van rijk, provincies en gemeenten. 

Van rijgedrag van automobilisten tot het fileprobleem, van de gevolgen 

van wegwerkzaamheden tot mobiliteitbeleidsplannen, onze adviseurs 

bekijken het door de bril van de opdrachtgever en combineren dit met 

een brede integrale benadering. 

Van startend adviseur tot boegbeeld op het vakgebied:

ben je op zoek naar een leuke baan, kijk op

www.creeerjeeigenwereld.nl

     Oranjewoud is een advies- en ingenieursbureau met passie

    en karakter. We kijken bewust naar de wereld om ons heen en dragen graag ons

     steentje bij aan het verbeteren van de leefomgeving. Daarin gaan we behoorlijk ver.

 Neem ons plan om vervuilde lucht in tunnels terug te blazen en ter plekke te zuiveren.

Zo’n idee kan alleen ontstaan als je de vrijheid hebt om je creativiteit te gebruiken.

   En die vrijheid krijg je als je bij ons komt werken. Anders gezegd, er wacht je net

        zoveel uitdaging als je zelf kunt verzinnen. Voorwaarde is natuurlijk dat

 projecten commercieel aantrekkelijk zijn én dat je regelmatig nadenkt

  over de inrichting van je carrière. Meer weten?

    www.creeerjeeigenwereld.nl
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1829 De Rocket, een revo-
lutionaire locomotief 

van George en Robert Stephenson, 
haalt een adembenemende vijftig 
kilometer per uur.

1832 Eerste openbaar ver-
voer op rails ter we-

reld, in New York: een paardentram 
in 4th Avenue.  

De aanleg is zeer kostbaar en de 
dienst breidt zich daarom slechts 
langzaam uit, maar de verkoop van 
de rechten voor openbare lijnen 
wordt uiteindelijk een melkkoe 
voor het stadsbestuur, en voor de 
Democratische partij.

1835 Aanleg van de eerste 
spoorlijn ‘on the conti-

nent’: in België, tussen Brussel en Me-
chelen. De (Britse) bouwers zijn dan 
al actief over heel Europa en andere 
landen volgen dan ook vrijwel direct 
daarna.

Nederland volgt pas drie jaar later, 
met een spoorlijn tussen Amsterdam 
en Haarlem.

1863 Eerste ondergrondse 
spoorlijn voor passa-

giers, in Londen: de Metropolitan 
Railway, uitgevoerd met behulp van 
stoomlocomotieven, tussen Padding-
ton Station en King’s Cross. 

Binnen enkele maanden maken er 
dagelijks al 26.000 mensen gebruik 
van deze lijn. In de loop der tijd zou-
den vele Europese steden het Lon-
dense voorbeeld volgen. 

Amerikaanse steden, met name 
New York, kiezen aanvankelijk voor 
‘elevated lines’ (spoorlijnen op stei-
gers). Pas in 1898 gaat in Boston de 
eerste Amerikaanse subway open. 
New York volgt alsnog, maar zes jaar 
later.

1869 Voltooiing van de eer-
ste transcontinentale 

spoorlijn in de Verenigde Staten, van 
Chicago naar San Francisco.

1882 De eerste toiletten 
verschijnen op de 

trein, en wel in de wagons van de 
Britse Great Northern Railway.

1885 De eerste auto met 
benzinemotor, de 

‘motorwagen’ van Karl Benz, maakt 
de straten van Mannheim onveilig. 
Benz’ uitvinding weegt tweehon-
derdvijftig kilo, heeft drie wielen en 
haalt 16 kilometer per uur.

1894 De firma Vincke in 
Mechelen, van oor-

sprong treinenbouwers, maakt de 
eerste Belgische auto.

Niet alleen snel maar ook duur-
zaam. Dat is het reisadvies van de 
site slimweg.be.

Redactie techniek
AMSTERDAM...
In België kunnen reizigers nu duur-

zaam reisadvies op maat krijgen via 

de website slimweg.be. Het is een ini-

tiatief van alle aanbieders van duur-

zaam vervoer in Vlaanderen.

De site helpt reizigers op een duur-

zame manier van A naar B te reizen, 

lopend en met de fiets, maar ook met 

de bus, tram, trein of taxi. Slimweg 

adviseert ook over het delen van een 

auto of over ander collectief vervoer, 

en bevat informatie over belasting-

voordelen.

Doel van de site, waaraan verschil-

lende organisaties meewerken, is om 

reizigers te laten zien dat ze, wanneer 

ze bewuster reizen, hun eigen CO
2
-

uitstoot kunnen verminderen; con-

form de dernier cri van onze zuider-

buren: ‘Van A naar B met minder 

CO
2
’. 1

België
Milieubewust 
reisadvies

Scheve schaats
De gemiddelde homo sapiens loopt tijdens zijn leven 

160.000 kilometer. De rechtervoetzool (of -schoen) 
slijt hierbij meer dan de linker.

Om moe van te worden
Gedurende dit lopende leven klopt het menselijk 
hart 2,5 miljard keer, en ademen onze longen zo’n 

700 miljoen keer in en uit.

Roomse kant
Het advies om op de openbare weg links te rijden 

komt van paus Bonifatius VIII, en was alleen 
bestemd voor pelgrims op weg naar Rome.

Vervolg van pagina 11

‘Dat vereist goede coördinatie van die 

trajecten, maar je wint tijd. Veel men-

sen zeggen dan: dat kan niet. Ze zijn 

het niet gewend – en heel wat instan-

ties zijn op dat moment meesters in 

het verzinnen van allerlei bezwaren. 

Men is vooral bang dat de kosten on-

beheersbaar worden. Tot nu toe kreeg 

een aannemer van de overheid een 

helder afgebakende opdracht, en de 

overheid wist wat het ging kosten. 

Wij willen naar een situatie waarin 

sneller wordt begonnen, zonder dat 

alle contouren duidelijk zijn – maar 

met een harde deadline en de af-

spraak samen na te denken over be-

heersing van de kosten. De overheid 

houdt de regie maar laat ruimte aan 

de markt. Een systeem gebaseerd op 

wederzijds vertrouwen – in combina-

tie met controle en sanctiemogelijk-

heden.’ Loeve: ‘De kosten zijn daar-

mee bij aanvang inderdaad minder 

duidelijk, maar bedenk: de versnel-

ling die je bereikt, levert geld op. Sle-

pende procedures kosten iedereen 

veel geld. En dan zijn er natuurlijk de 

kosten van het staan in de file.’

Wijs

Kroon: ‘Belangrijk is ook dat alle be-

trokkenen in een vroeg stadium bij 

de besluitvorming worden betrok-

ken – en serieus worden genomen. 

Nu leidt dat vaak tot een overdaad 

aan overleg, en stilstand. Wij zeggen: 

mensen die last hebben van, zeg, de 

aanleg van een nieuwe snelweg, mo-

gen verwachten daarvoor gecompen-

seerd te worden. Treed ze daarin tege-

moet, dat voorkomt dat ze later de 

kont tegen de krib gooien. Een mooi 

voorbeeld is de recente overeen-

komst tussen Milieudefensie en de 

ontwerpers van de Tweede Maasvlak-

te. Een wijs besluit: men weet dat 

men niet zonder elkaar kan, dat men 

elkaar tegemoet moet komen.’

Loeve: ‘Die mind set willen we ook 

zien in de wegenbouw. Tot nu toe 

doet de overheid alleen maar wat ze 

wettelijk verplicht is: een beetje na-

tuur hier, een geluidsscherm daar. 

Niks te veel. Dat moet anders. De 

overheid moet bereid zijn meer com-

pensatie te bieden als het project daar-

mee sneller afgerond kan worden.’

Kroon: ‘Om dat hele proces te fa-

ciliteren, stellen we daarnaast ook 

voor om zogenoemde infraregisseurs 

aan te wijzen. Mensen die knopen 

doorhakken, het hele proces sturen.’ 

Loeve: ‘Alle partijen moeten bereid 

zijn om te geven en te nemen, en de 

infraregisseur moet erop toezien dat 

er snel overeenstemming wordt be-

reikt. Het gaat niet om iemand met 

formele macht – dan schep je alleen 

maar een nieuwe bestuurslaag. Nee, 

om iemand met gezag en het man-

daat om te onderhandelen.’

Kroon: ‘Versnelling zullen we ten-

slotte ook moeten vinden in de uit-

voering. Rijkswaterstaat is momen-

teel heel erg gefocust op het 

voorkomen van verkeershinder. Dat 

streven legt grote beperkingen op. 

Het werk aan de weg geschiedt altijd 

in kleine stappen waarbij steeds weer 

nieuwe omleggingen moeten worden 

verzonnen. Wij zeggen: korter, ingrij-

pender, is uiteindelijk beter. Gewoon 

desnoods de weg volledig afsluiten 

gedurende een veel kortere tijd – maar 

dan is het ook gebeurd. Als het bouw-

verkeer 24 uur per dag kan doorden-

deren, dan moet het mogelijk zijn de 

bouwtijd met de helft te verkorten.’ 

Spoorwegen

‘Hoe vaak rij ik zelf niet langs een 

wegafzetting waarbij ik niemand zie 

werken! Dat begrijp ik dan niet. Als 

de weg afgezet is, ga je toch werken! 

Ik vergelijk het maar met de Spoorwe-

gen: die denken op een andere ma-

nier. Als het spoor aangepast moet 

worden, gaat het gewoon dicht en 

dan staan ze met z’n allen klaar om in 

één weekend onwijs veel werk te ver-

zetten! Goed, ze kunnen niet anders, 

dat is inherent aan spoorwegen. Maar 

die aanpak, die mentaliteit, die moe-

ten we hebben. Bij Rijkswaterstaat 

voelen ze er wel voor, maar ze zijn 

bang voor een verkeerschaos. Wij 

zeggen: maak je geen zorgen. Als je 

dat ruim van tevoren aankondigt en 

met belanghebbenden bespreekt, 

zullen weggebruikers hun gedrag 

aanpassen. We weten dat ze dat zul-

len doen; dat bleek een paar jaar gele-

den toen een aantal afritten van de 

ring Amsterdam-West wegens groot 

onderhoud afgesloten werd. Ieder-

een voorspelde dat het fout zou gaan 

maar het bleek 100 procent mee te 

vallen. Veel automobilisten stapten 

over op bus of trein; anderen zochten 

hun weg door de stad. Amsterdam 

kon daar moeilijk bezwaar tegen ma-

ken, maar als bij een ander project 

een andere gemeente daar last mee 

krijgt, dan zal de burgemeester na-

tuurlijk alles op alles zetten om die 

ingreep te voorkomen. Dan ligt er 

een taak voor de infraregisseur.’

 Loeve: ‘Wat ik sterk vind aan mi-

nister Eurlings is dat hij duidelijk 

heeft gesteld dat hij tegen het eind 

van zijn ambtsperiode, in het voor-

jaar van 2011, minimaal tien lintjes 

wil knippen. En dan zegt hij tegen 

zijn ambtenaren: vertel mij nou maar 

waarom dat niet zou kunnen, dan 

gaan we die blokkades tackelen. Hij 

stelt een doel en als er dan mensen bij 

hem aan tafel komen met: ‘ja maar… 

ja maar...’, dan stuurt hij ze terug met 

de boodschap: zorg er maar voor dat 

het lukt. Dat heeft gezorgd voor een 

heel andere sfeer binnen Rijkswater-

staat. Het hele apparaat is op zijn kop 

gezet. Men is er diep van doordron-

gen dat men dit voor elkaar moet krij-

gen en er zijn veertien projectmana-

gers aangesteld die het proces nu 

flink moeten versnellen. Maar wij 

van Arcadis zien mogelijkheden om 

dat proces nog verder te versnellen. 

En daarbij zeggen we: vergeet de ge-

meentes en provincies niet. Die kun-

nen behoorlijk dwarsliggen. Daar 

moet die infraregisseur zijn gezag la-

ten gelden.’ 

Kroon: ‘Maar ons voorstel – paral-

lel werken, een infraregisseur aanwij-

zen, kort en krachtig werken aan de 

weg – vormt geen panacee. Ieder pro-

ject heeft zijn eigen problematiek. Je 

moet ze stuk voor stuk bekijken en 

besluiten wat de meest efficiënte aan-

pak is. Het belangrijkste is: draagvlak 

opbouwen. Een aanpak die past bij 

de betrokken partijen.’ 1

‘Het moet mogelijk 
zijn de bouwtijd 
met de helft
te verkorten.’

R
uud Loeve is partner bij pro-
jectmanagementadviesbu-
reau PRC dat onderdeel is 

van Arcadis. Robert Kroon is deve-
lopmentmanager bij Arcadis. Arca-
dis (omzet 1,7 miljard) levert advies, 

ontwerp-, ingenieurs- en manage-
mentdiensten op de gebieden infra-
structuur, milieu en gebouwen, en 
ontwikkelt, ontwerpt, implemen-
teert en onderhoudt projecten voor 
bedrijven en overheden. 1

Arcadis

BMW en Mercedes verwachten 
geen dramatische val in de vraag 
naar de duurste auto’s.

Redactie techniek
AMSTERDAM...
Autoreuzen BMW en Mercedes-Benz 

denken dat er altijd vraag blijft naar 

hun auto’s uit het topsegment, on-

danks de economische crisis. Ze zien 

daarom geen reden hun dure auto’s 

‘uit te kleden’. ‘De afgelopen honderd 

jaar zijn er altijd ups en downs ge-

weest in de economie. Er bleef altijd 

wel vraag naar luxe. In wat voor tijden 

dan ook’, aldus Gorden Wagener, 

topontwerper bij Mercedes, op de Au-

tosalon van Genève, waar het bedrijf 

de nieuwe E-klasse Coupé aan het pu-

bliek presenteerde. Bij BMW, dat in 

Genève de nieuwe Z4 Roadster voor-

stelde, denken ze daar net zo over. 

‘Ook in de toekomst willen mensen 

mooie auto’s zien. Zij zoeken ruimte 

en luxe en dat zullen we niet verande-

ren’, aldus Adrian van Hooydonk, de 

Nederlandse hoofdontwerper van 

het autoconcern. 1

Duitsland
‘Luxe auto’s
blijven in trek’

Bij de bouw van een viaduct bij Woerden wordt rekening gehouden met verbreding van de A12. ANP
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Pech
Het Nederlandse leger beschikte in mei 1940 over 

één tank. De Nederlandse tank was op het moment 
van de Duitse inval helaas net in de revisie.

Pret onderweg
Het stuurwiel dateert van omstreeks 1910. De eerste 

dertig jaar had de chauffeur slechts de beschikking 
over een stuurknuppel, oftewel joystick.

Koplopers
De hoogste windmolens staan in Schiedam,

 waar de jeneverstokerijen hun windenergie
 boven de daken van de huizen moesten opvangen.

1895 De Tilburgse industri-
eel Jos Bogaers is de 

eerste Nederlander met een auto, 
direct gevolgd door de Haagse soci-
etyfotograaf Adolphe Zimmermans. 
Laatstgenoemde liet de firma Benz 
en Co op 18 mei 1896 een auto afle-
veren in Arnhem (een gedenkplaat 
aan de Rijnkade aldaar herinnert 
aan de aankomst van de ’eerste’ Ne-
derlandse auto).

Zimmermans’ koetsier reed de 
auto vervolgens van Arnhem naar 
Utrecht. Daarna reed Zimmermans 
de volgende dag van Utrecht naar 
Den Haag. In september van dat jaar 
arriveerde de eerste auto in Amster-

dam. Deze was bestemd voor notaris 
Backx uit de Wieringerwaard, die la-
ter de eerste voorzitter zou worden 
van de Nederlandse Automobiel Club 
(NAC, later KNAC).

Overigens had een Duitser al in 
1893 met een auto door Venlo gere-
den.

1896 Bridget Driscoll wordt 
het eerste dodelijke 

slachtoffer van een auto-ongeluk. 
Bridget werd aangereden bij Crystal 
Palace, Londen.

De bestuurder van de auto, ene Ar-
thur Edsall, moest voor de rechter ko-
men maar werd niet veroordeeld. De 

jury vond het een ‘accidental death’. 
De lijkschouwer zei de rechter te ho-
pen dat zij het eerste en laatste dode-
lijke verkeersslachtoffer zou zijn.

1897 Menno en August 
Eysink uit Amersfoort 

knutselen de eerste Nederlandse 
auto in elkaar.

1898 Invoering van het ken-
teken voor auto’s. Aan-

vankelijk stond daar een enkel num-
mer op. 

Na de uitreiking van ‘2065’ in 1906 
kwam er een nieuwe plaat: een letter 
(voor de provincie) en een vijfcijferig 

nummer. Deze plaat werd afge-
schaft in 1956.

1899 De 44-jarige Franse 
componist Ernest 

Chausson (zie foto) valt van de fiets. 
Dood.

1900  Dankzij minister voor 
Verkeer Cornelis Lely 

(en dankzij pressie door welgestel-
de fiets- en autobezitters) verdwij-
nen in ons land de tientallen tol-
poorten en -barrières aan de randen 
van steden en dorpen. Reizen wordt 
daarmee in één klap een stuk goed-
koper.

Jan-Hein Strop
AMSTERDAM...
Het toekomstvisioen is er: beelden 

van geruisloze auto’s die geen gram 

CO2 uitstoten; forenzen die hun plug-
in hybrid na thuiskomst in de carport 

met een stekker aan het elektriciteits-

net koppelen; miljoenen accu’s die 

grootschalig windenergie opslaan, 

waarmee de werkelijk groene auto is 

geboren. 

Sinds de olieprijs de 150 dollar 

heeft aangetikt, en niet alleen Al Gore 

zich meer druk maakt om het milieu-

probleem, heeft de elektrische auto 

een onuitroeibare plaats ingenomen 

in de toekomstige ontwikkeling van 

het vervoer. Veel energiebedrijven en 

auto- en accufabrikanten lijken zeker 

te zijn van de geleidelijke dood van 

de verbrandingsmotor.

Markt of overheid
Als zulke ontwikkelingen gedicteerd 

worden door de markt is dat een ze-

gen: het zet een complete industrie in 

de goeie richting, trekt als een draai-

kolk steeds meer (efficiënte) investe-

ringen naar zich toe. Energiebedrijf 

Essent en netbeheerder Enexis heb-

ben een stap in de richting gezet door 

vorig jaar een plan te lanceren voor 

een mobile smart grid, een intelligent 

systeem voor het opladen van auto’s. 

De overheid hoeft dat idealiter alleen 

maar te ondersteunen met de juiste 

regelgeving.

Maar al het gejuich over de tech-

nologische vooruitgang van accu’s 

ten spijt, elektrisch vervoer is maar  

deels een marktgedreven ontwikke-

ling. Waarom? Omdat de accu’s moet 

worden opgeladen via het elektrici-

teitsnet. En wie heeft dat net in han-

den? Inderdaad, de overheid. Nu Ne-

derland ervoor heeft gekozen om 

energiebedrijven te splitsen in een 

commercieel productie- en leverings-

bedrijf en een publieke netwerkbe-

heerder, blijft dat definitief zo.

Uit gesprekken met deskundigen 

blijkt dat modernisering van het elek-

triciteitsnet, en dan met name van de 

lokale netten, een cruciale voorwaar-

de is voor het succes van de elektri-

sche auto. ‘Een miljoen auto’s tegelijk 

opladen kan nu nog niet, daar is het 

net nog niet voor ingericht’, zegt Theo 

Fens, consultant bij UCPartners en 

als onderzoeker verbonden aan de 

TU Delft. ‘Lokale netten zijn nu nog 

dom. Om de elektrische auto in te 

kunnen passen, moet er intelligentie 

in het net gebracht worden, techno-

logie die nu nog niet volwassen is.’ 

Miljardeninvestering

Ook Petra de Boer, werkzaam bij de 

invloedrijke energie-adviesclub 

Kema en gespecialiseerd in elektrisch 

vervoer, denkt dat het net nog niet 

rijp is voor miljoenen auto’s op 

stroom. ‘Voor het afstemmen van de 

vraag (naar elektriciteit, red.) is veel 

technologie nodig. Als je die techno-

logie achterwege zou laten, moet het 

netwerk op diverse punten worden 

versterkt en dat vergt een miljarden-

investering. Het inbrengen van slim-

heid in het net om aan de extra elek-

triciteitsvraag te kunnen voldoen, is 

daarom veel goedkoper. Ook de hui-

dige regelgeving is voor deze ontwik-

keling niet geschikt. De overheid 

krijgt daarom een belangrijke rol.’

Vraag is of de netbeheerders (bij-

voorbeeld Enexis en Alliander, van 

respectievelijk Essent en Nuon) in 

handen van provincies en gemeen-

ten, toegerust zijn op deze taak. Deze 

ondernemingen staan in de sector 

nou niet direct bekend om hun inno-

vatief karakter. ‘Netwerkbedrijven 

hebben van oudsher maar één doel 

en dat is betrouwbaarheid van leve-

ring. Innovatie was de afgelopen ja-

ren alleen daarop gericht, ook in de 

regulering’, zegt Pier Nabuurs, be-

stuursvoorzitter van Kema. ‘De tech-

nologie is al veertig jaar min of meer 

hetzelfde. De bedrijven moeten nog 

leren wat innovatie is. Het is de vraag 

wat de splitsing van de energiebedrij-

ven voor gevolgen heeft in dit op-

zicht. Ongesplitste bedrijven zouden 

wel eens gemakkelijker tot een inte-

grale oplossing zijn gekomen.’

De uitdaging waar netbeheerders 

zich voor gesteld zien, is meer dan al-

leen een uitbreiding van de capaciteit 

van transformatorhuisjes.

Mobiliteit  Netbeheerders niet ‘innovatief’

Waarom de 
elektrische 
auto wegblijft
Als we willen rijden op stroom, 
moet eerst het elektriciteitsnet 
gemoderniseerd worden.   

‘Veel netwerk-
beheerders moeten 
nog leren wat 
innovatie is.’

Lees verder op pagina 17
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De gunstige effecten van dynami-
sche maximumsnelheden smaken 
naar meer. Rijkswaterstaat laat 
nieuwe proeven uitvoeren.

Redactie techniek
AMSTERDAM...
Sneller rijden als het kan, langzamer 

als het moet. Onder dat motto heeft 

Rijkswaterstaat de afgelopen jaren op 

veel plaatsen in ons land dynamische 

maximumsnelheden ingevoerd. In 

geval van een ongeluk of een ander 

incident wordt het naderend verkeer 

gewaarschuwd en tegelijkertijd gead-

viseerd de snelheid te minderen tot 

70 of 50 kilometer per uur. Daarnaast 

kunnen ook extreme weersomstan-

digheden aanleiding zijn om de nor-

male snelheidslimiet te verlagen.

De effecten van deze maatregel 

zijn gunstig – niet alleen voor de 

doorstroming maar (daarmee) ook 

voor het milieu. Dat is reden voor 

Rijkswaterstaat om na te denken over 

andere toepassingen van hetzelfde 

principe, niet meer uitsluitend van-

wege de verkeersveiligheid maar ook 

voor het milieu en een optimaal weg-

gebruik.

De komende maanden gaat Rijks-

waterstaat verschillende ideeën voor 

de dynamisering van snelheden on-

derzoeken op verschillende trajecten 

in Nederland. De eerste proeven zijn 

in januari van start gegaan op de A1 

(waar vooral gestreefd wordt naar ver-

korting van de reistijden op rustige 

tijdstippen) en de A12 en de A58 

(waar vooral gelet zal worden op de 

effecten met betrekking tot de lucht-

kwaliteit). Daarnaast verricht Rijks-

waterstaat een verkenning naar de 

uitvoering van gelijksoortige proe-

ven, ook gericht op verbetering van de 

luchtkwaliteit, op de A12 bij Voor-

burg, en op de A20 bij Rotterdam, in 

beide gevallen ter vervanging van de 

vaste snelheidslimiet van 80 km/u. In 

de zomer zal hetzelfde gebeuren op 

de A12 tussen Gouda en Woerden, 

voor het verkeer in de richting Utrecht. 

Vrijwel alle proeven lopen door tot 

het eind van dit jaar; de eerste evalua-

tieresultaten komen echter al in de 

loop van het jaar beschikbaar.

De proeven sluiten aan bij het stre-

ven van Rijkswaterstaat om te komen 

tot ‘verkeersmanagement’, het zo 

goed mogelijk op elkaar afstemmen 

van vraag en aanbod op de weg, zodat 

de wegen optimaal benut kunnen 

worden. 1

Rijkswaterstaat  Doorstroming

Variabele snelheid 
biedt uitkomst

Meer dynamische 
snelheden zorgen 
voor veiliger en 
schoner verkeer. 

Nu effe niet!
Om aan de vraag naar militaire voertuigen te 

voldoen, mochten de Amerikaanse autofabrikanten 
tijdens WOII geen personenauto’s maken.

Nou eentje dan...
Uitzonderingen daargelaten. Uiteindelijk zijn er in 
die jaren (1942-1945) alles bij elkaar niet meer dan 

139 personenauto’s gebouwd.

Groene start
Omdat echte dieselolie toen nog schaars was, zorgde 

Rudolf Diesel ervoor dat zijn eerste auto’s ook 
op allerlei plantaardige oliën konden lopen.

De doorstroming is soms gediend met een lagere maximumsnelheid. ANP
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Om miljoenen auto’s van stroom te 

voorzien, zullen de netten moeten 

beschikken over smart grid-technolo-

gie: intelligentie in het net die vraag 

naar stroom kan spreiden: niet ieder-

een kan om zeven uur ’s avonds zijn 

auto opladen als er al een piek is in  

stroomverbruik. Idee is dat mensen 

vooral ’s nachts tegen een laag tarief 

accu’s aan het stopcontact hangen, 

daarmee een opslagreservoir biedend 

voor overtollige windenergie. ‘Dat 

vraagt om uitwisseling van heel veel 

informatie’, zegt De Boer van Kema.

Laadpunten

Netbeheerders zijn zich volgens De 

Boer wel degelijk bewust van wat op 

hun afkomt. ‘Het zijn misschien niet 

de meest innovatieve bedrijven, maar 

ze zijn bezig met oplossingen.’ Enor-

me haast hoeven ze volgens haar niet 

te hebben. ‘Slimheid van het net is 

pas op langere termijn een probleem, 

op korte termijn zijn vooral de laad-

punten een bottleneck.’

Dat is waar ook natuurlijk. Willen 

al die auto’s aan het stopcontact dan 

moeten er op parkeerterreinen, langs 

de weg en bij benzinepompen laad-

punten komen. Ook dat is een echte 

overheidstaak, nu gemeenten voor de 

laadpunten plekken moeten vrijma-

ken. Het is evident dat de laadpunten 

ook een grote investering vergen, die 

niet zomaar uit de markt komt.

Hoe zien de netbeheerders zelf hun 

rol? Bij André Postma, manager mo-
bile smart grid development bij Enexis 

en de man achter het gelanceerde Es-

sent-plan, kan al dat gepieker op wei-

nig begrip rekenen. ‘Ik ben veel opti-

mistischer dan Kema. Wij investeren 

veel in innovatie. Voor elektrisch ver-

voer is nauwelijks fysieke verandering 

in het net nodig. Er is geen belemme-

ring om vijf miljoen auto’s aan te slui-

ten, als het maar niet tegelijk gebeurt 

en het opladen wordt gestuurd. Daar 

heb je communicatie tussen voertuig 

en netwerk voor nodig.’

Postma denkt niet dat er miljarden 

nodig zijn om de elektrische revolu-

tie te ontketenen. ‘Als je het slim in-

richt hoef je niet te investeren in extra 

productiecapaciteit, maar zijn de 

huidige centrales voldoende. De 

technologie voor het netwerk die we 

op wijkniveau moeten installeren 

kost natuurlijk wel wat, maar bedra-

gen noem ik niet, dat is onverstandig 

als we gaan aanbesteden.’ 

Net zo optimistisch is Postma over 

de esprit bij de overheid om mee te 

bouwen aan een landelijke infra-

structuur. ‘Bijna elke provincie is er-

mee bezig.’ Maar er is nog wel sprake 

van een kip-eiprobleem van laadpa-

len en auto’s. ‘Enexis staat te popelen 

om grote aantallen laadpalen te in-

stalleren, maar moet daarvoor wel 

financiële ruimte krijgen.’     

Eén stekker

De grootste hindernissen voorlopig 

zijn standaardisatie en bekostiging, 

vindt Postma. Om vaart te maken, 

moet er één type stekker, één stop-

contact et cetera komen, een proces 

dat nu in een stroomversnelling is 

geraakt. ‘We krijgen ook andere net-

beheerders mee voor de ontwikke-

ling. Bovendien is er een internatio-

naal consortium gevormd om 

standaardisatie te regelen, waar on-

der meer Spanje, Duitsland, Italië, 

Frankrijk, Zweden, Portugal en wij 

aan meedoen. Ook de industrie is 

verenigd: BMW, VW, Volvo, Fiat, 

Renault, Toyota, ze doen allen mee.’

Minister Eurlings van Verkeer en 

Waterstaat heeft zich nog weinig uit-

gelaten over het elektrische toekomst-

visioen. Wel heeft hij toegezegd tien 

miljoen te stoppen in een proef en te 

kijken naar de aanschaf van elektri-

sche auto’s door de overheid.  

Voor zijn opvolgers en de volgen-

de ministers van Financiën wordt het 

vraagstuk alleen maar interessanter. 

Hoe minder brandstof in de tank ver-

dwijnt, hoe meer dat de schatkist 

kost. Bij een snelle opmars van de 

elektrische auto lopen de gederfde 

accijnzen in de miljarden. Maar als 

Nederland zijn duurzame doelstel-

lingen serieus neemt, mag dat best 

wat kosten. Meer dan 10 miljoen. 1

1904 Frederick Royce en 
Charles Rolls stichten 

het autofabriekje Rolls-Royce. Twee 
jaar later introduceren ze de stille, 
trillingvrije zescilindermotor die 
van autorijden een aangenaam ge-
noegen maakt.

1908 Henry Ford lanceert de 
Model-T, de eerste 

auto voor de bescheiden beurs. Het 
autobezit groeit spectaculair.

1914 Eerste verkeerslichten 
ter wereld geplaatst, in 

Cleveland, Ohio.

1917 De eerste elektrische 
auto, de Detroit Electric 

Coupe, haalt 300 km/u.

1921 Aanleg van het eerste 
stuk autosnelweg, de 

AVUS (Automobil Verkehrs Ubungs 
Strecke) vlak bij Berlijn. 

Zes jaar later wordt in ons land de 
lobbyclub ‘Nederlandsche Vereeni-
ging voor autosnelwegen’ opgericht. 
De eerste plannen voor autosnelwe-
gen dateren van 1933.

1924Eerste stukje van de 
Autostrada in Italië, te-

vens de eerste tolweg ter wereld. Tol-

poorten dateren al uit de grijze oud-
heid.

1929 Het eerste stoplicht van 
Nederland, op een krui-

sing in Eindhoven. De eerste exem-
plaren waren voorzien van bellen die 
bij rood licht rinkelden, maar deze 
werden er na klachten van omwo-
nenden af gehaald. De burgemeester 
belooft dat het om een tijdelijk expe-
riment gaat.

1936 Ferdinand Porsche ont-
hult het eerste ontwerp 

voor de ‘Volkswagen’, betaalbaar 
voor alle inwoners van het Derde Rijk. 

Door de Tweede Wereldoorlog komt 
de productie van de auto pas na 1945 
op gang.

1954 Opening van de eerste 
echte Nederlandse au-

tosnelweg. De weg loopt tussen Den 
Haag en Utrecht.

1955 De eerste (moderne) 
file in ons land, bij 

knooppunt Oudenrijn. 
Het is Eerste Pinksterdag: Rand-

stedelingen op weg naar de Veluwe 
stuiten ten zuiden van Utrecht op 
een stroom Duitsers richting de bol-
lenvelden.

Iedereen zijn eigen oplaadstation aan huis. HOLLANDSE HOOGTE

‘Als je het slim 
doet, zijn de 
huidige centrales 
voldoende.’ 



Voorbeeld: zo sms’t 
u uw gegevens 

naar 4477

tip acfb

SMS deze 8 tekens naar 4477:

Begin uw sms met deze 3 letters en een spatie. Vul hier de letters van 5 t/m 7 in. Vergeet de ‘b’ op het eind niet.

spatiet I P . . . B
5 6 7 81 2 3 4

Bent u toe aan een nieuw mobieltje en loopt 
uw abonnement (bijna) af? Maar wordt u 
geen wijs uit dat enorme aanbod? Laat u 
dan tippen door mensen die dagelijks alle 
aanbiedingen bijhouden, maar aan geen 
enkele provider gebonden zijn. Sms uw 
gegevens naar 4477 en u krijgt een 100% 
objectief advies. Precies afgestemd op ùw 
wensen en budget. Kost u eenmalig 70 cent 
voor het sms’je en verder niks. En u zit 
nergens aan vast. 

5 Wat zijn uw wensen?
a: SIM only (geen toestel)
b: eenvoudig en voordelig toestel
c: een Nokia met veel functies
d: een Samsung met veel functies
e: de meest geavanceerde alleskunner
f: toestel om vooral mee te e-mailen
g: zo plat mogelijk toestel
h: geen voorkeur/andere wens

6
a: € 10,- 
b: € 20,-
c: € 30,-
d: € 40,-
e: € 50,-

Wat wilt u maximaal
per maand betalen?

7 Wanneer wordt u het 
liefst teruggebeld?

a:   maandag tussen 14 en 17 uur
b. maandag tussen 19 en 21 uur
c. dinsdag tussen 14 en 17 uur
d. dinsdag tussen 19 en 21 uur
e. donderdag tussen 14 en 17 uur
f. donderdag tussen 19 en 21 uur
g. maakt niet uit

Zo krijgt u gegarandeerd 
de beste nieuwe gsm-deal:

Loopt uw abonnement nog een tijdje?
Sms tóch uw gegevens door. Dan tippen we 
u tijdig wat voor u voordeliger is: verlengen 
of overstappen naar een andere provider. 

Meer weten?
Kijk op www.tipteam.nl

Objectief advies wat nu 
de beste gsm-deal is voor u.

 Beantwoord de 3 vragen. 
Zet de 3 letters in de
lege vakjes 5 t/m 7 hieronder.

  Sms de 8 letters (inclusief tip,
 spatie en de afsluitende ‘b’) 
naar 4477.

 Tipteam belt u snel met 
de gsm-aanbieding die
nu voor u het gunstigst is.

VOOR MEER INFORMATIE EN GRATIS ENTREE
GA JE NAAR WWW.CARRIEREBEURS.NL
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KIEOEWIET

Beestenfoto’s
Fotograaf Adrie Mouthaan en dichter Marc van 

Biezen combineren hun bestiale werk in een expo
 in het Amsterdamse café De Engelbewaarder. 

Op sterk water
In het Gelderse rivierengebied wordt het festival 

Op Sterk Water morgen bezocht door onder ande-
ren Max Pam, Vincent Bijlo en Maarten Spanjer.

Bernlef in Maastricht
De opening van de Maastrichter Boekenweek 

staat in het teken van Bernlef. Die vertelt woens-
dag over zijn werk in het Centre Céramique.

Tommy Wieringa is auteur van on-
der meer de romans Alles over Tristan 
en Joe Speedboot.

E
en stille landweg in het don-
ker, sloten aan weerzijden – 
daarnaast het geschoren 

boerenland, de maïsstoppels die zijn 
overgebleven na de oogst. Opeens 
ken ik de oorzaak van het geluksge-
voel dat als voorjaar in me is opge-
stoken, het is de roep van de kievit, 
een roep die niemand kan beschrij-

ven, zo machinaal, teder en opgewekt 
tegelijkertijd, dat hij niet door een vo-
gel lijkt te kunnen worden voortge-
bracht. Het als kieoewiet kieoewiet te 
omschrijven (soortenbank.nl), doet 
de roep van de kievit tekort.

Nu zijn ze dan terug, die mooie 
kuifdragers, misschien helemaal van 
de Nijldelta hiernaartoe gevlogen, 
met die merkwaardige, fl apperende 
vleugelslag. In het schemerlicht van 
de straatlantaarns langs de Rijks-
straatweg zie ik ze boven het land tui-
melen. Een beweeglijk patroon van 
zwarte en witte vlakken. Eens hoorde 
ik een vogelaar vertellen dat hij een 
mannetje tijdens de baltsvlucht op 
zijn kop had zien vliegen. Aan alle 

kanten word ik door die aanstekelijke 
jubel omringd, ik sta op een knoop-
punt van geluidssignalen.

De eerste tien jaar van mijn leven 
woonde ik niet in Nederland maar 
aan de overkant van de Atlantische 
Oceaan op een rots in zee. Nederland 
kwam me, toen ik er onvrijwillig be-
landde, voor als een naargeestig bal-
lingsoord. De stalen zon van mijn rots 
in zee was achtergebleven, de schrale 
zon van Nederland hield zich meestal 
achter de wolken schuil. De weers-
omstandigheden konden slechts in 
nuances van grijs worden uitgedrukt. 
Immigrantenclichés, maar wezenlijk. 
Ik wist: zodra ik de leeftijd heb, ben ik 
hier weg.

Ik kreeg de leeftijd, maar bleef. Met 
tegenzin, met de geheime gedachte 
dat ik hier slechts tijdelijk was. Die 
spagaat heeft lang geduurd. Een reis 
naar het eiland van mijn jeugd maak-
te een einde aan de droom van Elysi-
um – ik keerde er beduusd van terug 
en begreep dat ik hier wél hoorde, in 
dit land, bij deze mensen. Maar ervan 
houden deed ik niet.

Dit begon ik me af te vragen: hoe 
van Nederland te houden. Een actief 
proces, een wanhopig pogen om iets 
moois te zien in je lelijke minnares. 
Het is begonnen met waardering voor 
de seizoenen. Dat er een tijd is waarin 
je gebogen leeft, het hoofd tussen de 
schouders tegen de regen en de kou, 

en een tijd waarin je je herinnert 
hoe akelig dat ook alweer was. Dat 
het buiten altijd minder grijs is dan 
het binnen lijkt. Dat je van de haas 
in het weiland kunt houden, die zich 
dezer dagen ook uit zijn weggedo-
ken positie opricht en lange rushes 
evenwijdig aan de slootrand maakt. 
Van de kievit die jubelend terug-
keert na de winter, en zijn nest 
bouwt in de baan van landbouw-
machines straks. 1

...
TOMMY
WIERINGA

Lexicon der 
schrijvende dieren
Zaten er in de ark van Noach ook schrijftalenten?

 Aan de vooravond van de Boekenweek zoekt 
De Pers naar het beest in de schrijver.

Sensuele sirene

H
et stoute imago van Heleen 

van Royen kent mythische 

proporties. Alleen al daarom 

is ze een ultieme Sirene, de halfgodin 

uit de Griekse mythologie met het 

lichaam van een roofvogel en het 

hoofd van een vrouw. Met haar lok-

roep wist Van Royen misschien geen 

reizigers schipbreuk te laten lijden 

zoals in Ovidius’ overlevering, maar 

Rob Oudkerk was voltooid verleden 

tijd toen Van Royen hem ontlokte dat 

hij wel eens cocaïne gebruikte en zij 

daar een column over volpende. 

Schandaal(tje) voor de keurig ge-

trouwde gelukkige huisvrouw: ze zou 

het onderwerp van haar nieuwe ro-

man De Mannentester gejat hebben 

van collega Judith Visser.

Truff elvarken 

D
e meeste Nederlandse schrij-

vers beperken zich tot autis-

tisch gegraaf in hun eigen 

verleden, als blinde mollen in een 

zompige Zeeuwse aardappelakker. 

Met uitzichtloze navelstaarderij en 

tunnelvisie tot gevolg. Ook A. F. Th. 

van der Heijden begon met het door-

spitten van zijn jeugd, een Nijmeegse 

studententijd in marksistiese tijden 

in de cyclus De tandeloze tijd. Geluk-

kig richt Adri zich tegenwoordig van-

uit zijn Amsterdam-Zuid-getto-ka-

thedraal op de actualiteit: van mol 

transformeerde hij tot in de stadsjun-

gle rondsnuffelend truffelvarken. 

Het heden levert de door spijs en wijn 

opgezwollen Amsterdammer voort-

durend (on)welriekend basismateri-

aal op voor romans. De Nijmeegse 

krakersmoord op Louis Sévèke gaat 

in zijn nieuwe werk fi gureren.

Gulzige meerval

D
ie enorme snor! De uit Iran 

afkomstige Kader Abdolah 

heeft niet alleen uiterlijk ge-

zien verdomd veel van een meerval, 

die grote Eufraat-vis die tegenwoor-

dig ook in Nederland voorkomt. We 

kunnen niet anders concluderen dan 

dat meerval Abdolah, nu zijn Het huis 
van de moskee (2005) is verkozen tot 

op een na beste Nederlandse roman 

ooit en zijn vertaling van de Koran 

maar blijft lopen, een van de grootste 

vissen in de Nederlandse literaire vij-

ver is. Meervallen groeien nu eenmaal 

snel. En het zijn ook nog eens echte 

alleseters. Abdolah helemaal. Toen 

hij in 1988 hier kwam, leerde hij 

zichzelf Nederlands door zowel het 

oeuvre van Annie M.G. Schmidt als 

oude Nederlandse poëzie te verorbe-

ren.

Mestkever

G
espierd manneke Raymond 

van de Klundert alias Kluun is 

een echte mestkever. Of lie-

ver: de larf van een mestkever. Niet 

alleen eet hij zelf graag stront, hij 

schotelt het ook graag voor 

aan de lezer, aldus me-

nig recensent. En 

z i jn  e igen 

nest be-

vuilen, 

daar is ‘ie ook niet vies van, want het 

drama van zijn aan borstkanker ge-

storven vrouw wist hij vakkundig in 

twee romans (Komt een vrouw bij de 
dokter en De weduwnaar) uit te mel-

ken. En passant maakte hij daarbij 

het wereldje waar hij rijk werd, dat 

van de reclame, nog belachelijk ook. 

Oh, en mestkevertje Kluun neemt 

ook graag parasieten mee. That would 
be Susan Smit. 

Carnivore stoeipoes 

G
een eigenzinniger creatuur 

dan de stoeipoes. Behaagziek 

als haar blondgelokte kopje 

daarnaar staat, 

uithalend met lange 

nagels als haar iets niet bevalt. Het 

Bergense bestsellerkanon Saskia 

Noort laat zich graag met naald-

hakken en bijbehorende para-

fernalia fotograferen voor elke 

denkbare glossy, maar haar thrillers 

tonen haar ware aard. Deze carnivoor 

verheugt zich vooral als ze haar 

vrouwelijke, succesvolle hoofdper-

sonen criminele tegenstanders 

fysiek kan laten verbouwen. Na 

een scheiding weer op jagerspad. 

Vorstelijke vos

D
e leeuw is de koning van het 

dierenrijk, maar de vos is de 

vorst van het boekendal. Van-

uit zijn vossenhol laat de immer 17-

jarige rekel Harry Mulisch zich tijdens 

het jaarlijkse Beestenbal steevast ver-

gezellen door een troupeau van 

vrouw en dochters. Naast de vorst 

van zijn literaire groupies is deze vos 

het slimste wezen in het dierenrijk. 

Ook nu hij met anderhalf been in 

zijn graf staat, wil mijnheer Mulisch 

continu bewijzen dat hij nog steeds 

het slimste jongetje van de klas is. 

Geen volksschrijver als Gerard Reve, 

maar een auteur die de compositie 

van de hele wereld op papier vast-

legt.

   Behaagzieke 
kameleon

N
iemand kijkt zo koket de ca-

mera in als Arthur Japin, dit 

reptiel heeft twee vaste stand-

jes om zich te laten portretteren. Zijn 

lieve, lieve lezers behagen is na een 

veelgeplaagde jeugd zijn tweede na-

tuur. Als een kameleon verschiet hij 

van kleur om zich aan zijn publiek 

aan te passen. Of aan zijn twee le-

venspartners. 

Ook in de onderwerpkeuze van 

zijn romans is de Utrechtenaar niet 

eenkennig: of het nu om ontvoerde 

Afrikaanse prinsen of verkrachte 

Wild West-meisjes gaat, Japin bakt 

overal een bestseller van.

Zevende kater

D
oeschka spinde van geluk, 

toen ze onlangs de AKO Lite-

ratuurprijs won voor Over de 
liefde. Eindelijk gerechtigheid, einde-

lijk uit de schaduw van haar schrij-

vende broer Geerten Meijsing. Na 

zeven levens te hebben opgebruikt 

met haar drankmisbruik komt alles 

dan toch nog op zijn pootjes terecht: 

de kwetsbare buitenstaanders uit 

haar romans vinden hun weg naar 

waardering en haar eigen overgevoe-

ligheid (tja, katten ruiken, proeven, 

horen, zien en voelen nu eenmaal 

veel beter) is literatuur. 1

Dirk Koppes en Femke van Wiggen



dBestsellers nu te koop voor  15,- advertentie

De wereldverzamelaar
REIZIGER, AVONTURIER, ANTROPOLOOG, GEOGRAAF, WETENSCHAPPER, VERTALER, EROTOMAAN …

‘Mooie, grote, 

hartverwarmende werelden 

in een literair knap werk.’ 

– De Limburger

Een avonturenroman over de excentrieke 
wereldreiziger Sir Richard F. Burton, die in de 
negentiende eeuw door India, Arabië en Afrika 
reisde om het wezen van andere culturen te 
begrijpen. De wereldverzamelaar neemt u 
mee op een wonderbaarlijke reis en maakt u 
deelgenoot van Burtons fascinatie voor het 
hindoeïsme, de islam en de Afrikaanse culturen.

GEBONDEN EN VOORDELIG

DE MIDPRICEEDITIES VAN ONZE BESTSELLERS

NU TE KOOP BIJ UW BOEKHANDEL VOOR SLECHTS € 15,

De shockdoctrine 

DE SHOCKDOCTRINE 
HET BESTE BOEK OM DE HUIDIGE CRISIS TE BEGRIJPEN

‘Trojanow accentueert de 

verscheidenheid tussen culturen 

door met grote virtuositeit 

een breed register van tonen 

en stijlen te bespelen. Een 

duizelingwekkend rijke roman.’ 

– Trouw

‘Trojanow gebruikt 

geraffi  neerde verteltechnieken.’ 

– NRC Handelsblad

‘De grootste kracht van deze 

roman zit hem in het feit dat de 

auteur wisselend Burton zelf, zijn 

ondergeschikte van dat moment en 

zijn westerse reisgenoten aan het 

woord laat.’ – Boek

‘Genoeg voor een dikke 

week wegdromen.’ – Reizen

‘Een meeslepende roman.’ 

– Auto business

‘Aan dit boek ben ik een week 

lang verslaafd geweest. Een van 

de grote romans van deze tijd.’ 

– Margriet de Moor

‘Ik vond het een fascinerend 

boek, dat niet alleen leesplezier 

verschaft maar ook kennis 

overdraagt. Dat is het mooiste wat 

je van een boek kunt zeggen: dat 

het je kennis verrijkt.’ 

– Günter Grass

‘Een indrukwekkende roman 

waarin het vertelplezier van 

de paginá s afspat.’

– de Volkskrant

‘De sfeerbeschrijvingen zijn 

prachtig. Een fascinerend 

boek.’ – Indruk

NU TIJDELIJK IN GEBONDEN 
EDITIE VERKRIJGBAAR 
VOOR € 15,

De shockdoctrine, de opkomst van rampen-
kapitalisme No Logo

– Frank Ankersmit de Volkskrant

NU GEBONDEN € 15,-

30.000 EX. 
VERKOCHT! 
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Tjielp
TjielpDe literaire zoo

Boekenweek 2009
11 t/m 21 maart

Een beestachtig mooie Boekenweek!

* Deze aanbieding is geldig van 11 t/m 21 maart 2009. Actie geldt ook op bruna.nl

Gratis 
Boekenweekgeschenk* 

De hand van mijn moeder
Nafisa Haji
19.95

De zwarte met het witte hart
Arthur Japin  
In de 19e eeuw worden twee 
Afrikaanse prinsjes geschonken aan 
koning Willem I, zij worden in Delft 
als Hollanders opgevoed. De zwarte 
met het witte hart is een van de best 
geschreven boeken van Arthur Japin.
5.95

GRATIS
OP=OP

Exclusief
voor

 Bruna!

LEZEN

Dirk Koppes
AMSTERDAM...
Het heeft even geduurd, maar na zes 

jaar komt een van de grootste woord-

kunstenaars van de Nederlandse let-

teren eindelijk met een nieuwe ro-

man. Na het uiterst succesvolle 

Paravion kreeg Hafi d Bouazza te kam-

pen met een schrijversblokkade, die 

hij aan de vooravond van de Boeken-

week definitief doorbreekt met de 

novelle Spotvogel. Een verhaal over 

een man die zijn drugs- en alcohol-

verslavingen probeert te bestrijden 

met een pelgrimage naar het huis van 

zijn vader in Marokko. Bouazza gros-

siert in taalvondsten en overrompelt 

zijn lezer met een intense liefdesge-

schiedenis.

In een vorige week uitgezonden tele-

visieportret was te zien hoe uitgever 

Mai Spijkers (Prometheus) en Bou-

azza voortdurend kibbelen om tot 

een nieuwe publicatie te komen.

Is Mai jouw demon die je met geld 
en roem verlokt om je schrijvers-
ziel te verkopen?
‘Neenee, ik ben al veertien jaar bij 

hem. We kunnen onze vriendschap 

en de zakelijke kant uitstekend schei-

den. Mai begrijpt gewoon dat ik door 

een barrière moest om weer tot oor-

spronkelijk eigen werk te komen. 

Niet dat ik mijn Shakespeare-verta-

lingen en bloemlezingen van Arabi-

sche poëzie minder belangrijk vind, 

maar ik snap dat eigen romans com-

mercieel belangrijk zijn.’

Waarom kost het je zoveel tijd om 
een nieuw boek te produceren?
‘Ik ben nu eenmaal geen schrijver die 

elke twee jaar een roman uitpoept. 

Als ik een boek zoals Paravion af heb, 

moet het eerst uit mijn systeem. Met 

zo’n project ben ik heel monomaan 

bezig. Daarna komt de volgende ro-

man in mijn hoofd. Reis ik af naar 

Spanje om daar twee maanden aan te 

werken, lukt het toch niet. Als ik niet 

precies weet hoe het boek eindigt, 

durf ik er niet aan te beginnen. Dan 

ben ik bang om halverwege te stran-

den. Eerst bedenk ik alles in mijn 

hoofd. Dat loopt dan bijna over, het 

boek staat op barsten, zodat het er 

wel uitmoet. Dichterbij een zwanger-

schap kun je niet komen als man. Op 

een gegeven moment hoor ik zelfs 

zinnen, die moeten op papier. Dan 

wil ik er vanaf zijn.’

Je klinkt als een romanticus die 
lijdt voor zijn kunst.
Fel: ‘Ik begrijp dat ik soms zo over-

kom, maar aan dat woord wil ik ont-

glippen, ik ben echt geen gekwelde 

neoromanticus. Lord Byron is geen 

rolmodel, al heeft hij met meer vrou-

wen geslapen dan ik. Als anderen dat 

denken, kan dat me niets schelen. Ik 

geniet van het scheppingsproces, 

noem me dus geen masochist. Al zou 

ik wensen dat het me makkelijker af-

gaat. Maar omdat ik volledig intuïtief 

te werk wil gaan, moet ik iedere keer 

opnieuw het wiel uitvinden. Onbe-

vangenheid is essentieel.’

Ben je niet bang dat alcohol en 
medicijnen die onbevangenheid 
wegnemen?
‘Toen ik in therapie ging, was ik bang 

dat medicijnen mijn werk zouden 

schaden. Mijn therapeut heeft uitge-

legd dat mijn creatieve bron ongewij-

zigd blijft, dat mijn talent niet aange-

tast wordt. De medicijnen helpen me 

om mijn energie in goede banen te 

leiden. Ik loop niet versuft rond.’

‘Zelfs alcohol kan ik nu weer aan. 

Ik ben een tijd gestopt, moest uitvin-

den waar mijn destructieve neigingen 

vandaan kwamen. Een fl es whisky, 

wijn en meer per dag, dat houdt geen 

mens vol. Het ergste was dat die ver-

slaving mijn vermogen tot genieten 

aantastte. Ik zou nu niet meer zoveel 

kunnen drinken, het lichaam haakt 

af. In het begin moest ik er erg aan 

wennen dat je helemaal bloot tegen-

over de werkelijkheid staat, de wereld 

komt zonder fi lter op je af. Eigenlijk 

is het een soort trip. Alcohol geeft een 

schijnheiligheid, die ben ik kwijt.’

Al die worstelingen hebben een 
zintuiglijk boek over de liefde op-
geleverd.
‘Ik wil dat de zinnen in je hoofd zin-

gen. Mijn woorden vormen een ta-

pijt, dat ik vervolgens onder de voe-

ten van de lezer uit trek. Ik houd 

ervan mensen op het verkeerde been 

te zetten. Nee, ik ben zelf niet naar 

Marokko geweest om uit te rusten. Ik 

noem goden en dieren die niet be-

staan. Uiteindelijk gaat het om de 

liefde, ook in dit boek. Vrouwen in-

spireren me. Kon ik ze maar driedi-

mensionaal op papier weergeven.’ 1

Boekenweek  Ex-verslaafde presenteert Spotvogel

Bouazza: ‘Zelfs alcohol 
kan ik nu weer aan’
Als zijn hoofd bijna op barsten staat, weet Hafi d 
Bouazza dat zijn nieuwe boek eruit moet.

Uitgevers en schrijvers storten zich 
massaal op het dierenthema. Is 
tussen alle boekjes  iets de moeite 
waard?

Dirk Koppes
Femke van Wiggen
AMSTERDAM...
Leuk:

Alleen de knor wordt niet gebruikt van 

Yvonne Kroonenberg vertelt welke 

stadia een varken allemaal doorgaat 

voor het als kiloknaller in de buurtsu-

per ligt. Hoogtepunt van het boek is 

als Kroonenberg bekijkt hoe varkens 

gefokt worden. Eet smakelijk. 

De bundel Ik haat dieren (TM 

Trademark) biedt troost voor dieren-

haters. Lees Merel van Hans Dor-

resteijn (‘Ik houd erg van zangvogels, 

maar de merel overdrijft’).

Toon Tellegen kan geen slechte 

boeken schrijven. Het vertrek van de 
mier is een filosofisch reisverhaal 

waarin de mier dingen ontdekt die hij 

niet wil weten.

Het meest fascinerende boekje 

komt van Bibi Dumon Tak. In Oor-
logsdieren vertelt ze hoe herders, be-

ren, dolfijnen en troosthonden de 

mens de oorlog doorhielpen. Waar 

gebeurd.

Bijzonder fraai zijn de driehon-

derd vogelportretten van Kester Fre-

riks in Vogels kijken. De illustraties uit 

de bibliotheek 

van Artis sma-

ken naar meer, 

zelfs voor veder-

vijanden.

D e  o o r -

sprong van onze 

fabels ligt bij de 

Griek Aisopos. 

Hein van Dolen 

vertaalde in Fa-
bels de verhalen 

ove r  r aven , 

leeuwen en vos-

sen. 

Schnabbelkrabbels:

Labradoedel, de mediamoeheid der die-
ren van Jan Mulder is een fabel waarin 

de dieren van Bekende Nederlanders 

in opstand komen tegen baasjes als 

Kees van Kooten en Anky van Gruns-

ven. 94 pagina’s? Te veel meligheid. 

De papegaai die dacht dat ze hond 
was van Nancy Ellis-Bell: leuk gege-

ven, leuk geschreven, maar zo inte-

ressant blijkt een papegaai die zich-

zelf hervindt toch ook weer niet...

Libelle-coryfee Wieke Biesheuvel 

recyclet een paar columns in Hok van 
het slot. Hoe slaapverwekkend kun-

nen ‘avonturen met dieren’ zijn? 1

Boekenweek
Beestenboekjes en 
schnabbelbagger

‘Als ik niet het hele 
boek in mijn hoofd 
heb, durf ik er niet 
aan te beginnen.’

Alcohol geeft een 
schijnheiligheid, 
die ben ik
voortaan kwijt.’

‘Ik zou wensen dat schrijven me makkelijker afgaat.’ MAARTJE GEELS/HOLLANDSE HOOGTE
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    17:00     Tagesschau um fünf 
     17:15     Brisant 
     18:00     ARD vor acht 
     19:45     Wissen vor 8 
     19:50     Das Wetter im Ersten 
     19:52     Tor der Woche / des Monats 
     19:55     Börse im Ersten 
     20:00     Tagesschau 
     20:15     Um Himmels Willen 
     21:05     In aller Freundschaft 
     21:50     Plusminus 
     22:15     Tagesthemen 
     22:43     Das Wetter im Ersten 
     22:45     Menschen bei Maischberger 
   

Nederland 1 Nederland 2 Nederland 3 RTL 4 RTL 5

RTL 7 RTL 8 SBS 6 NET 5 Veronica

Eén Canvas

National Geographic 

BBC 1 BBC 2

Comedy Central Discovery Channel

    17:00     Sesamstraat 
     17:30     Dichtbij Nederland 
     17:51     GroenLinks 
     17:59     EénVandaag 
     18:00     NOS Journaal 
     18:15     EénVandaag 
     18:40     NOS Sportjournaal 
     19:00     Lingo 
     19:25     Intensive Care 
     20:00     NOS Journaal 
     20:30     Blik op de weg 
     21:05     Opgelicht?! 
     21:45     Opsporing verzocht 
     22:30     De rijdende rechter 
     23:00     Pauw & Witteman 
     23:55     NOS Journaal 
   

    17:00     NOS Journaal 
     17:10     Soeterbeeck 
     17:35     Tijd voor MAX 
     18:25     That’s the question 
     18:55     Man bijt hond 
     19:25     Vroege vogels 
     19:55     NCRV Natuurlijk - Op reis met Van 

Rossem 
     20:25     Netwerk 
     20:50     Per ongeluk 
     21:20     Het elfde uur 
     22:00     NOS Journaal 
     22:15     Nova/Den Haag Vandaag 
     22:50     Haitink 80 jaar 
   

    17:40     The king of Queens 
     18:05     My name is Earl 
     18:30     How I met your mother 
     19:00     Wie is de chef? 
     19:30     Take me out 
     20:00     PostcodeLoterij: Deal or no deal 
     20:30     CSI: Miami 
     21:25     House 
     22:20     Burn notice 
     23:15     Take me out 
     23:45     How I met your mother 
   

    17:15     Lena en Cem 
     17:45     Baasjes 
     18:00     SpangaS 
     18:23     Het Klokhuis 
     18:45     NOS Jeugdjournaal 
     18:59     Nederland 3 
     19:00     ONM 
     19:22     NOS Journaal 
     19:30     De Wereld Draait Door 
     20:15     NOS UEFA Champions League: 

voorbeschouwing 
     20:40     NOS UEFA Champions League: 1ste 

helft 
     21:37     NOS UEFA Champions League: 

wedstrijdanalyse 
     21:45     NOS UEFA Champions League: 2de 

helft 
     22:40     NOS UEFA Champions League: 

nabeschouwing 
     23:00     NOS Sportjournaal                         

    17:05     As the world turns 
     18:00     RTL Nieuws 
     18:15     Editie NL 
     18:35     RTL Boulevard 
     19:30     RTL Nieuws 
     19:55     RTL Weer 
     20:00     Goede tijden, slechte tijden 
     20:30     Bouwval gezocht 
     21:30     Mijn tent is top 
     22:30     Gordon Ramsay: Oorlog in de 

keuken! 
     23:30     RTL Nieuws 
     23:40     RTL Weer 
     23:45     RTL Boulevard 
   

    17:05     Ready steady cook 
     18:05     Charmed 
     19:00     Ghost whisperer 
     20:00     Smaken verschillen 
     20:30     Desperate housewives 
     21:25     Ugly Betty 
     22:20     Law & Order: Special Victims Unit 
     23:15     Criminal intent 
   

    17:00     Little house on the prairie 
     18:00     De grote verbouwing 
     19:00     Hart van Nederland - Vroege editie 
     19:20     Shownieuws - Vroege editie 
     20:00     Trauma centrum 
     20:30     NCIS 
     21:30     Flashpoint 
     22:30     Hart van Nederland - Late editie 
     22:45     Piets weerbericht 
     22:50     De hoofdprijs: nog 3 dagen 
     22:55     Shownieuws - Late editie 
     23:15     Helse bovennatuurlijke 

gebeurtenissen 
   

    17:10     The replacements 
     17:35     Phineas & Ferb 
     18:00     Sneak 
     18:15     My wife and kids 
     18:40     According to Jim 
     19:05     Will & Grace 
     19:35     Friends 
     20:00     Joey 
     20:30     American Pie 2 
     22:30     Days of thunder 
   

    17:10     De bruiloft van... 
     17:40     Oprah Winfrey show 
     18:35     Dr. Phil 
     19:30     Debbie’s facelift voor je huis 
     20:30     She’s too young 
     22:10     Bizarre bruiloften 
     22:40     As the world turns 
     23:35     Oprah Winfrey show 
   

    18:00     The A-Team 
     18:55     Knight rider 
     19:55     Married with children 
     20:30     In the line of fi re 
     23:05     The Eiger sanction 
   

    17:05     Are you being served? 
     17:35     Buren 
     18:00     Het journaal 
     18:10     De rode loper 
     18:35     Blokken 
     19:00     Het journaal 
     19:40     Man bijt hond 
     20:05     Het weer 
     20:10     Thuis 
     20:40     Kinderen van Dewindt 
     21:30     Koppen XL 
     22:05     De laatste show 
     22:50     Het journaal laat 
     23:11     KENO-uitslagen 
     23:12     Het weer 
     23:15     De Kolderbrigade 
     23:45     Man bijt hond 
   

    17:00     Megastructures: Kansai airport 
     18:00     Animal 24/7 
     19:00     Animal patrol: Bedroom bat 
     20:00     Air crash investigation: Hidden 

danger 
     21:00     The mafi a: Going global 
     22:00     Underworld: Los Angeles 
     23:00     Lockdown: Iron grip 
   

    17:05     Hotel Trubble 
     17:35     Blue Peter 
     18:00     MySay 
     18:05     Newsround 
     18:15     The weakest link 
     19:00     Nieuws en weerbericht 
     19:30     Regionaal nieuws en weerbericht 
     20:00     The One show 
     20:30     EastEnders 
     21:00     Holby City 
     22:00     Mistresses 
     23:00     Nieuws en weerbericht 
     23:25     Regionaal nieuws en weerbericht 
     23:35     The people’s hospital 
   

    17:30     Ready steady cook 
     18:15     Flog it! 
     19:00     Eggheads 
     19:30     Priceless antiques roadshow 
     20:00     Darwin’s dangerous idea 
     21:00     Coast 
     22:00     Horizon 
     23:00     The culture show 
     23:30     Newsnight 
   

    17:05     Mean green machines 
     17:35     Massive speed: 4x4 
     18:05     LA Ink: Pixie’s surgery 
     19:00     Mythbusters: Cement mix-up 
     20:00     Dirty jobs: Hoof cleaner 
     21:00     Time warp: Cheerleading 
     21:30     Time warp: Sharpshooting 
     22:00     Dirty jobs: Maggot farmer 
     23:00     Destroyed in seconds 
     23:30     Shocking survival video’s: Train vs 

Semi 
   

    17:15     Zoé Kezako 
     17:30     Gawayn 
     17:45     George van de jungle 
     18:00     Sherlock 
     18:10     Karrewiet 
     18:20     Zo is er maar één: De cup 
     18:40     Click-ID 
     18:55     Disney’s Zoem in op Maggie 
     19:05     Sherlock 
     19:15     Karrewiet 
     19:25     Oggy en de kakkerlakken 
     19:30     The Sleepover Club 
     19:59     CANVAS 
     20:00     Terzake 
     20:40     Lead balloon 
     21:10     Bobslee: Operatie Lake Placid 
     21:40     In Europa 
     22:15     Jimmy’s GM food fi ght 
     23:10     Phara 
     23:50     Virus 
   

    20:00     The Simpsons 
     20:25     American dad! 
     20:50     South Park 
     21:15     Family guy 
     21:40     Malcolm in the middle 
     22:05     Scrubs 
     22:30     Carpoolers 
     22:55     That 70’s Show 
     23:20     The Simpsons 
     23:45     The offi  ce US 
   

Het Gesprek

ARD

ZDF
    17:00     heute 
     17:05     ZDF SPORTextra: Schansspringen 
     19:00     heute 
     19:20     Weerbericht 
     19:25     Die Rosenheim-Cops 
     20:15     Die Machtergreifung 
     21:00     Frontal 21 
     21:45     heute-journal 
     22:12     Weerbericht 
     22:15     37° 
     22:45     Johannes B. Kerner 
   

    17:15     Crass 
     18:10     De weg naar Mekka 
     18:50     HARDtalk 
     19:15     En profi le 
     19:45     The late show 
     20:30     Click 
     21:00     BBC World News 
     21:30     Blueshots tv 
     22:15     Boven het maaiveld 
     23:00     HARDtalk 
     23:30     The late show 
   

FILM: THE EIGER 
SANCTION, RTL7

Clint Eastwoodtopper uit 1975. Clint is een 
kunstkenner én moordenaar.

DE RIJDENDE RECHTER 
NED1

Huis-, tuin- en keukenrecht met mr. Frank 
Visser en Jetske van den Elsen.

MIJN TENT IS TOP
RTL4

Herman den Blijker presenteert deze 
restaurantrace.

SOUTH PARK
COMEDY CENTRAL

Cartooneske humor rond een vrienden-
groepje.

FILM: AMERICAN PIE 2
VERONICA

Onderbroekentienerlol over jongeren in 
een strandhuis.

20.30 20.50 21.30 22.30 23.05
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Geen rode wangen meer! 
NANNIC Couperose 
Serum werkt!

Goed 
nieuws 
voor vrouwen 

en mannen

Mariska van Kolck
“NANNIC en ik, 
 de perfecte combinatie!”

Couperose Serum

KIJK VOOR MEER INFORMATIE & BESTELLEN OP: 
WWW.NANNIC.NL

Het Internet

De meest gebruikte Nederlandse zoekmachine!

Afbeeldingen

Nederlandse pagina’sWereldwijd op Internet

Telefoongids

Zoeken

Ooook
Joop Braaklekker

zoekt met 

Hugh Laurie in de rol van zijn leven. 

De Breij verkoopt
25.000 stuks verkocht Clau-
dia de Breij al van haar boek 

over het moederschap.

Iedereen die House heeft gemist of 
opnieuw wil zien, kan bij RTL5 
terecht. Hoofdrolspeler Hugh Lau-
rie werd er beroemd mee.

Mediaredactie
AMSTERDAM...
Mensen die in Nederland particulier 

(top)onderwijs volgen, duiken 

meestal meteen het bedrijfsleven in. 

Sommigen die in Groot-Brittannië 

een soortgelijk pad volgen, belanden 

bij de BBC en leveren daar program-

ma’s af waar iedereen de loftrompet 

over afsteekt. 

De 49-jarige acteur Hugh Laurie is 

er zo een. De Eton en Cambridge-

alumnus vormde met zijn even bril-

jante boezemvriend Stephen Fry een 

komisch duo bij de BBC, speelde in 

Blackadder en in een handjevol speel-

fi lms. Sinds 2004 speelt hij echter de 

rol van zijn leven: als dokter Gregory 

House in de hitserie House. RTL5 be-

gint vanavond, voor alle fans en de-

genen die het gemist hebben, met het 

eerste seizoen. 

Gregory House is een briljante, 

aan pijnstillers verslaafde, nukkige, 

botte arts die voor zijn omgeving en 

zichzelf niet te harden is. ‘Als hij echt 

zou bestaan kreeg hij óf elke dag een 

klap voor zijn kop, óf zat hij in de bak 

om zijn botte gedrag’, zo stelde Lau-

rie. In elke episode van de dramaserie 

tackelt House een lastige diagnose. 

Recensenten en kijkers hebben 

House en zijn nukken inmiddels in 

hun hart gesloten. Laurie zet het ka-

rakter feilloos neer, inclusief dik aan-

gezet Amerikaans accent. Van de mil-

joenen Amerikanen die naar hem 

kijken elke week, zal het gros niet 

eens weten dat hij een Brit is. Holly-

woodregisseur en drijvende kracht 

achter de serie Bryan Singer wist het 

ook niet toen hij de auditietape van 

Laurie in de bus kreeg. ‘Dit is precies 

de soort overtuigende Amerikaan die 

ik nodig heb’, zou hij volgens de 

overlevering hebben gemompeld. 

Dat accent continu aanmeten is vol-

gens Laurie overigens geen makkie: 

‘Ik ben geen enkel woord tegengeko-

men dat hetzelfde klinkt in het Ame-

rikaans Engels als in het Brits Engels, 

dat maakt het acteren lastig en daar 

zeur ik de hele dag over.’ 

Zijn gezeur wordt door zijn colle-

ga’s getolereerd, Laurie heeft elke af-

levering heel wat tekst te verstouwen, 

hij zit in bijna elke scène. Zonder 

Gregory House geen serie House, Lau-

rie trekt de kar bijkans alleen. De 

bijna half miljoen dollar die hij op-

strijkt per aflevering, een van de 

hoogste gages in tv-land, moet dat 

leed een beetje verzachten. 

De hitserie, waar hij veel tijd aan 

kwijt is, zorgt ervoor dat Laurie am-

per aan iets anders toekomt. Hij 

wordt sowieso nog maar weinig ge-

beld uit Groot-Brittannië, zo be-

klaagde hij zich tegenover de BBC in 

een interview. ‘Ze hebben me de rug 

toegekeerd en de deur is achter me 

dichtgeslagen. Het idee heerst dat ik 

mezelf in de uitverkoop heb gezet.’ 

Misschien is dat de reden dat hij vorig 

najaar verkaste naar de VS met zijn 

familie. Zijn kinderen gaan nu daar 

naar een privé-school. 1

RTL5, 21.25

Serie  500.000 dollar per episode

Nukkige Brit 
scoort in de VS

‘Als hij echt zou 
bestaan kreeg hij 
elke dag een klap 
of zat hij in de bak.’

U2-fans kunnen happy zijn, de band 
komt ook naar Nederland voor een 
stadionshow. De band heeft giste-
ren op zijn website veertien steden 
bekendgemaakt waar deze zomer 
optredens plaatsvinden. De ArenA 
in Amsterdam krijgt 20 juli bezoek 
van de Ieren. Vanaf 14 maart kunnen 
de kaartjes voor de 360 tournee 
worden gekocht.

Tour

U2 KOMT OOK 
BIJ ONS LANGS

BNN krijgt een steuntje in de rug 
van een karrenvracht Nederlandse 
artiesten om 300.000 leden (dus 
meer zendtijd en geld) binnen te 
harken. Onder meer zanger Guus 
Meeuwis, rapper Dio, dj Fedde le 
Grand en zangeres Monique Smit 
springen op 12 maart in de bres voor 
de jongerenomroep. Dan wordt een 
landelijke ledenwerfdag gehouden.

1 april

ARTIESTEN 
STEUNEN BNN

De Nederlandse actrice Thekla Reu-
ten gaat wellicht wéér in een Ame-
rikaanse serie spelen. De zender 
NBC heeft haar gecast voor een 
hoofdrol in de nieuwe serie Day 
One. Vooralsnog gaat het om een pi-
lot. Reuten timmert aardig aan de 
weg in de VS. De 33-jarige actrice 
speelde eerder in de serie Sleeper 
Cell en had een rol in Lost. 

Hollandse Glorie

THEKLA IN 
NIEUWE SERIE

Mediaredactie
AMSTERDAM...
De rijkste man ter wereld, Bill Gates , 

maakte in de jaren zeventig een ver-

keersfoutje en moest op de politie-

foto. Die iconografi sche foto van de 

oppernerd kan nu op jouw borst prij-

ken: Microsoft gaat in T-shirts hande-

len. De katoencouture wordt onder 

de wel zeer originele naam Softwear 

aan de man gebracht. Je moet wat nu 

de computerbusiness ook de nodige 

klappen krijgt in crisisland. Mensen 

die heimwee hebben naar de dagen 

van MS Dos,overige geeks, nerds, en 

early adaptors haasten zich naar: 

http://www.microsoft.com/win-

dows/softwearbymicrosoft/ 1

Softwear
Microsoft stapt in 
de T-shirthandel

Mediaredactie
AMSTERDAM...
Amy Winehouse is afgekickt op een 

tropisch eiland, verhuisd en wordt 

weer vrolijk door paparazzi achterna 

gezeten in Londen. Aan nieuw mate-

riaal wordt gewerkt, kortom: alles 

gaat weer wat beter. Haar strapatsen 

uit het verleden - ze beukte een pas-

serende fan voor het hoofd en is nu 

aangeklaagd - beletten haar wel om 

op te treden op het bekende festival 

Coachella in de Californië. De VS la-

ten haar niet binnen. De 25-jarige zal 

in mei voor het eerst weer live optre-

den in haar thuisland. 1

She’s back
Amy is beter maar 
mag de VS niet in

De doorstart van Zeg ’ns Aaa 
heeft RTL4 zaterdagavond 
ruim 2 miljoen kijkers opge-

leverd. Op de lijst van best beke-
ken programma’s dit weekend be-
zet Zeg ’ns Aaa de eerste plaats, 
gevolgd door Studio Sport Eredivi-
sie en het Journaal van 20.00 uur.
RTL4 pakt na zestien jaar de draad 
weer op met dertien nieuwe afl e-
veringen. De Vara stopte in 1993 na 
212 afl everingen van de succesvol-
ste Nederlandse comedy ooit.

Het cijfer

2.000.000
kijkers
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VAN  DALE  GEEFT  ANTWOORD

DE PERS EN SOUTHPHASE :-)

ZWEEDS RAADSEL:

BRAINSNACK:SUDOKU SUDOKU

CRYPTOGRAM:

HORIZONTAAL:
4. Dier dat in de file staat? (7); 7. Aan de andere kant een kunstwerk op
proef (5); 8. Die ketting komt van pas bij een hijswerktuig (7); 10. Voor de
computer geschreven tijdschrift voor radio en tv (13); 11. Beknopt en erg
geschikt zonder lange haren (11).

VERTICAAL:
1. Term uit de apicultuur? (7); 2. Uitnodiging voor de deurwaarder? (9); 3.
Taal die een pastor meteen kan leren (9); 5. Het kan niet beter als men het
vult (8); 6. Geslikt door een ijzervreter; 9. Geef dus toe dat je de eerstgebo-
rene bent (6).

Welk blokje (1-9) is er teveel om de drie grote delen
samen te kunnen voegen tot een volledig gevulde
kubus?

8 2 9 7

7 2 8 6 1

6 5 4 8

5 3 8

7 2 5 1

2 5 6

9 4 6

2 8 9

4 3 6

6

8 2 5

9

4 2

6 5 1

7 4 3

3 6

1 9 3

5 2 4

1 2 3 4 5 6 7 8
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Tijdelijke wijzigingen OV:
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Hardenberg (bus)
Tot en met 28 maart Connexxionlij-
nen 597, 598 en 629. Halten Gemeen-
tehuis en Molenplein vervallen.

Boxmeer (bus)
Tot en met 19 juni
Arrivalijnen 93 en 238. Halten Beu-
genseweg en Hoogendijk vervallen.

Eindhoven (bus)
Tot en met 17 mei
Hermeslijn 144. Halten De Grote Beek 
en Marathonloop vervallen.

Apeldoorn (bus)
Tot en met 27 maart
Veolialijn 7. Halten Eburonenstraat 
en Albert Cuyplaan vervallen.

A
ls Hollander wil je het nog 
weleens vergeten, maar Ne-
derlands wordt niet alleen 

gesproken in Nederland. Het is bij-
voorbeeld ook de taal van zo’n zes 
miljoen Vlamingen. Maar spreken 
die ook echt dezelfde taal?

Dat staat te bezien. In Van Dale 
staan duizenden woorden en uit-
drukkingen die als Belgisch-Ne-
derlands worden aangemerkt. Die 
maken duidelijk dat woordenschat 
en zinsbouw van de gemiddelde 

Vlaming nogal verschillen van die 
van de doorsnee Hollander. U kent ze 
vast wel, opschriften als droogkuis 
voor ‘stomerij’, woorden als goesting 
voor ‘zin’ of een schijnbaar omge-
keerde uitdrukking als zeker en vast. 
Ze staan allemaal in Van Dale, samen 
met nog duizenden andere Vlaamse 
begrippen.

Pardon? Het woord Vlaams is ta-
boe in woordenboeken. Die spreken 
liever van ‘Belgisch-Nederlands’. 
Enerzijds is dat omdat Vlaanderen 
verschillende dingen kan betekenen: 
heel Nederlandstalig België, of de 
provincies Oost- en West-Vlaande-

ren. Vlaams is een verwarrend be-
grip. Bovendien benadrukt ‘Belgisch-
Nederlands’ de gelijkwaardigheid: 
het ene Nederlands is niet minder 
dan het andere. Je kunt een Vlaming 
niet kwaaier krijgen dan door als 
Nederlander over ‘sappig Vlaams’ te 
spreken.

En onze zuiderburen kwaad 
maken is natuurlijk het laatste wat 
Van Dale wil. Een ander woord voor 
‘kwaad maken’ is trouwens belgen. 
Als iemand erg boos is, kun je zeggen 
dat hij gebelgd is. Met Vlamingen of 
Walen heeft dat overigens niets te 
maken. Het woord belgen betekent 

oorspronkelijk ‘opzwellen’ en is 
verwant met (blaas)balg. Als iemand 
zich kwaad maakt, zwelt hij op, van-
daar. 1

Belgen

Digitale Dikke Van Dale, 14e editie € 119,00

* Deze rubriek verschijnt in De Pers 
op maandag, dinsdag en donderdag.

* www.depers.nl/vandale

111

Vandaag
Het is bewolkt en er zijn perioden 

met regen. Het zuiden van het land 

krijgt de meeste neerslag. Het wordt 6 

tot 7 graden. De westelijke wind is 

zwak tot matig. Aan de kust kan wind-

kracht 5 worden gehaald. In de na-

middag wordt het droger en klaart 

het vanuit het westen op. Vannacht 

wordt het geleidelijk overal droog.

111

Morgen
Morgen lijkt dan een vrij aardige dag 

te worden. Alleen het oosten van het 

land kan te maken krijgen met een 

bui. Elders is het droog en ook de zon 

komt er fl ink bij. Het wordt ongeveer 

10 graden. Helaas is het mooie weer 

van korte duur, want donderdag volgt 

weer regen en meer wind.
Meer op www.depers.nl/9292ov

Onderweg? Bel 0900-9292 (€ 0,70 p/m)
of kijk op mobiel.9292ov.nl

Southphase reikt het keurmerk :-) uit 
aan hen die goedgehumeurd, optimis-
tisch en positief zijn, over durf en ener-
gie beschikken en een inspiratiebron 
voor anderen zijn. Lezers van De Pers 
kunnen op www.southphase.com men-
sen en organisaties nomineren voor het 
keurmerk.
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* Uw column in De Pers? Stuur uw 
pennenvrucht (maximaal 350 woor-
den) naar mijncolumn@depers.nl.

OPLOSSINGEN
PUZZELS

Spraakmakend nieuws op DePers.nl

Volg het op DePers.nl

1
2
3

Dagelijks plaatsen we de meest relevante, optimistische en hilarische mailtjes 
die binnenkwamen op redactie@depers.nl

Ballenjongen
Voetballers krijgen hulp uit onver-
wachte hoek

www.depers.nl/ballenjongen

Breakdance
Hoezo zwangerschapskwaaltjes. 
Dikbuikige vrouwen breakdancen. 

www.depers.nl/zwanger

Hoogtevrees
Bouwvakkers met ballen bouwden 
Empire State Building.

www.depers.nl/hoogtevrees

Gametijd!
Welke games speel jij onder 
kantoortijd of tijdens college? 

www.depers.nl/game

483219675
752864193
619537248
537641829
946728351
821953467
395482716
268175934
174396582

632574819
174698325
958123467
421739658
893265174
567841293
345916782
219487536
786352941

Brainsnack:Blokje 5.

Zweeds

ZOOGDIER

Cryptogram
HORIZONTAAL: 
4. Rijbeest; 7. toets; 8.
collier; 10. programma-
blad; 11. kortgeknipt.
VERTICAAL:
1. Bijwoord; 2. beslag-
kom; 3. esperanto; 5.
volmaakt; 6. staalpil; 9.
oudste.

Rob Stevens...

I
k heb laatst een pizzacursus 
gevolgd, samen met een zwa-
ger. In Londen, bij een van de 

leden van een Engels team dat vorig 
jaar de eerste prijs bij de wereld-
kampioenschappen pizzabakken 
in de wacht sleepte. Ik mag me nu 
offi  cieel Pizziolo noemen. Van de 
Associazione Pizzerie Italiane (API), 
voor wat het waard is. Mijn motto 

is dat als je iets doet, je het goed 
moet doen. 

Nog leuker was Italië als cursus-
land geweest, maar daar sprak geen 
van de docenten van de API Engels. 
Dus het werd Londen. Een week lang 
werden we overladen met informa-
tie over de bereiding van het deeg, 
het rijsproces, ovens, meelsoorten en 
bakeigenschappen van meelsoorten. 
De cursuslokatie was een grote En-
gelse pub vlakbij het metrostation, 
waar een eetlokatie bij was aange-

bouwd. Met een reusachtige oven. 
Tussen onze lessen door spuwde een 
apparaatje een strook bestellingen 
uit die vervolgens door onze cursus-
leider Francesco met heus gooi- en 
smijtwerk werd afgewerkt. Geïmpo-
neerd keken we toe. 

Op rustige momenten mochten 
wij onze kunsten tonen. Kilo’s deeg 
hebben we gekneed. Tientallen bol-
letjes deeg gedraaid. En heel veel 
bollen geprobeerd te verwerken 
tot een mooie en egale deeglap. De 
voltooiing van dit proces vond plaats 
in de houtoven. Nog best lastig, een 
goede pizza maken. Onze cursuslei-

der Francesco was kritisch. Alleen 
het beste was goed genoeg voor zijn 
klanten. Een goede pizza is rond, 
heeft een luchtige, knapperige korst 
en is goed van smaak. Hij mag niet 
zwaar op de maag liggen. 

Na een week hard werken zit 
de cursus er op. Voldaan zitten we 
achter een grote pint. Het apparaat 
geeft aan dat er een bestelling bin-
nenkomt. We nippen van onze pint 
met lager. Francesco toont zijn kun-
sten en kijkt ons aan. Hij lust ook wel 
een pint. We brengen een toost uit 
op een geslaagde week en onze toe-
komstige klanten. Francesco kijkt in 

de oven. Uit de opening verschijnt 
een aan de randen zwart geblakerd 
geval. Mijn zwager en ik kijken el-
kaar aan. Met zijn pizzasnijder rolt 
Francesco het zwart van de randen. 
De pizza verdwijnt in de doos. ‘En-
gelsen hebben toch geen smaak’, 
zegt hij. 1

Kwaliteit

Nederlands (10)
Ik had veel venijnige reacties op 

mijn hunnie/hennie-analyse ver-

wacht, maar niet uit de agro-arche-

ologische (uit)hoek. Niet-mede-

werkend voorwerp dhr. Jansun 

gebruikt ‘hen’ als lijdend voorwerp 

om te suggereren dat ik mijn hen-

nen op hun ‘hunnebed’ laat sla-

pen. 

Volgens mijn (Chinese!) vrouw 

slapen onze twee hennen en onze 

haan op een stok maar ik zal vragen 

of ze voor haar hennen en hun haan 

twee hennebedden en een hanebed 

kan aanschaffen. 

drs. R. Stolzenbach, sinoloog

PS: Na een zorgvuldige zelfdiagnose 

blijk ik zowel ‘hen’ als ‘hun’ als ‘ze’ 

uit te spreken.

Nederlands (11)
geachte!!! ik wilde graag reageren 

op de brieven die elke dag in U krant 

staan. ik hoop dat mijn reactie er 

ook in komt.

ik word er vaak zo moe van, om 

te lezen, dat er mensen zijn die zich 

er zo druk over kunnen maken, van 

wat er zo allemaal nu leeft en actu-

eel is. bv, de reacties in u krant over 

dat gezeik van de taal ( spel fouten), 

het kan toch gebeuren dat je fouten 

maakt, en trouwens de nederlandse 

taal is toch al zo moeilijk, ik weet 

zeker dat het grootste gedeelte van 

de nederlanders, de tal niet precies 

beheersen, ik ook niet, en als we het 

maar goed kunnen lezen, en begrij-

pen wat iemand schrijft dan is het 

toch goed, en die fouten hier en 

daar, och dat is dan niet zo erg, en 

zeker niet om je eigen zo druk over 

te maken, net zoals die discusie over 

de evolutie en de schepping, ik zelf 

geloof in de schepping, en of dat nu 

6 dagen of veel langer geduurt heeft, 

zowat!! 

laat iedereen toch in zijn en haar 

waarde, van wat iemand gelooft. laat 

iedereen maar meer over zijn eigen 

druk maken, daar hebben we al meer 

als genoeg aan, en zeker IEDEREEN 

RESPECTEREN  zoals ie is, en ieder-

een met liefde behandelen, dan zijn 

we al heel ver op de goede weg.!!!

Arnoud van der Staak 

We zoeken nog een taalvirtuoos die 
dagelijks liefde- en respectvolle ant-
woorden onder de ingezonden brie-
ven zet. Interesse? 

Briefk aart
Ik zou ontzettend graag een heuse 

Briefkaart ontvangen van J.W. Tam-

minga! (lezerscolumn van afgelopen 

vrijdag) Met mooie, betekenisvolle 

woorden, zonder doorhalingen, de 

weg afgelegd langs TNT (was het nog 

maar PTT...). Wit, vroom, sereen, za-

kelijk, koel. Ik zou dolgelukkig zijn 

nog eens in mijn leven de kans te heb-

ben zo’n Briefkaart (ja, het woord 

verdient een hoofdletter) te mogen 

ontvangen!

Roos Reitsma 

De heer Tamminga laat via een ver-
der sfeerloos e-mailtje weten dat u 
uw brievenbus in de gaten moet 
houden.

Cartoon
Smakeloze cartoon van Argus van-

daag. Niet alleen vanwege de echtge-

note van Tsvangirai die bij het onge-

luk is omgekomen, maar ook 

vanwege de ‘dikke kop’ waarmee hij 

vastzit in de praatpaal. Die lijkt te ver-

wijzen naar het opgezwollen gezicht 

van Tsvangirai nadat hij in elkaar was 

geslagen door de ‘ordedienst’ van 

Mugabe. Als je daar je lol vandaan 

moet halen...

Paul Scheer

Bedankt voor uw reactie op mijn car-
toon. Wellicht moet ik u gelijk geven 
en ben ik met deze cartoon over de 
schreef gegaan. Ik probeer als car-
toonist altijd de grenzen op te zoe-
ken (want ik wil de cartoons graag 
spannend houden) en daarbij kan 
het gebeuren dat ik over de grens 
heenga. Mocht ik u met deze cartoon 
beledigd hebben, dan wil ik u daar-
voor mijn excuses aanbieden. Ik zal 
in het vervolg zorgvuldiger proberen 
af te wegen of een cartoon wel of 
niet door de beugel kan.
René Leisink

Persbericht 
van de dag
Vorige week heb ik een persbericht 

over oliemorsingen gekoppeld aan 

een persuitnodiging voor een bijeen-

komst over de nautische cijfers van 

2008. Gevolg is enkele artikelen over 

oliemorsingen en slechts één journa-

list die zich heeft aangemeld voor de 

toelichting van de havenmeester op 

de nautische cijfers. Normaliter is de 

opkomst aanzienlijk hoger. 

Ook nu verwacht ik weer voldoen-

de nieuws. OK, het is een zeer veilig 

jaar geweest, maar de havenmeester 

gaat ook in op de nautische gevolgen 

van de kredietcrisis voor de haven. 

Tie Schellekens, 
Havenbedrijf Rotterdam

Niet alleen Nederlandse pedoseksuelen maar pedo’s uit heel Euro-
pa staan nu op internet.
www.depers.nl/pedo

In elkaar geslagen of niet: Rihanna wil haar leven delen met Chris 
Brown.
www.depers.nl/rihanna

Het is een van de vreselijkste banen ter wereld. Vermijd de charity 
mugger!
www.depers.nl/city

RETOUR AFZENDER

LEZERSCOLUMN

De redactie behoudt zich het recht 
voor om reacties te beantwoorden.
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...
Een jaar geleden was de wereld nog 

anders. Op banken kon je nog bou-

wen en IJsland stond boven aan de 

human development index van de VN. 

In de sport begonnen de arme lan-

den, die toen nog ‘opkomende mark-

ten’ heetten, grote wereldwijde eve-

nementen te organiseren. China, 

India, Rusland en zelfs het piepkleine 

Caribische eiland Antigua gingen een 

organiserende rol spelen.

Dat is verleden tijd. De mannen 

die op gemotoriseerde riksja’s het 

cricketteam van Lahore dinsdag in 

een hinderlaag lokten, vermoordden 

niet alleen zeven mensen maar draai-

den ook de klok terug naar de tijd 

waarin alle belangrijke sportgebeur-

tenissen werden gehouden in blanke, 

westerse landen. Dit verhaal draait 

om terroristen, Sir Allen Stanford en 

het Midden-Oosten-confl ict.

Eindeloze olierijkdom
Nog maar afgelopen mei zoefde ik 

door het Domodedovo vliegveld in 

Moskou; ik was in de stad om de door 

de Russen zo briljant georganiseerde 

fi nale van de Champions League te 

zien. 

Andere Russen gaven delen van de 

eindeloze olierijkdom aan grote ijs-

hockeyspelers. Er waren sterspelers 

die weggingen bij de North America’s 

National Hockey League om bij de 

nieuwe Kontinental Hockey League 

in Rusland te gaan spelen. Het eerste 

cricketseizoen van de Indian Premier 

League, inclusief buitenlandse ster-

spelers, liep op z’n eind. 

De kleurrijke fi nancier Sir Allen 

Stanford had plannen voor een cric-

ketwedstrijd tussen Engeland en een 

Caribisch team, te houden in zijn 

persoonlijke speeltuin Antigua, met 

een geldprijs voor de winnaar van 20 

miljoen dollar. Peking was druk be-

zig met het opruimen van de smog en 

de dissidenten om klaar te zijn voor 

de Olympische Spelen. Dubai, het 

land met de meeste ambities om in 

de toekomst sportevenementen te 

gaan organiseren, ging een speciale 

‘Sports City’ bouwen met het oog op 

de Olympische Spelen, later. 

Kort gezegd, de sport begaf zich op 

terreinen waar men nog nooit ge-

weest was. Achter deze trend zat de-

zelfde honger naar risico die ook de 

investeerders naar de opkomende 

markten lokte. Het is geen toeval dat 

de effectenbeurs in Rusland twee da-

gen voor de fi nale van de Champions 

League in Moskou, op het hoogste 

punt in de geschiedenis kwam te 

staan.

Die honger naar het nemen van risi-

co’s verdween op 15 september als 

sneeuw voor de zon; net als Lehman 

Brothers trouwens. 

De investeerders wisten niet hoe 

snel ze de opkomende markten ach-

ter zich moesten laten – de waarde 

van de Russische effecten is bijna met 

80 procent gedaald ten opzichte van 

het hoogtepunt – maar de landen die 

sportevenementen zouden organise-

ren zijn er het slechtst van afgeko-

men. 

Pakistan is wel het treurigste voor-

beeld. De schutters hebben het land 

iedere kans op het mede organiseren 

van het volgende cricket-WK ontno-

men. Alhoewel, de drie andere kandi-

daten – India, Bangladesh en Sri 

Lanka – hebben ook te lijden onder 

gewelddadigheden. Het Engelse team 

verliet India afgelopen november 

voor korte tijd na het bloedbad dat de 

terroristen in Mumbai hadden aan-

gericht. En nu heeft de minister van 

Binnenlandse Zaken van India de IPL 

gevraagd hun tweede seizoen uit te 

stellen omdat anders de verkiezingen 

in de knel komen. De crickettour van 

Pakistan door Bangladesh gaat niet 

door na de opstand van grenswach-

ters in Dhaka, afgelopen week.

Onnodig hoge salarissen

Buiten het zuiden van Azië is het 

grootste probleem voor de nieuwe 

gastlanden in de sport hun armoede. 

Nu Sir Allen van fraude is beschul-

digd, kan hij zich waarschijnlijk geen 

extravagante cricketspektakels in het 

Caribische gebied permitteren. 

De Russische Koninental Hockey 

League verkeert in fi nanciële proble-

men en verzet zich tegen wat zij noe-

men de ‘onnodig hoge salarissen’. 

Oekraïne, dat samen met Polen 

het EK van 2012 zou organiseren, 

moet misschien voor de eer bedan-

Evenementen  Te veel risico’s

Alle grote 
toernooien 
terug naar 
blanke landen
Dankzij terreur en hebzucht is alles 
in de sport straks weer bij het oude.

Ton du Chatinier mag het seizoen af-
maken bij FC Utrecht. De nog niet 
volledig gediplomeerde coach heeft 
hiervoor toestemming gekregen 
van de licentiecommissie van de 
KNVB. De voormalige assistent-

coach kreeg na het vertrek van Wil-
lem van Hanegem de technische 
eindverantwoordelijkheid, maar had 
offi  cieel dispensatie van de KNVB tot 
half februari. Du Chatinier hoopt in 
april zijn laatste diploma te halen.

FC Utrecht-coach krijgt dispensatie van KNVB

‘CHAPPIE’ BLIJFT NOG EVEN

Sir Allen kan zich 
geen extravagante 
cricketspektakels 
meer veroorloven.

De volleybalbond Nevobo is momen-
teel toch weer in gesprek met oud-
bondscoach Avital Selinger, nadat on-
derhandelingen over een contract-
verlenging vorig jaar stukliepen. Dat 
heeft voorzitter Hans Nieukerke gis-

teren bevestigd. ‘Selinger blijft toch 
een van de voornaamste kandida-
ten. Hij heeft jarenlange ervaring 
met deze vrouwen en die dichten 
hem bovendien buitengewoon bij-
zondere kwaliteiten toe.’

Volleybalbond praat met oud-bondscoach

SELINGER IS WEER EEN OPTIE

KUPER OP DINSDAG
SIMON KUPER

Het stadion van Kaapstad is nog niet klaar voor het WK. REUTERS

Terwijl de landelijke gekte inmid-
dels voorbij is, gaan de Spakenburg-
se voetbalplaatjes nog steeds als 
verse vissen over de toonbank. 

Geert Jan Hahn
AMSTERDAM...
Dag Stef de Graaf, initiatiefnemer 
van de Derby Cards. Wat een suc-
ces, zeg.
‘We hebben er nu al meer dan vier-

honderdduizend gedrukt. Jongens, 

en ook meisjes, fi etsen al maanden 

naar school met een boek onder de 

arm. Ook ouders trappelen in de vier 

winkels die meedoen van ongeduld.’

Mooi. En om wie gaat het?
‘Er zijn 139 verschillende kaartjes te 

verzamelen van drie lokale amateur-

verenigingen: IJsselmeervogels, van 

Spakenburg en van VV Eemdijk. Dus 

niet alleen de spelers, maar ook de 

technische staf, het bestuur, het 

hoofdveld, de tribunes...Anders is er 

zo weinig om te sparen, hè.’

En wie zijn de toppers?
‘Er zijn dertien collector’s items in om-

loop. Die spelers zijn dus moeilijk te 

krijgen. Maar mensen vragen vooral 

om Kevin Winter. Hijzelf ook. De tien 

kaartjes die hij had moest ie uitdelen. 

‘Heb je mij nog?’, vroeg hij laatst. 

‘Want ik heb mezelf niet meer.’ Ik heb 

zijn plaatje zelfs nu niet voor je bij de 

hand. Wel zijn broer Jeffrey.’

Daar doen we het dan maar mee. 
Hoe lang gaan jullie nog door?
‘De actie is nog gaande, maar ook wij 

gaan spoedig over op nabestellen. En 

volgend jaar hoop ik op alle zaterdag-

hoofdklassers. Ik word uit het hele 

land gebeld door clubs die willen 

meedoen. Vandaag praat ik met de 

leverancier over een mooie map.’ 1

Voetbalplaatjes
Kevin Winter zoekt 
alleen zichzelf nog

Kijk voor deze en ruim 5.000 andere interessante functies op www.noordflank.nl 

Vijzelaar zoekt: 
 

Assistent Controller, Radio 538, Hilversum 
Senior Business Auditor, ProRail, Utrecht    
Business Controller, 
Ammeraal Beltech, Heerhugowaard

Checkmark zoekt: 
 

Hoofdanalist Cytodiagnostiek, 
Alle provincies
Regulatory Affairs Officer Operations, 
Alle provincies    
Laboratorium Manager, DNV Nederland

Siebert & Wassink zoekt:
 

Hoofd Werkplaats, Materieeldienst,
daadkrachtige persoonlijkheid, Goldewijk te Doetinchem
Sales Engineer, HP Valves Oldenzaal BV
Projectleider W – installaties (Manager met overzicht),
Lowik, Almelo

Network & Search zoekt: 
 

International Brand Manager, Volkswagen Pon Financial 
Services, Braunschweig, Germany 
Accountmanager Pensioenfondsen,
Nederlandse verzekeraar    
Teamleider Financieel Advies
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Schalke 04 heeft manager Andreas 
Müller weggestuurd. ‘Müller is met 
vakantie gestuurd. We hebben hem 
nadrukkelijk aangeraden zelf ont-
slag te nemen. Maar dat heeft hij 
geweigerd’, aldus Clemens Tönnies, 
voorzitter van de raad van commis-
sarissen. Müller (46) was bijna 21 
jaar aan de club uit Gelsenkirchen 
verbonden. Eerst als profvoetballer, 
daarna als teammanager en sinds 
2006 als manager. Zijn visie kwam 
niet meer overeen met die van het 
bestuur. ‘Op een aantal cruciale 

punten kwamen we er niet meer uit’, 
zei Tönnies. Müllers aankoopbeleid 
kreeg bijvoorbeeld een hoop kritiek, 
mede dankzij Jeff erson Farfan (PSV) 
en Orlando Engelaar (FC Twente). 
Schalke staat momenteel achtste in 
de Duitse Bundesliga en werd on-
langs uitgeschakeld voor de UEFA Cup 
en de Duitse beker. Trainer Fred Rut-
ten, die begin dit seizoen FC Twente 
voor Schalke verruilde, heeft volgens 
Tönnies niets te vrezen. ‘Zijn baan 
staat niet ter discussie.’ Mogelijk 
krijgt Rutten zelfs een dubbelfunctie.

Rutten mag nog blijven bij Schalke 04

AUF WIEDERSEHEN, ANDREAS

Wielerbond schorst Michael Schumacher
Het stond er echt, in de offi ciële documenten van het Franse 

antidopinggenootschap. Wielrenner Stefan Schumacher werd tot 
tweemaal toe Michael genoemd. En ook voor twee jaar geschorst.

Het zestienjarig talent Marrit Ewald 
mag van de gymnastiekbond mee-
doen aan het EK, begin april in 
Milaan. In plaats van olympiër 
Suzanne Harmes. 

Redactie sport
AMSTERDAM...
De jonge Ewald, turnend voor Sport-

stad Heerenveen, vormt een kwartet 

met het al even onbekende drietal 

Wyomi Masela, Mayra Kroonen en 

Lieke Wevers. 

De teleurgestelde Harmes is re-

serve. Zij kon zondag in de tweede 

EK-kwalificatiewedstrijd topsport-

manager Hans Gootjes van de gym-

nastiekbond KNGU niet overtuigen. 

Bij de mannen werden Herre Zon-

derland, Anthony van Assche en Car-

lo van Minde aan de selectie toege-

voegd. Eerder plaatsten Yuri van 

Gelder, Jeffrey Wammes en Epke 

Zonderland zich al voor Milaan.

Rugblessure

De 23-jarige Harmes, de enige Neder-

landse turnster op de Spelen van Pe-

king, was zondag al sceptisch over 

haar kansen. Ze behoorde niet tot de 

beste drie meerkampsters die zich 

rechtstreeks plaatsten, in de rang-

schikking moest ze ook Ewald voor 

zich dulden. ‘Ik zou het kunnen be-

grijpen als ze mij niet selecteren’, 

meldde ze na een optreden waarin ze 

gehinderd werd door een rugblessu-

re. Ze turnde aangepast op brug en 

sprong maar faalde op vloer, normaal 

haar beste onderdeel. ‘Ik kan veel 

meer, dat heb ik in het verleden laten 

zien’, zei Harmes, sinds anderhalf 

jaar moeder van een zoon. Resultaten 

uit het verleden boden echter geen 

garantie. Gisteren sprak ze voor de 

camera’s van de NOS over gebrek aan 

vertrouwen: ‘En ik ga bedenken wat 

ik nu echt wil. Er bestaat een grote 

kans dat ik ermee stop.’

Financieel

Harmes wordt na het verliezen van 

haar A-status bij NOC*NSF tot en 

met de EK financieel ondersteund 

door de KNGU. Als ze al doorgaat 

wordt ze parttime turnster: ‘Ik zal er 

een baantje bij moeten gaan zoeken’, 

aldus Harmes, die met Europees zil-

ver in 2002 en brons op het WK van 

2005 toch een behoorlijk palmares 

heeft.

 ‘Het was een lastige afweging’, 

legde Gootjes uit. ‘De aanwijsplek 

kon op een aantal manieren worden 

ingevuld. Een overweging was een 

toestelspecialiste aan te wijzen, maar 

tijdens de kwalificatiewedstrijden 

hebben die niet het gewenste niveau 

getoond.’

‘Daarop hebben we objectief de 

resultaten naast elkaar gelegd. Marrit 

heeft het beter gedaan dan Suzanne, 

ze was de vierde meerkampster. We 

kennen de verdiensten van Suzanne 

maar dat heeft de doorslag geven.’ 1

Turnen  ‘Grote kans dat ik ermee stop’

Suzanne Harmes 
zoekt een baan

Harmes: ‘Ik kan 
veel meer, dat heb 
ik in het verleden 
laten zien.’

Heinrich Haussler (foto) heeft giste-
ren de tweede etappe van Parijs-
Nice gewonnen. De Duitse wielren-
ner won na 195,5 kilometer de mas-
sasprint. Tom Veelers werd vierde. 
De Spaanse klassementsleider Al-
berto Contador was in de slotfase 
betrokken bij een valpartij, maar dat 
gebeurde binnen de laatste twee ki-
lometer. Hij verloor derhalve geen 
tijd.

Parijs-Nice

HAUSSLER 
WINT SPRINT

Nederland is in 2011 gastheer van 
het wereldkampioenschap squash 
voor vrouwen en mannen. De prij-
zenpot bedraagt 400.000 dollar 
(316.000 euro) en daarmee is het ge-
combineerde World Open het 
hoogst gedoteerde squashevene-
ment aller tijden. Het World Open 
voor vrouwen vindt dit jaar al plaats 
in Nederland, eind september in 
Amsterdam.

WK 2011

SQUASHEN IN 
NEDERLAND

ken. Het land had al problemen met 

de bouw van stadions voor de munt-

eenheid zijn waarde verloor. ‘We zijn 

bang voor bepaalde dingen,’ moet 

Michel Platini, de voorzitter van de 

Europese voetbalorganisatie UEFA, 

toegeven. ‘Als het belangrijkste sta-

dion in Kiev niet gebouwd wordt, 

gaan we niet naar Oekraïne.’

Politieke denkbeelden
De voetbalautoriteiten moeten hun 

buik wel vol hebben van al die ‘opko-

mende’ gastlanden. Het plannen van 

het WK volgend jaar in Zuid-Afrika is 

zeer moeizaam geweest. Het WK van 

2014 in Brazilië belooft nog moeiza-

mer te worden. Dat voorspelt niet 

veel goeds voor het Indonesische bid 

om het WK van 2018 te organiseren.

Voor Dubai is geld maar een deel 

van het probleem. Het is net zo kwa-

lijk dat er in Dubai andere politieke 

denkbeelden leven dan in de blanke 

westerse landen. Afgelopen maand 

mocht de Israëlische tennisster 

Shahar Peer het land niet in om een 

toernooi te spelen. De vrouwentour 

was hier zo kwaad over dat ze dreig-

den Dubai van het programma te 

schrappen. ‘Er bestaat ernstige twijfel 

over het voortbestaan van dit toer-

nooi’, zei Larry Scott, de hoogste baas 

van de Sony Ericsson WTA tour.

De moordenaars op het verkeers-

plein in Lahore hebben dus toch wat 

bereikt. Zij hebben een klein steentje 

bijgedragen om de oude koloniale 

verhoudingen in de sport weer te her-

stellen. 1

De moordenaars 
hebben de koloniale 
verhoudingen in de 
sport hersteld.

ANP



Op dit moment werken wij aan een groot 
 aantal interessante projecten waarvoor wij 
 enthousiaste collega’s zoeken op gebied van: 

Op onze internetsite www.werkenbijarcadis.nl 
tref je veel informatie aan, over onder andere 
carrièremogelijkheden, openstaande vacatures 
maar ook over onze werkvelden met vele 
voorbeeldprojecten.

Bezoek ons op de Nationale Carrièrebeurs, 
standnr. 65 of onze presentatie “Jouw toekomst 
met duurzame energie” op zaterdag 14 maart 
van 11.45 - 12.45 uur (zaal B1).

Imagine the result

Jij ook?
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