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‘Het heeft niks meer met je 
recht halen te maken.’ 

Zelfdovende peuken
Vanaf donderdag moeten sigaretten in de EU 

voorzien zijn van een speciaal soort papier
 dat ervoor zorgt dat ze vanzelf uitgaan.

Manorexia
Van alle anorexiapatiënten is 10 procent man.

 Om hulp te bieden aan deze ‘onzichtbare groep’ 
is nu de site anorexiajongens.nl gelanceerd. 

Tijd om dag te zeggen
De Zwitser Yvan Arpa ontwierp een ‘Bye Bye Euro’ 

horloge. Het klokje heeft een wijzerplaat van
 versnipperde eurobiljetten en kost 5.900 CHF. 

In de mini-sudoku gebruikt u op 

elke horizontale rij, op elke 

verticale rij en in elk vak de cijfers 

1 tot en met 6 één keer.

Meer puzzelen? Zie pagina 21

Cartoon Argus

Waterschappen opgeheven

#Belastingparadijs
Ikea heeft jarenlang geprofiteerd van 
een Nederlandse goededoelenstatus 
om minder belasting te betalen.

Henk Willem Smits
Amsterdam

Ingvar Kamprad, oprichter en groot-

aandeelhouder van meubelwinkel 

Ikea, is nooit fan geweest van belas-

ting betalen, zo bleek uit een biogra-

fie over hem. Niet toevallig kwam hij 

daarom in Nederland terecht om zijn 

moederholding op te richten. Die 

hing hij onder een stichting, Ingka, 

en die blijkt jarenlang fiscaal voor-

deel te hebben genoten als goed doel. 

Die zogenoemde ‘ANBI-status’ is 

eind 2009 opgeheven, zo blijkt nu uit 

het online ANBI-register van de Be-

lastingdienst. 

De officiële reden is niet bekend, 

maar het ‘goede doel’ van Ingka was 

dubieus, namelijk ‘innovatie op het 

gebied van architectuur en design’. 

Precies datgene dus waar Ikea en op-

richter Kamprad geld mee verdienen. 

Over 2010 maakte Ikea 2,7 miljard 

euro nettowinst.

Twee stichtingen
Kamprad richtte begin jaren tachtig 

twee stichtingen op in Leiden, de 

Stichting Ingka Foundation en de 

Stichting Ikea Foundation. Het doel 

van die stichtingen was toen, aldus de 

website van de Ikea Foundation, ‘zor-

gen voor een stabiele structuur en het 

behouden en beschermen van het be-

drijf Ikea door de tijd heen’. In deze 

stichtingen zijn Kamprads aandelen  

ondergebracht. Door de stichtingen 

in Nederland te vestigen (en daaron-

der een wirwar aan vennootschappen 

in belastingparadijzen als Luxem-

burg, Liechtenstein en de Antillen te 

hangen), hoefde Ikea al weinig belas-

ting te betalen. Door de ANBI-status is 

dat nog minder. Stichting Ingka is de 

status nu dus kwijt, maar Stichting 

Ikea heeft hem nog wel. Deze stichting 

ondersteunt behalve ‘innovatief de-

sign’ volgens haar website ook projec-

ten tegen kinderarbeid.

The Economist rapporteerde in 

2006 voor het eerst over de ANBI-sta-

tus voor Ingka. Het register gaat 

slechts een paar jaar terug, dus het is 

onduidelijk hoe lang er van de status 

geprofiteerd is. Volgens het blad 

kwam het dividend in Stichting Ingka 

terecht, die het doorschoof naar Stich-

ting Ikea. Die steunt wellicht desig-

ners, maar waar de miljarden verder 

terechtkomen, blijft ondoorzichtig.

Ikea is geen ‘goed doel’ meer

Den Haag Het zal nog zeker tien 

jaar duren voordat grotere spaar-

ders het volledige bedrag terug-

hebben dat ze bij Icesave hadden 

uitstaan. Dat zegt Icesaving, de 

vereniging van grote spaarders die 

de dupe werden van het omvallen 

van Icesave in 2008. Icesave was 

het Nederlandse bijkantoor van 

de failliete Landsbanki, dat geen 

betalingen doet, maar nog wel 

rente ontvangt.

‘Nog tien jaar wachten 
op geld van Icesave’

Zevenaar De politie heeft gisteren 

het levenloze lichaam van een 

pasgeboren baby gevonden bij 

een woning in het Gelderse Zeve-

naar. Een misdrijf wordt niet uit-

gesloten . Een 18-jarige vrouw, die 

vermoedelijk de moeder is van de 

baby, is aangehouden. Gister-

avond was nog onbekend hoe en 

wanneer de baby om het leven is 

gekomen. Ook was nog niet be-

kend of het een voldragen baby is.

Dode baby gevonden bij 
Zevenaarse woning

Brussel Europese luchthavens die 

bodyscanners willen gebruiken, 

moeten vanaf december voldoen 

aan EU-regels. Tot nu toe mocht 

iedereen de scanners op z’n eigen 

manier gebruiken. Bodyscanners 

worden gebruikt op Schiphol en 

enkele vliegvelden in Groot-Brit-

tannië. Ze werden versneld in ge-

bruik genomen nadat in 2009 een 

Nigeriaan ongemerkt een bom in 

zijn onderbroek een vliegtuig op 

Schiphol in smokkelde. 

Zomaar bodyscannen 
mag straks niet meer

Den Haag Minister Gerd Leers van 

Immigratie en Asiel komt met een 

speciale, tijdelijke verblijfsvergun-

ning voor homoseksuele partners 

uit het buitenland. Die kunnen 

daardoor in ons land trouwen of 

het partnerschap laten registreren. 

Daarna kan deze speciale trouw-

vergunning worden omgezet in 

een verblijfsvergunning voor ge-

zinshereniging. Dat heeft minis-

ters Leers aan de Tweede Kamer 

geschreven.

Gezinshereniging homo 
wordt makkelijker 

Amman Koning Abdullah van Jor-

danië heeft tegen de BBC gezegd 

dat de Syrische president Bashar 

al-Assad moet opstappen. Abdul-

lah is de eerste Arabische leider die 

zegt dat Assad moet aftreden. Gis-

teren werd ook bekend dat de Ara-

bische Liga van plan is vijfhon-

derd waarnemers naar Syrië te 

sturen. Ondertussen zou het Syri-

sche bewind in geldnood raken 

door de internationale sancties.

Syrisch regime raakt 
steeds meer in nauw

Eindhoven Philips Medical Sy-

stems Nederland heeft volgens 

justitie een ‘actieve en duidelijke’ 

rol gespeeld in de Poolse om-

koopzaak. Dat blijkt volgens de 

NOS uit e-mails die justitie in 

Eindhoven heeft gevonden.

Tussen 2000 en 2007 werden in 

Polen op grote schaal ziekenhuis-

directeuren omgekocht. Ze kregen 

geld als ze voor de producten  van 

fabrikant Philips kozen. 

‘Philips actief betrokken 
bij omkoopschandaal’
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#Noorwegen
De Noorse massamoordenaar 
Anders Behring Breivik is gisteren 
voor het eerst sinds zijn arrestatie in 
een openbare zitting verschenen.

Redactie buitenland
Amsterdam

Tijdens de zitting ontnam de rechter 

Breivik verschillende keren het 

woord, toen hij de moord op 77 men-

sen in Oslo en op het eilandje Utoya 

probeerde uit te leggen. Ook ver-

wierp de rechtbank zijn verzoek zich 

tot de nabestaanden van de slachtof-

fers in de rechtszaal te richten.

De 32-jarige Breivik, die gekleed 

ging in een donker kostuum met 

stropdas, leek kalm. Breivik weigerde 

zich gisteren schuldig te verklaren. ‘Ik 

erken de handelingen, maar ben niet 

schuldig’, zei hij. ‘Ik ben een militaire 

bevelhebber in de Noorse verzetsbe-

weging en de Noorse Tempeliers.’ Hij 

zei de legitimiteit van de rechtbank 

niet te erkennen, ‘omdat u uw man-

daat heeft ontvangen van organisa-

ties die multiculturalisme steunen’. 

Ongeveer 120 nabestaanden, 

journalisten en andere belangstellen-

den hadden zich in de rechtszaal ver-

zameld.

Breivik erkent ‘multiculti-rechtbank’ niet

#Entrepreneur
De Brit Richard Branson heeft 360 
bedrijven, waarvan er een ruimte-
reizen organiseert. Voor anderhalve 
ton heb je een retourtje.

Redactie binnenland
Rotterdam

Je heet Richard Branson, pardon: Sir 

Richard Branson, en je bent een krap 

dagje in Nederland. Voor een con-

gres, een lunch, een persconferentie, 

een opname van NOVA College Tour, 
een lezing, een diner, een persconfe-

rentie en nog zo wat.

En een vragenuurtje voor honderd 

klanten van ING, want ING steunt 

Dance4Life tegen hiv en aids in Afri-

ka en dat doet Branson ook.

Vragen dus, vragen. Marketing-

goeroe René Boender: ‘Is het geen 

goed ideeom uw ruimtereizen in 

Afrika te starten? Hebben ze er daar 

ook wat aan.’ Branson: ‘Goed idee.’ 

Burgemeester Aboutaleb: ‘Hoe 

maken we Rotterdam aantrekkelijk 

als vestigingsplaats voor uw bedrij-

ven?’ Branson: ‘Groener worden.’ 

Twan Huys: ‘Bent u net als die 

Amerikaanse miljardairs al gevraagd 

om uw vermogen weg te geven?’ 

Branson: ‘Daar heb ik thuis discussies 

over met mijn vrouw.’

Op naar de Doelen waar presenta-

tor/journalist Jeroen Smit wacht voor 

een diner, een lezing, een persmo-

ment, duizenden foto’s en vragen, 

nog meer vragen: Branson neemt 

voor iedereen alle tijd.

Ruimtebasis 
in Afrika

ANP
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Hotels hebben hun eigen semi-openbare boevensite.

We willen niet dat iedereen 
die beelden kan bekijken.

Merel van Leeuwen
Amsterdam

Toen Vereniging Eigen Huis (VEH) in 

juni aankondigde foto’s van woning-

inbrekers op internet te zetten, zorg-

de dat voor een hoop consternatie. 

Kon dat zomaar? Wat als iemand zijn 

buurman een loer wilde draaien? Het 

College Bescherming Persoonsgege-

vens (CBP), de privacywaakhond, 

dreigde de vereniging met dwang-

sommen als inbrekers herkenbaar in 

beeld zouden worden gebracht. 

Dat moest dan maar, vond VEH, 

die het plan wel wilde uitstellen, 

maar niet van afstel wilde weten. 

Toch was dat wat gebeurde. Het voor-

nemen bloedde stil dood. Foto’s van 

inbraken werden wel gepubliceerd, 

maar zonder personen erbij. 

De PVV liet het er niet bij zitten en 

diende vorige week een motie in. Bur-

gers moeten beelden van overvallers 

op internet kunnen zetten, tenminste 

als ze dan ook aangifte doen en het 

beeldmateriaal tevens aan de politie 

geven. De Tweede Kamer nam de mo-

tie aan. Het CPB staat voor een vol-

dongen feit, en respecteert de wens 

van de politiek, aldus een woordvoer-

ster.

Terug naar de VEH, van wie je jui-

chende reacties zou verwachten. Niet 

dus. ‘Deze ontwikkeling verrast ons 

eigenlijk. We zijn nog geen half jaar 

verder en nu kan het opeens wel’, al-

dus woordvoerder Hans André de la 

Porte. Hij geeft aan dat VEH nu niet 

‘halsoverkop’ de actie ‘Zet inbrekers 

te kijk’ nieuw leven gaat inblazen. De 

actie was expres gepland vlak voor de 

zomervakantie, als veel mensen weg 

zijn. André de la Porte benadrukt dat 

de VEH alleen beelden wilde gebrui-

ken van echte inbrekers. ‘In het begin 

zat er een groot aantal twijfelgevallen 

tussen. Daarom wilden we per se een 

bewijs van aangifte erbij. Op dat 

verzoek hoorden we meestal niets 

meer.’  

Vraagtekens
Net als de VEH is ook MKB Neder-

land, de brancheorganisatie voor on-

dernemers, terughoudend over het 

nieuwe fenomeen. ‘Hoewel we blij 

zijn met de verruiming van de moge-

lijkheden om iets met de beelden te 

doen, plaatsen we vraagtekens bij de 

effectiviteit en doelmatigheid ervan’, 

aldus woordvoerster Mieke Ripken. 

‘Als mensen op allerlei sites beelden 

van overvallers en andere criminelen 

plaatsen, wie kan ze dan vinden? De 

kans op versnippering is groot. MKB-

NL zou het toejuichen als mensen de 

beelden op een centrale website van 

de politie zouden plaatsen.’ De bran-

cheorganisatie is vooralsnog niet van 

plan op de eigen website een moge-

lijkheid te creëren waar ondernemers 

de beelden kwijt kunnen. Dat geldt 

ook voor Koninklijke Horeca Neder-

land (KHN). 

Wel hebben ruim zeventig hotels 

in de regio Amsterdam hun eigen se-

mi-openbare site waar beelden van 

dieven en ongenode gasten kunnen 

worden bekeken. 

‘Het is bedoeld om elkaar te waar-

schuwen’, vertelt Guno Lauppe, voor-

zitter van Hotel Security Manage-

ment die de website beheert. ‘Als een 

melding is geplaatst, krijgen alle le-

den een mailtje en kunnen ze het in-

cident bekijken. Het kan gaan om 

diefstal van een koffer in de lobby, 

creditcardfraude of gasten die een ka-

mer hebben vernield.’ 

Aanhoudingen
Volgens Lauppe is er elke week wel 

een incident. ‘En het levert zeker wat 

op. Vorig jaar heeft de politie acht 

mensen aangehouden door dit sy-

steem.’ Hoteleigenaars die meedoen, 

moeten zich wel aan een aantal voor-

waarden houden. Ze moeten ver-

plicht aangifte doen en ze mogen de 

beelden en de inloggegevens voor de 

site niet aan derden geven. Lauppe is 

tevreden met de werkwijze en ziet 

geen reden die te veranderen. ‘Wij 

willen niet dat iedereen die beelden 

kan bekijken.’

Ook de politie zelf benadrukt dat 

ze er de voorkeur aan geeft dat men-

sen beelden van inbrekers en overval-

lers aan de politie overhandigen, in 

plaats van ze zelf op internet te zet-

ten. ‘Voor de zuiverheid is dat beter’, 

meent Ron Looije, woordvoerder van 

de Raad van Korpschefs. 

‘Het zou heel vervelend zijn als 

onschuldige mensen worden be-

schuldigd van iets. We sluiten niet 

onze ogen voor de mogelijkheden 

van internet, maar wijzen iedereen 

op z’n verantwoordelijkheid. Als je 

iemand online zet die niets met een 

crimineel feit te maken heeft, heb je 

wel een probleem.’  

Het is stil bij de digitale schandpaal
#Privacy  Burgers mogen van de Tweede Kamer  foto’s van overvallers online zetten. Je zou juichende reacties verwachten, 
maar dat valt tegen. Belanghebbenden vinden dat het met name een taak van de politie is om beelden openbaar te maken.

Op de site van VEH stonden foto’s van inbraken maar zonder personen, dat mocht in juni niet. ANP

Supersize Koran
De grootste koran ter wereld zou 800 kilo wegen 
en de voorkant is 1,5 bij 2 meter groot. Hij zou zich 

bevinden in de Russische deelrepubliek Tatarstan.

Hardleers
Een 33-jarige Fries drijft de politie tot 

wanhoop door al dertien jaar lang voortdurend 
dronken achter het stuur te zitten.

Foutje
De gemeente Harderwijk moet het ministerie van 
SZW 841.000 euro terugbetalen. Men was verge-

ten aan te geven waar het geld heen zou gaan.

Stel, je bent getuige van een 
overval. Je eerste impuls zal 
misschien zijn maken dat je 
weg komt. Maar dat heeft 
de politie liever niet. Die 
heeft liever dat je je mobiele 
telefoon pakt en de overval 
filmt, op veilige afstand dat 
wel. Onder het motto ‘Pak 
de overvaller. Pak je mobiel,’ 
is de politie onlangs een 
campagne gestart waarin 
mensen worden opgeroe-
pen de daders van een over-
val te filmen of te fotografe-
ren.  Want beeldmateriaal 
van de eventuele daders 
vergroot de pakkans, is de 
redenering. Je kunt je beeld-
materiaal vervolgens uploa-
den via de website www.
nationale-recherche.nl. Hoe 
vaak dat inmiddels is ge-
beurd, kon de politie giste-
ren niet zeggen. 

Campagne

Film de overval 
en help de politie

De actie is geldig van 14 t/m20november 2011 en geldt voor nieuwe abonnees of abonnees die er een product bijnemen. Films zijn via UPCOnDemand te verzilveren t/m31 december 2011. Voor het UPCAlles-in-1 Voordeelpakket
gelden eenmalige administratiekosten van € 25,-. De borg voor hetmodem is € 45,-. Demediabox ontvangt u in bruikleen. Voor alle abonnementen geldt een jaarcontract. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor
de actievoorwaarden en beschikbaarheid op upc.nl
THE WRESTLER © 2010 Dutch FilmWorks. All rights reserved. BRIDE FLIGHT© 2010 A-film distribution. Alle rechten voorbehouden. STEP-UP 3D © Belga Films. All Rights Reserved. OORLOGSWINTER © 2011 Video
Film Express. Alle rechten voorbehouden.

...en ACTIE!

Bij het UPC Alles-in-1 Voordeelpakket
met maar liefst 50 Mb Internet

€39,-
eerste 6maanden

p.m. daarna
€ 49,-

50 Mb Internet
met wifi-modem

Digitale TV

Bellen

Kabel TV en Radio

100% Installatiegarantie en
handige Overstapservice
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Eerst Als de boel klapt, klapt 

waarschijnlijk ook de EU.

Toenmalig minister Zalm pinde op 1 januari 2002 voor het eerste euro’s. ANP

Jan-Hein Strop
Amsterdam 

Terug naar de gulden. Dat klinkt lek-

ker als oplossing, die aansluit op het 

groeiende nationalisme. Want terug 

achter de dijken hoeven we geen cent 

meer aan Griekenland te betalen en 

zijn we in een klap van Brussel af. 

Scheelt veel geld, denken de PVV en 

eenderde van de Nederlanders die 

van de euro af willen.

Beetje nostalgie in crisistijd is 

leuk, maar de gulden hoort toch 

vooral thuis waar die nu is:  wegroes-

tend op de bodem van een wensput. 

Herintroductie van de gulden of een 

‘neuro’ voor Noord-Europa is hele-

maal geen goedkope oplossing. Ster-

ker, dat gaat ons veel geld kosten, bij 

uitstek voor exportland Nederland.

Guldenfanatici doen er goed aan 

het gisteren verschenen boek Europa 
in crisis van het Centraal Planbureau 

(CPB) te lezen. Daaruit blijkt dat de 

huidige crisis weliswaar alleen is op 

te lossen met pijnlijke maatregelen, 

maar dat het alternatief nog veel pijn-

lijker is. Nederland is zo sterk verbon-

den met de Europese economie dat 

een exercitie in nostalgie tot grote 

vernietiging van welvaart leidt. Een 

ware nationalist pleit daarom niet 

voor de gulden maar voor behoud 

van de euro – financieel veel verstan-

diger.

Dit is waarom: als de boel klapt, 

klapt waarschijnlijk ook de Europese 

Unie. Uit de Europese Verdragen 

blijkt namelijk dat als een land de 

euro inruilt voor een eigen munt, dat 

land ook moet vertrekken uit de Eu-

ropese Unie. Zonder EU-lidmaat-

schap bevindt een land zich buiten 

de grenzen van de ‘interne markt’, 

waar vrij verkeer is van goederen, 

diensten, kapitaal en mensen. Wat 

daar het voordeel is van is moet PVV-

leider Geert Wilders nog maar eens 

uitleggen.   

Het is niet voor niets dat talrijke 

politici en analisten telkens wijzen 

op de teloorgang van het gehele Eu-

ropese project als de euro ten valt 

komt. De zware recessie, zo niet de-

pressie die daarop volgt, zou de nei-

ging om de eigen industrie te be-

schermen weer tot leven kunnen 

wekken. Dit is het de facto einde van 

de interne markt. 

Waarom is dat zo’n ramp? Omdat de 

economische integratie van Europa 

ons buitengewoon veel heeft opgele-

verd en in de toekomst nog veel meer 

welvaart brengt. Volgens berekenin-

gen van het CPB was het nationale 

inkomen in 2005 4 tot 6 procent ho-

ger dan zonder interne markt het ge-

val zou zijn geweest. Het gaat hierbij 

om ongeveer 1.500 tot 2.200 euro per 

inwoner per jaar, oftewel 24 tot 35,2 

miljard euro per jaar. Bovendien is 

het effect nog lang niet uitgewerkt, 

stelt het CPB. Henk en Ingrid hebben 

nog decennia lol te verwachten van 

de eenwording.   

En hier zou de nationalist hele-

maal blij van moeten worden: de 

voordelen van de EU voor Nederland 

zijn groter dan voor veel andere lan-

den, omdat Nederland zo’n open 

economie is, sterk afhankelijk van 

export naar EU-landen. Zonder in-

terne markt was onze export nu onge-

veer 20 procent lager geweest. Voor 

de vijftien EU-landen die tot en met 

1995 lid zijn geworden, is het gemid-

delde effect op de handel 8 à 9 pro-

cent, een stuk lager.

Wisselkoersrisico
Dan de euro zelf. Die heeft veel min-

der opgeleverd dan de interne markt, 

maar is evengoed voordelig. Het CPB 

geeft toe dat de effecten lastig te me-

ten zijn, maar schat de winst op zo’n 

500 euro inwoner per jaar: zo’n 8 mil-

jard euro. Het wegnemen van wissel-

koersrisico en het betrouwbare mo-

netaire beleid hebben geleid tot meer 

handel, meer investeringen en – tot 

voor kort – minder risico voor consu-

menten. En nog iets: onze banken 

hebben dankzij de euro jarenlang 

feestgevierd in Zuid-Europa. 

Weg uit de interne markt en de 

euro levert voor de Nederlandse han-

del onnoemelijke schade op. Precie-

ze getallen ontbreken, maar het gaat 

om zoveel geld dat je werkgeversorga-

nisatie VNO-NCW daar nooit voor 

hebt horen pleiten. Uit deze hoek valt 

wel te horen dat een gulden of een 

neuro een keiharde munt zal zijn ten 

opzichte van de euro, wat vernieti-

gend is voor onze concurrentieposi-

tie en export. 

Vergeet ook niet dat een eigen 

munt niet wegneemt dat we aan 

Zuid-Europa verbonden zijn. Onze 

banken en pensioenfondsen hebben 

dik belegd in Italiaanse en Spaanse 

staatsobligaties. Als die niet worden 

afgelost, lijden we evengoed schade.       

De eurocrisis heeft tot nog toe niet 

veel gekost. Aan de lening aan Grie-

kenland doen we voor 4,7 miljard 

mee, en dat levert vooralsnog geld op. 

De overige leningen van het nood-

fonds EFSF aan Ierland en Portugal 

kosten voorlopig niets, omdat we 

daarvoor alleen garant staan ter waar-

de van 6,8 miljard euro. 

De rekening zal verder oplopen, 

zeker als Griekenland de drachme 

invoert. Maar als we de interne markt 

in stand weten te houden en een zwa-

re recessie weten te vermijden, dan is 

pleiten voor behoud van de euro een 

daad van patriottisme.            

Postcodepremie
Pensioenfondsen kunnen met een nieuwe 

rekentechniek via een postcode iemands 
levensverwachting inschatten.  

Opgesierde piemels
Spaanse urologen vermoeden dat mannen die 

35.000 tot 12.500 jaar geleden Europa bevolkten 
hun penis pierceten en tatoeëerden. 

Geen kokosnotenbikini’s
Wereldleiders die de APEC-top in Honolulu 

bijwoonden hoefden van Obama voor het eerst in 
twintig jaar niet in typerende kleding op de foto.

Hou je van je 
land? Kies dan 
voor de euro
#Eurocrisis  Wie terug wil naar de gulden of 
heil ziet in een nieuwe munt voor Noord-Europa 
vernietigt welvaart. Een echte nationalist pleit 
juist voor behoud van de euro – veel beter voor 
de handel. 

EU

Europa
niet EU

VS

China

Overig

Waarheen exporteert Nederland?

72%

7%
6%
1%
14%

GRAPHIC: ELS ENGEL
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Tofik Dibi Tweede Kamerlid voor GroenLinks

Het gaat ons niet om het 
beschadigen van het CDA.

#Migratie
Gerd Leers staat een stevig potje 
boksen te wachten. Links is nog niet 
klaar met de ‘Mauro’s’, terwijl de PVV 
nu echt rap minder immigranten wil. 

Peter Wierenga
Den Haag

Hij zal weer links en rechts ‘gebutst’ 

worden, zoals hij dat zelf noemt. Mi-

nister Gerd Leers (Immigratie en 

Asiel) verdedigt vandaag zijn begro-

ting in de Tweede Kamer. De opposi-

tie gaat opnieuw proberen om het 

CDA kleur te laten bekennen in het 

voor de christen-democraten zo ge-

voelige asieldossier. 

‘We komen terug op de CDA-reso-

lutie die in Utrecht is aangenomen, 

namelijk dat het ongewenst is om 

jongeren – met of zonder diploma – 

uit te zetten,’ zegt Tweede Kamerlid 

Tofik Dibi (GroenLinks). ‘Zowel 

Leers als de CDA-fractie lijken steeds 

meer afstand te nemen van die reso-

lutie. Daarom komen we met een 

motie waarin hetzelfde staat.’ 

Volgens Dibi zal de oppositie weer 

als een geheel optreden, zoals dat 

ook het geval was bij de hoofdelijke 

stemmingen over een verblijfsver-

gunning voor Mauro. Opnieuw lijkt 

het CDA verdeeld, stelt hij, want Ad 

Koppejan vindt bijvoorbeeld dat 

Leers inderdaad met zo’n regeling 

moet komen, terwijl asielwoordvoer-

der Raymond Knops de resolutie ‘te 

kort door de bocht’ noemde.

Oeps, daar gaan we weer. Of niet? 

Dibi: ‘Het gaat ons niet om het be-

schadigen van het CDA, het gaat ons 

om de inhoud. Wij willen een struc-

turele oplossing voor alle Mauro’s, 

zodat we niet van individu naar indi-

vidu blijven huppelen.’ 

Illegaal
Want Mauro mag dan wel blijven 

(dat wil zeggen, hij mag vanuit Ne-

derland een studievisum aanvragen 

en dat zal Leers ‘heel sympathiek’ be-

oordelen), de Angolees staat niet al-

leen. Er is nog een groep van zo’n 

duizend Alleenstaande Minderjarige 

Vreemdelingen (AMV’ers) die al heel 

lang in Nederland is. 

Leers wil nu de gemeenten, die deze 

jongeren begeleiden, een ‘handrei-

king’ doen, door met een centrale 

opvang te komen. Daarna wil hij met 

‘maatwerk’ al die procedures zo snel 

mogelijk afwikkelen, zodat helder is: 

blijven of vertrekken. En ze eventueel 

iets meegeven, zodat ze ter plekke wat 

kunnen opbouwen.

De uitzettingen gaan dus door. 

Leers ziet niets in de initiatiefwet van 

Hans Spekman (PvdA) en Joël Voor-

dewind (ChristenUnie) om asielkin-

deren die hier – mede door een trage 

overheid – al acht jaar zijn met hun 

ouders, dan wel vijf jaar alleenstaand, 

het recht op een verblijfsvergunning 

te geven. De CDA-minister vreest een 

repeterend generaal pardon, met 

‘aanzuigende werking’.

Sahar
Hij kan natuurlijk ook weinig anders 

vinden, want na de Sahar-regeling 

voor verwesterde Afghaanse meisjes 

en de studievisum-oplossing voor 

Mauro staat gedoogpartner PVV echt 

niet te springen om nog eens duizend 

jongeren een papiertje te geven.

Sterker nog, PVV-Kamerlid Sietse 

Fritsma stelde vorige week na nieuwe 

tegenvallende cijfers, dat Leers ‘als 

een haas’ aan de slag moet om de im-

migratie in te dammen. Komend jaar 

verwacht de PVV de eerste resultaten. 

Een eis die Leers gisteren in De Pers 
‘niet realistisch’ noemde: hij laat zich 

niet opjagen. Zo. De minister heeft 

zijn handschoenen al aan.

Leers mag weer de ring in

Vooruitdenken
De Sint is er net, maar de meeste Nederlanders 

zijn nu al, zes weken voor Kerstmis, 
bezig met kerstkransjes, -bomen en -cadeautjes.

Noors licht?
Noren zijn boos op Finnen die het noorderlicht in 

een toerismefilmpje claimen als Fins verschijnsel. 
‘Dit is onacceptabel, het noorderlicht is Noors.’

Bigproof
Bigfoot bestaat écht. Dat beweren biologen die 

in Rusland in elkaar gedraaide bomen aantroffen. 
‘Dat moet wel het werk van Bigfoot zijn.’

Mooimakerij, fabeltjes, halve 
waarheden, Pinokkio prikt ze door. 
Reacties en suggesties naar: 
pinokkio@depers.nl

Marcia Nieuwenhuis
Den Haag

Wat is de bewering?
‘In Denemarken ging in 2004 de 

maximumsnelheid van 110 omhoog 

naar 130 kilometer per uur. Het aan-

tal verkeersslachtoffers daalde spec-

taculair met 25 procent!’

Wie zegt dat?
VVD-Kamerlid Charlie Aptroot.

Waar zegt hij dat?
Onder meer op zijn website charlie-

aptroot.vvd.nl maar ook herhaalde-

lijk in debatten over 130 km/u. 

Hoe zat het ook alweer?
In het regeerakkoord van VVD en 

CDA, met gedoogsteun van de PVV, is 

afgesproken dat de maximumsnel-

heid op een aantal snelwegen naar 

130 km/u gaat. Vanaf 1 maart mag er 

op een deel van de Afsluitdijk 130 

worden gereden. Daarna volgden 

stukken van de A2, A6 en A16. In De-

nemarken werd in 2004 de algemene 

geldende snelheidslimiet van 110 op-

getrokken naar 130 km/u. Op onge-

veer de helft van het autosnelwegen-

net werd de snelheid vervolgens met 

borden gelimiteerd tot 110 km/uur. 

Wat is waar?
Op de wegen waar in Denemarken 

130 gereden mag worden, vielen 

voor de invoering 13 doden en daar-

na 38 doden, een toename van 38 

procent, zo blijkt uit onderzoek van 

het Deense Wegen Directoraat. In de 

categorie zwaargewonden stokte de 

teller voor de snelheidsverhoging op 

71 en daarna pas op 77, een lichte stij-

ging van 8 procent. Het aantal licht-

gewonden steeg van 99 naar 105 met 

6 procent. Gemiddeld steeg het aan-

tal gewonden en doden met 9 pro-

cent.

Maar hoe komt VVD-Kamerlid 

Charlie Aptroot dan aan die dalende 

cijfers? Dat heeft te maken met het 

volgende: als je ook kijkt naar het 

aantal doden en gewonden op de we-

gen waar de algemene snelheidsver-

hoging niet ging gelden, en waar men 

dus nog steeds 110 moet rijden, dan is 

daar wel een fikse daling te bespeu-

ren. 

Het aantal doden bleef gelijk op 

23, maar het aantal zwaargewonden 

daalde spectaculair: van 111 naar 57 

met maar liefst 49 procent. Ook het 

aantal lichtgewonden dat eerst op 

147 stond, bleef daarna beperkt tot 

88: een daling van maar liefst 40 pro-

cent. Gemiddeld waren er daardoor 

40 procent minder doden en gewon-

den te betreuren.

En zo gaat de gemiddelde snel-

heidsverhoging als iets goeds de boe-

ken in, vertelt onderzoeker Lars Klit 

Reiff. Hoe dat komt? ‘De maatregel 

ging in Denemarken gepaard met 

verhoogde handhaving, hogere snel-

heidsboetes en veel meer borden op 

de wegen waar je maar 110 kilometer 

per uur mocht. Mensen werden op 

die delen van de weg dus veel vaker 

geconfronteerd met de maximum 

toegestane snelheid.’

Eindoordeel
De bewering van Charlie Aptroot 

geldt alleen voor de delen van de weg 

waar maximaal 110 kilometer per uur 

gereden mag worden en niet voor het 

deel waar de maximumsnelheid 130 

is. Daar is het aantal doden en ge-

wonden juist gestegen. De bewering 

is dan ook niet waar. 

 
Reactie
VVD-Kamerlid Charlie Aptroot bena-

drukt dat in Nederland heel goed ge-

keken wordt naar de plekken waar de 

snelheidsverhoging doorgevoerd kan 

worden. ‘Het betekent niet dat je de 

snelheidsverhoging overal door-

voert, zoals in Denemarken. Boven-

dien wordt er op gevaarlijke plekken 

nog intensiever gecontroleerd.’

‘Na invoering 130 km 25 
procent minder doden’

Niet waar / Deels waar / WaarPinokkio

Open nu een
1-jaars ING Spaardeposito
Profiteer een jaar lang van een vaste, hoge rente
van 3,2% op jaarbasis. Inleggen kan al vanaf 500
euro. Deze spaaractie loopt tot 2 december 2011.
Ga naar ING.nl/deposito, het ING kantoor of
bel 0900 0933 (10 cent per minuut).

ING behoudt zich het recht voor om
deze particuliere actie eerder te beëindigen.

Minister Gerd Leers. ANP

Onderdeel van Spir i t Jeugd
en Opvoedhulp Amsterdam
www.spir i t .nl

Kijk op www.driehuis-opvoedouder.nl
voor meer informatie

Contactadvertentie

� Hart voor kinderen

� Idealistisch

� Kan incasseren

� Out of the box denken

� 24 uur beschikbaar

� Eerli jk en straight

� Humor

� Kan relativeren

� Flexibel

� Doorzetter

� Zoekt fulltime

baan

Lees alleen verder als je aan de volgende
eisen voldoet:

Ja, Driehuis vraagt heel wat.
De uitdaging is dan ook groot.

Voor een Driehuisopvoedouder is het begeleiden van kinderen

je baan. Als Driehuisopvoedouder woon je met twee kinderen

in een Driehuis in Amsterdam. Drie jaar lang ben je 24 uur

per dag beschikbaar.
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Eerst Op internet reageren we meer 

rationeel dan emotioneel.
Jan Latten Bijzonder hoogleraar Demografie

Schrik om het hart
Angstige mensen lopen ruim een kwart meer 

risico op het ontwikkelen van hartziekten, blijkt 
uit onderzoek aan de Universiteit van Tilburg.  

Special blend
Een Chinese professor is bezig met de ontwikke-

ling van de duurste thee ter wereld. Het brouwsel 
is gemaakt op basis van panda-uitwerpselen.

e-Ban
Een Amerikaanse huisvrouw is door een rechter 

voor vijf jaar verbannen van het internet nadat ze 
een naaktfoto naar een jongen (16) had gestuurd. 

#Kenikjounietergensvan?
#E-flirting  Het einde van de romantiek. Ook studenten hebben 
nu de kroeg en bieb als flirtplatform ingeruild voor internet.
‘Ik kan je wel uit je skinnyjeans helpen.’

Julien Althuisius
Menno van den Bos
Amsterdam

Bericht: ‘Ik hoopte dat je kwam vra-

gen om mijn nummer, maar je wilde 

alleen weten hoe laat het was. :( ‘ Re-

actie: ‘Dat was ik. Check je privébe-

richten.’ Zomaar een bericht (spot) op 

studentenflirtsite Biddys.nl. De 

woensdag gelanceerde site is nu al 

immens populair. De berichten van 

studenten die elkaar letterlijk en fi-

guurlijk zagen zitten in collegezaal of 

universiteitsbieb volgen elkaar in 

hoog tempo op. Flirten, nummers 

scoren en afspreken zonder knikken-

de knieën en natte handpalmen.

Dat was vroeger wel anders. Vroe-

ger, toen het bedenken van openings-

zinnen nog tot de hogere kunsten 

behoorde. Met een rode kop zenuw-

achtig een gesprek aanknopen in de 

hoop dat hij of zij een keertje koffie 

– of liever iets sterkers – met je wilde 

gaan drinken. Internet, waar je alleen 

na een gevecht met de piepende en 

krakende modem op kon, speelde 

daarin geen rol. En als je zei ‘ik heb 

Hyves’, mensen je ongerust aankeken 

en vroegen of je al naar de dokter was 

geweest. Maar de tijden veranderen. 

En de liefde daarmee ook.

Relaties anno 2011 beginnen 

steeds vaker op internet. Waren het 

eerder vooral ouderen, hopeloze ge-

vallen, freaks of stiekeme vreemd-

gangers die zich tot het www wend-

den, nu is het voor iedereen normaal 

geworden om elkaar eerst een tijdje 

online af te tasten voordat dat daad-

werkelijk fysiek gebeurt. Zelfs onder 

studenten, die met hun collegezalen, 

studentenborrels, overvolle biblio-

theken en intensief sociaal leven een 

optimaal jachtgebied hebben.

Verlammende blik
Rik Hermans (22) zag zijn grote lief-

de jaren geleden een keer ‘vluchtig bij 

de kapstok’. ‘Via het toen populaire 

MySpace hielden we contact. Na zo’n 

vijf maanden chatten spraken we af. 

Toen was het liefde op het eerste ge-

zicht.’ Inmiddels is hij 4,5 jaar samen 

met Judith. Zonder internet zou Rik 

haar volgens hem nooit meer hebben 

gezien of opgebeld. Datzelfde zegt 

Linda van der Hoek (23) over haar 

huidige vriend Sander. Zij zag hem 

voor het eerst in het echt toen ze een 

andere bekende van Twitter tegen het 

lijf liep. Kort na de eerste follow was 

het raak. ‘Na twee weken flirten op 

Twitter en MSN spraken we af. In-

middels hebben we anderhalf jaar 

een relatie. Internet vergroot zeker je 

kansen op een relatie, je kunt dankzij 

social media contact maken en hou-

den met mensen buiten je kennissen-

kring.’

Het gaat nog verder. Ook de meest 

prille flirt wordt via internet uitge-

buit. Voor Biddys.nl heb je niet eens 

een account bij Twitter, Facebook of 

Hyves nodig om een flirt in de bieb of 

collegezaal een digitaal vervolg te ge-

ven. Plaats simpelweg een spot met 

een beschrijving van de locatie en 

persoon die je leuk vindt en hoop dat 

diegene met ‘kort zwart haar’, ‘sexy 

geel truitje’ of ‘verlammende blik’ het 

oppikt. Soms zijn de flirts verlegen – 

‘ik kijk af en toe in de hoop dat we wat 

oogcontact maken’ – soms ronduit 

brutaal: ‘ben niet zo’n fan van skin-

nyjeans bij mannen... ik kan je wel 

helpen hem uit te trekken.’ 

De site, die woensdag werd gelan-

ceerd, kan de druk nauwelijks aan. 

Koen Crooijmans, UvT-student en 

oprichter van Biddys, kijkt met verba-

zing naar de twee miljoen pageviews 

die zijn creatie nu al heeft aangetikt. 

‘In de afgelopen dagen zijn er, gok ik, 

zeker 4.000 privéberichten verstuurd 

onder 2.000 accounts.’ Vaak wisselen 

studenten hierin hun Facebook- of 

andere gegevens uit.

Onderzoek
De universiteit van Oxford onder-

zocht eerder dit jaar in achttien lan-

den hoe mensen elkaar hebben leren 

kennen. Van alle liefdesrelaties die de 

afgelopen vijf jaar zijn ontstaan, 

vindt meer dan een kwart zijn oor-

sprong op internet. Ongeveer de helft 

van die relaties ontstond niét via een 

officiële datingsite. We kunnen in het 

dagelijks leven niet meer zonder in-

ternet, en dat geldt ook voor de liefde. 

Volgens Jan Latten, bijzonder hoog-

leraar Demografie is het makkelijker 

en minder eng om via het internet 

contact met iemand op te nemen en 

te onderhouden. ‘Het kan mensen 

over een drempel heen helpen.’ Ja, als 

je op internet wordt afgewezen is dat 

inderdaad even andere koek dan een 

blauwtje lopen voor tientallen men-

sen in de kroeg. Daarnaast, zegt Lat-

ten, geeft het mensen ook iets meer 

bedenktijd. Contact via internet heeft 

als voordeel dat je meer en beter kan 

nadenken over je reactie. 

Dat is allemaal mooi, maar inter-

netdaten is tegelijkertijd funest voor 

de romantiek. ‘We reageren nu eerder 

rationeel dan emotioneel’, zegt Lat-

ten. Door alleen  naar het Facebook-

profiel te kijken van iemand kun je 

diegene al afwijzen voordat je ook 

maar één biertje samen hebt gedron-

ken. ‘Je hebt al je voorkeuren al op 

een rijtje en dat werkt beperkend.’ In 

één oogopslag zie je welke politieke, 

religieuze en muzikale voorkeuren 

iemand heeft waar je daar vroeger 

nog spelenderwijs achter moest ko-

men. 

‘Ik denk dat het zorgt voor een be-

grenzing van de potentiële kandida-

ten’, aldus Latten. ‘De spontaniteit 

blijft begrensd door van tevoren afge-

bakende netwerken. Je zou zeggen: er 

zijn minder drempels, dus je kunt uit 

je eigen wereld stappen. Maar je stapt 

misschien wel over landsgrenzen 

heen, maar niet over andere lagen 

van de bevolking. Denk je dat ie-

mand die studeert aan de universiteit 

nu makkelijker contact krijgt met een 

vmbo’er? Het lijkt me niet.’

MARIEKE VAN DER VELDEN/HOLLANDSE HOOGTE
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Katrien Laane Opvoedingsdeskundige

Je hoeft niet consequent 
te zijn als je duidelijk bent.

#OpvoedParty
Vroeger praatte je met je buren en fa-
milie over je kinderen. Nu zitten we, 
geïndividualiseerd en al, zelf te prut-
sen. Dan maar naar een OpvoedParty.

Dirk Jacob Nieuwboer
Utrecht

‘Nou’, zegt Mariëlle als ze net een 

paar minuten binnen is, ‘eerlijk ge-

zegd is mijn stressgehalte de laatste 

tijd best wel hoog.’ Vriendjes van haar 

kinderen heeft ze liever niet over de 

vloer. Dat is al gauw te veel. ‘En dat 

terwijl ik niet eens werk!’

Het probleem is, analyseert ze zelf, 

dat ze toch te veel probeert te regelen. 

‘Ik probeer heus wel afstand te ne-

men hoor, dan laat ik ze bewust bo-

ven spelen. Totdat het plafond naar 

beneden komt.’ Ze zucht even diep en 

lacht dan. ‘Dussuh, ik weet niet of ie-

mand daar handige tips voor heeft.’

Heel even is het stil. Heel even 

maar. ‘Het is in ieder geval heel her-

kenbaar’, stelt Florence eerst gerust. 

‘Heb je een buiten?’, vraagt Nienke. 

‘Dat helpt soms een beetje.’ En Agnes 

vertelt dat ze soms stiekem de baby-

foon aan zet om haar kinderen in de 

gaten te kunnen houden. ‘Dan zit ik 

zogenaamd rustig op de bank.’ 

Dat breekt de spanning, de vrouwen 

bescheuren zich. ‘Nou, bedankt 

hoor’, zegt Mariëlle, ‘maar of dat nu 

zo’n goeie tip is?’

Sommigen kennen elkaar, ande-

ren niet. Het maakt weinig verschil 

op deze OpvoedParty in de Utrechtse 

wijk Lunetten. Na een minuut of vijf 

ligt alles gewoon op tafel. De kinde-

ren van deze zeven vrouwen zijn heus 

schatten hoor, verzekeren ze. Maar 

wie weet in vredesnaam hoe je met ze 

om moet gaan?

Vroeger praatte je daarover met je 

ouders, vrienden en buren. ‘Nu is het 

veel lastiger om je verhaal te delen 

met anderen’, legt opvoedingdsdes-

kundige Katrien Laane uit. Ze had al 

langer het idee dat er meer gepraat 

moest worden over opvoeding. Een 

paar jaar geleden begon ze, met haar 

bedrijfje Lunamare, met de party’s. 

Daar kunnen ouders in een huiselijke 

sfeer over alledaagse opvoeddilem-

mas’s ouwehoeren.

De OpvoedParty’s voorzien blijk-

baar in een behoefte, want overal in 

het land duiken ze op. Ook sommige 

gemeenten, stadsdelen en Centra 

voor Jeugd en Gezin zien ze als een 

manier om ouders aan de praat te 

krijgen over opvoeden. Van Grou tot 

Wijk bij Duurstede zitten moeders 

(vooral) en vaders (wat minder) in 

een kring te vertellen over hun kinde-

ren. Koffie, thee en een schaal met 

koekjes binnen handbereik. En een 

opvoeddeskundige erbij die als er be-

hoefte aan is wijze raad kan geven.

Wijsheid
‘Je hoeft niet consequent te zijn als je 

duidelijk bent’, adviseert Laane bij-

voorbeeld. Of: loslaten is stoppen 

met vasthouden. En nog zo een: de 

wijsheid zit in het kind zelf. ‘Heb je 

aan je kind gevraagd wat hij ervan 

vindt?’

Er wordt enthousiast geknikt na 

dat laatste advies. ‘Dat vind ik een 

hele goeie’, zegt een van de moeders. 

Naar eigen zeggen praten de vrouwen 

op deze party normaal gesproken 

ook al wel veel over de kinderen en 

opvoeden. Volgens sommigen gaat 

het daar zelfs ‘eigenlijk altijd’ wel 

over. Maar de aanwezigheid van des-

kundigen geeft net een beetje meer 

‘meerwaarde’.

‘En ik hoor vanavond ook wel veel 

eerlijkheid’, vindt Christel. ‘Mis-

schien komt dat door het soort men-

sen dat hier op af komt, want anders 

hoor ik ook wel veel ouders die doen 

alsof het allemaal perfect is.’

Dat is het bij deze moeders thuis 

zeker niet. Bij de een is het ‘s ochtends 

een zooitje. Een ander heeft een zoon 

die de laatste tijd vooral boos door 

het leven gaat. Met gebalde vuisten 

staat hij voor zijn gezinsgenoten. De 

boksbal mag niet baten. ‘Een foto van 

mama erop plakken misschien?’, op-

pert een collega-moeder. En weer ligt 

iedereen in een deuk.

Tevreden en vooral gerustgesteld 

keren ze terug naar huis. Ze kunnen 

er weer even tegen. ‘Het was de eerste 

keer dat ik moest zeggen wat ik goed 

doe’, legt Florence uit waarom ze en-

thousiast is. ‘Het gaat altijd alleen 

over wat er niet goed gaat. En als ik 

het zo hoor, doe ik het helemaal niet 

zo slecht.’

Dan doe ik het 
nog niet zo slecht

Brussel Als de Iraanse regering 

blijft weigeren informatie over 

zijn nucleaire programma te ge-

ven, sluit de Britse regering mili-

taire acties tegen Iran niet uit. 

Duitsland wil daar echter niet eens 

over discussiëren, bleek gisteren 

tijdens een bijeenkomst in Brus-

sel, waar de landen reageerden op 

een rapport van het IAEA waarin 

staat dat Iran vermoedelijk werkt 

aan een kernwapen.

En we zijn het in Europa 
nu niet eens over... Iran 

Amsterdam De verlaging van de 

overdrachtsbelasting in juni heeft 

wél geleid tot een toegenomen be-

langstelling voor koopwoningen, 

maar níet tot veel meer daadwer-

kelijke verkopen. Dat stelt het ING 

Economisch Bureau. Het tegen-

vallende effect van de belasting-

verlaging zou voor een groot deel 

kunnen worden verklaard door 

het lage consumentenvertrouwen. 

Huisje kijken, 
maar niet kopen 

Brussel De politiemissie van de 

EU in Afghanistan, EUPOL, waar 

Nederland ook ‘aan mee doet’, 

wordt met anderhalf jaar verlengd 

tot eind 2014. Dat hebben de mi-

nisters van Buitenlandse Zaken 

van de EU gisteren besloten. De 

Unie is bovendien ook na 2014 

bereid Afghanistan te blijven hel-

pen bij het versterken van zijn po-

litiemacht en het verbeteren van 

de justitiële instellingen. 

Politiemissie 
Afghanistan nu tot 2014

#Kastijden
De PvdA wil weten wat er gaat 
gebeuren met de dominee die in 
een nieuwsbrief van de kerk zou 
oproepen tot ‘kastijden van kinderen’. 

Redactie binnenland
Amsterdam

De PvdA heeft gisteren schriftelijk 

opheldering gevraagd over het ‘ge-

bod’ van een Katwijkse dominee om 

‘zondige’ kinderen te slaan. Volgens 

Kamerlid Khadija Arib roept de do-

minee op tot mishandeling van kin-

deren.

Dominee A. Vlietstra van de Her-

steld Hervormde Kerk in Katwijk 

haalt in een nieuwsbrief van de kerk 

citaten aan over het kastijden van on-

gehoorzame kinderen. 

Vlietstra zegt echter dat hij nooit 

en te nimmer heeft gesuggereerd dat 

ouders hun kinderen moeten slaan of 

anderszins lijfstraffen. 

Hij zegt dat hij slechts uit een ver-

taling van een 17e-eeuws werk citeert 

en daar geen enkele conclusie aan 

verbindt. ‘Ik heb slechts geciteerd, 

laat dat helder zijn. Ik weet niet in 

hoeverre je kunt citeren in ons land, 

maar ik heb helemaal geen advies ge-

geven of wat dan ook’, zei Vlietstra 

tegen Omroep West.
‘Van enigerlei suggestie tot het 

aanzetten tot lijfstraffen of tot kin-

dermishandeling in welke vorm ook 

distantieer ik mij ten enenmale’, 

schrijft hij in een verklaring aan het 

Reformatorisch Dagblad. 

Voorstander 
van kastijden? 
‘Ik citeerde’

Stewardess, er zit een...
Een Amerikaans stelletje eist een schade-

vergoeding van 100.000 dollar voor de kakkerlak-
ken die ze tegenkwamen in het vliegtuig.

Kroket wordt gemist
Nederlanders in het buitenland verlangen het 
meest naar kroketten. De Belgen missen, niet 

verrassend, hun pak frieten.

Loop-top
De eeuwige obsessie van Japanners met robots 
heeft weer een nieuw staaltje opgeleverd: een 

laptop met armen, benen en een hoofd.

“Valt er eigenlijk wat te
kiezen, of zijn alle zorg-
verzekeraars hetzelfde?”

“Er zijn belangrijke verschillen.
Met name als het gaat om de service
en vergoedingen die u krijgt voor
de premie die u betaalt.”

Heeft u ook een vraag over het kiezen van
een zorgverzekering? Wij geven antwoord op

al uw vragen op zilverenkruis.nl

Altijd antwoord.
Dat is de Plus van Zilveren Kruis

Na de 
OpvoedParty 
kunnen de 
moeders er weer 
even tegen.  
MAXIME CARDOL



Smartphone en tablets
Gebruikers van smartphones, de iPad of andere tablets kunnen via 
www.i-pers.nl de app gratis downloaden en op het beginscherm plaatsen.
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De Chrome Web Store is nu ook open 
in Nederland. Voor het groeiend aantal 
gebruikers van de Google Chrome browser 
heeft Dagblad De Pers een speciale web app. 

De Chrome Web Store is een online 
marktplaats met duizenden apps, 
extensies en thema’s voor Chrome. 
Ga hiervoor naar de speciale website

chrome.google.com/webstore 
of klik op het Web Store-pictogram in 
een ‘nieuw tabblad’ in Chrome. Zoek naar 
iPers of Dagblad De Pers voor de app.

Volg Dagblad De Pers op Facebook, Hyves en Twitter. Lees het laatste nieuws op depers.nl of abonneer 
je op artikelen met eLinea. De krant is te downloaden met de app PressReader, gratis natuurlijk.
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Vrome verkwister 
In de VS heeft een 65-jarige non bijna een miljoen 

dollar vergokt. Ze werd niet tot de gevangenis 
veroordeeld, wel tot een leven in schande.

Glibberig goedje
Nooit meer gedoe met het laatste restje ketchup. 
Door vleesetende planten te bestuderen hebben 

wetenschappers een superglijmiddel ontwikkeld.

Soldaten spelen met shuttles
Rusland gaat militairen trainen door ze 

te laten badmintonnen. Defensie is van plan 
10.000 rackets aan te schaffen.

LongLady.nl
Kleding voor Lange vrouwen

Met Code “ PERS10 ” 10% Korting

de-wit.nl

Alles voor kamperen,
tuin en (winter)sport

in 1 online winkel.

�����������	���.nl
alleen de beste acties

thuisstudie.nl

Meer weten?

De Onlineshop
voor zwangeren

bij onderstaande webwinkels
SHOPPEN

Uw webwinkel in dagblad De Pers? Bel 088-0133234
of mail televerkoop.depers@whm.wegener.nl

7 dagen per week
24 uur per dag

Verf voor binnen
en buiten tot wel
30% goedkoper en
supersnel bezorgd.

DE GROOTSTE COLLECTIE

HAARDSTELLEN
WWW.HAARDSTELLEN.NL

Wij verkopen Japanse en
Koreaanse merk kleding.

Speciaal voor de lezers
hebben wij voor u een kortings-

code met maar liefst
10 % korting. U kunt uitchecken

met de kortingscode: DPS10
www.viviclothes.nl

www.informatique.nl

de mooiste mode
online

Abonnement.nl
ruim 700 titels

DECOKAYVANLOENEN.NL
Je eigen foto levensgroot op behang!
Via onze website kan je in een paar eenvoudige
stappen je mooiste foto uploaden om af te laten
drukken op fotobehang.

OPENHAARDHOUT

www.haardhout.nu

Den Haag Het is nog niet voor ie-

dereen lonend te gaan werken. 

Dat geldt voor alleenstaande ou-

ders en paren die uit een uitkering 

komen. Een alleenstaande ouder 

die vier dagen in de week gaat wer-

ken voor het minimumloon, ziet 

z’n inkomen met 4 procent dalen, 

blijkt uit onderzoek van de over-

heid. Het kabinet neemt maatre-

gelen om dit te veranderen. 

Voor het geld hoeven ze 
het nog niet te doen

Tilburg Nee, het is geen grap, het is 

écht waar, zei hij er zelf maar met-

een bij: cabaretier, zanger en 

schrijver Wim de Bie gaat volgend 

jaar een paar maanden college ge-

ven aan de Universiteit van Til-

burg. Het gaat om een masterclass 

satire. Met een groep van 20 mas-

terstudenten doet hij onderzoek 

naar zowel vroege als hedendaag-

se satire. 

Wim de Bie wordt 
professor in de satire

Amsterdam 240 euro. Zo groot is 

komend jaar het verschil tussen de 

premie die je betaalt bij de goed-

koopste en duurste zorgverzeke-

raar. Let wel, het gaat dan om de 

basisverzekeringen. Univé Zekur 

is het goedkoopst; daar betaal je 

1.110 euro per jaar. De Amers-

foortse rekent volgend jaar 1.350 

euro voor hetzelfde pakket vol-

gens www.verzekeringsite.nl.

En de goedkoopste 
zorgverzekeraar is...

Amsterdam De schade die banken 

lijden door fraude met internet-

bankieren stijgt. In 2010 bedroeg 

de schade 9,8 miljoen euro, dit 

jaar is dat alleen al in de eerste 

helft van het jaar 11,2 miljoen 

euro, blijkt uit cijfers van de NVB. 

Ook het aantal fraudegevallen zit 

in de lift. Vorig jaar waren er 1.383 

incidenten, in de eerste helft van 

dit jaar waren het er al 2.400.

Internetbankieren 
stuk onveiliger in 2011

M
et Van Noord sta ik bui-
ten het clubhuis in de 
kou, een glas bier in de 

hand. Op het veld wordt getraind 
onder de lampen, daarbuiten is 
het donker. Van een afstand zien 
sportvelden bij avond eruit als 
paleizen van licht, geweven tus-
sen metalen masten die hoog in 
de hemel steken. Van Noord en ik 
zijn eerder van het veld gegaan, 
we waren verreweg de oudsten. 
Met de discretie van leeftijdge-
noten wisselen we klachten en 
klachtjes uit.

Zondag wordt zijn vrouw 
veertig. Hij heeft nog geen ca-
deau. ‘Een bos bloemen zal het 
wel worden’, zegt hij. Ik vraag of 
dat niet een beetje onromantisch 
is. Hij trekt met zijn schouders. 
‘Ze heeft ook al een waterkoker 
gehad.’

‘Dat is geen cadeau, dat is wit-
goed.’

Hij denkt even na. ‘Dan koop 
ik morgen wel een boekenbon.’

Op het veld zijn dampende 
jongemannen in de weer met de 
scrumbok, een metalen gevaarte 
dat dienst doet als de scrum van 
de tegenstander. Als een blind 
beest schuift het achterwaarts 
over het veld. Vaak denk ik aan 
het schilderij ‘Scrum’ van Pyke 
Koch, waarop inderdaad een 
scrum is afgebeeld. Ik heb lang 
naar dat vreemde, bewegingloze 
schilderij gekeken. De scrum van 
Koch staat in een sneeuwjacht 
tegen een donkere hemel, doel-
loos en eenzaam. Er is weliswaar 
een spelsituatie afgebeeld, maar 
er is geen bal in het spel en ook 
geen scrum-half om de bal uit de 
scrum te halen, we zien slechts 
mannen die tegen elkaar aan du-
wen, bevroren tot één lichaam 
van armen, ruggen en benen, 
krachten die tegen elkaar inwer-
ken tot er volledige stilstand is 
bereikt – de loopgraven van de 
Westhoek. Een monument voor 
de patstelling.
Jaren achtereen heb ik elke zon-

dagmiddag in de scrum doorge-
bracht. Ik weet hoe het er voelt 
en ruikt. Soms het geluk van een 
frisgewassen broekje, maar 
meestal niet. 

Je hoort en ziet er bijna niets. 
Je bevindt je in het hart van een 
hecht vlechtwerk van medespe-
lers. Als tweederijer is je zicht 
beperkt tot de benen en konten 
van de mannen voor je. Soms 
doemt in die tunnel van vlees het 
gezicht van een tegenstander op 
die zich in dezelfde benarde, 
maar gespiegelde omstandighe-
den bevindt.

Eens vertelde ik een vriend 
hoe ik op een heldere, koude 
middag had gezien dat er een 
paar herfstblaadjes onder de 
scrum door woeien. Ik verbeeld-
de me dat ik ze zacht had horen 
ritselen. ‘Poëzie’, zei hij. ‘De poë-
zie die na de bloeddorst komt. 
Dan weet je dat het tijd is om op 
te stappen.’

Dit speelde zich vijf jaar gele-
den af. Sindsdien negeer ik 
herfstblaadjes die over het veld 
dwarrelen.

Column Tommy Wieringa

Scrum

Tommy Wieringa is auteur van 
onder meer de roman Caesarion.
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John Meneilly Manager van Jay Z

De inval in Irak was reden voor 
Jay Z niet op tour te gaan.

Kick-off uitgesteld
Op 14 juli 2011 zou Heineken een nieuw 

muziekevenement presenteren, maar dat werd 
uitgesteld vanwege afzeggingen van artiesten.

Kooistra
Horecatycoon Sjoerd Kooistra pleegde op 28 juni 

2010 zelfmoord. Hij was daarvoor in conflict 
geraakt met Heineken, die hij niet meer betaalde.

Olm
Op 18 augustus dit jaar deed de rechtbank 

uitspraak in de zaak tegen Olm. Op 29 september 
werd de kleine brouwer failliet verklaard.

Henk Willem Smits

B
eslagerijHeineken.nl, heet 

de nieuwe website van 

Frank van Hoorn, waarmee 

hij probeert de vele beslag-

leggingen en ander gebruik 

van rechtsmiddelen van Heineken 

Nederland aan de kaak te stellen. 

‘Laat toch, zeggen vrienden tegen 

mij. Maar nee. Het heeft mij miljoe-

nen gekost, ik heb een zware burn-

out gehad en een crediteur bedreigde 

mij over de telefoon terwijl ik met 

mijn vrouw Sylvana Simons (de tv-

presenstatrice – red.) in de auto zat. 

Ze was helemaal van streek. Een Hei-

neken-jurist zei ten onrechte dat ik 

geld naar Costa Rica had wegge-

sluisd. Ik was daar net getrouwd. Ze 

proberen de tegenpartij met alle mo-

gelijk middelen onder druk zetten. 

Dit gedrag moet een keer stoppen. 

Vandaar mijn website.’

Heineken Nederland te Zoeter-

woude is het dochterbedrijf van de 

bierproducent dat zich bezighoudt 

met distributie, horeca-exploitatie en 

evenementen in Nederland.

Het ontstaan van de website vindt 

zijn oorsprong in 2003. Toen ging en-

tertainmentbedrijf Van Hoorn Com-

pany failliet, nadat Heineken Neder-

land beslag had laten leggen op alles 

waar beslag op te leggen viel. Het be-

drijf zou een ‘wanprestatie’ hebben 

geleverd bij het organiseren van een 

evenement voor Heineken in de Rot-

terdamse Ahoy met topartiesten Jay Z 

en Erykah Badu. Het ging mis toen 

toenmalig president Bush besloot 

vlak voor het concert zou plaatsvin-

den Irak binnen te vallen. Uit angst 

voor aanslagen op vliegtuigen bleven 

de Amerikaanse supersterren liever 

even thuis en zegden af. Dat wordt 

bevestigd in een verklaring die de ma-

nager van Jay Z heeft opgesteld. ‘Een 

belangrijke (zo niet de enige) reden 

voor Jay Z om niet op tour te gaan, 

inclusief de concerten [in Ahoy], was 

de inval in Irak en de daaraan gerela-

teerde veiligheidsproblemen.’

Heineken ontkent toch: ‘Volgens 

het vonnis van de rechter heeft Van 

Hoorn Company niet kunnen bewij-

zen dat de artiesten ooit geboekt wa-

ren, laat staan dat ze afgezegd hebben 

wegens de oorlog in Irak,’ aldus Hans-

Sjouke Koopal van Heineken Neder-

land. Het concert moest worden ver-

plaatst naar september of worden 

afgelast. Heineken koos voor dat laat-

ste. Van Hoorn beriep zich op over-

macht, maar Heineken wilde van 

geen overmacht weten en beschul-

digde Van Hoorn van wanprestatie. 

Als Jay Z niet kwam, dan moest Van 

Hoorn dat maar oplossen.Waarom 

niet Jantje Smit boeken? ‘Maar dat 

kan natuurlijk niet’, zegt Van Hoorn. 

‘Publiek voor Jan Smit is totaal an-

ders dan het publiek dat op Jay Z en 

Badu afkomt.’

‘Het verhaal over Jan Smit is on-

zin’, reageert Heineken-woordvoer-

der Koopal. ‘Van Hoorn heeft het 

concert zelf afgelast en de acht ton 

aan voorschotten nooit terugbetaald 

aan Heineken. Het klopt dat er beslag 

is gelegd, maar een aanbod van Hei-

neken om dit beslag op te heffen is 

niet geaccepteerd door Van Hoorn. 

Hij vroeg zelf het faillissement van 

zijn bedrijf aan. Het is dus niet juist 

dat Heineken het faillissement heeft 

veroorzaakt. Ook de rechtbank 

kwam tot deze conclusie.’

Opvallend is dat Heineken in een 

brief (in bezit van deze krant) aan 

energiemaatschappij Eneco, die het 

evenement ook zou sponsoren, zich 

later zelf juist wel beriep op over-

macht. Het kan gebeuren dat arties-

ten afbellen, dat komt vaker voor in 

de entertainmentbranche, liet de 

brouwer aan het energiebedrijf we-

ten. ‘In de rechtbank vond Heineken 

een beroep op overmacht nog onzin, 

een dag later schreven ze die brief aan 

Eneco,’ reconstrueert Van Hoorn. 

Toevallig is in juli dit jaar nog de pre-

sentatie van een nieuw door Heine-

ken geïnitieerd evenement uitgesteld 

vanwege afzeggingen door artiesten.

Leugenachtig
Curator Marc van Zanten rept met 

geen woord over wanprestaties of 

weggesluisd geld in zijn verslagen 

over Van Hoorn Company. Sterker, 

Van Zanten houdt de brouwer verant-

woordelijk voor het faillissement, en 

is al jaren aan het procederen. Het 

hoger beroep loopt nog. ‘Ik claim 1 

miljoen euro en de curator claimt 2,7 

miljoen euro van Heineken’, zegt Van 

Hoorn. Tussen de regels door valt uit 

de faillissementsverslagen op te ma-

ken dat Rabobank Graafschap 

Noord, Van Hoorns voormalige huis-

bank en schuldeiser, de curator steunt 

in deze strijd.

De curator heeft in juni dit jaar 

zelfs aangifte gedaan van meineed 

tegen een jurist van Heineken, Ron 

Jansen. Die heeft in de rechtbank al-

dus de curator ‘aantoonbaar leugen-

achtig verklaard ten einde de recht-

bank een onjuist beeld te geven van 

de gang van zaken, met als enig doel 

de rechtspositie van Heineken te ver-

sterken en de procedure te winnen.’

Van Zanten spreekt niet met jour-

nalisten, vertelt Van Hoorn. ‘Dat doet 

hij niet meer sinds zijn laatste faillis-

sementsverslag waarin hij melding 

maakte van de aangifte. Heineken-

jurist Jansen en advocaat Charlie 

Moons hebben hem zakelijk en privé 

aansprakelijk gesteld, want hun ‘goe-

de naam’ zou zijn aangetast. Van Zan-

tens gezin schrok ervan. Ik vind dat 

een smerige streek.’

Van Hoorn zelf heeft ook nog aan-

gifte gedaan tegen Moons, vanwege 

valsheid in geschrifte. ‘Voor ik aan-

gifte deed, heb ik Ton Jongbloed, 

hoogleraar Beslagrecht aan de Uni-

versiteit van Utrecht, geraadpleegd,’ 

#Bier Heineken zou zo zijn eigen manier hebben om af te rekenen met 
vijanden: kapot procederen. Een vermeend slachtoffer komt in opstand.

De methode 
Heineken
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Frank van Hoorn Concertorganisator

Meer mensen vinden 
dat ze zijn gemangeld.

Beslag leggen
Een beslaglegging wordt verricht voor vonnis 

wordt gesproken in een civiel conflict. Bedoeling 
is dat de wederpartij niet zijn bezit wegsluist.

Beslag leggen (3)
Beslag leggen is in Nederland veel eenvoudiger 

dan in de ons omringende landen, 
aldus de Raad voor de Rechtspraak.

Beslag leggen (2)
Het krijgen van verlof voor het leggen van conser-

vatoir beslag is in Nederland procedureel gezien 
eenvoudig, aldus de Raad voor de Rechtspraak.

zegt Van Hoorn. Koopal bestrijdt de 

juistheid van beide aangiftes. ‘Van 

meineed is totaal geen sprake. Tot op 

heden hebben wij geen enkele infor-

matie of stukken ontvangen waaruit 

blijkt waarop de beschuldiging is ge-

baseerd. Die zogenaamde valsheid in 

geschrifte heeft materieel niks te be-

tekenen. Ergens waar ‘is ontbonden’ 

stond, had ‘wordt ontbonden’ moe-

ten staan. De Deken van de Orde van 

Advocaten heeft de klachten van Van 

Hoorn daarover al afgewezen.’

Heineken Nederland lijkt vaker 

met een vast stramien te werken als 

het in een juridisch conflict belandt. 

Op bankrekeningen, onroerende en 

roerende zaken waar beslag op valt te 

leggen, wordt beslag gelegd. Soms 

terecht, maar soms met vergaande 

gevolgen, namelijk dat een bedrijf 

onterecht failliet gaat. ‘Het heeft niks 

meer met je recht halen te maken’, 

vindt Van Hoorn. ‘Het lijkt wel be-

drijfspolitiek bij Heineken om zo 

veel juridische druk te leggen dat alles 

vloeibaar wordt.’

De val Sjoerd Kooistra’s horeca-

imperium is een bekend voorbeeld 

dat werd ingeleid met een reeks be-

slagen op diens bedrijf en persoon. 

Maar gezien uitspraken van de rech-

ter lijkt Heineken in dat geval gelijk te 

hebben gehad. 

Dat geldt ook voor de kwestie 

Olm, afgaande op de uitspraak van 

de kortgedingrechter, de eerste en tot 

nu toe enige uitspraak in deze zaak. 

Brouwer Olm zou zijn goedkopere 

bier in Heinekenfusten hebben ge-

pompt en verkocht aan kroegen. 

Controleurs van Heineken konden 

zodoende niet zien dat er eigenlijk 

ander bier dan hun bier werd getapt. 

Heineken liet privédetectives posten 

bij kroegen en verzamelde bewijs 

waarmee het de kortgedingrechter 

wist te overtuigen. Ook werd op alles 

bij Olm beslag gelegd. De kasstroom 

droogde op en Olm viel om. Wellicht 

terecht, maar mochten de beschuldi-

gingen van Heineken in de toekomst 

toch niet blijken te kloppen, dan is de 

kleine concurrent toch al van de 

markt verdwenen.

‘Ook hier lijkt het erop dat dit be-

slag werd gelegd om oneigenlijk druk 

uit te oefenen, niet alleen om recht te 

halen’, vertelt Van Hoorn. ‘Want de in 

totaal 49 beslagen werden vooral bij 

klanten van Olm gelegd. De Neder-

landse rechtbanken hebben het er 

maar druk mee. De politiek zou eens 

onder de loep moeten nemen hoe 

Heineken de rechtbank verstopt met 

procedures. Op basis van mijn eigen 

ervaringen maar ook wat we allemaal 

zien gebeuren in andere gevallen, 

vind ik dat Heineken het recht mis-

bruikt voor eigen economisch gewin.’

Reservebank
Voor Heineken Nederland zijn pro-

blemen met curatoren geen zeld-

zaamheid, die klagen vaker. In Rot-

terdam bijvoorbeeld procedeerde 

een curator van een restaurant vijf 

jaar lang tegen de brouwer, zo blijkt 

uit uitspraken op rechtspraak.nl. Hei-

neken won in dit geval. 

In Groningen botste de brouwer 

met curatoren over de stroom aan 

faillissementen van pachters van wij-

len Sjoerd Kooistra. Heineken bleef 

ondanks al die faillissementen Kooi-

stra gewoon financieren. Ook op die 

manier wist de brouwer de juridische 

macht dus handenvol werk te bezor-

gen. Heineken claimde bij een Kooi-

stra-faillissement in 2006 in Gronin-

gen geld uit de boedel. Een curator 

die dat niet pikte ging procederen. Als 

Heineken zich meldde als schuldei-

ser, moest het de boekenen openen 

over de afspraken met Kooistra. De 

curator won de rechtszaak.

Een bedrijf kan ook failliet gaan 

door simpelweg een rekening niet te 

betalen. Premium Connection (PC) 

leverde grappige weggevertjes aan be-

drijven. Zo kon het in China de hand 

leggen op een partij plastic ‘dug outs’, 

reservebanken in voetbalstadions. 

Heineken wilde die wel weggeven bij 

kratten Amstel bier, Amstel was op 

dat moment sponsor van de KNVB-

beker en de Champions Leage. Maar 

tijd was een factor en er ontstond een 

dispuut over de levertijd. Heineken 

liet een deel van de reservebanken per 

vliegtuig vervoeren, de extra kosten, 

230.000 euro, verrekende het met de 

factuur van PC. De winstmarge was 

twee ton, dus het bedrijf stond 

prompt in de min. PC startte een bo-

demprocedure tegen Heineken en 

won die in september 2006.

Te laat. Door de neergaande eco-

nomie op dat moment en het lange 

uitblijven van de betaling was het al 

failliet, meldt het curatorenverslag. 

‘En zo heb ik al meer reacties gekre-

gen van mensen die vinden dat ze 

zijn gemangeld door Heineken’, zegt 

Van Hoorn. ‘Door mijn website hoop 

ik er meer te vinden en misstanden 

aan de kaak te kunnen stellen.’

Van Hoorn organiseert weer eve-

nementen, zoals in de Oekraïne, 

waar hij de openingsconcerten van 

de nieuwe stadions voor het EK voet-

bal van 2012 produceerde, met Sha-

kira en Anastacia. In Nederland heeft 

hij het nog steeds moeilijk. ‘In de 

rechtbank schilderde Heineken mij, 

waar journalisten bijzaten, af als 

krabbelende ondernemer. Moons 

noemde mij ‘een lamzak’, terwijl ik al 

twintig jaar met succes dit werk deed.’

 Heineken ontkent dit voorval. 

‘Door de reputatie van het grote Hei-

neken krijg jij als kleine ondernemer 

automatisch de zwarte piet. Ook 

rechters trappen daar in, als  er sprake 

is van twijfel, weegt het woord van 

Heineken altijd zwaarder. Jammer, 

want ik heb bewijzen dat ze lang niet 

altijd de waarheid spreken, die laat ik 

zien op de site. Het doet mij denken 

aan witteboordencriminaliteit.’



* Variabele rente per 26 oktober 2011.Wijzigingen voorbehouden. Per adres ontvangt umaximaal één scheurkalender. Deze aanbieding geldt tot 1 januari 2012 en geldt niet in combi-
natie met andere acties. De ASN Bank is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en heeft een vergunning van de Nederlandsche Bank N.V. Op tegoeden van klanten
bij de ASN Bank is het wettelijke depositogarantiestelsel van toepassing.

Sparen bij de ASN Bank is goed voor mens, dier en klimaat. En voor uzelf. Want ASN Ideaalsparen
geeft u 2,6%* rente zonder beperkende voorwaarden. En u krijgt nu de schitterend uitgevoerde
National Geographic Scheurkalender 2012 cadeau! Heeft u al een rekening ASN Ideaalsparen?
Stort dan vóór 1 januari a.s. € 500,- bij en ook u krijgt de scheurkalender thuis gestuurd.
Meer weten? Kijk opwww.asnbank.nl of bel gratis 0800-0380 (ma/vr).

Geld spaart

Spaar bij een bank
die de wereld spaart.

ASN Ideaalsparen:

2,6%*rente,
366 dagen
kijkplezier
cadeau!
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WetenDNA-bewijs is al moeilijk, 

familial DNA is nóg moeilijker.
Ronald Meester  Hoogleraar wiskunde aan de VU

Met speuren 
naar ‘familial 
DNA’ krijgt 
Justitie er een 
mogelijkheid bij. 
GETTY IMAGES

Maastricht De faculteit Psycholo-

gy and Neurosciences van de uni-

versiteit in Maastricht heeft een 

virtual reality lab in gebruik geno-

men waar, bijvoorbeeld, iemand 

met een eetstoornis virtuele voe-

ding kan eten, een proefpersoon 

‘getuige’ kan zijn van een overval 

(om te zien wat hij onthoudt), of 

iemand met hoogtevrees een vir-

tuele afgrond in kan kijken.

Virtual reality
voor psychologen

Groningen Rugpijn zit minder ‘tus-

sen de oren’ dan veel artsen zeg-

gen. Dat blijkt uit onderzoek van 

promovenda Rita Schiphorst 

Preuper. Ze onderzocht meer dan 

vijfhonderd patiënten met lage 

rugpijn, mat hun psychische ge-

steldheid en constateerde dat de 

relatie tussen psychologische fac-

toren en fysieke beperkingen zwak 

is.

Lage rugpijn geen 
psychische klacht 

Amsterdam Cognitieve gedrags-

therapie leidt bij kinderen met 

dwangstoornissen niet alleen tot 

het verminderen van de sympto-

men, maar ook tot veranderingen 

in de hersenen. Dat blijkt uit on-

derzoek van kinder- en jeugdpsy-

chiater Chaim Huyser. Hij toonde 

dit aan bij 29 kinderen en jonge-

ren in de leeftijd tussen 8 en 18 

jaar met een dwangstoornis. 

Therapie verandert
het kinderbrein

Groningen Chemicus Ben Feringa 

en zijn onderzoeksgroep hebben 

een molecule ontwikkeld dat kan 

‘rijden’ als een autootje. De vier 

pootjes van het molecule (dat af-

gelopen week de omslag van het 

tijdschrift Nature sierde) kunnen 

in beweging worden gebracht met 

behulp van elektrische energie, af-

komstig uit de punt van een Scan-

ning Tunnel Microscope (STM).

Nano-autootje
rijdt op licht

Amsterdam In de hersenen van 

mensen met Parkinson zijn stam-

cellen aanwezig en die zijn in staat 

uit te groeien tot nieuwe hersen-

cellen. Dat concluderen medewer-

kers van het Nederlands Instituut 

voor Neurowetenschappen en de 

universiteit van Milaan. Ze kun-

nen mogelijk worden aangezet 

voor het herstel van het aangetaste 

hersengebied.

Eigen stamcellen
tegen Parkinson

#CSI
Binnenkort mag Justitie kijken of er 
familie van een verdachte in de DNA-
database zit. Is dat slim, of zijn er risi-
co’s? Wiskundigen Ronald Meester en 
Klaas Slooten willen het weten.

Marcel Hulspas
Amsterdam

Als rechercheurs geen exacte match 

kunnen vinden tussen het DNA van 

een verdachte en enig DNA-profiel in 

de DNA-databank, dan kunnen ze in 

diezelfde databank op zoek gaan 

naar bijna-matches: DNA dat er veel 

op lijkt. DNA van familieleden, wel-

licht. Een dergelijke treffer kan een 

vastgelopen politie-onderzoek weer 

vlot trekken. In veel Amerikaanse sta-

ten, en in Engeland, is dit speuren 

naar ‘familial DNA’ al toegestaan. 

Vandaag debatteert de Eerste Kamer 

over toelating in ons land. De wis-

kundigen Ronald Meester en Klaas 

Slooten – de een hoogleraar aan de 

Vrije Universiteit, de ander verbon-

den aan het Nederlands Forensisch 

Instituut – willen onderzoeken wan-

neer de methode zinvol is. En wat er 

mis kan gaan.

Wanneer mag justitie in haar DNA-
database op zoek gaan naar het 
DNA van mogelijke familieleden?
Klaas Slooten: ‘Op dit moment mag 

daar niet actief naar worden gezocht. 

Maar het kan wel toevallig opgemerkt 

worden, en dan kan die vondst in het 

onderzoek een rol spelen. Bijvoor-

beeld dat je ziet dat het DNA van een 

verkrachter erg veel lijkt op het DNA 

van het slachtoffer. Het wetsvoorstel 

maakt actief zoeken mogelijk, maar 

stelt als voorwaarde dat het misdrijf 

ernstig genoeg moet zijn, en het is be-

doeld als laatste redmiddel, om een 

volstrekt vastgelopen onderzoek vlot 

te trekken.’

Welke verwanten kun je ontdek-
ken?
Slooten: ‘Je kunt ouders en kinderen 

aan elkaar koppelen, broers en zus-

sen, wellicht ook halfbroers en -zus-

sen. Het opsporen van neven en nich-

ten is waarschijnlijk onhaalbaar. 

Daarvoor is een standaard forensisch 

DNA-profiel niet informatief genoeg. 

En een bijna-match is maar een be-

gin. Je moet verder onderzoek doen. 

Als de match puur toeval is, verwacht 

je dat de overeenkomst weer ver-

dwijnt bij verder DNA-onderzoek.’

En als de verwantschap steeds 
waarschijnlijker wordt?
Ronald Meester: ‘Het is niet zo dat je 

dan direct van je bed wordt gelicht 

omdat je broer een verdachte is. En de 

uitkomst blijft altijd onzeker – als 

statisticus kun je zeggen: stel dát er 

een familielid in de database aanwe-

zig is, dan is de kans minimaal zus-

en-zo dat we die dan ook vinden.’ 

En stel dat er in feite géén verwant 
in de database zit..
Meester: ‘Dan kan er toevallig tóch 

een bijna-match optreden. Ook die 

kans moet je apart berekenen. We ge-

bruiken dan een zogenoemde likeli-

hood ratio om de kansen onder de 

verschillende scenario’s met elkaar te 

vergelijken.’

Dat klinkt ingewikkeld. Het grote 
publiek kijkt naar CSI en denkt: 
ha! Een bijna-match! Ze hebben 
zijn familie gevonden!
Meester: ‘DNA-bewijs is altijd veel 

gecompliceerder dan de burger 

denkt. Je kunt niet spreken van ‘de 

kans dat dit een vader of broer van de 

dader is.’ Ik geef hierover vaak college, 

of lezingen aan juristen, medisch bi-

ologen, politiemensen – ze vinden 

het allemaal buitengewoon interes-

sant maar ‘gewoon’ DNA-bewijs is 

voor hen al heel moeilijk, en familial 

DNA is nóg ingewikkelder.’

Kun je die statistiek aan rechters 
uitleggen, in een rechtszaak?
‘De wet komt eraan, het onderzoek 

gaat tot de mogelijkheden behoren. 

Dus moéten we onderzoeken wat de 

mogelijkheden én valkuilen zijn.’

Zal er straks vaak onderzoek naar 
familial DNA worden gedaan?
Slooten: ‘Dat weten we niet. Dat zal 

van het succes afhangen. In Nieuw-

Zeeland, waar het al langer kan en 

waar ze een DNA-database hebben 

die met de onze vergelijkbaar is, zijn 

maar weinig zaken echt dichter bij 

een oplossing gebracht. Als dat hier 

ook gebeurt, dan neemt het enthou-

siasme voor familial DNA snel af, 

denk ik. Het is duur en tijdrovend on-

derzoek. Maar in Engeland is in de 

jaren 2003 – 2010 zo’n 190 keer ge-

zocht naar familial DNA, en daar 

zouden tientallen vastgelopen zaken 

op die manier alsnog opgelost zijn.’

Dankzij een grotere database?
Slooten: ‘In Engeland en Wales kom 

je al snel in de DNA-database. Ze heb-

ben daar enkele miljoenen DNA-

profielen opgeslagen. In Nederland 

hebben we er iets van 120.000. Dan 

zou je zeggen: kleinere database, klei-

nere kans om verwanten te vinden, 

kleinere kans op succes. Maar dat 

hoeft helemaal niet zo te zijn. Door 

enorm veel mensen in je database te 

stoppen, ‘vervuil’ je die database mis-

schien alleen maar.’

Dus ieders DNA in de database 
stoppen is onverstandig?
Meester: ‘De kans op missers, en 

daarmee tijdverlies, wordt daarmee 

ook veel groter. En over dat laatste 

hoor je vanuit het buitenland helaas 

maar weinig.’

Puur toeval
Onderzoek wijst uit dat het opgooien van een 

munt géén fiftyfifty-kans oplevert. De zijde die bij 
het opgooien boven ligt, eindigt iets vaker boven.

Let the queen decide!
De Britse wet bepaalt dat als in een district beide 

kandidaten evenveel stemmen halen, de geachte 
afgevaardigde met een muntje gekozen wordt. 

Coincidenza!
De halve finale van het EK voetbal in 1968 (Italië-
Rusland) bleef 0-0. De regel was toen nog dat er 

dan een muntje werd opgeworpen. Italië won.

‘Vraagteken’ wordt mogelijk 
gemaakt door de Nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek, de nationale weten-
schapsfinancier.

Vooraanstaande wetenschappers 
beantwoorden vragen van lezers
U heeft een vraag? Ga naar 
www.depers.nl/vraagteken

Gedragsbiologe Liesbeth 
Sterck van de Universiteit 
Utrecht:
‘Communicatie-uitingen van 
dieren zijn geen taal zoals mensen 
taal gebruiken. Met taal kunnen 
mensen dingen aangeven die er op 
dat moment niet zijn, bijvoorbeeld 
omdat deze zich op een andere plek 
bevinden, of in het verleden of toe-
komst spelen. Daarnaast geeft taal 
een arbitrair signaal, een woord, en 
wordt betekenis afgeleid uit de 
grammatica, de volgorde van 
woorden.’ 

‘Bij een beperkt aantal soorten is 
de communicatie bestudeerd. Hoe 
dieren communiceren, zoals wol-
ven of chimpansees tijdens geza-
menlijke jacht, is niet duidelijk. 
Verschillende rollen kunnen name-

lijk ook eerder aangeleerd zijn. Of 
deze dieren communiceren tijdens 
de jacht om elkaar aanwijzingen te 
geven voor een beter eindresultaat, 
moet nog onderzocht worden. De 
meeste dieren gebruiken signalen 
zoals geluiden en gelaatsuitdruk-
kingen om iets over zichzelf aan te 
geven (ik ben boos/bang/opge-
wonden). Bij enkele soorten duiden 
sommige signalen (alarmroep) op 
iets in de omgeving en resulteren 
zonder dat de anderen het roofdier 
zien in een gepaste reactie (vluch-
ten). De betekenis van een diersig-
naal is dus soms vergelijkbaar met 
woordbetekenis. Er is echter nog 
geen overtuigend bewijs voor 
grammatica bij dieren. Diercom-
municatie is dus geen taal.’

Antwoord van de lezer:
‘Ik dacht dat dierentalen allang ont-
cijferd waren. Maar dan moet je 
wel fluisteren...’ (Bas van Rossum)
Meer lezersantwoorden op www.
depers.nl/vraagteken 

Volgende week: 
(van Paul Edmonds): Waarom 
wordt alleen zijn als iets negatiefs 
gezien?

Vraag aan de wetenschap
Waarom hebben we ‘dierentalen’ 
nog niet ontcijferd?‘Ieders DNA in de database 

hebben is niet verstandig’

GETTY IMAGES

GETTY IMAGES



67%
KORTING

JE BESPAART
€78,-

SWEETDEAL VAN DE DAG Je rijbewijs halen? Nu 3 rijlessen van 60 minuten voor de prijs van
1 rijles bij Rijschool Adam! Je profiteert van wel 67% korting.

€39,-
IN PLAATS VAN

€117,-

HIGHLIGHTS
Je betaalt slechts € 39,- voor
maar liefst 3 rijlessen!
Naast autorijlessen kun je bij
Rijschool Adam ook terecht
voor vrachtwagenrijlessen en
transportdiensten.
Begin nu met het behalen van je
rijbewijs!

VOORWAARDEN
De voucher is 6 maanden geldig
vanaf de dag van ontvangst.
De deal geldt alleen voor
startende leerlingen.
Telefonisch reserveren o.v.v.
Sweetdeal verplicht.
Je ontvangt de voucher de
eerste werkdag nadat de deal is
afgelopen.
Deze aanbieding is alleen te
koop op sweetdeal.nl.

•

•

•

•

•

•

•

•

KOOP VANDAAG OP
SWEETDEAL.NL

GA VOOR DEZE
AANBIEDING NAAR
SWEETDEAL.NL
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ENJOY AND DO GOOD  WWW.DEBETEREWERELD.NL

De Pers gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Op alle informatie die u aan ons 
verstrekt is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. In het colofon van de 
krant en op www.depers.nl treft u nadere informatie aan.

depers.nl/webwinkel
categorie wijnen

Een Cru de Beaujolais voor de prijs van een 
Beaujolais Primeur!

De Beaujolais staat bij velen bekend om zijn Beaujolais Primeur. 
Eigenlijk jammer, want de Beaujolais heeft veel meer te 
bieden dan deze makkelijk wegdrinkende wijn. De Cru’s uit de 
Beaujolais bijvoorbeeld zijn prachtige wijnen, van de meest 
verfi jnde en verleidelijke tot de meest robuuste. Het is ons 
gelukt om u een echte Cru de Beaujolais te mogen aanbieden 
voor de prijs van een Beaujolais Primeur.

Domaine de Grands Rochaux - Fleurie Cru du 
Beaujolais 2010
Een met een gouden medaille bekroonde cru de Beaujolais. 
Licht rood van kleur met iets paars in de rand. Frisse geur met 
fruitige impressies van bramen, kersen en bessen. 
Vol van smaak met veel hinten van kruidig fruit zoals kersen en 
bessen, iets van kruiden. Lange fruitige afdronk met veel fruit.
Serveren op 14-16°C bij diverse culinaire vleesgerechten en 
kazen. Nu op dronk en nog 5 jaar te bewaren.

Adviesprijs € 10,90

Lezersprijs € 6,95

Betalen en bezorging
De levertijd bij bestelling met de onderstaande bon is
10 werkdagen.Levertijd bij bestelling via onze webwinkel is
5 werkdagen. Vanaf vier dozen betaalt u geen verzendkosten.
Bij minder dan vier dozen draagt u € 5,95 bij.

Bij vragen over uw bestelling kunt u bellen met de 
Klantenservice op telefoonummer: 0900 - 2021352 
(€ 0,45 per gesprek). Het is helaas niet mogelijk uw bestelling 
telefonisch of per e-mail door te geven.

Superstunt Fleurie
Goud bekroonde Fleurie Cru du Beaujolais

Bon Superstunt Fleurie Cru du Beaujolais

Hierbij bestel ik:
___ (aantal) x dozen (6 fl essen) Domaine de Grands Rochaux à € 6,95 per fl es.

VOORLETTERS VOORNAAM  

NAAM   M  V

ADRES  HUISNUMMER

POSTCODE PLAATS

TELEFOON

E-MAIL

GEBOORTEDATUM

Hierbij machtig ik Buckaroo Payment Service om i.o.v. Wegener NieuwsMedia BV
eenmalig het verschuldigde bedrag af te schrijven.

BANK-/GIROREKENING

HANDTEKENING

Stuur de volledig in blokletters ingevulde bon in een envelop naar Webwinkel, ovv 
‘Wijnen’, Postbus 1090, 5004 BB Tilburg.

Unieke kans!

15
Op veel verlanglijstjes staat:
‘Ik wil naar school’.

#Sintspotting
Overal op de wereld hebben kinderen wensen, 
maar de Sint komt alleen bij ons in Nederland. 
Sintspotting is dé manier om het sinterklaasfeest 
te delen. Zodat dit Nederlandse kinderfeest ook 
voor kinderen met een handicap in ontwikke-
lingslanden een feest wordt. Bij hen staat er iets 
heel anders op het verlanglijstje. Zij willen leren 
lopen, naar school kunnen gaan en kunnen spe-
len met vriendjes.

Redactie De Betere Wereld
Amsterdam

Veel van die wensen kunnen nu uitkomen, als 

mensen een Sint in Nederland op de foto zetten. 

Want elke foto van een Sint die wordt geüpload 

naar sintspotting.nl levert het Liliane Fonds 2,50 

euro op. Met de opbrengst van de actie helpt de 

organisatie kinderen met een handicap in ont-

wikkelingslanden.

Meedoen
Gewoon meedoen dus. Thuis, in de buurt, in het 

dorp, in de samenleving. Dat is wat kinderen met 

een handicap willen. Ook als ze bijvoorbeeld 

slecht kunnen lopen, blind of doof zijn. Het Li-

liane Fonds wil met zijn werk in ontwikkelings-

landen bereiken dat kinderen echt meetellen in 

hun omgeving. Ook een kind met een handicap 

leeft namelijk pas echt als het ‘onder de mensen’ 

is. Te veel kinderen met een handicap worden nu 

angstvallig door de ouders binnengehouden. 

Het is volgens de organisatie dan ook erg belang-

rijk dat lokale contactpersonen hulp bieden. 

Dankzij hun inzet worden kinderen opgespoord 

en vervolgens ondersteund met hulp op maat. 

Het revalidatieproces wordt ter plekke steeds af-

gestemd met de ouders of verzorgers. Want het is 

van groot belang dat mensen in de omgeving van 

een kind bij de revalidatie betrokken zijn én blij-

ven.

‘Ik wil naar school’
Op veel verlanglijstjes van kinderen met een han-

dicap staat: ‘Ik wil naar school’. Dat was ook de 

grote wens van Korotimie, een meisje van elf uit 

Burkina Faso. Toen Korotimie drie jaar was, kreeg 

ze malaria. Die tastte haar hersenen aan en ver-

oorzaakte een halfzijdige verlamming. Ze ont-

ving dringend hulp via lokale hulpverleners. Nu 

kan Korotimie lopen met stevige schoenen. 

Daarmee loopt ze zelfstandig naar school. Ze is 

een vrolijke meid die graag naar school gaat en 

nu later zelf juf wil worden. 

Win een iPad 2
‘Spot een Sint, help een kind’ is tot en met 5 de-

cember de boodschap. Elke foto die wordt ge-

upload naar de website sintspotting.nl levert het 

Liliane Fonds 2,50 euro op van de Nationale 

Postcode Loterij. Op sintspotting.nl komt deze 

weken een bonte stoet sinten voorbij. Alle inge-

zonden foto’s zijn via de website te bekijken én te 

beoordelen. De foto’s met de meeste stemmen 

vallen in de prijzen. Dankzij sponsors worden 

hele mooie surprises weggegeven, waaronder een 

iPad 2.

Doe mee: je goede daad is misschien wel een 
iPad waard! Maak een foto van een Sint en zet 
’m op sintspotting.nl..

Spot een Sint, help een 
kind met een handicap

www.debeterewereld.nl, volg ons via Twitter: 
@debeterewereld of kijk op Facebook en YouTube.

Marchien de Ruiter is mede-
werker van Stichting Noordzee.

Elke Sint is geld waard.  JAN KRANENDONK

I
k neem groene stroom af, eet 
vis volgens de VISwijzer en 
scheid mijn afval. Lekker 

duurzaam bezig, denk ik dan. 
Blijkt nu dat ik plastic door alle 
afvoerputjes in huis spoel! 
Scrubben, tandenpoetsen, ge-
zicht wassen met anti-pukkel-
spul... In veel van deze produc-
ten zit polyethyleen of PET, lees 
ik op de verpakking. En dat be-
tekent: plastic!

Producenten stoppen er mi-
nuscuul kleine stukjes plastic in 
vanwege de ‘schuurfunctie’: 
ideaal om dode huidcellen te 
verwijderen. Maar wáárom 
plastic? Er zijn veel natuurlijke 
alternatieven! Zoals anijszaad-
jes, kokos of stukjes notenschil.

Uit onderzoek blijkt dat de 
plastic deeltjes door de water-
zuivering heen gaan en in zee 
terechtkomen. Alsof er niet al 
genoeg plastic in zee is...

De producenten? Zij vinden 
het ‘de verantwoordelijkheid 
van de consument’ of betogen 
dat ‘plastic niet giftig is’.

Reden voor Stichting De 
Noordzee om een petitie te 
starten: ‘Ik scrub plasticvrij’. Te-
ken deze op www.noordzee.nl. 

Column 

Let op: PLASTIC!
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Door Mark Koster, Maarten Bloem en Persis Bekkering

Op maandag
In business
Media
Entertainment
Lifestyle

Hoera, een jongen
Het Klokhuis heeft een nieuwe presentator en hij 

heet Maurice Lede, maakte het programma 
bekend. Morgen is hij voor het eerst te zien.

Pino in Van Goghs schilderij
Vanwege de 35e verjaardag van Sesamstraat is 
Van Goghs De slaapkamer nageschilderd met 
daarin Nederlandse Sesamstraat-bewoners.

Andere dansjes voor Gaga
Lady Gaga en haar choreograaf Laurieann Gibson 

zijn uit elkaar. De reden is onbekend, 
gossipsites suggeren dat er een beetje ruzie was. 

H
eerlijk-eerlijk, die Corné van 
Zeijl. De besnorde en véélge-
vraagde tv- beleggingsanalist, 

in dienst van SNS Reaal, mag zich al 
weer voor de derde keer ‘Beste Beleg-
ger’ van de lage landen noemen. De 
lezers van belegger.nl gaven hem 29 
procent van de stemmen in de Gouden 
Stier-contest. Knap, want Van Zeijls 
SNS-fonds is dit jaar weggezakt met 
dik 10 procent, wat nog altijd een stuk 
beter is dan het gemiddeld verlies van 
de AEX (-15 procent). 

Van Zeijl  vermoedt dat hij heeft ge-
wonnen vanwege zijn neiging zich ne-
derig te durven opstellen: ‘Tenminste, 
ik hoop dat mensen daarom voor mij 

hebben gekozen.’
Tegenover website 
FTM onthulde hij 
zijn grootste bloo-
per van dit jaar: zijn 
aanprijzing van 
vastgoedvehikel 
Corio. ‘Dat aandeel 
heeft ons veel geld 
gekost.’  Hoeveel 

wilde hij niet zeggen, maar hij is er wel 
openhartig over, dat is al héél wat in 
die opgeblazen beurswereld.  

Van Zeijl laat zich graag inspireren 
door de Amerikaanse obligatiekeizer 
Bill Gross van Pimco. De ‘King of Bond’ 
maakt een fatale misrekening door te 

gokken tégen Amerikaanse staatsobli-
gaties, terwijl de yankee-staatslenin-
gen het als gevolg van de plotse Euro-
pese obligatiecrisis juist héél goed 
hebben gedaan als veilige vluchtheu-
vel. ‘Ik denk niet dat het uitmaakt of je 
fouten maakt. Dat gebeurt iedereen. 
Het gaat er om dat je ervan leert.’

Rihanna en Dutch design
Michelle Mentrop juicht. Rihanna 
draagt sieraden van haar merk: Mi 
Moneda. Dit weekend spotten we het 
Britse goudkeeltje weer met het Dutch 
design om haar hals in Londen. Voor 
Rihanna ontwierp Mi Moneda zelfs 
een speciale set muntkettingen.

Persis Hilton Gouden Stier

Openhartige Van Zeijl bekroond en Rihanna kiest voor Mi Moneda

#Ministerpresident
De Leidse professor Victor Halberstadt 
heeft de ideale papieren om de 
nieuwe premier te worden: hij is 
adviseur van Goldman Sachs.

Eric Smit/Follow The Money
Amsterdam

Wat hebben de nieuwe president van 

de Europese Centrale Bank, Mario 

Draghi, de kersverse Griekse premier 

Lucas Papademos en Berlusconi’s op-

volger Mario Monti met elkaar ge-

meen? Juist, ze zijn alle drie afkom-

stig uit Zuid-Europa. Daarnaast zijn 

ze ook alle drie zeer goed bekend met 

de zakenbank der zakenbanken: 

Goldman Sachs. Draghi, de opvolger 

van de Fransman Jean-Claude Tri-

chet, stond jarenlang op de loon- en 

bonuslijst van Goldman Sachs. De 

econoom Mario Monti is sinds zes 

jaar internationaal adviseur van za-

kenbank Goldman Sachs. Papade-

mos was slechts president van de 

Griekse Centrale Bank, toen Gold-

man Sachs de Griekse overheid hielp 

bij het verhullen van haar werkelijke 

schulden.

Bilderberg
De mannen van Goldman, Draghi en 

Monti lijken in de op springen staan-

de eurozone een streepje voor te heb-

ben. In Nederland loopt ook iemand 

rond die ruim aan deze kwalificaties 

voldoet: de Leidse professor Open-

bare Financiën Victor Halberstadt 

(1939). Halberstadt is net als ‘Super 

Mario’ Monti internationaal adviseur 

van de Amerikaanse zakenbank, al-

leen is de Nederlander dat al sinds 

1991. Halberstadt en Monti kennen 

elkaar ook van de stuurgroep van de 

Bilderberg Conferentie, waar jaarlijks 

vele invloedrijke politici, weten-

schappers en industriëlen over de 

toestand in de wereld delibereren. 

Halberstadt is iemand met een 

zeer omvangrijk netwerk. Hij bezat 

tal van voorname commissariaten en 

was jaren kroonlid van de SER. Daar-

naast is hij al jaren vertrouwensper-

soon van het Koninklijk Huis. Hij is 

op dit moment ook adviseur van pre-

mier Rutte. Mocht die op enig 

moment niet meer serieus worden 

genomen, dan kan hij het stokje over-

nemen. Toch? 

Halberstadt, die in eerste instantie 

geen commentaar wil geven, moet 

hartelijk om de suggestie lachen. ‘Ik 

vind het heel aardig dat u aan me 

denkt, maar ik heb nooit enige be-

langstelling voor dat ambt gehad. Ik 

ben er bovendien veel te oud voor.’ 

Voor de goede orde, met de kritiek 

van velen op de rol van Goldman 

Sachs in de kredietcrisis is hij het niet 

eens. ‘Dat is een onzinverhaal en fei-

telijk onjuist.’

Leidse professor Victor 
Halberstadt for president

Victor Halberstadt: ‘Ik heb nooit enige belangstelling voor het premierschap gehad.’ HOLLANDSE HOOGTE

Amsterdam Tijdschriftenuitgever 

Sanoma heeft veel inspirerende 

meetings gehad de laatste tijd en 

dat levert veel nieuws op. Werd vo-

rige week bekend dat ze interesse 

hebben in overname van Ra-

dio538, nu is het nieuws dat ze 

een ‘strategische samenwerking’  

zijn aangegaan met ‘speedveiling’-

site Veilingacties.nl. Sanoma gaat 

zorgen voor meer contacten en 

webverkeer, aldus het persbericht. 

Sanoma stapt
in e-commerce

Hong Kong Chow Tai Fook, een ju-

weliersketen met 1.500 winkels in 

het Oosten (bijna alles in China), 

gaat de beurs op, zo lezen we op de 

The Wall Street Journal-site. 15 de-

cember staat de beursgang in 

Hongkong gepland, die 3,5 mil-

jard dollar moet opleveren. De 

toko van Cheng Yu-tung is tachtig 

jaar oud en hoopt nu te profiteren 

van de Chinese ‘obsessie met goud 

en diamanten’, aldus de krant. 

Profiteren van de 
obsessie met goud

€40.-

Zilverprijs €
800.- per kilo

D
e Europese crisis lijkt 
steeds meer op een span-
nende film waarin twee 

concurrerende brandweerteams 
samen allerlei brandhaarden 
moeten blussen. Steeds als één 
brand geblust lijkt te zijn, dan 
laait het vuur ergens anders 
weer op. Pyromanen en rampen 
drijven de brandweerlieden tot 
het uiterste en twee comman-
danten geven het dan ook snel 
op. Net als in de film hoopt ieder-
een op een goed einde. Helaas is 
de eurocrisis geen film.

De relatieve rust op de beur-
zen afgelopen week was veel-
zeggend. Het aftreden van twee 
politieke zwaargewichten, re-
cordhoge Italiaanse rentes en ge-
ruchten over een verlaging van 
de Franse kredietwaardigheid 
zouden normaliter voor veel 
spektakel zorgen. Per saldo ein-
digden de markten echter in de 
plus en ogenschijnlijk ‘high’ van 
het rustgevende valeriaan draai-
den commentatoren van CNBC 
Italiaanse liedjes.

De Italiaanse beurs sloot zelfs 
3 procent hoger afgelopen week, 
nadat het land op de rand van de 
afgrond de politieke steunpilaar 
van de afgelopen twee decennia 
had verloren. Nu was het aftre-
den van Berlusconi misschien 
wel het meest positieve wat er in 
de eurocrisis kon gebeuren (het 
geeft het duo ‘Merkozy’ weer 

wat extra macht), maar het lost 
de problemen op lange termijn 
niet op.

Het resultaat is dat drie van de 
vier zwakste landen (Italië, Grie-
kenland en Spanje) binnenkort 
verkiezingen houden. De onte-
vreden burgers moeten dan kie-
zen uit partijen die normaal de 
oppositie voeren, met miljarden-
bezuinigingen als enig doel. Po-
pulistische anti-europartijen in 
andere landen winnen ondertus-
sen steeds meer stemmen.

Toch kan de ‘valeriaanrally’ 
op de beurzen nog wel even aan-
houden. De bedrijfscijfers zijn 
goed, de Italiaanse rente daalt 
weer dankzij ingrijpen van de 
ECB en China blijft groeien. In de 
film een happy end, maar in het 
echte leven alles behalve dat. 

Column Mark Leenards

Valeriaanrally 

Mark Leenards is fondsmanager 
van het SBS Global Equity Fund.

HH
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Conny Groenewegen Ontwerpster

Het zit in me om 
nooit op te geven.

‘Ik heb comfort 
maar even gedag 
gezegd om meer 
te kunnen 
investeren.’ 
FOTO’S: FRANK 

GROELIKEN

Glazen Huis zit vol
Gerard Ekdom, Coen Swijnenberg en Timur Perlin 

zitten dit jaar in het Glazen Huis om met Serious 
Request geld op te halen voor een goed doel.

Dag cliffhanger
GTST kun je binnenkort vooruitkijken op internet. 

Direct na de tv-uitzending komt die van de
 volgende dag (tegen betaling) online.

Brad Pitt met pensioen
Over drie jaar wil Brad Pitt met acteerpensioen, 

verklapte hij in een Australische talkshow.
 Hij wil meer tijd voor zijn gezin. Gaaaap!

Mark Koster
Amsterdam

Beste deurwaarders, u hoeft Conny 

Groenewegen (38) géén aanmanin-

gen meer te sturen. Ze gaat nu echt 

betalen, want ze heeft ’s lands belang-

rijkste modecompetitie gewonnen: 

de Dutch Fashion Award.

‘Met de 25.000 euro aan prijzen-

geld kan ik misschien wat openstaan-

de rekeningen aflossen’, grinnikt ze. 

De rest van het overwinningsgeld wil 

ze inzetten om een software-machine 

te ontwikkelen waarmee ze nog die-

per in het DNA van materialen kan 

doordringen. ‘Ik zet álles in.’

Om haar radicale maar kostbare 

ideeën om te kunnen zetten in een 

nieuwe collectie heeft ze de laatste 

jaren op een bestaansminimum ge-

leefd. ‘Ik heb comfort maar even ge-

dag gezegd’, vertelt ze. ‘Soms moest ik 

zelfs facturen even apart leggen om-

dat ik nog meer geld wilde investe-

ren. Ik ben, denk ik, al een ton kwijt 

aan alle experimenten en het geven 

van presentaties. Gelukkig heb ik een 

man, een kunstenaar, die mijn drijf-

veren snapt.’

De tegenwoordige Amsterdamse, 

die al een decennium ontwerpen 

maakt (vanaf 2002 voor onder ande-

ren Alexander van Slobbe) noemt 

zichzelf met trots ‘De Nerd’ onder de 

modeontwerpers. Tijdens de prijsuit-

reiking droeg Groenewegen een bril 

die zelfs Bill Gates nog gedateerd zou 

staan. ‘Daar heb ik over nagedacht 

natuurlijk’, zegt ze ironisch.

Waar sommige fashionado’s uren 

met stoffen in de hand kunnen staan 

dromen, zit Groenewegen met die 

gedateerde uilenbril te staren naar 

haar computerscherm. ‘Ik zoek naar 

nieuwe combinaties door stoffen tot 

in detail te ontrafelen.’

Inspiratie vindt ze daarbij niet al-

leen bij Armani, Gucci of Viktor& 

Rolf, maar vooral in de algebra van 

Archimedes. ‘Wiskunde is gereed-

schap dat ik nodig heb om te kunnen 

maken wat ik wil. Het bestaat voor 

mij naast modetrends.’ Lacht nu toch 

een beetje om haar eigen bèta-autis-

me: ‘Ik heb een assistent aangeno-

men die mijn werk kan duiden, want 

daar mis ik de context een beetje 

voor. Ik ben vooral gefocust op het 

ontwikkelen van de collecties.’

Om vijf uur eruit
Vaag? Allerminst. In de modemaak-

ster schuilt een creatieve durfal, maar 

wel eentje die werd opgevoed in een 

praktische tuindersfamilie. ‘Het zit in 

me om nooit op te geven. In onze fa-

milie werd altijd keihard gewerkt: ik 

moest er om vijf uur uit om mee te 

helpen dozen in te pakken.’

Maar van dat ijzeren bestaan werd 

ze niet gelukkig. ‘Tegelijkertijd was ik 

óók een enorme dromer die op een 

roze wolk zat en gedachtes had over 

schoonheid en verlichting. Ik was 

nieuwsgierig naar de glamourkant 

van het leven en naar wegen om te 

ontsnappen.’ 

Als ze de activiteiten van het familie-

bedrijf beschrijft, lijkt het alsof ze een 

Van Gogh recenseert: ‘Als ik naar de 

kassen keek, waar het licht inviel met 

al die repeterende kleurschakerin-

gen, dan leek het wel een schilderij!’

Ze besloot zich in te schrijven voor 

de modeacademie in Rotterdam, 

waar ze zich al snel liet meeslepen 

door kunstcolleges. ‘Ik heb veel moe-

ten inhalen, want ik had daarvan nog 

niets mee gekregen. Na een paar jaar 

modeopleiding ben ik uiteindelijk 

naar de kunstacademie gegaan. Wat 

mijn leraren mij vertelden, moest ik 

zelf ook begrijpen, vond ik.’ Filoso-

fisch bijna: ‘Eerst moet je weten hoe 

de theorie zich verhoudt tot het prak-

tische proces.’

Haar inzending, een collage gebreide 

jurkjes, werd lovend besproken door 

de jury die wees ‘op de perfecte balans 

tussen traditionele ambachtelijkheid 

én technologie’. ‘De jury noemt mijn 

werk ‘soft-tech’, omdat de technolo-

gie subtiel verwerkt zit in de ontwer-

pen.’ Nu niet zweverig: ‘Ja, dat is een 

mooie term om te vermarkten. ‘

De komende maanden hoopt ze 

dat haar soft-tech designs de weg vin-

den naar de catwalks in Milaan en 

Tokio. Dan zal de pragmatische tuin-

dersdochter lenzen indoen en zelfs 

een kokerrokje aantrekken, mocht 

dat nodig zijn. ‘Om een imperium te 

bouwen heb ik natuurlijk ook een za-

kenman nodig. Ik weet dat mijn inte-

resses dáár niet liggen.’

En ze gaat een cursus etiquette vol-

gen, vertelt ze . Via een bevriende mo-

deconnectie zal ze hopelijk binnen-

kort een rendez-vous hebben met 

ex-mode-model Afef Jnifen, de 

vrouw van Pirelli-baas, Marco Tron-

cheti Provera, een van Italië’s rijkste 

mannen. De connectie die bevriend 

is met Tunesische catwalkprinses 

voor Cavalli, Gaultier en Chanel, gaat 

zich inzetten om haar gebreide jur-

ken te mogen komen showen. Zo 

ontstaat het sneeuwbaleffect. Daar-

om ga ik me grondig verdiepen in 

haar denkwereld.’ Het tekent de bijna 

obsessieve ambitie van Groenewegen 

om haar producten te verkopen. ‘Dit 

is topsport. Helaas hou je er niet zo’n 

goddelijk lichaam aan over.’

Mode-Bill Gates op 
weg naar wereldfaam

#DutchFashionAward  Conny Groenewegen 
groeide op in de kassen van het Westland en 
ontdekte dáár de mode. Na jaren ploeteren 
heeft ze de Dutch Fashion Award gewonnen. 
‘Ik ga een cursus etiquette volgen.’

Conny Groenewegen is 
winnares geworden van de 
Dutch Fashion Award met 
haar eigen knitting-merk 
CG. Haar 3D-ontwerpen 
heeft ze samen bedacht met 
het Tilburge Textile Lab. Aan 
de digitale afwerking komt 
nauwelijks handwerk van 
pas. De jury van de Dutch 
Fashion Award omschrijft 
haar werk als ‘soft-tech.’

Digitaal

Mode-innovator
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Uit & thuis Y.M. Dangre Liefdespoëet uit Kapellen

Op het podium houd ik 
het meestal net droog.

Dirk Koppes
Den Haag

Het hoorcollege
Pola Oloixarac
‘Het zou leuk zijn om de Nederlandse 

vertaling van mijn roman fonetisch 

voor te lezen op Crossing Border’, 

fantaseert Pola Oloixarac. De Argen-

tijnse is een van de grootste literaire 

groeibriljanten van Zuid-Amerika en 

verblijft een maand in Amsterdam. 

‘Voorlezen in het Nederlands zou een 

dwaaltocht in het duister betekenen, 

los van mezelf, gewichtloos, vrij van 

het Spaanse.’

Verwacht van haar verder geen 

poespas. Zelf leest ze het liefst ro-

mans in volmaakte stilte, dus als 

Oloixarac optreedt gaat ze geen bor-

ders crossen met muzikale franje. Wel 

heeft ze een soundtrack bij haar ro-

man Het hoorcollege (een hysterische 

dwaaltocht door de spelonken van 

nachtelijk Buenos Aires) voor de le-

zers thuis: bolero’s en ‘die knetter-

gekke Nederlander, Dick El Demasi-

ado, die experimenten doet met 

Argentijnse folkmuziek. Ik kan naar 

hem luisteren tot ik in trance raak.’

In een artikel op de website van het 

festival beschrijft Oloixarac hoe in 

Zuid-Amerika Europese schrijvers 

worden gelokt om het prestige van 

een stad te verhogen. ‘Den Haag heeft 

geen exotische latina’s nodig’, verze-

kert ze. ‘Hopelijk behandelen ze me 

desondanks net zo vorstelijk als mijn 

landgenote Máxima, en niet als een 

illegale huishoudster die na bewezen 

diensten afgedankt wordt.’

Meisje dat ik nog moet
Y.M. Dangre
‘Mijn gedichten hebben een funda-

menteel orale functie’, stelt Y.M. 

Dangre, hét Vlaamse romantische 

dichttalent van het nieuwe millenni-

um. De oorsprong van de poëzie ligt 

bij het declameren, dus maakt de 

heartthrob zich geen zorgen over het 

directe contact met zijn publiek. Mis-

schien dat muzikanten de concentra-

tie van het publiek verstoren, ‘maar ik 

hoop dat het rumoer zal meevallen’. 

De Rimbaud van Kapellen bezingt 

in zijn gedichten het vrouwenli-

chaam in al haar poriën, maar Dangre 

denkt niet dat het gênant uitpakt tij-

dens optredens. ‘Gedurende het 

schrijven blijf ik er niet gevoelloos 

onder, maar op het podium houd ik 

het nog net droog. Uiteindelijk gaan 

al mijn gedichten niet over het fysieke 

maar over de liefde, onze belangrijk-

ste emotie.’

Alles ruikt naar Chocola
Sydney Vollmer
Als je een roman over een net-niet-

succesvolle band schrijft, heb je wel 

de nodige ideeën over een grensver-

leggend muzikaal optreden op Cros-

sing Border. Utrechtenaar Sydney 

Vollmer ziet wel wat in The Cage van 

Oasis, Dirge van Death in Vegas of 

Panda Bears Slow motion. ‘Dan lees ik 

voor hoe Tom, 19-jarige frontman 

van The Guilty Pleasures, voor het 

eerst het graf van zijn vader bezoekt. 

Een mooi stuk theater. Muziek kan 

een ongelooflijke extra impuls aan 

een optreden geven. In de app die 

volgende week uitkomt, lees ik het 

boek voor en kun je playlists via Spo-

tify beluisteren, of films via YouTube.’

Als regisseur is hij niet bang voor 

zijn acht minuten fame. Acteren zit in 

zijn bloed. Het zou zelfs wel korter 

mogen van Vollmer. ‘Mijn perfecte 

leesbeurt duurt net zo lang als een 

perfect popliedje: zo’n 3-4 minuten. 

Anders vraag je te veel van de luiste-

raar, die moet meegaan in een verhaal 

dat hij niet begrijpt.’ 

Toen je me ten huwelijk vroeg
Sylvie Marie
‘Ik heb negen bundels gesigneerd, dat 

betekent toch 300 procent groei ten 

opzichte van vorig jaar’, meldt de 

Vlaamse dichteres Sylvie Marie opge-

wekt vanaf de Antwerpse boeken-

beurs. Ze is dol op contact met haar 

publiek: ‘Ik vraag me altijd af wie 

mijn gedichten leest.’  Wel is ze altijd 

zenuwachtig voor de grote clash met 

de luisteraars: ‘Ik ben geen natural in 

de spotlights, maar weet me te redden 

op het podium. Ik flap er nogal eens 

wat uit, krijg de lachers op mijn hand 

en dan komt het vanzelf goed.’

Haar bundel bezingt het huwe-

lijksleven. Oorsprong ligt bij haar lief 

David Troch, die haar na vijftig maan-

den samenzijn ten huwelijk vroeg 

met champagne en een mooie ket-

ting. ‘Maar waar de grens tussen reali-

teit en fictie ligt, weet ik zelf niet,’ be-

kent Marie. ‘Een gedicht moet los 

staan van de concrete werkelijkheid. 

Ik vond het huwelijk als thema een 

ondergeschoven kind. Onbewust 

fileer ik daarmee ook mijn eigen hu-

welijk. Dat moet dan maar.’

Een uur en achttien minuten
Peter Zantingh
Coldplay, Granddaddy: Peter Zan-

tingh heeft achter in zijn debuut 

(over een vriendenclub uit West-

Friesland die verweesd achterblijft als 

een van hen zelfmoord pleegt) een 

luisterlijst van popsongs meegele-

verd. ‘Misschien moet ik ze als sound-

track bij mijn optreden op Crossing 

Border gebruiken. Ik heb eerder 100 

dagen lang stukjes van 100 woorden 

geschreven over een band. Die kan ik 

ook voorlezen, maar dan concen-

treert het publiek zich meer op de 

muziek dan op mij. Ze staan toch al 

op de volgende band te wachten, dus 

dan kan ik er beter een fragment van 

mijn boek tegenaan gooien.’ Ideaal is 

een episode die geen voorkennis ver-

eist. Zeven minuten is niet te kort, 

stelt Zantingh. Zelf is hij niet zo van 

het luisteren naar andere schrijvers, 

maar voordragen uit eigen werk is su-

per. ‘Ik kan de nadruk leggen waar die 

hoort, de lezer het gevoel meegeven 

dat bij een passage past.’

Hoe overleeft auteur Crossing Border?
#Grenzen   Het valt voor een poëzie- of prozaperformer niet mee om in acht minuten op het Crossing Border Festival zijn/haar 
ei kwijt te raken. ‘Het publiek staat al op de volgende band te wachten.’ Toch proberen vijf talenten die ene zielsverwant te raken.

Lezen

Geef maar een boek
De goedheiligman kiest het vaakst 

voor een boek als cadeau: 43,4 procent wil een 
boek, stelt RTL Nieuws, 30 procent een cd of dvd. 

Letters & strips
Het Haagse boekenmuseum Meermanno wil 

fuseren met het Groningse Stripmuseum. 
Een sponsoractie leverde 60.000 euro op.

Cruciale week
De raad van commissarissen van Selexyz 

beslist deze week over de toekomst van de boek-
handelketen. ’Een bredere opzet’, aldus het FD.

Met klok mee: Pola Oloixarac, Sylvie Marie, Peter Zantingh, Y.M. Dangre en Sydney Vollmer staan vrijdag en zaterdag op het Haagse Crossing Border. 
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Video gidsDe evacuatiezone bewaken is niet zonder risico’s.

Agent krijgt de tegenwaarde 
van zes röntgenfoto’s per dag.

VideoVolt Herbert Blankesteijn

Elke dag de beste video’s van het web

Twitter Volg De Pers op Twitter: twitter.com/De_Pers
Facebook Word vriend van De Pers: facebook.com/DePers
Hyves Krabbel De Pers: dagbladdepers.hyves.nl
PressReader Lees de krant met de app PressReader

De Pers digitaal

Nieuws gemist? Volg het laatste nieuws op www.depers.nl
Bekijk de video’s op depers.nl/videovolt

#Documentaire  Binnen de evacua-
tiezone rond de kerncentrale in Fuku-
shima zijn veilige plekken, en daarbui-
ten zijn onveilige ‘hotspots’ te vinden. 
Dat blijkt uit een documentaire van de 
Amerikaanse publieke omroep PBS. 
Reporter Miles O’Brien trok op met 
vrijwilligers van de organisatie Safe-
cast. Safecast verzamelt gegevens over 
de radioactiviteit in het gebied, met 
zelf ontwikkelde stralingsmeters.

Ze rijden van Tokio naar Fukushima 
en brengen het stralingsniveau in 
kaart. Onderweg vinden ze plekken 
waar het minder pluis is, zoals een 
plaats 100 km van de centrale, waar re-
genwater een hotspot heeft gevormd. 
Er is een verplichte evacuatiezone van 
20 km rond de centrale en een vrijwil-
lige van 30 km, die ook zo goed als ont-
ruimd is. Maar op sommige plaatsen 
meer dan 10 km buiten de 30 km-zone 
vindt Safecast stralingsniveaus die een 
veelvoud zijn van de veilige waarde 

van 0,3 microsievert per uur. De agen-
ten die de verplichte evacuatiezone 
bewaken, ontvangen de tegenwaarde 
van zes röntgenfoto’s per dag. Pas tien-
tallen kilometers buiten de 30 km-zo-
ne is de situatie echt veilig.

Het team van Safecast en PBS 
wordt meer dan eens aangeklampt 

door Japanners die klagen over de in-
formatie die de Japanse overheid ver-
strekt - of liever het gebrek daaraan. 
De metingen van Safecast worden ge-
publiceerd in de vorm van handzame 
kaarten op blog.safecast.org/maps. 

Vrijwilligers 
meten straling

00:10:52

#Muziek  Vorige week trad zanger 
Peter Gabriel op in het Ed Sullivan The-
ater in New York, met een eigen orkest 
van 65 man. Het concert is integraal 
online gezet door omroep CBS. Geen 
high definition maar toch een prachti-
ge belevenis, met bekende nummers 
als Red Rain, Solsbury Hill, Biko en 
Rhythm of The Heat. 

Peter Gabriel live met orkest

#Satire  Regelrecht griezelig, deze 
verbluffende imitatie van Doors-zan-
ger Jim Morrison door komiek Jimmy 
Fallon. Je vraagt je af of er geen play-
back of digitale truc in het spel is. De 
tune van het kinderboekenprogramma 
The Reading Rainbow krijgt vanzelf de 
poëtische lading van een echte Doors-
song. 

Jim Morrison herrijst uit de dood

#Animatie  Komiek en zanger Matt 
Mulholland kijkt 53 minuten onafge-
broken naar de Nyan Cat, met zijn re-
genboogspoor en het domme dreutel-
muziekje. Heeft hij ergens gesmok-
keld? Graag even melden, wij regelen 
eeuwige roem. Na die 53 minuten trekt 
Mulholland een weloverwogen en on-
weerlegbare conclusie. 

Wereldrecord Nyan Cat kijken

01:08:00 00:16:29 00:53:23

#Teruggevonden  Kantoorhu-
mor leent zich goed voor satirische 
televisie. Dat ondervonden de he-
ren van Jiskefet al met hun debiteu-
ren-crediteurensketch, en ook 
VPRO-programma Toren C past de 
kantoorhumortruc toe. Met succes. 
Het programma heeft inmiddels 
zijn derde seizoen achter de rug, 
sleepte de Beeld en Geluidaward in 
de wacht en maakte de carnavals-
kraker ‘25 bier’ – overigens tot grote 
woede van enkele Limburgers. De 
kantoorhumorformule werkt om-
dat het zo herkenbaar is voor ieder-
een die wel eens een kantoor van 
binnen heeft gezien, zowel de ty-
pes als de voorvallen, ongeacht of 
ze misschien wel heel erg in het ex-
treme zijn getrokken. En dat zijn ze 

in Toren C. Het programma is een 
stuk absurdistischer dan debiteu-
ren-crediteuren en heeft daarmee 
iets meer weg van The Office. Maar 
bovenal telt: als je een beetje tegen 
boer-scheet-poepgrappen kunt, 
staat Toren C garant voor een half 
uurtje massage van de lachspieren. 
Pamela Wilhelmus

Toren C

depers.nl/webwinkel
categorie / dvd’s en games

BON - HET BESTE VAN MAN BIJT HOND
Hierbij bestel ik:
___ x Het beste van Man bijt hond  à €14,95*

Exclusief € 2,95 verzendkosten. Levertijd met bon 10 werkdagen. Levertijd webwinkel 5 werkdagen. 
Klantenservice: 0900 - 2021352 (€ 0,45 p.g.) Het is helaas niet mogelijk uw bestelling telefonisch 

of per mail door te geven.

VOORLETTERS VOORNAAM  
NAAM   M   V
ADRES                                                HUISNUMMER
POSTCODE PLAATS
TELEFOON
E-MAIL

GEBOORTEDATUM

Hierbij machtig ik Buckaroo Payment Service om i.o.v. Wegener NieuwsMedia BV 
eenmalig het verschuldigde bedrag af te schrijven.

BANK-/GIROREKENING*:

HANDTEKENING*:

Stuur de volledig, in blokletters ingevulde, bon in een envelop naar Webwinkel, o.v.v. 
‘Het beste van Man bijt hond’, Postbus 1090, 5004 BB Tilburg.

Beste programma 60 jaar TV!

Man bijt hond is winnaar van Het beste programma 60 jaar TV!
Opmerkelijke, grappige, ontroerende en hilarische belevenissen 
van onbekende Nederlanders staan centraal in het bijzondere 
NCRV-programma. Al ruim 10 jaar lang een groot succes en niet 
meer weg te denken van de Nederlandse televisie.
U vindt alle hoogtepunten op dit bijzondere verzamelwerk.

Totale speelduur 540 minuten.

Het beste van Man bijt hond

Adviesprijs € 19,95
 Lezersprijs € 14,95*
*Exclusief verzendkosten

3 dvd-box

#DownloadVanDeDag  De 
mooiste tijd in de Amerikaanse po-
litiek is aangebroken. De verkiezin-
gen zijn dichtbij genoeg om elke 
Republikeinse kandidaat serieus te 
nemen, maar nog zo ver weg dat 
die zichzelf één voor één diskwalifi-
ceren met domme uitspraken, bi-
zarre meningen en tientallen lijken 
in de kast.

Zo wordt Herman Cain door 
steeds meer vrouwen beticht van 
seksuele intimidatie en kan Rick 
Perry niet onthouden hoeveel 
ministeries hij wil sluiten. Rick San-
torum heeft een naam die je niet 
meer kunt googelen doordat hij het 
internet kwaad maakte en dankzij 
Michele Bachmann lijkt Sarah Palin 
met terugwerkende kracht nog 

best intelligent. Toptijden voor
 satire dus. Wie de verkiezingen een 
beetje fatsoenlijk en vooral hard 
lachend wil volgen, kan vier keer 
per week terecht bij Jon Stewart. 
De afleveringen van The Daily Show 
zijn al na een paar minuten te 
downloaden.
Jorien Beukers

Toptijden voor The Daily Show



De nieuwsapp staat niet alleen. Volg De Pers op Facebook, Hyves en Twitter.
Of download de krant naar je mobiel via de app PressReader, gratis natuurlijk.

Het laatste nieuws van De Pers op je smartphone
De Pers Nieuws-app is er voor iPhone- en Android-telefoons. 
De applicatie geeft  de lezer toegang tot het laatste nieuws van 
DePers.nl en de artikelen uit de krant. Ook kunnen gebruikers 
met de iTip-functie zelfgemaakte nieuwsfoto’s direct doorstu-
ren naar de redactie. 

depers.nl/webwinkel
categorie / boeken

Lezen wordt nog leuker als uw kind zelf de hoofdrol speelt in 
zijn of haar eigen kinderboek!
Bestel snel en makkelijk dit unieke nieuwe Woezel & Pip boekje, 
waarin uw kind een lammetje speelt. Het lammetje krijgt de 
roepnaam die u heeft opgegeven.

Het boek wordt speciaal voor u gemaakt. Een uniek en 
persoonlijk cadeau voor bv. Sinterklaas of Kerst!

Technische gegevens
Formaat boek: 21cm x 21cm, softcover of hardcover full colour 
omslag en binnenwerk. 28 pagina’s.

Softcover:  Adviesprijs € 15,95  Lezersprijs e 10,95*
Hardcover: Adviesprijs € 20,95  Lezersprijs e 15,95*
Kijk voor meer informatie in onze webwinkel.
  
*Exclusief verzendkosten

Woezel & Pip en lammetje…… BON - WOEZEL & PIP EN LAMMETJE......
Gegevens voor in het boek:
ROEPNAAM*:  
ACHTERNAAM*:
GEGEVEN DOOR*:
� SOFTCOVER � HARDCOVER

* Gegevens bestellen
VOORLETTERS VOORNAAM  
NAAM*   M  V
ADRES*                                         HUISNUMMER
POSTCODE* PLAATS*
TELEFOON
E-MAIL
GEBOORTEDATUM

Hierbij machtig ik Buckeroo Payment Service om i.o.v. Wegener NieuwsMedia BV 
€10,95 of €15,95 (excl. €2,95 verzendkosten) van mijn bank-/girorekening af te 
schrijven. De naam van de besteller moet overeenkomen met het rekeningnummer.
BANK-/GIROREKENING*:
HANDTEKENING*:

* Gegevens met een * zijn verplicht. Ze zijn minimaal nodig om het boek tepersonaliseren.
Stuur de volledig, in blokletters ingevulde, bon in een envelop naar Webwinkel,
o.v.v. ‘WOEZEL & PIP EN LAMMETJE’’, Postbus 1090, 5004 BB Tilburg

Met naam 
van uw 

(klein)kind!

depers.nl/webwinkel
categorie reizen / hotelovernachtingen

Speciaal voor de lezers van De Pers heeft Marrea dit leuke 
arrangement samengesteld. In dit veelzijdige hotel verveelt u 
zich geen moment. Bij mooi én bij slecht weer is er genoeg te 
doen. Want hoe mooi de omgeving ook is, vergeet vooral niet 
te genieten van de vele faciliteiten die dit hotel u biedt. Van 
wellness- tot sportfaciliteiten, u vindt het er allemaal. Vanuit 
het hotel loopt u direct de duinen in en bent u zo op het brede, 
levendige strand. Hier kunt u naar hartenlust wandelen, 
vissen, vliegeren, voetballen en uitwaaien. Maar ook een fi ets-
tocht door de kop van Noord-Holland of een dagje winkelen in 
Alkmaar mag eigenlijk tijdens uw verblijf niet ontbreken. Krijgt 
u al de kriebels om eens lekker uit te waaien?

Hotel Zuiderduin
Het hotel is een belevenis op zich. Dit 4-sterren hotel ligt in 
het Egmondse duingebied, op 100 meter van het strand en de 
gezellige dorpskern. Uw kamer is voorzien van bad en/of dou-
che, toilet, radio, multimedia-televisie, telefoon én een balkon 
of terras. Het hotel beschikt over een overdekt zwembad met 
whirlpool, sauna, Turkse baden, Japanse baden, zonnebank, 
Wellness Center, kapsalon, squashbaan, fi tnessruimte, ten-
nisbanen (op 3 km, afstand), een bistro, pub, restaurant én 
het enorme kinderspeelparadijs “Wally de Walrus”. Helemaal 
nieuw is Lucky Strike bowling, 8 ultramoderne bowlingbanen 
met licht- en lasershow. Helemaal geweldig. U zou het hotel 
bijna niet meer uitkomen… 

Inhoud arrangement:
• 2 x overnachting
• 2 x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1 x uitgebreid 4-gangen dinerbuffet, incl. 1 drankje
• Kaart met wandelroutes (o.a. door de duinen)
•  Vrij gebruik van overdekt zwembad, whirlpool, sauna, Turkse 

en Japanse baden, infrarood surroundcabine

Dit arrangement is geldig t/m 31 december 2011, m.u.v. 
feestdagen.

Meer informatie en boeken
Ga naar onze webwinkel of bel met Marrea 
Hotelarrangementen tijdens kantooruren op 
0571 – 27 77 44. Vermeld bij uw boeking de 
code: DePers07.

Heerlijk genieten en uitwaaien in 
Egmond aan Zee
met als uitvalsbasis het luxe 4-sterren Hotel Zuiderduin

Van € 174,50 
voor € 119,- p.p.

Adviesprijs* € 174,50 
Lezersprijs* € 119,-
* prijs per persoon o.b.v. een 2-persoonskamer. Toeslag bij aankomst 
op vrijdag of zaterdag € 5,- p.p. Eenpersoonstoeslag € 20,- per nacht. 
Kinderkorting: 0 t/m 2 jaar: gratis (babybedje € 7,50 p.n.) en 3 t/m 12 
jaar: 50% korting (max. 1 bijzetbed en 1 babybedje mogelijk).
Reserveringskosten: € 7,50 per boeking. 
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ZWEEDS RAADSEL:

SUDOKU � � CRYPTOGRAM
Horizontaal:
1. Maand van de keizer (8); 4. Tweemaal
bekaf? (8); 6. Zijn kuiken is ook niet zo slim
(3); 7. Vrouw met een geruchtmakende ketel
(4); 9. In één klap vochtig geworden (8); 
10. Dat komt dichter bij een ingenieur (8).

Verticaal:
1. Printen is het werk van een fotograaf (9);
2. Niet meer dan het minderwaardige (7); 
3. Een Italiaanse organisatie (3); 5. Wordt als
hoffelijk ervaren (7); 8. Een flinke vent is
getapt (5).
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ZO DOET U MEE

BEL 0909-5010701 OF SMS NAAR: 3553

SPEEL ONLINE EN WIN! www.puzzelland.com/depers

Om kans te maken op dag- of weekprijs belt u de gevonden
cijfercombinatie uit de vakjes ABC door naar 0909-5010701
(  0,60 per gesprek). Of SMS: PERS <spatie> uw oplossing 
naar 3553 (  0,60 per ontvangen bericht excl. de kosten voor het

gebruik van uw mobiele telefoon). De lijst met 
winnaars staat op www.puzzelland.com/depers
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Het spel met de verrassende draai! Kijk uit, blokkeer, 
rol en...win! Blokkeer en verover de Rolitballen van je tegen-
spelers door deze naar je eigen kleur te rollen. Winnaar is
degene, wiens kleur op 
het speelbord het 
meest voorkomt. 
Zowel voor kinderen 
als voor volwassenen... 
Dus een echt familie-
spel!

MAAK DEZE WEEK KANS OP
ÉÉN VAN DE 23 ROLITSPELLEN

Een halfjaarabonnement op Quizted. 
Quizted is het gezelligste puzzelblad van Nederland met de meeste
prijzen.

WIN! VANDAAG:
www.goliathgames.nl

Door Peter Koch  ©Comichouse Oosterbeek 

Selectie tijdelijke OV wijzigingen: 

Hendrik Ido Ambacht (bus)
T/m 16 dec: Arrivalijnen 11 en 12. Halten 
Cascade en P.C. Hooftsingel vervallen.

Nijmegen (bus)
T/m 18 november: Noviolijnen 6 en 8. 
Halte Middachtenstraat vervallen.

Tilburg (bus)
T/m eind nov: Veolia 5 en 127. Halten 
Brucknerln, Oudenst. en Pallasstr. verv.

Amsterdam (bus)
T/m 21 november: 
Connexxionlijn 145. 
Halten Naaldwijkstr., 
Aalsmeerplein en 
Hoofddorpplein verv.
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Uit & thuisIk dip de sleutel in het poeder 

en breng hem naar mijn neus.   
Dirk Driehuizen 

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

Uw column in De Pers? Stuur 
uw pennevrucht (maximaal 350 
woorden) naar mijncolumn@
depers.nl

Een uitgave van Mountain Media BV

Adres
Anthony Fokkerweg 61 - 3 
1059 CP Amsterdam
Tel: 020 - 3460560 
Fax: 020 - 3460596

Website 
www.depers.nl 
(behorende tot Wegener Media)

Redactie
redactie@depers.nl
020-3460550

Marketing
marketingdepers@whm.wegener.nl

Distributie
distributiedepers@whm.wegener.nl 
088-0131836

Sales
verkoop.depers@wegenermedia.nl
088-0138801

Uitgever
Ben Rogmans

Hoofdredactie
Jan-Jaap Heij, Alain van der Horst

Art direction
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Eerst mist, dan zon 
Het weer Vandaag en morgen

In de ochtend is de mist nog hard-
nekkig, maar gedurende de middag 
komt de zon steeds vaker tevoor-
schijn. Bij een matige oostenwind 
loopt het kwik op naar ongeveer 4 
graden in gebieden met mist tot 10 
in het zuiden van het land.

Vandaag
De mist lost in de ochtend op en 
maakt dan plaats voor de zon. Het 
blijft echter vrij fris. De maxima ko-
men uit rond 6 of 7 graden. Vanaf 
donderdag komt er langzaam een 
overgang naar iets wisselvalliger en 
zachter herfstweer. 

Morgen

A
lle wc’s zijn vrij, niemand 
te zien. Ik duik in het ach-
terste toilet, morrel aan 

het slot. Het gaat niet dicht. ‘Ze 
gaat zeker mee naar huis, ik 
zweer je. Zag je hoe ze naar me 
keek?’ Shit – niet meer alleen. Ik 
kijk op mijn telefoon. Hoe lang 
ben ik al weg? Een paar minuten, 
niks aan de hand. Ik wacht tot de 
stemmen weer opgaan in geroe-
zemoes en dreunende beats.

Riem los, T-shirt omhoog. 
Weer stemmen. Zweetdruppels. 
Ze mogen me niet onder de deur 
door zien staan. Ik druk mijn rug 
tegen de achterwand, de pot tus-
sen mijn benen. Wat als ze de 
deur openmaken? Gewoon door-
trekken en doen alsof mijn neus 
bloedt. 

Schaduwen over de vloer. 
Stemmen. Gezoem van de han-
dendroger. Dan: alleen nog de bas 
in de verte, die aanvoelt als stilte. 
Mijn linkerhand glijdt in mijn 
broekzak, voelt mijn sleutelbos. 
Ik knijp de sleutels bij elkaar en 
trek het hele pakket geruisloos 
uit mijn zak – voor de zekerheid 
mijn hand op de spoelknop. Met 
wijsvinger en duim friemel ik 
aan mijn zwarte fietssleutel. Aan 
het uiteinde die perfecte drie-
hoek, waarmee je mooi in de 
hoekjes kunt komen.
Met rechts zoek ik in het zakje in 

mijn broekzak. Opluchting als ik 
door de spijkerstof het kleine en-
velopje voel. Ik dip de sleutel 
diep in het witte poeder en breng 
hem naar mijn neus. Een diepe 
snuif.

Ik zucht. Andere neusgat. Nog 
wat extra, omdat ik zo lang heb 
moeten wachten. Weer stem-
men, maar dit keer kunnen ze me 
niks maken. Rust daalt neer in 
mijn hokje. Geen rationele af-
handeling van de situatie, maar 
instinct. Sleutels terug, envelop-
je in broekzak. 

Ik duw de deur open en was 
mijn handen voor de spiegel. 
Wrijf met mijn natte handen 
door mijn haar, een natte vinger 
onder mijn neus door. Yes, ik zie 
er goed uit. Twee euro voor de 
toiletjuffrouw, en een knipoog. 

Mijn telefoon trilt. ‘Schatje.. 
ik ben bij je zusje gaan staan. 
Neem je een rondje mee? Je bent 
toch niet aan het poepen?!’ 
Aan de bar sms ik haar terug. 
‘Betrapt.’

Lezerscolumn  Dirk Driehuizen

Het wc-hokje 
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Franz Beckenbauer plaagt het Nederlands elftal.

Duitsland en Spanje zijn 
alle landen mijlenver voor.

Amsterdam Joost Luiten hoort 

weer bij de beste honderd golfers 

van de wereld. Na zijn vijfde plaats 

op de Singapore Open steeg de 

Nederlander naar een 95e plaats 

op de World Golf Ranking. Het is 

zijn hoogste klassering ooit. In de 

top veranderde niets. De Engels-

man Luke Donald, de Noord-Ier 

Rory McIlroy en de Engelsman Lee 

Westwood bleven aan kop.

Luiten in de lift na 
prestatie in Singapore

Rijswijk Nederland heeft nog 

maar twee tennissers in de top-

200 van de wereld. Robin Haase is 

de nummer 45 en Thomas 

Schoorel staat 129e. Igor Sijsling 

viel op de gisteren gepubliceerde 

lijst 35 plekken terug naar de 202e 

plaats. Jesse Huta Galung en Thie-

mo de Bakker verdwenen eerder al 

uit de top-200. Ze staan nu respec-

tievelijk 213e en 226e.

Sijsling niet meer bij 
top-200 van de wereld

#Oranje
Duitsland is druk met het pesten van 
Nederland. Wij houden ons op de 
vlakte. Want nog nooit kenden beide 
landen zoveel overeenkomsten.

Fokko Ebbens
Amsterdam

Luister naar de Duitse international 

Thomas Müller: ‘Van dit Oranje kun-

nen wij niemand gebruiken. Hun 

grootste sterren spelen in de aanval. 

Maar daar zijn we zelf al goed uitge-

rust. Onze perspectief is bovendien 

beter, omdat we jonger zijn.’

Of teammanager Olivier Bierhoff: 

‘Wij mogen die Hollanders graag een 

beetje plagen. We willen niet het 

nieuwe Oranje genoemd worden, 

want dan worden we volgend jaar op 

het EK slechts tweede.’

En natuurlijk had ook ‘Kaiser’ 

Franz Beckenbauer een subtiele 

boodschap voor het buurland: 

‘Duitsland en Spanje zijn alle andere 

Europese landen mijlenver voor. Dus 

zijn ze voor mij ook de duidelijke fa-

vorieten voor het EK van 2012.’

Duitsland en het Nederlands elftal 

treffen elkaar vanavond in Hamburg 

voor een vriendschappelijk onder-

onsje. Reden voor de Duitsers een 

paar steken onder water uit te delen. 

Maar vanuit het Oranje-kamp blijft 

het opvallend rustig.

Aanvoerder Mark van Bommel 

hield het op de stelling dat ‘vriend-

schappelijke wedstrijden tussen Ne-

derland en Duitsland niet bestaan’. 

En Dick Advocaat – bondscoach van 

de Russen – gaf toe tijdens het EK lie-

ver Duitsland dan Oranje in de 

groepsfase te treffen. Al had dat voor-

al met Nederlandse revanchegevoe-

lens uit 2008 te maken, niet met de 

kwaliteit van beide elftallen.

Zinloos
Er is een reden waarom Nederland 

zich afzijdig houdt van het plagen 

van Duitsers. Het heeft niet zoveel 

zin. De oorlog is voor de huidige ge-

neratie voetballers een onwerkelijk 

en achterhaald begrip. De Neder-

landse eredivisie kan al geruime tijd 

niet meer tippen aan de Bundesliga. 

Niet voor niets verdient of verdiende 

een groot aantal internationals zijn 

brood in Duitsland. 

Die overwinning in 1988 – in dat-

zelfde Hamburg – is natuurlijk leuk. 

Maar elke verstandige Duitser wijst in 

dat geval op München, 1974. Om 

nog maar te zwijgen over de complete 

internationale erelijst van het Duitse 

elftal.

Er was een tijd dat Nederland in 

ieder geval terug kon vallen op de 

schoonheid van de sport. We waren 

misschien niet de beste, maar speel-

den wél het mooiste voetbal. In te-

genstelling tot Duitsland, waar voet-

bal een sport was van degelijke 

strategen en krachtpatsers die vooral 

bouwden op hun uithoudingsver-

mogen.

Maar het huidige Duitse elftal lijkt 

opvallend veel op Oranje. Bonds-

coach Joachim Löw hanteert hetzelf-

de systeem als collega Bert van Mar-

wijk. Het elftal probeert de opbouw 

van de tegenstander vroeg te storen 

en streeft naar een verzorgde opbouw 

van achteruit. En net als het Neder-

lands elftal beschikt Duitsland over 

creatieve voetballers die de kunst van 

het positiespel tot in detail beheersen 

(Mesut Özil en Mario Götze), over 

een sluipschutter in de spits (Mi-

roslav Klose) en over één zorgenkind-

je: de defensie.

Het maakt Duitsland vanavond 

tot een geduchte en vooral gerespec-

teerde tegenstander. Uitgepest is 

Oranje al lang.

Oranje is al lang uitgepest

#Volleybal
Deelname aan de Olympische Spelen 
lijkt ver weg voor de Nederlandse vol-
leyballers én volleybalsters.

Redactie sport
Amsterdam

Het mannenteam van bondscoach 

Edwin Benne begint volgende week 

aan een helse klus om zich te kwalifi-

ceren voor de Olympische Spelen in 

Londen, volgend jaar. De ploeg moet 

eerst het pre-olympische kwalifica-

tietoernooi zien te overleven. Van 22 

tot en met 26 november strijdt Oran-

je samen met het organiserende Kro-

atië, Finland, Slovenië, Portugal en 

Oekraïne voor één ticket voor het 

olympische kwalificatietoernooi in 

het Bulgaarse Sofia in mei. Neder-

land is ingedeeld in een groep met 

Finland en Kroatië.

Bij het olympische kwalificatie-

toernooi in Bulgarije in mei is onder 

alle deelnemende landen maar één 

toegangsbewijs te verdienen voor de 

Olympische Spelen in Londen.

De olympische droom van de Ne-

derlandse volleybalsters leek zondag 

nog uiteengespat toen Oranje er niet 

in slaagde om in het pre-olympische 

kwalificatietoernooi in Porec te win-

nen van Kroatië (2-3).

Nu lijkt er alsnog een minieme 

kans voor het team van Bert Goed-

koop om Londen te halen, want als 

Italië komende week via de World 

Cup een startbewijs binnenhaalt, 

mag Oranje als beste nummer 2 van 

de pre-OKT’s toch aan het Europese 

kwalificatietoernooi in mei deelne-

men. 

Het Nederlandse vrouwenteam 

was verbaasd over die laatste kans. ‘Ik 

had hier ook geen rekening mee ge-

houden en ik kan het eigenlijk niet 

geloven’, aldus Manon Flier.

Londen 2012 ver weg voor volleybalteams

Naakte rugby’er
Er is een onderzoek ingesteld naar de Nieuw-

Zeelandse rugbyheld Zac Guildford. Hij stormde 
dronken en poedelnaakt een bar binnen.

Uit de kast
Hulde voor David Testo. De profvoetballer van het 

Canadese Montreal Impact is uit de kast 
gekomen. ‘Mijn geheim kostte veel energie.’

Botsing
De Belgische windsurfster Sigrid Rondelez kreeg 
tijdens een training de schrik van haar leven. Ze 

kwam in botsing met een twee meter lange haai.

Ruud Gullit en Frank Rijkaard vieren in Hamburg de winst op West-Duitsland tijdens het EK op 21 juni 1988. ANP

Citaat

Steve McClaren Voormalig FC Twente-coach tegen lesrosbifs.net

‘In Nederland is eigenlijk 
iedereen een coach. 
Zelfs bij het winkelen 
begonnen mensen discussies 
over de te hanteren tactiek.’

Schiphol-Rijk Vanaf morgen zijn er 

in Nederland extra kaarten te 

koop voor de Olympische Spelen 

in Londen. Dat heeft ticketagent 

ATP Event Experts gisteren be-

kendgemaakt. Deze kaarten zul-

len, naast de nog beschikbare 

kaarten uit vorige rondes, via de 

online webshop worden ver-

spreid. ATP hoopt de komende 

maanden nog meer tickets in de 

verkoop te kunnen doen.

Meer kaarten voor 
Spelen in de verkoop

Almelo Willie Overtoom kiest 

voor een interlandcarrière bij zijn 

geboorteland Kameroen. De mid-

denvelder van Heracles heeft be-

sloten een paspoort aan te vragen. 

‘Willie heeft het vooruitzicht dat 

hij veel interlands kan spelen’, zei 

zijn zaakwaarnemer Winnie Haat-

recht gisteren. Overtoom hoopt 

volgend jaar februari al zijn op-

wachting te kunnen maken aan de 

zijde van sterspeler Samuel Eto’o.

Overtoom kiest voor 
carrière bij Kameroen

Amsterdam Johan Derksen stopt 

in 2013 als hoofdredacteur van 

Voetbal International, vertelt hij in 

Elf Voetbal. ‘Ik heb met de raad van 

commissarissen afgesproken, dat 

het dan genoeg is geweest’, liet 

Derksen weten. ‘Maar wel ga ik 

daarna nog een jaar of vier door 

als commentator op de televisie 

en als columnist voor het blad. 

Dat is voor VI belangrijk.’

Derksen stopt in 2013 als 
hoofdredacteur van VI

Madrid Alberto Contador ver-

schijnt volgende week voor het 

sporttribunaal CAS met een keur 

aan getuigen die zijn onschuld in 

een dopingzaak zullen bepleiten. 

Onder hen Louis Rovner, een ex-

pert op het gebied van leugende-

tectors, en de 87-jarige Britse an-

tidopingdeskundige Vivian James 

die in 2000 op nandrolon betrap-

te sporters hielp.

Contador strijdt tegen 
de leugendetector
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SportBij ijzertekort moet je 

80 kilo spinazie eten.

Venus Williams eet alleen nog maar salades en fruit. GETTY IMAGES

Venus Williams eet geen vlees meer. 

Niet omdat ze het zielig vindt voor de 

arme koetjes en kalfjes, en ook niet 

omdat ze beseft dat vlees eten het mi-

lieu belast. Venus eet geen vlees meer 

omdat ze beter wil tennissen. Ze zegt 

dat vlees haar prestaties negatief be-

invloedt: ‘Voortaan eet ik salades en 

fruit.’ 

Williams is niet de eerste sporter 

die de laatste tijd besloten heeft om 

haar T-bone steak te laten staan. In 

het verleden waren vegetariërs vooral 

rare snuiters als de Schotse wielren-

ner Robert Millar (die tegenwoordig 

door het leven gaat als Roberta Mil-

lar), tegenwoordig bekeert de ene na 

de andere zich tot het vegetarisme. 

Hordes hardlopers, maar ook wiel-

renners als David Zabriskie en Maar-

ten Tjallingii en Alberto Contador, 

voetballers (Evgeny Levchenko) en 

basketballers (Carmelo Anthony). 

Zelfs bokslegende Mike Tyson eet be-

halve de oren van zijn tegenstanders 

geen vlees meer.

Bah, vlees
Geen vlees eten heeft een aantal prak-

tische voordelen. Het verteren van 

vlees kost veel energie – en die heb je 

als topsporter vaak ergens anders 

voor nodig. Vlees is bovendien vat-

baar voor bacteriën en virussen (denk 

aan E.coli en de gekkekoeienziekte). 

Daarnaast zit er een hoop meuk in 

vlees: in landen als Amerika, Mexico 

en China spuiten boeren hun vee vol 

met synthetische hormonen, antibi-

otica en de meest vage chemicaliën. 

Dat kan leiden tot positieve doping-

tests; een paar weken geleden testten 

108 van de 209 voetballers op het 

jeugd-WK in Mexico positief op clen-

buterol. En de internationale wieler-

bond UCI ontraadde het peloton 

wielrenners in de Ronde van Peking 

om zelfs maar naar vlees te kijken, 

omdat Chinese veehouders hun 

koeien en varkens met dope oppom-

pen totdat ze uit elkaar klappen. 

Nog meer? Onderzoekers in Ame-

rika vonden arsenicum en rattengif 

terug in het vlees dat in de koeling 

van de supermarkt lag. En uit diverse 

studies blijft dat vegetariërs minder 

kans hebben op hartfalen. 

Toch was vegetarisme lang een ta-

boe in de sportwereld. Wielrenners 

zworen bij een ontbijt met biefstuk 

(liefst twee), boksers geloofden dat 

ze zonder rood vlees geen deuk in een 

pakje boter sloegen, zwemmers zon-

ken zonder een stuk karbonade in 

hun maag. Nog steeds denken veel 

sporters ze niet presteren zonder 

vlees. En ze hebben deels nog gelijk 

ook. 

Hup vlees!
Vlees is een bron van eiwitten. Spor-

ters hebben die eiwitten nodig voor 

spieropbouw en -herstel. Lange tijd 

werd gedacht dat dierlijke eiwitten 

hoogwaardiger waren dan plantaar-

dige vetten, maar dat wordt door en-

kele recente onderzoeken ontkracht. 

Eiwitten zijn ook te halen uit zuivel, 

noten en soja. Of vis (voor de vegeta-

riërs die het niet zó nauw nemen met 

de leer). Maar vlees biedt naast eiwit-

ten nog een paar andere elementaire 

stoffen en bouwstenen. Testosteron, 

taurine, creatine, carnitine, ijzer en 

B12: het zit allemaal in vlees. En die 

stoffen zijn onontbeerlijk voor spor-

ters. Testosteron zorgt voor grote 

spieren, taurine heeft een oppeppend 

effect, carnitine speelt een rol in de 

energiehuishouding, ijzer en B12 

zorgen voor een gezonde hoeveel-

heid rode bloedlichaampjes. 

Vegetariërs moeten dus actief op 

zoek naar voedingsmiddelen die de 

stoffen in vlees vervangen. Dat is 

makkelijker gezegd dan gedaan. Zo 

neemt het lichaam ijzer uit planten 

veel moeilijker op dan ijzer uit vlees. 

Wie een ijzertekort heeft moet tachtig 

kilo spinazie eten of een uitbalan-

ceerde cocktail van supplementen 

verorberen om het op te lossen; met 

vlees is dat een stuk eenvoudiger. 

Puzzel
Vegetarisme en topsport is geen 

abc’tje. Sporters leven vaak op het 

randje van wat hun lichaam aan kan: 

bloedarmoede ligt altijd op de loer. 

En een sporter met bloedarmoede 

presteert niet.

Zelfs al eet Venus Williams dertig 

salades per dag: ze heeft er niet ge-

noeg aan. Alleen bij een uitgekiend 

dieet van noten, vruchten, groentes 

kan ze de nadelen van vegetarisme 

opheffen. En aangezien ze over de 

hele wereld reist en niet altijd de juis-

te combinatie kan vinden, heeft ze 

ook nog een paar flinke potten met 

vitaminepillen nodig. Plus een dok-

ter die regelmatig haar bloedwaardes 

test. 

Topsport zonder vlees: het kan 

wel, maar het is moeilijk. Zoals atle-

tiektrainer Henk Kraaijenhof zegt: 

‘Het is mogelijk om als vegetariër top-

sporter te zijn. Maar erg praktisch is 

het niet.’

Lunchbreak
De wedstrijd tussen Colombia en Venezuela (1-1) 

heeft stilgelegen, omdat een uil op de doellat 
een rat zat op te peuzelen.

België Heineken House
Na het Holland Heineken House krijgen de 

Belgen tijdens de Spelen in Londen ook een eigen 
feesttent. Ze moeten er wel Heineken drinken.

Puik politiewerk
De politie van Londen heeft de Rolex van voorma-

lig Arsenal-verdediger Lauren teruggevonden. 
Het klokje werd zes jaar geleden gestolen.

Thijs 
Zonneveld

Vlees, zit daar wat in?
#Vegetarisme Meer en meer topsporters worden vegetariër. 

Is vlees weg te denken uit een topsportdieet?



Naar Dirk dus!

50stuks
O.a. Princess,
Cars, Mickey
Mouse en
Winnie
the Pooh.
Formaat
100 x 150 cm

Rode goudreinetten

Kerstkaarten

Del Monte bananen

Fleece jack Knorr Chicken Tonight

Kinder fleece plaid Hertog Jan of Jupiler bier

Sultana Fruitbiscuits

Robijn wasmiddel

De lekkerste
appels voor een
appeltaart.

Heerlijk
ouderwets
draadjesvlees.

Keuze uit 32
verschillende sets.

Dames of
heren model.
Met teddy
binnenvoering.
Diverse kleuren.
Maten
S t/m XXL.

Gevuld met spijs.

± 900 gram

Per stuk 100 gram

Blik 33 cl

Pot 480 - 495 ml

Pak 8 x 2 stuks

Kijk ook op lekkerdoen.nl - Acties geldig t/m 19 november - 1 pond is 500 gram
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5e
elders 10.19

2e
elders 4.47

Magere ribbraadlappen

Per pond

3e
elders 4.39

3voor

3voor

12-pack

Mini feeststolletje

1,
elders 2.67

1R
elders 2.49

Tros 5 stuks
5x

16e
elders 29.95

Zoek uit!Topkwaliteit

Zak 1.2 kilo

12 stuks

3voor

Poeder, vloeibaar
of Klein & Krachtig.

1e
elders 3.95

Sfeerlichten
ormaal, 6 branduren.
axi, 10 branduren.

De beroemde Van Dobben
horecakroketten met een
chique Q.
Tja… als kroket kun je wel
chique zijn. Maar Dirk houdt
niet van duur doen.
Daarom gaan deze week
croquetten met een Q voor
een Dirkprijs de deur uit.
Maximaal 6 pakken per
cliënt… ehm… klant.

Eet smaquelijk!

Prijsmeting Consumentengids november 20
11

CroQuetten Van Dobben
Voordeel Van Dirk


