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Net zo haalbaar als achteruit 
hinkelen naar de maan.

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 23

Op het exacte moment dat Japan vorig jaar werd getroffen 
door een zware aardbeving, werden gisteren de 19.000 
slachtoffers met een minuut stilte herdacht. Door de 
aardbeving ontstond de alles verwoestende tsunami, die 

kerncentrale Fukushima verwoestte en een kernramp 
veroorzaakte. Rond het rampgebied en in de hoofdstad 
Tokio kwamen mensen bijeen voor de herdenking, onder 
wie ook de Japanse keizer Akihito. FOTO: REUTERS

Cartoon Argus

Benzine nog nooit zo duur

Een jaar later

#Politiek
PvdA-voorzitter Hans Spekman wil af 
van de strikte man-vrouwverdeling 
op kandidatenlijsten. En hij wil meer 
laagopgeleiden.

Kustaw Bessems
Amsterdam

Bij de PvdA wisselen op de landelijke 
lijsten mannen en vrouwen elkaar af. 
‘Veel te rigide’, zegt de nieuwe partij-
voorzitter Hans Spekman. ‘Het moe-
ten de beste mensen zijn.’

Spekman deed zijn uitspraken in 
Goed Gedrag, talkshow van De Pers 
en De Balie in Amsterdam. Hij blijft 
streven naar een goed evenwicht: ‘Het 
zou stompzinnig zijn als bij de beste 
vijftig mensen niet ook vijfentwintig 

vrouwen zouden zitten, maar dat ‘om 
en om’ heb ik altijd onzin gevonden. 
De topdrie kan ook uit drie mannen 
of drie vrouwen bestaan.’

Spekman wil verscheidenheid qua 
geslacht en regio én meer laagopge-
leiden. Op de laatste lijst was 90 pro-
cent hoogopgeleid. Spekman heeft 
het ledenbestand geanalyseerd en de 
PvdA heeft nog veel leden met een 
mbo-opleiding of lager. ‘Ik vind het 
heel raar dat alleen mensen met 
meerdere diploma’s  het werk zouden 
kunnen doen. Volksvertegenwoordi-
ger zijn vraagt geen diploma’s maar 
dat je kunt verwoorden wat je idealen 
zijn en dat je kunt nadenken over hoe 
die in de praktijk vorm te geven.’

Lees meer op pagina 10

PvdA-voorzitter: kieslijst niet 
langer mannetje-vrouwtje

#Syrië
De speciale gezant voor de VN Kofi 
Annan praatte zich het dit weekend in 
Syrië tijdens overleg met president 
Assad de blaren op de tong. Veel 
kwam daar weer niet uit.

Redactie buitenland
Amsterdam

‘Het wordt lastig. Het wordt moeilijk, 
maar we moeten hoop houden.’ Met 
deze woorden besloot gisteren de 
speciale gezant van de VN en Arabi-
sche Liga voor Syrië, Kofi Annan, een 
tweede ronde van overleg met de Sy-
rische president Bashar al-Assad.

Annan drong er bij het Syrische 
regime op aan het geweld te stoppen 

en hulpverleners toe te laten. Hij 
waarschuwde ook voor verdere mili-
tarisering van het conflict in het land. 
Annan hoopt de Syrische regering en 
de oppositie te bewegen tot een poli-
tieke oplossing.

Assad zei zaterdag nog dat de crisis 
in het land niet op politieke wijze kan 
worden opgelost zolang ‘terroristi-
sche groepen chaos blijven veroorza-
ken’. De president gebruikt altijd het 
woord terroristen als het gaat om de 
opstand in Syrië, waar duizenden ge-
wone burgers aan meedoen. 

Kofi Annan bleef positief. Hij 
deed Assad een aantal voorstellen om 
de crisis te beëindigen. ‘Ik ben om 
meerdere redenen optimistisch’, ver-
klaarde hij, verwijzend naar de alge-

mene wens om vrede te krijgen in 
Syrië.

Ook Jaap de Hoop Scheffer, oud-
secretaris-generaal van de NAVO, zei 
te hopen dat de aanpak van Kofi An-
nan slaagt. In het radioprogramma 
TROS Kamerbreed zei hij dat hij tegen 
militair ingrijpen in Syrië is. ‘Hoe te-
leurstellend en cynisch misschien 
ook in de ogen van sommigen, je zult 
ook met de grootste dictators, met de 
grootste massamoordenaars, met 
mensen die voor het Strafhof in Den 
Haag horen, en Assad hoort daar ze-
ker bij, moeten blijven praten. Je kunt 
niet ieder diplomatiek proces afkap-
pen en zeggen: ‘we hakken er wel mi-
litair op in, dan lossen we het vraag-
stuk wel op’. Zo werkt het niet.’

Westen blijft hopen op diplomatie

New York New York werd de afgelo-
pen jaren veel veiliger. Maar is dat wel 
zo? Volgens een agent uit Brooklyn 
werden de misdaadrapporten in zijn 
district simpelweg niet verzonden. 
Ook werden slachtoffers ontmoe-
digd om aangifte te doen. Zo hield 
het district de misdaadcijfers lager. 
Zeven agenten zijn op het matje ge-
roepen en een hoofdcommissaris 
werd al overgeplaatst.

De agent trok al in 2010 aan de bel, 
maar toen werd hij gearresteerd en 
belandde zelfs enkele dagen in een 
gesticht. Hij is nog steeds geschorst, 
maar heeft inmiddels een rechtszaak 
aangespannen. Zijn rapport waarin 
staat dat zijn district tientallen mis-
daden niet meldde, is inmiddels ook 
door interne onderzoekers geldig ver-
klaard.

Rommelen met 
de misdaadcijfers

Mini-sudoku
Start up
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D
on’t believe that it’s better 
when you leave every-
thing behind 

Don’t believe that the weather is 
perfect the day that you die

I came down here to tell you it 
rains in heaven all day long

(Armor for Sleep, The truth 
about heaven).

Dus je bent zo’n sjiitische Irakees, 
stel ik me voor. Lid van een militie 
kennelijk. En je hebt er een te 
pakken, hoor. Een emo. Kan niet 
missen: mager, androgyn, zwarte 
kleren, strakke jeans. Het geverf-
de haar in sluike lokken voor de 
ogen. Sieraden met doodskopjes.

Je kijkt naar hem terwijl je 
maten en jij hem tegen de grond 
houden, registreert de angst in 
zijn ogen. Maar je ziet niet een 
jongere met een kleding- of mu-
ziekstijl. Nee, je ziet een dege-
neré. Occult en hoogstwaar-
schijnlijk ook nog homoseksueel. 
Je ziet iemand van wie je zeker 
weet dat Allah hem bestraft wil 
hebben en je weet jezelf Allah’s 
instrument. Eerst daalt de bak-
steen in je hand neer op zijn ar-
men en benen, daarna op zijn 
schedel. Tot die het begeeft.

Zeker veertien emo-jongeren 
zijn zo in Irak vermoord, melden 
persbureaus. Andere schattingen 
zijn hoger. Een minister had ze 
onlangs voor satanisten uitge-
maakt. Dat lieten immer bereid-
willige mannen van God zich niet 
een tweede keer zeggen.

Emo’s. Beetje irritante zwelg-
pubers. Weg-met-de-wereld-

jongens en -meisjes die graag 
naar sombere lawaaibandjes 
luisteren. Sommige extreme ty-
pes slaan door, hemelen zelf-
moord op of anorexia.

Maar wat een bakens van on-
schuld zijn ze nu. Vergeleken bij 
hun beulen én bij die moslims die 
– nota bene bij wijze van veroor-
deling – zeggen dat dít soort ste-
nigen niet volgens de sharia is. 

Bij ons is emo-zijn nogal ko-
ket, in Irak is het dus een helden-
daad. Ik weet niet of het in een 
‘restrictief toelatingsbeleid’ past, 
maar kunnen wij bedreigde 
emo’s opnemen? Dat ze met die 
lelijke kleren en hun gekke haar 
onbekommerd depri komen 
doen in Amsterdam of Amers-
foort? Ik heb ineens zin in een 
tsunami van emo-isering.

I’m not okay
I’m not okay
Well, I’m not okay
I’m not o-fucking-kay

(My Chemical Romance, I’m 
not okay I promise)

Column Kustaw Bessems

Emo

Kustaw Bessems 
is redacteur bij De Pers.

Een 38-jarige man is zaterdag opgepakt toen hij 
wilde inbreken in de woning van een vrouw in het 
Brabantse Teteringen, die die dag werd begraven. 

Lijkenpikker
Een 5-jarig meisje uit Texas had een leuk verjaar-

dagsfeestje. Tot ze na afloop per ongeluk alleen 
werd achtergelaten in een fastfoodrestaurant.

Gefeliciteerd!
Een stewardess van American Airlines meldde 
op een vlucht van Dallas naar Chicago door de 
luidsprekers dat het vliegtuig zou neerstorten.

Prettige crash...eh...vlucht
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Peter Loose Juwelier in het Duitse stadje Vreden

Het gaat ons nu zelfs beter
dan vóór de kredietcrisis.

Eva Ludemann
Winterswijk/Vreden

‘Geld lenen kost geld’, snuift Hen-
drik, terwijl hij een tweedehands ver-
warming in zijn aanhangwagentje 
kiepert. ‘Dat is altijd al zo geweest. 
Alsof we imbecielen zijn, zo worden 
we nu behandeld.’ Boos doet hij zijn 
werkhandschoenen uit en haalt een 
hand door zijn grijze krullen. Hen-
drik is eind vijftig en verbouwt zijn 
eigen huis, want een lening om een 
aannemer in de arm te nemen, krijgt 
hij niet. ‘Het is een stelletje lafbek-
ken, daar bij die banken. Kijk naar de 
Duitsers, die hebben tenminste lef.’ 

Nederland zit opnieuw in een re-
cessie en kijkt jaloers naar de buren. 
De Duitse economie groeit, met 3 
procent vorig jaar en met een ver-
wachte 0,6 procent dit jaar. De Duit-
sers hebben geen last van onzeker-
heid over het voortbestaan van de 
hypotheekrenteaftrek, van hoge ren-
te, krimpende pensioenen en steeds 
weer grote nieuwe bezuinigingen in 
verband met een begrotingstekort. 

Terwijl in Winterswijk een ambiti-
eus project voor de aanleg van vijf-
tienduizend nieuwbouwhuizen is 
teruggeschroefd naar zesduizend wo-

ningen, zijn nog geen vijf kilometer 
verderop, net over de grens met 
Duitsland, overal bouwvakkers aan 
het werk. ‘Sie wollen bauen? Wir finan-
zieren Ihr Vorhaben optimal!’, prijst de 
Duitse Volksbank zich op grote affi-
ches aan. Lenen? Geen probleem. 
Tegen lage rente en met redelijke af-
lossingstermijnen. De Duitse hui-
zenprijzen stijgen, de Nederlandse 
huizenmarkt is ingestort. De Neder-
lander houdt zijn portemonnee 
dicht, de Duitse consument koopt er 
lustig op los. 

 
Eigen makelij
‘Het gaat ons nu zelfs beter dan vóór 
de kredietcrisis’, zegt juwelier Peter 
Loose (44) in de Wüllener Strasse in 
Vreden. In het Duitse stadje wonen 
zo’n 23.000 mensen, evenveel als in 
Winterswijk. Maar, anders dan in 
Winterswijk, zijn er nauwelijks 
werklozen. En omdat er steeds meer 
jonge stellen komen, worden talloze 
nieuwe huizen gebouwd. De 
makelaar op de hoek van de 
Twicklerstrasse biedt aan: ‘Vrijstaand 
huis, 217 vierkante meter. Vijf 
slaapkamers, twee garages, tuin van 
823 vierkante meter met tuinhuisje. 
Prijs: 248.000 euro.’ Een vergelijkbaar 

huis met een kleinere tuin aan de 
Morgenzonweg in Winterswijk kost 
bijna twee keer zoveel: 489.000 euro 
kosten koper.

In de straten van Vreden staan de 
nieuwste modellen van BMW, Audi 
en Mercedes; auto’s van eigen, Duitse 
makelij. De Duitse industrie is de 
ruggengraat van de Duitse economie. 
Op veertig kilometer van Vreden staat 
de hoofdvestiging van Cargobull, een 
van ‘s werelds grootste producenten 
van trailers. Toen het door de krediet-
crisis slechter ging, is ingezet op de 
verbetering van de producten en 
diensten. Betere kwaliteit, innovatie 
en lagere kosten. Dit zonder dat ont-
slagen vielen, dankzij het zogeheten 

Kurzarbeitergeld, de Duitse versie 
van onze deeltijd-WW. In 2008 was 
de omzet van Cargobull ruim 2 mil-
jard euro, in 2009 nog maar 666 mil-
joen. Eind 2010 was de omzet weer 
1,3 miljard en vorig jaar steeg die op-
nieuw fiks. Het aantal werknemers 
nam toe van 3.239 naar 4.476, onder 
wie ook veel inwoners uit Vreden. 

Eenzaam
‘Het toverwoord is efficiëntie’, zegt 
Henk Korten, adviseur bij het UWV 
in Winterswijk. ‘De Duitser zoekt 
eerst goed uit waarin hij het beste kan 
investeren en gaat dan tot het gaatje 
voor het optimale kosten-baten-
plaatje. Hij is een perfectionist. Wij, 
Nederlanders, zijn lakser, sneller te-
vreden.’ Korten zit eenzaam in een 
geheel lege vleugel van het UWV-kan-
toor: vrijwel al zijn collega’s zijn ont-
slagen, omdat het UWV tussen 2012 
en 2015 een half miljard tot 600 mil-
joen euro moet bezuinigen, van de 
honderd vestigingen landelijk blij-
ven maar dertig over. Binnenkort 
staat ook die in Winterswijk leeg. Het 
grote nieuwe pand met de naam 
‘Werkplein Oost Achterhoek’ werd in 
2005 feestelijk geopend. 
In het Duitse deel van het grensge-

bied blinken de zonnenpanelen je 
tegemoet. De daken van de Duitse 
huizen zijn er helemaal mee bedekt. 
Iedereen die de panelen wil, krijgt 
een lening bij de bank. En de Duitse 
staat garandeert de energieprijs. ‘Dit’, 
zegt John Zuidema, ‘is één van die 
voorbeelden van Duitse efficiëntie.’ 
Zuidema is gepensioneerd adviseur 
overheidsfinanciën in het Overijs-
selse grensdorp Radewijk, zo’n ne-
gentig kilometer ten noorden van 
Winterswijk. ‘Ondanks de crisis ble-
ven ze investeren en op grote schaal, 
om op de langere termijn minder af-
hankelijk te zijn van dure fossiele 
brandstof. Het klinkt heel cliché, 
maarhet zit ze in hun aard: gründ-
lichkeit.’ Wat volgens Zuidema ook 
meespeelt is de val van de Muur. 
‘Toen heeft de Duitse regering streng 
gesaneerd om de Oost-Duitse econo-
mie op te schonen. Daarvan hebben 
ze nu profijt.’ 

Het is zes uur, Zuidema sluit de 
kas af van dorpshuis De Heugte, waar 
de Radewijkers soms een drankje 
komen drinken. Aan de andere kant 
van de grens, in het dorp Gildehaus, 
zit het luxe restaurant Niedersächsi-
scher Hof bomvol gasten en vloeit 
het bier.

Bei den Nachbarn ist das Gras grüner

#Buren  De Nederlandse 
economie krimpt, die van 
Duitsland groeit. Dat komt vooral 
doordat de Duitsers, anders dan 
de Nederlanders, er wél lustig op 
los kopen. Wat doen wij verkeerd? 
‘De Duitsers gaan tot het gaatje.’ 

Leegstand in 
Winterswijk, 
nieuwe vrijstaande 
huizen met 
zonnepanelen op 
het dak in het 
Duitse stadje 
Vreden.
FOTO’S: JEROEN STAATS

In het Limburgse Heerlen klom een man als ‘een 
ware Zwarte Piet op het dak van de kerk’, aldus de 

politie. Hij stal er veertig kilo lood. 

Zwarte piet
De Zwitserse Base jumper Remo Läng heeft 

uitgerust met een zogenoemde wingsuit als 
eerste mens in vrije val de Alpen overgestoken. 

Vogel, vliegtuig...?
De watersportbeurs Hiswa in de RAI in 

Amsterdam, die gisteren werd afgesloten, heeft 
bijna 41.000 bezoekers getrokken.

Bootjes kijken

Geen werk 

De werkloosheid in Nederland 
stijgt. In februari liep deze op 
tot 6 procent van de beroeps-
bevolking. In Duitsland gaat het 
om 6,8 procent, het laagste 
sinds de eenwording in 1990.
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De voorman van de SP had een hypotheek bij DSB Bank.

Zelfs Roemer trapte in de 
praatjes van Dirk Scheringa.

Opstelten had in 2011 volgens Quote 
een hypotheek van 1,3 miljoen euro. 

Donner had er een van  bijna 1,1 miljoen euro.

Hypotheektopper
Vergeleken daarmee is minister-president Rutte 

een heel bescheiden lener. Hij heeft volgens Quote 
een kleine 91.000 euro aan hypotheek.

Bescheiden
In februari 2011 klaagde Jan Nagel in 

Pauw & Witteman over het ‘maximaal benutten’ 
van de aftrek door ministers Donner en Opstelten.

Klachten

Woonplaats: Sambeek (Boxmeer)
Jaar aankoop huidige woning: 1985 
Koopsom: 115.000 gulden

Burgerlijke staat: getrouwd

Hypotheek 1: 175.000 gulden (79.000 euro)
Jaar afgesloten: 1997 (april)
Rente op hypotheek 1: 6,6 procent
Rentevaste periode: 7 jaar
Hypotheek 1 plus rente en overige kosten begroot op het mo-
ment van aangaan: 280.000 gulden (bij 200.000 gulden)
Looptijd: 30 jaar

Hypotheek 2: 52.000 gulden (24.000 euro)
Jaar afgesloten: 1997 (december)
Rente op hypotheek 2: 6,5 procent
Rentevaste periode: 5 jaar
Hypotheek 2 plus rente en overige kosten begroot op het mo-
ment van aangaan: 73.000 gulden
Looptijd: 20 jaar

Hypotheek 3: Tot 28.000 euro
Jaar afgesloten: 2002

Hypotheek 4: Tot 30.000 euro
Jaar afgesloten: 2003
Hypotheek 4 plus rente en overige kosten begroot op het mo-
ment van aangaan: 42.000 euro

Hypotheek 5: Tot 81.000 euro
Jaar afgesloten: 2008
Hypotheek 5 plus rente en overige kosten begroot op het mo-
ment van aangaan: 113.000 euro

Overwaarde: Cashte Roemer de overwaarde op zijn huis meer-
dere malen om daarmee het door het SP-kader gesnoeide sa-
laris wat aan te vullen? In totaal rust er sinds 2008 210.000 euro 
aan hypotheken op zijn huis. Dat lijkt alleszins redelijk, gezien 
de prijzen waarvoor huizen in de buurt recent volgens Funda 
zijn verkocht. 

DSB: In 2002 zag hij net als veel andere Nederlanders blijkbaar 
eurotekens in de ogen en trapte zelfs hij in de gladde praatjes 
van de Woekeraar uit Wochnum Dirk Scheringa. De vier andere 
hypotheken zijn afgesloten bij ABN Amro.  In 2008 was de hy-
potheek van DSB ondertussen afgelost, zo blijkt uit de akte van 
hypotheek 5.

Verlenging: Hypotheken van voor 1997 zijn er niet of zijn niet 
opgenomen in het online-Kadaster. In ieder geval lag er geen 
hypotheek meer op bij het aangaan of de verlening van de hy-
potheek in april 1997. Hypotheken 1 en 2 zijn, zo lijkt het, spaar-
hypotheken, de rente moet maandelijks afgetikt, maar het be-
drag zelf na de looptijd in zijn geheel. 

Reactie:  De woordvoerder van de SP laat weten: ‘De gegevens 
zijn onjuist. Irrgang en Roemer wensen niet verder mee te 
werken omdat het hier om privégegevens gaat.’ Wat onjuist is, 
wil de woordvoerder dus niet zeggen, maar het is bijvoorbeeld 
mogelijk dat niet de volle vermelde bedragen zijn opgenomen.

Woonplaats: Amsterdam
Jaar aankoop huidige woning: 2008
Koopsom: 239.000 euro

Burgerlijke staat: ongehuwd, geen partnerschap (in 2008)

Hypotheek: 259.000 euro
Jaar afgesloten: 2008
Hypotheek plus rente en overige kosten begroot op het mo-
ment van aangaan: 433.000 euro (als Irrgang gebruikmaakt 
van de mogelijkheid te lenen tot 309.000 euro)

Irrgang (35) verhuisde als starter op de woningmarkt van de 
Amsterdamse Pijp naar een 81 vierkante meter tellend appar-
tement aan de Wallen. 
De prijs lijkt redelijk voor deze locatie, afgaande op Funda, 
hoewel 2008 het hoogtepunt van de woningmarkt was. En ook 
in Amsterdam zijn de huizenprijzen de afgelopen vier jaar ge-
daald. 

Emile Roemer

Ewout Irrgang

SP

SP

Het tot voor kort onwrikbare stand-
punt van de PVV over de hypotheek-
renteaftrek is opeens ‘een breekpunt, 
maar wel bespreekbaar’. Ook met het 
CDA valt er inmiddels te praten zon-
der dat de deur meteen met een harde 
klap in het slot slaat. De twee partijen 
zijn in het Catshuis met de VVD aan 
het onderhandelen over nieuwe be-
zuinigingen – vast ook over het H-
woord. Dat zal wel moeten, vinden 
veel economen en clubs als het IMF.

Nu ze in Den Haag openlijker dan 
ooit praten over úw hypotheek, wil-
den wij wel eens weten hoe het staat 
met hún hypotheek. We doken in het 

Kadaster en bekeken het leengedrag 
van de fractievoorzitters en financieel 
woordvoerders in de Tweede Kamer. 
Benutten zij de aftrek ten volle?

Vaak wel. Op het Binnenhof trek-
ken ze flink wat af, net als u. Het kan 
toeval zijn, maar toch valt op dat aar-
dig wat Kamerleden recent hun hypo-
theek hebben veranderd/aangepast/
overgesloten. Zagen ze de bui mis-
schien al hangen? Alle onderzochte 
parlementariërs hebben een koop-
huis en veel hebben aflossingsvrije 
hypotheken. Ook incashen op de 
overwaarde komt voor, net als een 
woekerlening van het ondertussen 

Allemaal hun eigen 
#HeiligHuisje  De Tweede 
Kamerleden beslissen over 
uw hypotheekrenteaftrek.
Hoe staat het met hun 
eigen leengedrag?

Woonplaats: Amsterdam
Jaar aankoop huidige woning:  1999
Koopsom: 680.000 gulden (309.000 euro)

Burgerlijke staat: ongehuwd, ongeregistreerd als partner, huis 
wel samen met partner gekocht.

Hypotheek: 441.000 euro
Jaar afgesloten: 2011 (mei)

Sap en haar vriend hadden in 2011 geen hypotheek (meer) op 
hun Amsterdamse woning, aldus de akte van 2011. Hier is spra-
ke van een verlening van een eerdere hypotheek, aldus de 
woordvoerder van GroenLinks.  
Het huis van de buren staat te koop voor 299.000 euro k.k. Dat 
huis is de helft kleiner dan dat van Sap. Een 70 vierkante meter 
tellend appartement een paar deuren verder ging onlangs weg 
voor 339.000 euro k.k.. Gezien de waarschijnlijke waarde van 
het onderpand is dit wel een veilige hypotheek dus. 

Woonplaats: Voorburg
Jaar aankoop huidige woning: 2005
Koopsom: 795.000 euro
Koopsom extra roerende zaken: 5.000 euro

Burgerlijke staat: getrouwd

Hypotheek: Tot 700.000 euro
Jaar afgesloten: 2005
Hypotheek plus rente en overige kosten begroot op het mo-
ment van aangaan: 980.000 euro (bij 7 ton)

De politiek was in 2005 geen reden te verhuizen, CDA-fractie-
voorzitter Van Haersma Buma woonde al in Voorburg. 
De huizen in Buma’s straat lijken wel iets goedkoper te zijn ge-
worden, in 2011 werd een iets kleiner huis even verderop ver-
kocht voor 549.000 euro k.k.  Maar gelukkig voor Van Haersma 
Buma, dat huis heeft wel een stuk minder grond, 200 in plaats 
van 300 vierkante meter.

Jolande Sap Sybrand van Haersma Buma
GroenLinks CDA

Tekst Henk Willem Smits
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Woordvoerder VVD-fractie vindt dit maar niks.

Dit is voyeuristische 
roddeljournalistiek.

CDA-woordvoerder financiën Elly Blanksma-
Van den Heuvel was de enige parlementariër 

in onze steekproef zonder hypotheek. 

Afgelost
De totale hypotheekschuld bedraagt 644 miljard 

euro. Volgens onderzoeksbureau GfK is zo’n 50 
procent van de hypotheekschuld aflossingsvrij. 

Aflossingsvrij
Woordvoerder financiën Carola Schouten van de 

ChristenUnie is het Kamerlid in deze steekproef 
met de laagste hypotheek: 77.000 euro.

Goedkoop

Woonplaats: Bussum
Jaar aankoop huidige woning: 1994
Koopsom: 550.000 gulden (250.000 euro)

Burgerlijke staat: getrouwd

Hypotheek 1: 643.000 gulden (292.000 euro)
Jaar afgesloten: 1994
Rente op hypotheek 1: 7,7 procent
Rentevaste periode: 10 jaar
Hypotheek 1 plus rente en overige kosten begroot op het mo-
ment van aangaan: 980.000 gulden
Looptijd: 30 jaar

Hypotheek 2: 100.000 gulden (45.000 euro)
Jaar afgesloten: 2000
Rente op hypotheek 1: 5,9 procent
Rentevaste periode: 3 jaar
Hypotheek 2 plus rente en overige kosten begroot op het mo-
ment van aangaan: 280.000 gulden (bij 200.000 gulden)
Looptijd: 30 jaar

Ietwat exotische rentepercentages, zelfs voor die jaren gezien 
de hypotheken van andere Kamerleden die rond die tijd een le-
ning afsloten. De rentevaste periodes zijn ondertussen verlo-
pen, dus hopelijk zijn die percentages ondertussen anders. De 
eerste hypotheek van de chique private bank MeesPierson was 
gekoppeld aan een levensverzekering van Nationale Neder-
landen, die na 17 jaar zou worden gebruikt voor gedeeltelijke 
aflossing. Huizen in Bussum zijn gelukkig voor Plasterk in 
waarde gestegen in de loop van de jaren negentig, vandaar dat 
er in 2000 nog wel wat bij kon. Ondertussen staat er veel te 
koop, vooral in hogere prijscategorieën, in deze buurt.

Woonplaats: Rotterdam
Jaar aankoop huidige woning: 2011 ( juni)
Koopsom: 710.00 euro
Koopsom extra roerende zaken: 15.000 euro

Burgerlijke staat: getrouwd

Hypotheek 1: Tot 500.000 euro 
Jaar afgesloten: 2011
Hypotheek 1 plus rente en overige kosten begroot op het mo-
ment van aangaan: 675.000 euro

Hypotheek 2: 225.000 euro
Jaar afgesloten: 2011
Rente op hypotheek 2: 4 procent
Rentevaste periode: 7 jaar
Hypotheek 2 plus rente en overige kosten begroot op het mo-
ment van aangaan: 304.000 euro
Looptijd: 25 jaar 

Familie: De schoonouders van Harbers betaalden mee. Die 
leenden via de bv in bezit van de vader van Harbers’ partner 
225.000 euro aan het koppel als hypotheek, met een rente van 
4 procent. Aflossen mag naar eigen inzicht en te allen tijde 
boetevrij. Het appartement is vrij recent aangeschaft, juni 2011.  
Wellicht net op tijd dus, mocht de wet veranderen.

Prijs: Afgaande op vraagprijzen op Funda in dezelfde straat 
voor penthouses met uitzicht over de Maas, lijkt de prijs rede-
lijk. Maar die staan dus nog te koop. Recent verkochte apparte-
menten waren niet op Funda te vinden.

Voorzitter: Zijn fractievoorzitter Stef Blok verhuisde in 1997 uit 
Nieuwkoop naar het kloppende hart van de Nederlandse poli-
tiek en telde daar 512.00 gulden (233.000 euro) voor neer. Na 30 
jaar dient hij zijn hypotheek (maximaal 480.000 gulden) in zijn 
geheel af te lossen. Waarschijnlijk een spaarhypotheek dus die 
de hypotheekrenteaftrek goed benut.

Reactie: De woordvoerder van de VVD, de grootste partij in de 
Tweede Kamer op dit moment, vindt de publicatie van Kadas-
tergegevens ‘principieel verwerpelijk’, ondanks dat ze open-
baar zijn. ‘Blok en Habers hebben niks fout gedaan. Dit is voy-
euristische roddeljournalistiek waar je helemaal geen conclu-
sies uit kan trekken. Het zal ook geen invloed hebben op het 
debat. Alexander Pechtold van D66 is tegen de hypotheekren-
teaftrek, maar heeft wel een huis met een hypotheek.’ 

Woonplaatsen: Zwolle en Den Haag

Jaar aankoop huidige woning Zwolle: 1994 
Koopsom: 250.000 gulden (114.000 euro)

Jaar aankoop huidige woning Den Haag: 2007
Koopsom: 110.000 euro
Koopsom extra roerende zaken: 1.000 euro

Burgerlijke staat: getrouwd

Hypotheek 1: 234.000 gulden (106.000 euro)
Jaar afgesloten: 1994
Hypotheek 1 plus rente en overige kosten begroot op het mo-
ment van aangaan: 316.000 gulden

Hypotheek 2: 150.000 gulden (68.000 euro)
Jaar afgesloten: 2001
Hypotheek 2 plus rente en overige kosten begroot op het mo-
ment van aangaan: 203.000 gulden

Hypotheek 3: Tot 200.000 euro
Jaar afgesloten: 2007
Hypotheek 3 plus rente en overige kosten begroot op het mo-
ment van aangaan: 270.000 euro (bij de volle twee ton)

Arie Slob verhuisde in 1995 binnen zijn woonplaats Zwolle. Hij 
heeft er een appartementje in Den Haag bijgekocht. Daarmee 
is hij de enige in deze steekproef met twee pandjes. Hij finan-
cierde de flat met een extra hypotheek op zijn huis in Zwolle. ‘Je 
ziet, de hypotheken van onze Kamerleden zijn niet zo hoog’, 
zegt de fractiewoordvoerder. Hij wijst erop dat de daadwerke-
lijk geleende bedragen lager zijn dan in de aktes vermeld.

Woonplaats: Leiden
Jaar aankoop huidige woning: 2003 
Koopsom: 465.000 euro

Burgerlijke staat: ongehuwd, geen partnerschap, wel samen-
wonend

Hypotheek: 341.000 euro
Jaar afgesloten: 2003
Rente (de eerste 5 jaar): 4,2 procent
Looptijd: Tot maximaal 2033

Nummer 1 in de polls voor fractievoorzitterschap van de PvdA 
Samsom lost zijn hypotheek af, mogen we afleiden uit de akte. 
Bij de meeste anderen is dat of niet te zien, of ze hebben een 
aflossingsvrije spaarhypotheek. Dit is leentechnisch duurzaam 
van Samsom, en de lening is ook nog eens verstrekt via de 
zichzelf als duurzaam presenterende ASN Bank. Samsom valt 
in pittige debatten hierop dus niet te tackelen.

Woonplaats: Den Haag
Jaar aankoop huidige woning: 2011 
Koopsom: 530.000 euro 

Burgerlijke staat:  getrouwd

Hypotheek: 600.000 euro
Jaar afgesloten: 2011
Hypotheek plus rente en overige kosten begroot op het mo-
ment van aangaan: 1.215.000 euro (als Van Dijck tot 900.000 
euro zou willen lenen)

Van Dijck benut de hypotheekrenteaftrek goed. Dit lijkt in deze 
steekproef de hoogste tophypotheek met een geldlening die 
circa 133 procent bedraagt van de executiewaarde van de wo-
ning (85 procent van de koopsom). Maar het 200 vierkante me-
ter tellende huis van Van Dijcks buren staat te koop voor 
875.000 euro k.k., ondanks 11 vierkante meter minder woonop-
pervlak.

Ronald Plasterk

Mark HarbersArie Slob

Diederik Samsom

Teun van Dijck

PvdA

VVDChristenUnie

PvdA

PVV

schuld

Woonplaats: Rotterdam
Jaar aankoop huidige woning: 2011 (maart)
Koopsom: 590.000 euro 

Burgerlijke staat: ongehuwd, ongeregistreerd als partner, huis 
wel samen met partner gekocht.

Hypotheek: Tot 800.000 euro
Jaar afgesloten: 2011
Hypotheek plus rente en overige kosten begroot op het mo-
ment van aangaan: 1.080.000 euro (bij de volle 8 ton)

Koolmees (34) is met Carola Schouten de jongste in deze steek-
proef, maar doet niet onder voor andere Kamerleden qua hui-
zenprijs. Hij woonde al in Rotterdam, maar besloot in 2010 te 
verhuizen binnen de stad, wat hij in 2011 daadwerkelijk deed. 
Laat die wetswijziging maar komen. Of Koolmees de volle 8 
ton heeft opgenomen valt niet af te leiden uit de akte, de hypo-
theek kan lager zijn.

Wouter Koolmees
D66

failliete DSB van Dirk Scheringa bij 
Emile Roemer. De SP-voorman heeft 
vijf hypotheken. Niets menselijks is 
dus vreemd in de Tweede Kamer, be-
halve bij Diederik Samsom. 

(Dit is een zo volledig mogelijk 
overzicht op basis van openbare in-
formatie uit de koop- en hypotheek-
aktes. Bedragen kunnen beperkt af-
wijken, omdat niet altijd het exact 
opgenomen bedrag, de rentestand en 
extra aflossingen zijn af te leiden.)

 Op deze pagina’s staat niet iedereen; 
het complete overzicht is te zien op 
depers.nl/aftrek
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#Zaak
Een Nederlandse oliebaron begint 
een proces tegen vicepremier Verha-
gen wegens samenzwering.

Arnold Karskens
Amsterdam

Olie-ingenieur Henk van Bilderbeek 
(57) verdenkt CDA’er Verhagen van 
‘constante tegenwerking’ bij het te-
rugeisen van zijn enorme Guatapuri-
olieveld in Colombia. Dat veld heeft 
een waarde van minimaal 70 maar 
wellicht 400 miljard dollar. De Ne-
derlandse Rockefeller werd in sep-
tember 2004 gearresteerd en veroor-
deeld tot 20 jaar cel wegens witwassen 
van drugsgeld. Alles gebaseerd op 
valse bekentenissen en bewijzen 
rond de exploitatie van de bron, stelt 
hij. ‘Ik kreeg hulp van de Nederlandse 
ambassade in Bogota, maar het be-
leid draaide 180 graden toen Verha-
gen in 2007 aantrad als minister van 
Buitenlandse Zaken.’ Zo wist Verha-
gen de vernieuwing van zijn paspoort 
2 jaar te rekken. ‘Hij dacht dat ik zou 
ontsnappen en de rechtsgang in een 
bevriend land zou ontlopen.’ 

Juist in deze periode begon Van 
Bilderbeek als tegenzet een procedu-
re bij de Haagse rechtbank waarin hij 
beslag liet leggen op de ABN Amro-
rekeningen van de Colombiaanse 
staatsoliemaatschappij Ecopetrol en 
de Colombiaanse ambassade in Den 
Haag voor een waarde van 7 miljard 
dollar. Volgens een woordvoerder 
probeerde Verhagen de claim op de 

ambassade te verhinderen omdat het 
‘de volkenrechtelijke verplichting is 
van Nederland als gastland’. 

Kleine garnaal
Van Bilderbeek voelt zich slachtoffer 
van een complot waarin Colombia, 
Nederland en de VS samenspannen. 
Zijn oliebron is van groot strategisch 
belang voor de energievoorziening 
van het Westen. Bovendien is het 
wingebied een springplank naar vij-
and Venezuela. Als kleine garnaal 
moest Van Bilderbeek wijken, op alle 
mogelijke manieren. ‘De Amerikaan-
se ambassadeur in Bogota noemde 
mijn arrestatie een zege op het terro-
risme. Misschien verklaart dat de te-
genwerking van Verhagen.’

Als bewijs van ‘samenzwering’ voert 
Van Bilderbeek aan dat de website 
van Llanos Oil, waar hij grootaan-
deelhouder is, op 24 en 26 januari 
2011 door het Nederlandse ministe-
rie van Economische Zaken werd be-
zocht. Daar was Verhagen inmiddels 
minister. ‘Via de IP-adressen kunnen 
wij keihard aantonen dat op precies 
dezelfde tijd, dezelfde pagina’s wer-
den bezocht door Ecopetrol en 
Drummond Company inc., de Ame-
rikaanse kolengigant die de enorme 
concessie van Van Bilderbeek kreeg 
toegewezen. Verhagens woordvoer-
der: ‘het ministerie van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie, 
waaronder ook het energiebeleid 
valt, verzamelt voortdurend informa-
tie voor allerlei beleidsonderwerpen, 
ook via internet.’ Reactie Van Bilder-
beek: ‘Nadat wij het bezoek op onze 
website hadden vermeld, hebben ze 
nooit meer onder de IP van Economi-
sche Zaken ingelogd. Dus er is geen 
sprake van ‘voortdurende informa-
tieverzameling’.’ Verhagens woord-
voerder zegt dat de verdachtmakin-
gen ‘elk bewijs en elke grond’ missen.

Van Bilderbeek heeft inmiddels 
vier jaar celstraf uitgezeten en is we-
gens gezondheidsklachten voorlopig 
vrijgelaten. Zijn levensverhaal staat 
in het boek De Olievlek van Peter 
Smolders, dat deze week verschijnt. 

‘Misschien willen ze me dood. 
Maar misschien denken de Colombi-
anen: laten we een regeling treffen, 
want anders komt er te veel politieke 
rotzooi naar boven.’

De oliebaron vs. de minister

Een automobiliste uit Nistelrode bij Tilburg raakte 
gisteren lichtgewond toen ze een buizerd pro-

beerde te ontwijken. Ook de vogel raakte gewond.

Angry bird
Uitvaartverzekeraar DELA vergeleek de graftarie-

ven per gemeente. De goedkoopste begraafplaats 
rekent 456 euro voor een graf, de duurste 6.000.

Koffie en cake erbij?
Een gevangene in de Belgische plaats Zinnik ont-

snapte gisterochtend uit het ziekenhuis. Zijn twee 
cipiers werden aan het bed geketend gevonden.

Net als in de film

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

Mark van Assen
Amsterdam

Wat is de bewering?
‘Het enthousiasme van jonge Ameri-
kanen voor [Ron] Paul is overweldi-
gend. Als alleen wordt gekeken naar 
de stem van kiezers tot dertig jaar, 
dan was hij tot Super Tuesday in alle 
staten de populairste kandidaat, be-
halve in Florida.’

Wie zegt dat?
Jim Turney, een adviseur en oude 
vriend van de Republikeinse presi-
dentskandidaat Ron Paul.

Waar zegt hij dat?
In een interview met NRC Handels-
blad op woensdag 7 maart.

Hoe zat het ook alweer?
De Republikeinen in Amerika zijn op 
dit moment erg druk met het kiezen 
van hun kandidaat voor de presi-
dentsverkiezingen. De zittende presi-
dent Barack Obama (een Democraat) 
gaat het 6 november van dit jaar op-
nemen tegen een van de mensen uit 
het volgende kwartet: Mitt Romney, 

Rick Santorum, Newt Gingrich en 
Ron Paul.

Ron Paul (Pittsburgh, 1935) is een 
overtuigd libertariër. In het kort ge-
zegd wil hij een zo groot mogelijke 
individuele vrijheid en een zo klein 
mogelijke overheid. Ook pleit hij 
voortdurend voor het strikt naleven 
van de Amerikaanse grondwet. De 
burgerlijke vrijheden die daarin zijn 
opgenomen, worden volgens hem 
ernstig bedreigd door de zogenoem-
de Patriot Act. Met deze wet in de 
hand mag de overheid in de strijd te-
gen terreur zo ongeveer alles doen 
om informatie te vergaren.

Hij is weliswaar zelf tegen abortus, 
maar vindt dat de federale overheid 
daar niks over te zeggen heeft. Verder: 
de Amerikaanse troepen in het bui-
tenland moeten zo snel mogelijk 
naar huis; de VS moeten zich niet 
meer met anderen bemoeien, maar 
vooral met zichzelf; het moet afgelo-
pen zijn met illegale immigratie en 
wel onmiddellijk; drugs moeten gele-
galiseerd worden om een eind te ma-
ken aan de drugsgerelateerde crimi-
naliteit. En: hup de vrije markt! Paul 
vindt nog veel meer dingen (ook heel 
akelige), maar die hebben niet zo de 
belangstelling van mensen onder de 
dertig. 

Wat is waar?
Ron Paul is inderdaad bijzonder po-

pulair bij jongeren. Die houden er 
wel van als niemand ze zegt wat ze 
wel en niet mogen doen. 

Die willen niet vechten in een oor-
log in buitenlanden waarvan ze nog 
nooit gehoord hebben, zogenaamd 
om de Amerikaanse belangen te 
beschermen. Die willen gewoon zon-
der veel gedoe een jointje kunnen 
roken.

Dus won Paul de youth vote in 
South Carolina met 31 procent van 
de stemmers onder de dertig jaar. In 
New Hamsphire was hij de nummer 
één met 46 procent van de jongeren, 
in Iowa zelfs met 48 procent. Ook in 
Nevada en Michigan won hij de jon-
gerenstem. De enige staat tot aan Su-
per Tuesday waarin hij Romney (en 
trouwens ook Gingrich) voor moest 
laten gaan, is Florida. Zonder cam-
pagne te voeren, haalde hij daar ech-
ter toch nog een kwart van de stem-
men (tegen 41 procent voor 
Romney).

Eindoordeel
De bewering is dus waar. Op Super 
Tuesday, vorige week, ging het echter 
goed mis voor Paul. Volgens cijfers 
van het Center for Information & Re-
search on Civic Learning and Engage-
ment heeft Mitt Romney as we speak 
meer jongerenstemmen binnen dan 
hij. Het verschil is niet groot, maar 
toch. 

‘Ron Paul (76) is favoriet 
onder de jonge kiezers’

Niet waar / Deels waar / WaarPinokkio

Brussel De Belgische regering is in 
de nacht van zaterdag op zondag 
extra bezuinigingsmaatregelen 
overeengekomen. Dat maakte 
premier Elio di Rupo bekend. Met 
de extra bezuiniging van 1,82 mil-
jard euro houdt België het tekort 
binnen de norm van 2,8 procent 
die door de EU gesteld is. Daar-
naast wordt 650 miljoen euro ex-
tra bevroren. 

Belgen zijn eruit met 
hun extra bezuinigingen

Oudehaske Het eerste kievitsei is 
zaterdagochtend rond kwart voor 
acht gevonden in Friesland. De 
57-jarige Jan Harmen Oosterman, 
secretaris van de plaatselijke vo-
gelwacht, vond het ei tussen Rot-
tum en Oudehaske. Het ei is zater-
dagmiddag aangeboden aan de 
Friese commissaris van de konin-
gin. Er mogen na deze vondst nog  
5.939 eieren worden geraapt.

Het eerste kievitsei is 
in Friesland gevonden

Brussel De succesvolle sanering 
van de Griekse schuld bij private 
partijen markeert een keerpunt in 
de eurocrisis. Dat zegt althans EU-
president Herman van Rompuy 
tegen de Belgische zakenkrant De 
Tijd. ‘De problemen zijn niet voor-
bij, maar het dieptepunt van de 
crisis ligt achter ons.’ Wel gaf Van 
Rompuy toe dat hij wel eens twij-
felde aan de euro-redding. 

Herman van Rompuy: 
dieptepunt crisis voorbij

Gaza-Stad In de Gazastrook zijn 
dit weekend 14 Palestijnen omge-
komen door Israëlische luchtaan-
vallen. Tientallen mensen raakten 
gewond, meldden medische hulp-
verleners. Het was het dodelijkste 
etmaal in het grensgebied in drie 
jaar tijd. De Israëlische luchtaan-
vallen begonnen nadat Palestij-
nen vanuit de Gazastrook projec-
tielen op Israël hadden afgevuurd. 

Dodelijkste etmaal 
Gaza in drie jaar tijd

Parijs De Franse president Nicolas 
Sarkozy dreigt het Franse lidmaat-
schap van de Schengenzone op te 
schorten als er geen nieuwe regels 
komen om de illegale immigratie 
in Europa beter te bestrijden. Dat 
zei hij gisteren tijdens een verkie-
zingsbijeenkomst. ‘Als er de ko-
mende twaalf maanden geen 
vooruitgang wordt geboekt, schort 
Frankrijk zijn lidmaatschap op.’

Sarkozy dreigt met 
opschorten Schengen

Kaboel Een Amerikaanse militair 
heeft gisteren in het zuiden van 
Afghanistan zestien burgers dood-
geschoten. Volgens president 
Hamid Karzai zijn onder de 
slachtoffers negen kinderen en 
drie vrouwen. ‘Dit is een moord-
partij, een doelbewuste daad te-
gen onschuldige burgers waarvoor 
geen vergiffenis mogelijk is’, aldus 
Karzai. Hij eiste uitleg van de VS.

Karzai wil uitleg VS 
voor moord op burgers

De Nederlandse interieurbouw- en
meubelindustrie zet op 17 maart haar
deuren open. Ontmoet de ontwerpers
en vakmensen binnen deze energieke
branche. Kijk voor adressen bij u in
de buurt op www.opendagmeubel.nl

ONTDEK ALLE GEHEIMEN
VAN DE NEDERLANDSE
MEUBELBRANCHE

Medemogelijk gemaakt door:
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Henk van Bilderbeek. 

De verdachtmakingen missen 
elk bewijs en elke grond.

Woordvoerder van minister Verhagen
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JA, ik ontvang graag de nieuwe brochure: Stedenreizen Excursiereizen Fietsreizen
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Postcode Plaats

Telefoon E-mail

Zonder postzegel opsturen naar: effeweg.nl, Antwoordnummer 778, 7700 VG Nieuwleusen

GRATIS BROCHURE 2012 21
11

Alle fouten voorbehouden. Prijzen zijn vanaf, per persoon en inclusief brandstoftoeslag.
Exclusief €18,- reserveringskosten per boeking. Vermeld bij boeking de boekcode
2111 en umaakt tevens kans op een stedentrip!

Supervoordelige busreizen
www.effeweg.nl | 0529 - 46 96 67

VERTREK IN DE MEIVAKANTIE! VOL = VOL

Italiaanse Bloemenrivièra
10 daagse busreis Vertrek o.a.: 28 april, 11 mei, 4, 18 juni, 2, 16, 30 juli

De prachtige Ligurische kust is het uitgangspunt van deze reis. We bezoeken onder meer de
bloemenstad San Remo en Bordighera, bekend om de dadelpalmen. Ook rijden we naar de Fran-
se Cote d’Azur en kunt u genieten van het echte Italiaanse leven op het schiereiland Portofino.

INCLUSIEF:
9 hotelovernachtingen 9x ontbijtbuffet en diner Welkomstdrankje Ligurische avond met
live muziek Brandstoftoeslag Begeleiding door uw chauffeur, tevens reisleider Vervoer per
GRATIS Comfort Class touringcar

Fietsreis Kroatië
11 daagse busreis Vertrek op: 27 april, 14, 28 september, 19 oktober

Istrië is een schiereiland gelegen in Kroatië en beschikt over bijna 2600 km paden.
Als fietsliefhebber kunt u hier echt uw hart ophalen. Fiets langs de prachtige kustlijn van
de Adriatische zee en maak een tocht door de wijnvelden in het schitterende binnenland.

INCLUSIEF:
10 hotelovernachtingen 10x ontbijt en diner Nederlands sprekende fietsbegeleiding
Fietsroutes Gebruik zwembad Brandstoftoeslag Begeleiding door uw chauffeur,
tevens reisleider Vervoer per GRATIS Comfort Class touringcar

Boekcode: 2111 Boekcode: 2111
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Welke sport je ook wilt beoefenen, op de berg kan straks veel. ARTIST IMPRESSIONS: HOFFERS & KRÜGER

Zonder absurde ideeën woonden 
we nu nog in grotten.

Thijs Zonneveld
Amsterdam

Ik zal de eerste zijn om toe te geven 
dat het een absurd idee was. Een berg 
bouwen in Nederland – dat leek ze-
ven maanden geleden net zo haal-
baar als achteruithinkelen naar de 
maan. Maar dat wil niet zeggen dat je 
het niet moet proberen. Zonder ab-
surde ideeën woonden we nu nog in 
grotten en aten we Iedere avond rau-
we eland. Iedere stap voorwaarts be-
gint met een belachelijk plan. Ein-
stein zei het al: ‘Als een idee in het 
begin niet volkomen absurd is, dan is 
er geen hoop voor.’

De afgelopen maanden is het ab-
surde idee geëvolueerd tot een inno-
vatieplatform waarin bijna honderd 
bedrijven zijn vertegenwoordigd. 
Aanvankelijk was het een soort speel-
kwartier: alle ideeën en proefballon-
netjes waren welkom. Maar om iets te 
concretiseren is er meer nodig dan 
een plek om vrij te spelen. Per 1 janu-
ari is het speelkwartier dan ook geslo-
ten en vervangen door een officieel 
haalbaarheidsonderzoek dat wordt 
geïnitieerd door Stichting Die Berg 
Komt Er. Het onderzoek gaat onge-

veer een miljoen kosten – dat geld 
wordt opgehaald door stukjes berg 
en wielershirts te verkopen via de site 
www.diebergkomter.nl. Ook houden 
we op 26 mei een wielertoertocht die 
langs drie potentiële locaties voert en 
krijgen we financiële steun van 
hoofdsponsor USG Innotiv.

Het onderzoek wordt geleid door 
projectdirecteur Ka-Lung To van 
Oranjewoud, zal minimaal een jaar 
duren en kan leiden tot drie conclu-
sies: 1. Het kan. 2. Het kan onder be-
paalde voorwaarden. 3. Het kan niet.

De haalbaarheid hangt in grote 
mate af van de problemen die de berg 
kan oplossen. En dan heb ik het niet 
zozeer over het probleem dat we in 
Nederland geen berg hebben om te-
genop te fietsen of vanaf te skiën, 
maar over vragen die iedereen aan-
gaan. Hoe schoon produceren we 
onze energie? Hoe duurzaam is het 
voedsel op ons bord? Wat doen we 
met de beperkte ruimte? Hoe bieden 
we krimpregio’s een toekomst?

Uit onderzoek van Natuur & Mi-
lieu blijkt dat Nederland het meest 
vervuilde land van Europa is. In 
plaats van nog maar weer een kolen-
centrale te bouwen kunnen we ook 

nadenken over andere vormen van 
energievoorziening. De berg kan 
daarin een belangrijke rol spelen. Je 
kunt zo’n ding bekleden met zonne-
panelen en windmolens, maar het is 
nog veel interessanter om een water-
krachtcentrale te bouwen. Daarmee 

kun je de kinetische energie van re-
genwater omzetten in elektriciteit, en 
bovendien dient een kunstmatig 
meer als een gigabatterij: je pompt ‘s 
nachts (als het aanbod groter is dan 
de vraag) het water omhoog en laat 
het overdag (in piekuren) naar bene-

den stromen. Goed voor het milieu 
en de portemonnee: zo’n centrale le-
vert miljarden op. Daarnaast bestaat 
de mogelijkheid om in de berg tun-
nels te bouwen waar de wind door-
heen wordt geperst. Zet er een paar 
turbines in en je kunt leven van de 
wind. Wiskundigen van de Universi-
teit van Eindhoven berekenden dat 
één tunnel 30.000 huishoudens 
voorziet van schone energie.

De berg kan ook een grote voed-
selproducent worden. De binnen-
kant wordt voor een groot deel ge-
vuld met een innovatie die PlantLab 
heet. Daarmee worden groentes en 
fruit verbouwd in een afgesloten 
ruimte – het licht komt van ledlamp-
jes. Deze techniek gebruikt 10 pro-
cent van het water van kastuinbouw 
en ook gaat de groei sneller. Het is 
mogelijk om alle soorten te verbou-
wen – ook groentes en vruchten die 
nu worden ingevlogen of verscheept 
vanaf de andere kant van de wereld.

Andere functies die op of in de 
berg kunnen worden gebouwd: vast-
goed, skipistes, bobsleebanen, roller-
coasters en een datacentrum.

Het haalbaarheidsonderzoek dat 
nu wordt uitgevoerd, moet antwoor-

den opleveren op de vragen die nog 
openstaan. Hoeveel kost zo’n ding? 
Hoeveel brengt het precies op? Wat 
zijn de milieueffecten? Wat betekent 
het voor de bodem? Op welke gebie-
den hebben we innovaties nodig? 
Hoe hoog moet-ie worden om alle 
functies te herbergen? Sommige on-
derzoeksvragen zullen worden opge-
lost door professionals, andere wor-
den voorgelegd aan universiteiten en 
hogescholen waarmee we gaan sa-
menwerken. Op de TU in Delft wordt 
zelfs dit trimester al het vak Project-
management van De Berg gegeven.

Verder wordt er een documentaire 
gemaakt, hebben we twee bedrijven 
(MiU Marketing en IN10) in de arm 
genomen om de communicatie pro-
fessioneel aan te pakken, doet GfK 
grootschalig marktonderzoek, heeft 
bouwbedrijf BAM zich aangesloten 
bij het project, zijn we uitgenodigd 
op het Binnenhof en praten we door-
lopend met potentiële sponsoren en 
investeerders. Het project is als een 
grote sneeuwbal: elke dag gaat ’ie wat 
harder rollen. En iedere dag wordt 
het absurde plan wat minder absurd.

Misschien duurt het kort. Mis-
schien lang. Maar die berg komt er.

Elke dag een stukje minder absurd
#DieBergKomtEr  Zeven maanden geleden werd het idee om een berg te bouwen gelanceerd in 
De Pers. Hoe staat het er nu eigenlijk mee? Schiet het een beetje op met dat ding?

Volgens de Vlaamse nieuwssite HLN deed 
de politie van het Russische Sint-Petersburg een 

opmerkelijke drugsvangst van 500.000 kilogram.

Nulletjes...
Op een New Yorkse veiling ging een antiek 

muntstuk uit Judea voor ruim 1,1 miljoen dollar 
onder de hamer. Dat meldt veilinghuis Heritage.

Duur muntje
De afgelopen weken zijn in Bagdad minstens 

veertien jongeren gestenigd omdat ze er als ‘emo‘ 
(zwarte kleding en nogal androgyn) uitzagen.

Emo

Tussenstand 
Op 30 maart worden de laatste 
ontwikkelingen gepresenteerd 
op het hoofdkantoor van USG 
Innotiv in Almere.
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Met WhatsApp-concurrent 
Joyn willen ze omzet terug. Eerst

#WhatsApp
De wereld is aan het verwhatsappen, 
en daarom komen mobiele operators 
met een WhatsApp-concurrent: joyn. 
T-Mobile lanceert deze in Nederland. 
Vodafone wellicht ook. 

Remco Tomesen
Amsterdam

‘Ik WhatsApp je wel ff als ik er ben.’ In 
korte tijd hebben ‘whatsapp’ en 
‘whatsappen’ de woorden ‘sms’ en 
‘sms’en’ in heel veel gesprekjes ver-
vangen. Sms is aan het doodbloeden, 
WhatsApp is – samen met een enkele 
minder populaire berichtendiensten 
– bezig met een enorme opmars. Ne-
derland is aan het verwhatsappen. 
Volgens onderzoeker Telecompaper 
gebruikt nu 60 procent van de smart-
phonebezitters Whatsapp. Onder de 
iPhonebezitters ligt dat zelfs op 80 
procent. Sms’en, dat doe je straks al-
leen nog in een uitzonderlijk geval, 
als je whatsapp er uit ligt bijvoor-
beeld. 

Omdat die whatsapp-opmars ze 
veel geld kost, heeft een wereldwijde 
groep mobiele operators en telefoon-
fabrikanten de handen ineengesla-
gen: ze komen met een WhatsApp-
concurrent. De naam: Joyn. De 
dienst, die standaard in telefoons 
wordt ‘ingebouwd’, moet dit jaar in 
verschillende landen worden geïn-
troduceerd, staat in een overeen-
komst die de bedrijven afsloten. In 
Nederland kunnen in ieder geval 
klanten van T-Mobile straks gebruik-
maken van de dienst. ‘Wij kijken nog 
naar een geschikt tijdstip voor de in-
troductie op de Nederlandse markt’, 
zegt een woordvoerder van T-Mobile. 

‘Ik kan nog geen datum noemen.’ 
Vodafone doet wat geheimzinniger. 
‘Wij hebben dit in onderzoek voor 
Nederland’, zegt een woordvoerder 
van de Nederlandse tak van het mo-
biele telefoniebedrijf. KPN doet niet 
mee aan Joyn.

Lui
Jarenlang leunden mobieletelefonie-
bedrijven achterover. Het geld 
stroomde toch wel binnen. We gin-
gen steeds meer bellen. Bij toeval 
bleek sms een enorme hit. En sinds 
de opkomst van de smartphone, een 
jaar of drie geleden, gingen we ook 
meer mobiel internetten. Om ons dat 
internet op te lokken, boden opera-
tors goedkoop onbeperkt internet 
aan. Dat luidde het succes van Whats-
App in.  

Ondertussen kwamen de opera-
tors met weinig nieuws, en zagen ze 
hun inkomsten vorig jaar ‘opeens’ 
flink omlaag gaan. Ze schrokken 
wakker. Door al dat gewhatsapp 
sms’en we minder, ontdekten ze. En 
dat niet alleen. Het aantal korte tele-
foongesprekken neemt ook af. 

Foto’s, locaties, smileys: ze wor-
den via WhatsApp zonder na te den-
ken de wereld ingestuurd. Waarom 
zuinig zijn als een extra berichtje bij-
na niets kost? En met WhatsApp kun 
je ook dingen, die je met sms’en niet 
kunt: kijken wanneer je partner bij-
voorbeeld het laatst online was. Al 
met al verloren mobiele operators 
door de opkomst van WhatsApp en 
andere berichtendiensten vorig jaar 
wereldwijd 13 miljard euro aan sms- 
en belinkomsten, volgens onderzoe-
ker Ovum.
Met Joyn willen mobieletelefoniebe-

drijven omzet terugsprokkelen. Vol-
gens onderzoeker Alejandra van de 
Roer van Telecompaper leveren de 
duurdere databundels, die operators 
vorig jaar invoerden, niet genoeg ex-
tra inkomsten op. Van de Roer: ‘Ze 
willen daarom manieren vinden 
waardoor ze berichtenapps naar zich 
toe kunnen trekken.’ Operators wil-
len geld verdienen met hun eigen 
WhatsApp. Via Joyn kunnen ze bij-
voorbeeld betaalde premiumdien-
sten aanbieden. Ook het tonen van 
advertenties kan ze geld opleveren. 

Sms
Maar waarom zou je stoppen met 
whatsappen en overstappen op Joyn? 
De techniek waarvan Joyn gebruik-
maakt heet Rich Commmunications 
Suite (RCS). Het is een nieuwe stan-
daard die de mobiele industrie wil 
neerzetten, net als sms dat werd in de 
jaren negentig. Met RCS kun je met 
iedereen communiceren. De ander 
hoeft dus niet ook WhatsApp of 
Blackberry Messenger op zijn tele-
foon te hebben. Het is de opvolger 
van sms, waarmee je ook naar elk mo-
bieltje berichten kunt sturen.

Er zouden meer voordelen zijn 
van Joyn. De dienst moet stabieler 
zijn dan WhatsApp, dat er nog regel-
matig uit ligt. En je kunt er ook gro-
tere bestanden mee versturen. Maar, 
er blijft een heel groot nadeel. Want 
ook al doen heel veel operators en 
grote telefoonfabrikanten mee, een 
nogal belangrijke partij ontbreekt: 
Apple. Het is dan ook de vraag, of je 
straks ook Joyn-berichten naar iPho-
nes kunt sturen. En als dat niet kan, 
tja, dan zullen weinig mensen stop-
pen met whatsappen. 

Het antwoord op
de verwhatsapping

Hilversum De politie gaat meer 
onderzoek doen naar de Italiaanse 
maffia in Nederland. Vijf tot tien 
personen gaan vooral kijken naar 
de ‘ndrangheta, de maffia uit het 
Italiaanse gebied Calabrië. Dat zei 
het hoofd van de Nationale Re-
cherche zaterdag in radiopro-
gramma Argos. 

Politie achter maffia aan

Berlijn De wegens corruptie afge-
treden Duitse ex-president Chris-
tian Wulff zou zich hebben terug-
getrokken in een klooster. Volgens 
Duitse media is het onduidelijk 
hoelang hij bij de geestelijken zal 
blijven. Tijdens zijn afscheid als 
staatshoofd kreeg hij van honder-
den betogers een fluitconcert.

Wulff is het klooster in 

Een 65-jarige Brabander is opgepakt, 
nadat hij een aantal kinderen in een speeltuin 

in zijn woonplaats Budel-Schoot had geslagen.

Tuig-opa
De afgelopen 3 maanden zijn volgens het Spaanse 
weerinstituut de droogste sinds 1940. In delen van 

Spanje regende het al sinds oktober niet meer.

Droog
De Britse bank Barclays ligt onder vuur nadat was 

gebleken dat de bank de 6 miljoen euro hoge 
belastingaanslag van de hoogste baas betaalde.

Onder vuur

H
et is een wekelijks ritu-
eel. Zaterdagochtend, 
rond een uur of half tien, 

komt de aftandse blauwe Dacia 
aangereden bij het appartemen-
tenblok in het zuiden van Tallinn. 
De inzittenden: een bejaard echt-
paar en hun herdershond. Niets 
aan de hand, zou men denken. 
Misschien hebben ze gewoon 
boodschappen gedaan?

De dozen die de man uit de 
kofferbak tilt, bevatten echter 
geen brood, groenten, waspoe-
der of – onmisbaar in Estland – 
wodka. De terminaal uitziende, 
hoestende schimmen die op de 
besneeuwde stoep staan te 
wachten, komen voor iets heel 
anders: spotgoedkope sigaret-
ten. Als de man de dozen naar 
boven zeult, volgen zij hem ge-
dwee, met als gevolg dat het 
trappenhuis zich weldra vult met 
vage, in het Russisch stamelende 
en door niet nader te omschrij-
ven luchtjes omgeven lieden.

De overbuurman, ikzelf, ziet 
hoe het gezelschap zich het ap-
partement in wurmt. Enkele mi-
nuten later vertrekt iedereen 
weer. Gehaast, want de op te ro-
ken buit is binnen en om tien uur 
is de alcoholverkoop in de belen-
dende Maxima-supermarkt ge-
start. Peuken en spiritualiën 
worden genuttigd bij de over-

dekte halte van bussi 33. Als de 
rookwaar op is, belt men bij het 
echtpaar aan, desnoods midden 
in de nacht.

Navraag bij een andere bewo-
ner van het pand leert dat de si-
garetten uit Rusland koen. De 
grens, dan wel de moraal van de 
dienstdoende grenswachters, is 
kennelijk zo lek als een mandje. 
Zo zijn er de afgelopen jaren zelfs 
ondergrondse pijpleidingen ont-
dekt die (surrogaat-)wodka naar 
Estland pompen. ‘Ik heb de poli-
tie wel eens gebeld, maar die 
antwoordde: ‘Wilt u dan dat we 
bejaarden arresteren? We kun-
nen onze tijd wel beter beste-
den’,’ verzucht hij.

Een basispensioen in Estland 
bedraagt 114 euro per maand, 
nauwelijks genoeg om verwar-
ming en water van te betalen. 
Geen wonder dat sommige ou-
deren creatieve uitwegen verzin-
nen. 

Ongebaande paden Jeroen Bult

Smokkelende bejaarden in Tallinn

In Ongebaande paden berichten 
correspondenten over dingen van 
de dag in hun land.

Ik start bij

EINDELIJK!
Dankzij de Starters Renteregeling kan ik
mijn eerste woning in Amsterdam kopen.
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De Starters Renteregeling, wat is dat?
Inloopavond elke dinsdag in maart van 18.00 -20.00 uur
bij Makelaardij Van der Linden, Bos en Lommerplein 309.
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Perspectief Roemer werd groot omdat hij 

de lach aan zijn kont had.

‘I
k krijg uit het hele land ge-
breide sokken opgestuurd’, 
zegt PvdA-voorzitter Hans 
Spekman. ‘Omdat ik één 
keer lang geleden heb ge-

zegd dat mijn moeder die altijd voor 
me breide en dat ze dood is. 

‘Sinds mijn moeder in 2001 stierf, 
breien mijn vrouw en mijn zus mijn 
truien. Ik heb het hen niet gevraagd, 
ze zijn het gewoon gaan doen.’

‘Ik heb veel spullen van vroeger, 
niet alleen kleren. Ik heb ook nog de 
oude wasplank van mijn moeder. Ik 
bewaar de dingen waar zij voor mij 
nog in zit. Ik geloof niet in God of dat 
soort dingen. Voor mij is belangrijk: 
zolang de herinnering leeft, leef jij. 
Dat is die trui voor mij, dat is die was-
plank en dat zijn die breikoker en die 
half afgekloven lepel. Ik had dertien 
ooms en dertien tantes en die zijn al-
lemaal dood. Twee zussen van mij 
zijn dood. Mijn moeder en mijn va-
der zijn dood. Ik heb nog één zus 
over. Ik hecht niet aan materie, maar 
ik hecht aan de herinneringen.’

Je hebt gezegd dat je je kleding 
niet zou opgeven voor een staats-
secretariaat op Sociale Zaken.
‘De norm voor hoe een politicus eruit 
hoort te zien, dat is incestueuze bin-
nenkliek-praat. Nergens staan kle-
dingvoorschriften voor politici en ik 
wil zijn wie ik ben.’

Ben je jezelf niet meer als je iets 
anders aan hebt?
‘In de politiek wordt constant aan je 
hoofd gezeurd dat je net iets anders 
moet vinden dan je vindt, het net iets 
anders moet verwoorden, rekening 
moet houden met bepaalde kiezers-
groepen. En ik heb me voorgeno-
men: als ik de muur van wantrouwen 
tussen politici en de wijken waar het 
mij om gaat wil breken, dan moet ik 
zeggen wat ik  echt vind. Daar herin-
ner ik mezelf aan met die kleren.’

De truien worden gebreid, de kraag-
loze hemden en gewaden koopt 
Spekman in de winkel. Vandaag is hij 
in wit met houtje-touwtjeknopen. 
Spekman is te gast in Goed Gedrag, 
de maandelijkse talkshow van De 
Pers en De Balie in Amsterdam.

Heb je Job Cohen nog gesproken?
‘Ja van de week aan de telefoon en vo-
rige week kwam hij even buurten op 
het partijbureau. Job en ik zijn 
vriendschappelijk met elkaar en we 
weten allebei wat we aan elkaar heb-
ben en dat het kloterig is maar dat we 
vooruitgaan. En dat vindt Job ook.’

Gaat het goed met hem?
‘Ja, want dat is Job. Ik heb niemand 
gezien in de politiek in Den Haag die 
er als het zo druk en ingewikkeld is zo 
ontspannen en normaal bij staat. 
Maar hij heeft ook een katerig gevoel.’

Acteur Frank Lammers speelt Spek-
man, niet lang geleden, toen die in 
een tv-interview nog zijn steun aan 
Cohen uitsprak omdat hij voor poli-
tiek met een lange adem was.

Je had meer geloof in Job Cohen 
dan hij zelf?
‘Ja. Ik had de overtuiging – en daar 
twijfelde Job zeer over – dat in Neder-
land weer meer tijd zou zijn voor po-
litiek waarbij mensen elkaar laten 
uitspreken, waarin het weer om argu-
menten gaat en niet om wie het slim-
ste quootje heeft. Die politiek van het 
slimste quootje had Job nooit ge-
wonnen. Wel op basis van argumen-
ten het debat aangaan. Maar dat past 
niet in de huidige cultuur en stijl.’

Iemand die het wel goed doet als 
SP-leider Emile Roemer is van de 
snelle quootjes?
‘Ja, daar is ie heel goed in.’

Die heeft geen argumenten?
‘Veel minder. Hij is groot geworden in 
tv-debatten omdat hij de lach aan z’n 
kont had. Daardoor was ie ineens hip 
en liepen mensen achter hem aan. En 
als er een paar achter je aan lopen, lo-
pen er meer achter je aan. Net als kin-
deren die altijd voor het voetbalteam 
zijn dat kampioen wordt.’

De analyse van de partijvoorzitter 
op de vraag ‘waarom ging het met 
Roemer goed en met Cohen slecht’ 
is: Roemer was beter in quootjes?
‘En: er is veel chagrijn over sommige 
standpunten van de PvdA. Wij vin-
den dat mensen moeten doorwerken 
tot hun zevenenzestigste. De SP niet. 
Wij vinden dat de EU belangrijk is 
voor onze toekomst, de SP niet. Onze 
standpunten worden op dit moment 
niet gedeeld door een meerderheid 
van de Nederlandse bevolking.’

Mag het gebeuren bij een grote 
partij dat een leider zo kort mee-
gaat als Cohen?
‘Nee. Daarom wil ik ook niet meer 
dat mensen op het schild worden ge-
hesen door de partijtop. Ik wil dat er 
altijd verkiezing en strijd aan vooraf 
gaan. Daarom ben ik zo voor de le-
denraadpleging die er nu is. En daar-
om gaan we ook niet-leden een stem 
geven in wie de lijsttrekker wordt. 
Zodat je moet vechten voor je plek.’

Het randje is 
Tekst Kustaw Bessems  
Foto Jan Boeve

Lid van de gemeenteraad in Utrecht voor de PvdA 
van 1994 tot 2001, vanaf 1998 als fractievoorzitter.  

Vervolgens tot 2006 wethouder Sociale Zaken. 

Gemeentepolitiek
Van 2006 tot 2012 Kamerlid. Was de laatste

 twee jaar onder Job Cohen als fractiesecretaris 
verantwoordelijk voor campagne en strategie.

Den Haag
In Zevenhuizen, op 6 april 1966. Schopt het via de 

mavo tot het atheneum. Studeert milieukunde en 
korte tijd ook wijsbegeerte en politicologie.

Geboren

#GoedGedrag  Hans Spekman gaat PvdA’ers 
stikzenuwachtig maken. Een gesprek over zwelgen 
in verdriet, de mislukking van Job Cohen en een 
fascinatie voor de onderwereld. ‘Toen die verslaafde 
dik en gelukkig doodging, vond ik dat mooi.’



Dagblad De Pers Maandag 12 maart 2012

Perspectief
11

Ik lag twee keer in het 
ziekenhuis door comazuipen.

Cohen had niet leren vechten?
‘Nee. In de eerste verkiezingsdebatten  
zijn fouten gemaakt die je niet maakt 
als je al vijfentwintig keer in zaaltjes 
diezelfde vragen hebt gehad. Hij mis-
te training en voorbereiding. Zoals 
veel mensen op allerlei functies die 
worden gepiloteerd als de redder des 
vaderlands. Dat valt altijd tegen.’

Spekman rijdt in zijn nieuwe functie 
van partijvoorzitter stad en land af. 
Hij heeft zich voorgenomen ‘een 
eind te maken aan de machteloze po-
litiek’. 

PvdA-bestuurders mogen niet 
meer wegkijken van problemen of 
zeggen: daar ga ik niet over. Daar ziet 
hij persoonlijk op toe. Een heftruck-
chauffeur die alleen nog maar op on-
mogelijke tijdstippen mag werken? 
Spekman koppelt hem aan een PvdA-
er die het voor hem op kan nemen. 
‘Dit ga ik rücksichtslos doen, mensen 
worden er stikzenuwachtig van.’

‘De PvdA is links’, zei hij met na-
druk bij zijn aantreden.

Waarom moest je dat zeggen, was 
er twijfel?
‘Veel mensen doen daar erg ingewik-
keld over, buiten en binnen de partij. 
Links is voor mij: mensen die het 
minder hebben getroffen, niet in de 
kou laten staan. Die geef ik het liefst 
een tweede of een derde of een vierde 
kans. Omdat ik ook heb gezien dat 
dat kan. Als wethouder in Utrecht. Bij 
de daklozen daar waren er duizend 
die in hun eigen poep en pies sliepen. 
Veel van die mensen lopen nu weer 
recht overeind rond. Een van die ver-
slaafden ging dik dood. Nou, dat 
vind ik mooi. Hij lag eerst op Hoog 
Catharijne, zwaar verslaafd en heel 
mager. Hij kreeg een woonruimte, 
ging weer eten en medicijnen gebrui-
ken. Hij werd hartstikke dik. Ik ben 
hem nog tegengekomen vóór hij 
doodging, hij was gelukkig.’

Vrijdag wordt bekend wie deze linkse 
actie-PvdA gaat leiden. De leden mo-
gen een zwaarwegend advies geven 
aan de nieuwe fractie, die dan een 
voorzitter zal kiezen. En de fractie-
voorzitter zal ook meteen de politiek 
leider zijn. Diederik Samsom is favo-
riet, daarna komt Ronald Plasterk. Er 
zijn vijf kandidaten.

Waar kunnen mensen tussen kie-
zen in de verkiezingen voor poli-
tiek leider?
‘Er zijn verschillen geweest over de 
arbeidsmarkt en de toekomst van de 
zorg. Maar het gaat ook om: wie geef 
je vertrouwen?’

Zijn de kandidaten het beste dat 
de partij heeft? Alleen fractieleden 
konden meedoen.
‘Op dit moment wel. Maar moet de 
winnaar in de toekomst politiek lei-
der blijven? Dat is geen vanzelfspre-
kendheid. Als er Kamerverkiezingen 
aan komen zal de PvdA een lijsttrek-
kersverkiezing houden en zal er weer 
gevochten moeten worden.’

Komen op die lijst weer verplicht 
om en om mannen en vrouwen, 
zoals bij de PvdA gewoon is?

‘Ik vind dat veel te rigide. Het moeten 
de beste mensen zijn. Het zou stomp-
zinnig zijn als bij de beste vijftig men-
sen niet ook vijfentwintig vrouwen 
zouden zitten, maar dat om en om 
heb ik altijd onzin gevonden. Als het 
aan mij ligt kan de topdrie ook uit 
drie mannen of drie vrouwen be-
staan. Waar je wel op moet sturen is 
dat het geen ons-kent-onslijst wordt. 
In Friesland of Limburg speelt regio-
nale herkenbaarheid een rol, dus 
daar moet je op letten. We zijn volks-
vertegenwoordigers.’

En meer bakkers of lassers erop?
‘Daar ga ik ook op letten. Ik vind het 
heel raar dat alleen mensen met een 
diploma – en liefst nog een paar meer 
– het werk zouden kunnen doen. 
Volksvertegenwoordiger zijn vraagt 
geen diploma’s maar vraagt dat je 
kunt verwoorden wat je idealen zijn 
en dat je kunt nadenken over hoe die 
in de praktijk vorm te geven.’

Spekman heeft het PvdA-ledenbe-
stand geanalyseerd en stelde tot zijn 
tevredenheid vast dat de PvdA naast 
de bekende doctorandussen nog veel 
leden heeft met een mbo-opleiding 
of lager.

Zelf vertelt Spekman vaak over zijn 
eigen achtergrond en de armoe die 
hij heeft gekend. Spekmans vader, 
timmerman, stierf toen Hans één 
was. Zijn moeder moest het alleen 
rooien. Er zijn foto’s van een jongetje 
van vijf op het graf, niet begrijpend 
waarom hij als enige geen vader 
heeft.

‘Dat sloeg om toen ik dertien was. 
Soms kun je ook je zelfkwelling koes-
teren. Dat je zo zielig doet dat je er 
weer gelukkig van wordt. Dat deed ik. 
Dan ging ik met onze zes katten in de 
schuur verdrietig zitten zijn.’ Lacht: 
‘En die katten begrepen dat natuur-
lijk. Vooral Vlekkie.’

‘Eerst zat er door de dood van mijn 
vader veel boosheid in me. Als jongen 
heb ik een paar keer zo hard met m’n 
hand tegen de muur geslagen dat er 
iets brak. Die boosheid heb ik weten 
te kanaliseren in een ongeduldig na-
jagen van wat ik geloof. Een onver-
biddelijkheid. Ik kan de woede er nog 
steeds wel eens uit gooien. Maar niet 
meer fysiek.’

Zangeres QeauxQeaux Joans zingt 
Amy Whinehouse’ Brother, over een 
zus die haar broer smeekt niet zo’n 
bron van zorg voor hun moeder te 
zijn. Bij Spekman was het net anders-
om. Een van zijn zussen kreeg een 
psychiatrische stoornis, raakte ver-
slaafd aan heroïne, werd straatprosti-
tuee en stierf aan kanker. Ook daar is 
hij open over.

‘Omdat er best veel mensen zijn 
die ook een naaste hebben die ver-
slaafd is. Toen ik als wethouder op-
vang wilde regelen, moest ik naar 
grote bijeenkomsten met woedende 
omwonenden. Als ik dan in zo’n zaal 
over mijn zus vertelde, waren veel 
mensen blij om dat te horen. Kwa-
men ze later naar me toe om te zeg-
gen: nou durf ik er ook open over te 
zijn. Ik wil van de gêne af. Mijn zus 
maakte een kleine stomme stap, ge-
bruikte heroïne en kwam erin vast te 

zitten. Dat overkomt heel veel men-
sen. Dat randje is zo dun, daar had ik 
ook overheen kunnen donderen. Al-
leen, het is me niet gebeurd.’

‘Dat is soms gewoon net pech. Ik 
had heel lang een enorme fascinatie 
voor de zelfkant van het leven. Toen 
ik een jaar of zeventien was ging ik 
systematisch alle kroegen van Utrecht 
af. Ik heb twee keer in het ziekenhuis 
gelegen, vrij ver van de wereld. Nu 
heet dat geloof ik comazuipen. Blue 
Curaçao. Het heeft effect gehad, want 
ik kan het niet meer ruiken. Op mijn 
negentiende stopte het weer.’

‘Toen heb ik als verkoper en repa-
rateur van gokautomaten de hele on-
derwereld gezien en alle illegale ca-
sino’s. Zelf crimineel worden trok me 
niet. Ik vond die wereld alleen zo 
fascinerend omdat die zo los is van de 
gewone wereld. Dat in een rijtjeshuis 
in Lunetten zonder dat iemand er 
weet van heeft ineens een illegaal ca-
sino zit. Waar echt met heel grof geld 
gegokt wordt. Of dat er bij de kroeg 
op de Nobelstraat door ijshockey-
sponsors boten werden verhandeld 
van miljoenen.’

‘Ook daar is de scheidslijn dun. Ik 
heb nog een groep vrienden die ik 
ken sinds de kleuterschool in Zeven-
huizen. Een van die jongens is twee 
jaar na z’n dood onder de grond ge-
vonden door Peter R. de Vries. Een 
vrachtwagenchauffeur die in de 
hasjhandel was gegaan. Ik ben hem 
altijd blijven waarderen, om wat hij 
deed voor zijn familie en als vriend. 
Al heb ik hem veroordeeld toen ik zag 
wat hij deed. Hij kon niet meer terug-
klauteren.’

Waar is de eigen keus van je zus en 
van je vriend, als het pech is? 
‘Die is er ook. Mijn zus koos ervoor 
om te gebruiken, die vriend koos 
voor het snelle geld.’

Ben jij sterker? En zij zwakker?
‘Natuurlijk heb ik ze vervloekt, 
enorm vaak vervloekt. Maar ik wil die 
andere kant laten zien. Er is meer dan 
eigen verantwoordelijkheid.’

Heb jij nu een zorgeloos leven?
‘Het gaat me persoonlijk voor de 
wind. In financieel opzicht. Ik ben al 
vijfentwintig jaar gelukkig met de-
zelfde vrouw en we hebben drie ge-
weldige kinderen. Ik heb weer drie 
katten. Dus dan gaat het toch voor de 
wind?’

Hoe veel verdien je?
‘Vierenhalfduizend euro netto.’

Kun je goed genieten van geld?
‘Ik zet het meeste op de spaarreke-
ning van mijn kinderen en ik heb 
mijn hypotheek in sneltreinvaart af-
gelost. Ik heb niet behoefte aan veel 
luxe. Ik heb een Playstation gekocht 
voor mijn kinderen. Toen kwamen 
we erachter dat onze televisie uit de 
jaren tachtig daar niet geschikt voor 
was dus toen heb ik ook een nieuwe 
televisie gekocht. En ik heb een auto 
die geschikt is om met het gezin in 
Frankrijk te kamperen, met een grote 
tent achterin. Dat was mijn enige cri-
terium, ik heb hem telefonisch ge-
kocht.’

Goed Gedrag is de maandelijkse show van De Pers 
en De Balie in Amsterdam, met host Kustaw

Bessems, waarin nieuws en theater versmelten. 

Goed Gedrag?
De volgende Goed Gedrag is op woensdag 18 april 

om 21.00 uur. Te gast is dan SP-leider Emile
Roemer. Info en kaarten via www.balie.nl

Kom ook!
In januari 2012 door 82 procent van de stemmende 

leden gekozen tot PvdA-voorzitter. Besloot tot 
ledenraadpleging over politiek leiderschap.

Voorzitter

zo dun
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In de BanenIndex staan alle vacatures die de afgelopen week zijn gepubliceerd in De Pers
en op de vacaturesite JobTrack.nl.
Kijk voor de volledige vacaturetekst op www.depers.nl/jobtrack. Vul op de site het vacature-
nummer in voor de volledige advertentietekst.
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0906-0145
0906-906.906.4BEL NU:

BLACK & BEAUTIFUL

HUISVROUWENWILLEN SEX!

(0,8pm)

Bel LIVE!

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.

     BON ‘DE SLAVERNIJ’

Hierbij bestel ik:
___ (aantal) x ‘De Slavernij’ á € 19,95*

* exclusief verzendkosten van € 2,95 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 Buckeroo 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. ‘De Slavernij’, Postbus 1090, 5004 BB Tilburg.

Slavernij is van alle tijden, tot aan de dag van vandaag, maar de 
slavenhandel in de koloniale periode onderscheidde zich door 
het welhaast industriële karakter ervan.
In deze indrukwekkende Nederlandse documentaire, uitzonden 
door de NTR, gaan Roué Verveer en Daphne Bunskoek op zoek 
naar het meest verzwegen onderdeel van onze vaderlandse 
geschiedenis: het Nederlandse aandeel in de internationale 
slavernij.

Nederlands gesproken, speelduur 275 minuten.

Adviesprijs € 29,95

Lezersprijs € 19,95*
* exclusief verzendkosten.

De slavernij
Nederlandse documentaire5 dvd-box

depers.nl/webwinkel
categorie / dvd’s en games
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ExtraKoen Haegens Auteur Neem de tijd

Het lijkt wel of er niets ergers 
is dan het niet druk te hebben. 

Werk

#NeemDeTijd
We praten en lopen sneller, maar 
hebben steeds meer tijdgebrek. Hoe 
kan dat? Koen Haegens zocht het uit. 

Eveline Domevscek
Leiden

Koen Haegens (31) deed het gewoon. 
Samen met vriendin en kind naar 
Berlijn vertrekken, om er bijna drie 
jaar te gaan wonen. Tuurlijk hij had 
ook wel wat mazzel. Zijn baan als re-
dacteur bij De Groene Amsterdammer 
kon hij verplaatsen naar Berlijn en in 
de relatief goedkope stad betekent 
dat al gauw: lekker leven. Het getoon-
de respect door vrienden en beken-
den was groot. ‘Knap hoor’, ‘Lijkt me 
heerlijk’, ‘Goh, dat zou ik ook wel 
willen’, waren veelgehoorde reacties 
op Haegens’ verhuisplannen. Maar 
waaróm zij dan ook niet gewoon zijn 
voorbeeld volgden, werd niet duide-
lijk. 

Er begon Haegens wat te dagen. 
Hoeveel eindtwintigers en beginder-
tigers kende hij niet die nu al afzagen 
van de goede voornemens die ze in 
hun studententijd hadden? En waar-
om is het niet vreemd om rond die 
leeftijd al ten minste één burn-out te 
hebben gehad? Het heeft allemaal te 
maken met tijd, of beter gezegd het 
gebrek aan tijd en onze continue 
haast. Dat concludeert Haegens in 
Neem de tijd, dat hij grotendeels in 
Berlijn schreef. Nu is zijn boek – bij-
na – uit en is hij weer terug in zijn 
oude woonplaats Leiden.

Vanwaar dit pleidooi om ‘de tijd-
strijd’ aan te gaan?
‘Allereerst uit verbazing. We zijn door 
de jaren heen minder gaan slapen, 
sneller gaan praten en harder gaan 
lopen. En terwijl de technologie ons 
in staat stelt meer dingen in minder 
tijd te doen, hebben we het alleen 
maar drukker gekregen. We zitten ge-
vangen in een fuik. Mensen huren 
een schoonmaakster in, ze besteden 
het organiseren van kinderfeestjes 

uit, allemaal om tijd te besparen. Zo 
kopen we tijd, maar tegelijkertijd 
hebben we hier weer meer geld voor 
nodig om die tijd te kunnen inkopen. 
En dus gaan we weer meer werken.’

Maar ‘druk zijn’ is toch hip? Ooit 
al eens iemand horen toegeven dat 
hij het rustig heeft?
‘Dat klopt. Het lijkt wel of er niets er-
gers is dan het niet druk te hebben. 
Zélfs mijn oma klaagt er over. Zo kun-
nen we als hardwerkende, belasting-
betalende Nederlanders ook schande 
spreken van die mensen die maar 
thuis op de bank zitten te niksen. We 
houden onszelf druk en houden an-

deren in de gaten of zij het wel druk 
genoeg hebben. Zo houden we elkaar 
in een houdgreep. Daar moeten we 
vanaf. Als iemand zegt: ‘ik heb mijn 
werk makkelijk in 32 uur gehaald’, 
moeten we dat juist prijzen.’

Maar we mogen toch steeds meer 
onze eigen tijd indelen?
‘Ja, de flexibilisering van het werk 
klinkt ideaal, maar we komen er 
steeds meer achter dat deze vorm 
juist tot onvrijheid leidt. Je mag van je 
baas steeds vaker werken waar en 
wanneer je maar wilt, maar de targets 
blijven hetzelfde. Het resultaat hier-

van is dat we ook in de avonden en in 
de weekends gaan werken. Vrij is niet 
meer helemaal vrij, we staan continu 
op standje standby. Bovendien, als je 
vroeger omviel van de stress, dan was 
het duidelijk wie de schuldige was: je 
baas die continu over je schouder 
stond mee te kijken. Nu ben jijzelf de 
schuldige.’

Dus weer terug naar strak 9 tot 5?
‘Nee, teruggaan naar dat tijdsregime 
is niet de oplossing. Ik stel voor dat 
we collectief meer grip op onze tijd 
krijgen. Benoem samen met je colle-
ga’s dat je ook in de avond en het 
weekend werkt. Individueel lukt dit 
niet, of maar heel even. Dat merk je 
wel als je na drie weken op het strand, 
na één dag weer volledig gehaast 
bent. Dan zit je weer terug in het rad.  
En laat de bonden – in plaats van over 
een euro meer – ook eens het thema 
‘tijd’ aansnijden. Misschien krijgen 
ze dan ook weer eens nieuwe, jonge 
leden erbij.’

‘Let wel: drukte is niet erg. Ik ben 
ook graag druk. Als ik op mijn iPhone 
wil rammen, dan doe ik dat. Maar al-
leen als ik daar zelf voor kies op dat 
moment. Dat is het cruciale verschil.’

Heb je hoop dat dit doordringt?
‘Ja, goede hoop zelfs. We hebben niet 
voor niets discussies over tijd. Men-
sen leggen zich niet zomaar neer bij 
een bepaald tijdsregime. Dat hebben 
ze nooit gedaan. Zo deed men dat al 
in de Middeleeuwen door klokken te 
vernielen. En ook nu doen we er wat 
aan. Zo gaan vrouwen én mannen 
steeds vaker vier dagen werken, daar  
werd in Duitsland nog met jaloezie 
naar gekeken.’

En hoe streng ben jij in je eigen 
leer?
‘Nou, ik scheid wel heel bewust mijn 
privétijd van mijn werktijd. En ik laat 
mijn smartphone ook niet automa-
tisch nieuwe mailtjes ophalen. Maar-
ruh, was dit de laatste vraag? Ik moet 
zo mijn trein halen namelijk...’

We kunnen meer in minder 
tijd, waarom dan zo druk?

Madrid Spanje ligt plat op 29 
maart. De Spaanse vakbonden be-
sloten vrijdag tot een algemene 
staking omdat ze het niet eens 
werden met de regering over een 
versoepeling van het ontslagrecht 
en nieuwe regels over loonontwik-
keling. De regering wil met de ver-
soepeling werkgevers aansporen 
sneller mensen aan te nemen. 

Spanje gaat staken 
vanwege ontslagrecht

Athene Kredietbeoordelaar Fitch 
heeft vrijdag de kredietstatus van 
Griekenland verlaagd tot ‘restric-
ted default’. De Griekse regering 
meldde vrijdag dat de private 
schuldeisers van het land akkoord 
zijn gegaan met een schuldenruil 
waarbij de helft van de Griekse 
schuldenlast werd kwijtgeschol-
den.

‘Griekenland is 
gedeeltelijk bankroet’

Den Haag Jonggehandicapten zijn 
steeds minder vaak aan het werk in 
sociale werkplaatsen. In plaats 
daarvan werken ze steeds vaker bij 
‘gewone werkgevers’. Dat zegt 
staatssecretaris Paul de Krom  van 
Sociale Zaken aan de hand van cij-
fers van uitkeringsinstantie UWV. 
Van de Wajongers werkten 26.900 
bij een ‘normale’ baas.

Jonggehandicapten 
hebben ‘gewone baan’

Den Haag Het ‘tenminste houd-
baar tot’-label moet van veel pro-
ducten verdwijnen omdat deze 
producten veel langer houdbaar 
zijn dan de datum doet vermoe-
den. Dat heeft het Voedingscen-
trum vrijdag verklaard. Door het 
wegnemen van het label wordt 
voorkomen dat mensen hun pasta 
en rijs te vroeg weggooien.

Pasta en rijst vaak
veel langer houdbaar

China had in februari een tekort op de handels-
balans van 31,5 miljard dollar. Het handelstekort 

is het grootste in China in minstens 10 jaar tijd. 

Niet helemaal Yin en Yang
De Zwitsers willen geen verlenging van hun 

vakantie van 4 naar 6 weken. Dat bleek gisteren 
uit een referendum. Slechts 33 procent is voor.

Huh?
Bij haar vervroegde pensionering cashte Janet 
Robinson, ex-baas van The New York Times, 24 
miljoen dollar aan premies en vergoedingen. 

Kassa!

De onderste la Een wekelijkse duik 
in onderzoek over de arbeidsmarkt

Eveline Domevscek

S
top er maar mee. Stop uw 
werkzaamheden voor van-
daag. Ja, ik weet dat het pas 

maandag is. Dat u misschien pas op 
weg naar uw werk bent. Dan zeg ik:  
draai om, ga naar huis en wees ge-
lukkig. Of denkt u dat u met dat 
ambitieuze gedrag gelukkig wordt? 
Nou, nee dus. Volgens manage-
mentprofessor Timothy Judge van 
de University of Notre Dame mag 
ambitie dan wel leiden tot het be-
zoeken van de betere (Amerikaan-
se) universiteiten, betere banen en 
hogere lonen, maar niet tot veel 
meer geluk. De onderzoekers volg-
den 717 mensen vanaf hun kinder-
tijd tot aan het begin van hun car-
rière. Ook al hadden de ambitieu-
zere mensen ‘het allemaal’, dit leid-
de maar in zeer beperkte mate tot 
een gelukkiger leven en zelfs tot 
een korter leven. ‘Misschien zijn 
het de investeringen die je moet 
doen in je carrière die ten koste 
gaan van die dingen die je leven 
verlengen: zoals gezond gedrag, 
stabiele relaties en uitgebreide so-
ciale netwerken’, zegt manage-
mentprofessor Timothy Judge. 

Maar als we dan toch op het 
werk zijn, dan worden we in ieder 
geval stukken gelukkiger van con-
creet taalgebruik. Volgens onder-
zoek van de universiteit van New 
York en die van Basel blijkt namelijk 
dat vage zelfstandig naamwoorden 

en werkwoorden juist twijfel op-
roepen én ergernis. Niet voor niets 
staat de top-100 van vage taal vol 
met kantoorjargon. Wat te denken 
van een ‘bilateraaltje’, een ‘mee-
ting’, ‘aftikken’, ‘een stukje employ-
ability’ of ‘een stukje empower-
ment’? 

Bovendien, als u toch uw leven 
aan het verbeteren bent: uw colle-
ga waardeert het meer als u naar 
hem of haar toeloopt dan dat u 
naar de andere kant van het ge-
bouw belt/mailt. Uitzender Rand-
stad deed onderzoek in 32 landen 
naar de meest gewaardeerde com-
municatievorm op het werk. Daar 
kwam – niet heel verrassend – per-
soonlijk contact uit. Vooral in Tur-
kije (80 procent) wil men liever een 
collega in het gezicht kunnen kij-
ken. In Noorwegen, Japan en Sin-
gapore vindt 43 procent een mailtje 
of een snel belletje ook prima. In 
India en China heeft men het vaakst 
toegang tot internet op het werk, 
en Belgen het minst vaak.  

De onderste la Kort, maar ambitieus leven

Ambitie maakt een beetje gelukkiger

....

Special Dagblad DePers 29.03.2012

Urban Living

Wilt u adverteren? 
Bel of mail voor meer informatie:

T 088 - 013 88 01  
E verkoop.depers@wegenermedia.nl 

Druk, druk, druk
Neem de Tijd. Overleven in de To 
go-maatschappij verschijnt 
donderdag 15 maart bij 
Uitgeverij Ambo.

WIL JIJ HET MAKEN
IN EUROPA?
START JE CARRIÈRE IN BRUSSEL MET
EEN MEET &GREET IN ROTTERDAM

Ambieer jij een carrière bij de Europese Unie? En heb je het idee
dat jouw talenten het beste tot hun recht komen op Europees
niveau? Dan is dit je kans!

Ga voor het programma en je aanmelding voor de Meet & Greet
naar werkenbijdeEU.nl/meetgreet.



Onderga een magische
Marokkaanse
schoonheidsbehandeling
bij Zina Rosa.

Ben je toe aan een set
nieuwe lenzen? Bespaar
met de waardebon van
123lens.nl op je eerst
volgende aankoop.

Beter leren fotograferen
in 1 avond? Doe de
Crash Course Fotografie
bij het Vondelpark Atelier!

Met verzorgde, gladde
oksels de lente in? Nu
3 IPL behandelingen
voor je oksels bij
schoonheidssalon
Shalom in Nieuw Vennep.

MELD JE AAN OP SWEETDEAL.NL en ontvang de beste deals uit jouw regio!

KOOP VANDAAG
OP SWEETDEAL.NL

55%KORTING

VOOR
€9,-

66%KORTING

VOOR
€87,50

LAAT JE HOREN
VOOR WAR CHILD

BETER EXAMENVREES DAN DOODSANGST 9-16 MAART OP RADIO 538
Dat jij dit kunt lezen, komt doordat je op school hebt gezeten. Voor jou de gewoonste zaak van de wereld, voor oorlogskinderen niet. Op dit 
moment zien 28 miljoen oorlogskinderen nooit een leraar. Omdat ze niet naar school durven, omdat ze moeten vechten of op de vlucht zijn.
 
538 voor War Child geeft je de kans om hier tegen op te treden. Met je talent. Rappen, skaten, freestylen, breakdancen, breien, het maakt 
niet uit. Doe je ding, haal geld op voor War Child, en help een oorlogskind naar school. Want ook oorlogskinderen willen hun talent kunnen 
ontwikkelen. Net als jij.

538VOORWARCHILD.NL 100% gesponsord
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GroeiGraham Smith Ontwikkelaar Webchair

Nederlanders zijn
verlegen entrepreneurs.

1
Nouschka van der Meijden
Amsterdam

’Nederland is het enige land waar dit 
zou kunnen. Nergens in de wereld 
kun je een buitenlands idee zo goed 
laten opnemen in de maatschappij’, 
zegt Graham Smith, een Canadees 
die in Nederland de Webchair ont-
wikkelde en op de markt bracht.

Een Webchair is een scherm met 
daarop een bestuurbare camera die 
ergens in een klaslokaal staat. Op het 
scherm is het hoofd te zien van een 
kind dat met een laptop op schoot 
thuis zit en de les volgt. Het systeem, 
waarvan er nu zo’n 200 in gebruik 
zijn, is bedoeld om langdurig zieke 
kinderen toch actief naar school te 
laten gaan.

‘Na een aantal dagen hebben kin-
deren het niet meer over de Webchair, 
dan zeggen ze ‘nee, dit is mijn vriend 
Johan’’, zegt Smith. Actief betrokken 
blijven bij school is essentieel vol-
gens de Canadees. ‘Op school leer je 
geen wiskunde of biologie, je leert 
sociaal te zijn, te functioneren in de 
samenleving.’  

Ondanks het feit dat de Canadees 
in het bedrijfsleven zit is hij eigenlijk 
veel meer dan een zakenman. Hij is 
kunstenaar, geeft les, begeleidt stu-
denten, werkt aan meerdere projec-
ten, en beschrijft zichzelf toch het 
liefst als een uitvinder. ‘Ik wil niet op 
kantoor zitten. Ik zit liever in het lab 
om dingen te bouwen’, zegt Smith. 
Zijn kantoor bevindt zich in een on-
dernemerscentrum waar technische 
ondernemers ideeën uitwerken. De 
hoge gang staat dan ook vol met uit-
vindingen, van aerodynamische 
vrachtwagens tot opvouwbare rol-
stoelen. Smiths lab staat tegenover 
het kleine kantoor, maar daarvan zijn 
de ramen geblindeerd. 

Geheime dienst
Het was de liefde die de uitvinder uit-
eindelijk naar Europa bracht, maar 
robots hielden hem ook aan de an-
dere kant van de wereld al bezig. Het 
prototype van de Webchair had ei-
genlijk niets met zieke kinderen te 
maken, maar was een robot genaamd 
Whilma die voor het Witte Huis 
stond. ‘Haar hoofd was een beeld-
scherm dat in verbinding stond met 
Las Vegas. Daar zaten artiesten en 
dichters die de robot bestuurden en 
zo met mensen in Washington kon-
den communiceren.’ 

Smith werd voor zijn Witte Huis-
actie bijna gearresteerd door de ge-
heime dienst, maar het leverde uit-
eindelijk ook de Webchair op. 
Professoren die met zieke kinderen 
werkten zagen Smiths project en 
vroegen hem om hulp om die kinde-
ren toch naar school te laten gaan. 

Eerst kunst, dan zaken is precies de 
volgorde waar Smith in gelooft. ‘Kun-
stenaars moeten eerst alle nieuwe 

technologie in handen krijgen, niet 
zakenmannen. Want kunstenaars la-
ten zien hoe deze technologie onze 
toekomst zal beïnvloeden, terwijl 
zakenmannen alleen maar kijken 
hoe er geld verdiend kan worden.’ 
Smith merkt dat mensen kunst en 
technologie soms moeilijk samen 
vinden gaan. ‘Maar niemand ziet Le-
onardo Da Vinci als alleen kunste-
naar of alleen uitvinder.’

Het eerste model, dat Smith in 
1996 ontwikkelde, woog meer dan 
100 kilo en kostte 50.000 euro. Het 
scherm stond toen nog daadwerke-
lijk op een stoel die achter het bureau 
van het kind kon worden geschoven. 
‘Dit werkt wel op basisscholen, maar 

op de middelbare school veranderen 
leerlingen constant van lokaal.’ Daar-
om weegt het huidige model slechts 
12 kilo, kan in een koffertje worden 
vervoerd, en kost eentiende van het 
origineel.

Het idee is dat de stoel niet alleen 
leren makkelijker maakt, maar ook 
bijdraagt aan het herstel van het kind. 
‘Het gaat om de verbinding tussen li-
chaam en geest. Depressieve en een-
zame mensen hebben een verzwakt 
immuunsysteem en dat slaat com-
pleet om als ze actief deel uitmaken 
van een sociaal netwerk’, zegt Smith. 
‘Er was een jongen met een kromme 
wervelkolom die in onmogelijke po-
sities moest worden uitgerekt. Hij lag 

ondersteboven op bed met het beeld-
scherm op de vloer, maar in de klas 
zagen ze alleen zijn hoofd. Hij had 
zich nog nooit zo normaal gevoeld.’ 

Grote buren
Smith spreekt geen woord Neder-
lands. ‘Ik vind het niveau van Engels 
een van de meest onderschatte kwali-
teiten van dit land. Immigratie is de 
sleutel tot innovatie en dat kan alleen 
als je elkaar verstaat.’ Toch zouden 
Nederlanders wel wat meer mogen 
durven. ‘Ze vinden het moeilijk om te 
zeggen dat ze ergens de beste in zijn, 
om voor gigantisch, ultra-succes te 
gaan’. Glimlachend noemt hij de Ne-
derlanders ‘verlegen entrepreneurs’, 

maar dat is iets waar de Canadezen 
thuis ook last van hebben. ‘We zijn 
allebei kleine landen omringd door 
grote buren’, legt hij uit.

De bezuinigingen in het speciaal 
onderwijs schrikken Smith niet af, hij 
gelooft juist dat de Webchair kan hel-
pen bij het integreren van kinderen 
met extra behoeftes in het speciaal 
onderwijs. Het leersysteem wordt in-
middels ook ingezet voor autistische 
kinderen. ‘We zien dat kinderen veel 
opener worden en beter communice-
ren omdat zij in controle zijn en zelf 
de camera kunnen besturen. Uitein-
delijk zijn ze zo vertrouwd met het 
contact dat ze terug naar school wil-
len’, zegt Smith. 

Als ik de juiste middelen of in-
formatie die ik op dat moment 
nodig heb, niet kan vinden.

Waar heb je een 
hekel aan?

Ik liet het hoofd van Whilma, 
een van mijn robots, explode-
ren terwijl ik geïnterviewd 
werd voor de Washington Post.

2 Wat is je grootste 
blunder?

Een 400 mm telelens voor mijn 
camera. Ik hou van het fotogra-
feren van vogels en die komen 
niet graag dichtbij.

3 Wat was je laatste 
grote aankoop?

Plan B is plan C, D, E en F. Ik heb 
altijd een serie andere plannen 
voor het geval het eerste plan 
niet werkt. In de technologi-
sche wereld kan alles misgaan, 
but the show must go on.

4 Wat is je plan B?

Kinderen zien al snel niet meer het apparaat, maar zeggen ‘dit is mijn vriend Johan’, aldus Graham Smith. GUIDO BENSCHOP

Ziek thuis zitten was 
nog nooit zo leerzaam
#Uitvinden  De Webchair zorgt dat zieke kinderen vanuit hun eigen huis 

met de laptop op schoot toch in de klas kunnen zijn. 

Het gaat goed bij de grootste producent van luxe 
auto’s ter wereld. En daarom wil BMW dit jaar 

4.000 nieuwe werknemers aannemen.

You’re hired!
‘Nederland heeft een schreeuwend gebrek aan 

techneuten’, zei cfo Peter Wennink van chip-
machinefabrikant ASML gisteren in Buitenhof.

Bètaatjes 
De Nederlandse overheidsschuld kwam onlangs 

voor het eerst boven de 400 miljard euro,
 aldus de Staatsschuldmeter van website Z24.

Lekker lenen



Dagblad De Pers Maandag 12 maart 201216

Door Mark Koster, Maarten Bloem en Persis Bekkering

Op maandag
In business
Media
Entertainment
Lifestyle

Londen Gitarist van de Rolling Sto-
nes Ronnie Wood vecht al jaren 
tegen een drankverslaving. Het 
lijkt hem nu te lukken nuchter te 
blijven. Hij staat al twee jaar lang 
droog. Volgens hem komt het 
door zijn eigen radioshow. 

Aan de Daily Express verklapt de 
64-jarige dat hij geen druppel 
meer heeft gedronken sinds zijn 
nieuwe baan. En dat hij zijn kop 
erbij wil houden, anders wordt de 
radioshow, The Ronnie Wood Show, 
een puinhoop. Volgens Wood 
krijgt hij ook energie van het ma-
ken van de radioshow.

Een van de beroemdste fans 
van zijn programma is Bob Dylan.

Radioshow maakt 
Ronnie Wood nuchter

Londen Madonna heeft een nieuw 
album te verkopen en doet inter-
views (niet met ons natuurlijk), 
maar wel met The Sun. Die roddel-
krant smeert dat belletje van tien 
minuten lekker uit. In het eerste 
deel geeft Madonna toe dat ze, ook 
al is ze stinkend rijk en vrij als een 
vogel, het soms wel moeilijk vindt 
om haar kinderen (vier stuks) al-
leen op te voeden. Zielig hè? 

Het voelt alsof haar ‘hoofd op 
het punt staat om te exploderen.’ 
Haar kopzorgen over haar kinde-
ren, Lourdes (15), Rocco (12), Da-
vid (6) en Mercy (5) zijn hetzelfde 
als die van welke werkende ge-
scheiden ouder ook.

Madonna heeft het 
moeilijk bekent ze

Elk blaadje zijn eigen
goededoelendaadje
#Kleedjes  MSM probeert zich te gedragen op een beschaafd feest van 
Résidence, dat voor het goede doel kleden heeft laten ontwerpen.

Redactie MSM
Amsterdam

Elk blaadje zijn eigen goede-doelen-
daadje, is een wetmatigheid die MSM 
altijd roept. Ook Résidence doet 
eraan, het tijdschrift dat wij altijd bij 
de tandarts lezen (want iets te high-
end voor op onze koffietafel). Aan 
hun glanzende pagina’s geen polo-
naise, roze lintjes of inzamelactie: 
passend bij hun stijl en klasse deden 
zij creatief met kleedjes. Jawel.

Creatief-met-kleedjes-feestjes zijn 
een zeer speciale soort, blijkt uit 
MSM’s sociologische observaties die 
we hier graag met u delen. We hadden 
hier ook kunnen schrijven over dat 
Playboy-feestje waar Olcay Gülsen 
non-stop een wodkafles aan haar 
snuit had (en het covermodel af-

kraakte, daar gaat je Victoria Beck-
ham-imago), maar dat is ook weer zo 
ordinair, nietwaar? 

Nee, in plaats daarvan bevonden 
wij ons in keurig gezelschap. De loca-
tie was het dure, kakstrakke Conser-
vatorium Hotel in Amsterdam, vlak 
vóór het vrijdag werd ontruimd van-
wege een sterke zwavellucht. Een per-
fecte timing om de in de wind gesto-
ken neuzen de stank te besparen. Het 
interieurtijdschrift had in samenwer-
king met tapijtdesigner Marc Janssen 
zes BN’ers gevraagd om een ‘couture’ 
kleed te ontwerpen, dat met de hand 
in Nepal is gemaakt, en nu in een op-
lage van vijf te koop is in de Marc 
Janssen-winkels. Het geld gaat naar 
stichting Care & Fair, die tegen kin-
deruitbuiting in de tapijtindustrie 
vecht. 

Prinses Margarita was er een van (die, 
passend bij haar grandeur, geen tekst 
aan het journaille gaf), naast televi-
siepresentator Humberto Tan, ac-
teurs Peter Tuinman en Tjitske Rei-
dinga, ex-model Frederique van der 
Wal en mode-illustrator Piet Paris. 
Op het onthullingsfeest liepen vier 
van de zes rond, tekst en uitleg ge-
vende over verschillende soorten zij-
de. Het hardst werd er gelachen om 
Tans grapje: ‘Ja, je kan wel een of an-
dere paradijsvogel uit Nieuw-Guinea 
afbeelden, maar ik dacht: ik heb ge-
woon een hond!’ 

We hebben ons goed vermaakt, 
tussen alleen maar nette mensen. En 
MSM was onberispelijk. Dit is een 
goedmakertje voor onze in drank 
doordrenkte stukjes van de afgelopen 
maanden. 

Margarita (rechtsboven), Piet Paris (linksonder), Humberto Tan en Peter Tuinman (rechtsonder). FOTO’S: PEPIJN LEUPEN

Met Ik Hou Van Holland scoorde Linda de Mol 2,5 
miljoen kijkers, en met Iedereen is Gek op Jack 1,5 
miljoen. Ze is de keizerin van de zaterdagavond.

Linda heerscht in het weekend
Bobbi Kristina Brown wil Kristina Houston 

genoemd worden. Whitney Houstons dochter wil 
niks meer met pa Bobby Brown te maken hebben.

Bobbi is het zat
Dick Van Dyke (86), van de medische serie Diag-

nosis Murder, is voor de derde maal getrouwd. 
Ditmaal met de visagiste Arlene Silver (40).

Dick trouwt jong

We zijn de aardappel een beetje 
zat in Nederland. Om de oer-
Hollandse Van Gogh-groente te 
redden heeft de branche topkok 
Marco Westmaas, vega-super-
held, aangesteld als ‘aardappe-
lambassadeur’.

Dag, Marco Westmaas.
‘Ik zit in mijn strandtent.’

Wij voelen met u mee. Maakt u 
zich zo’n zorgen over de pieper?
‘Zo groot is het imagoprobleem ook 
weer niet, volgens mij. Maar er 
wordt door de consument wel te 
weinig liefde in gestopt. De nieuwe 
generatie weet niet meer wat je er 
allemaal mee kunt doen, en welke 
soorten er allemaal zijn.’

In de supermarkt liggen best veel 
soorten.
‘Ik ben als liefhebber natuurlijk wat 
kritischer daarop.’

Wat gaat u eraan doen?
‘Ik zet me al langer in voor regionale 
producten. Ik vind dat we de teelt 
dicht bij huis moeten houden. Dat 
er een gezonde balans komt in de 
aardappelsector: de consument 
moet ietsje meer gaan betalen voor 
een exclusieve aardappel, en zo 
komt de passie ook weer een beetje 
terug bij de boeren.’

En hoe doet u dat concreet?
‘Door middel van guerrillamarke-

ting en receptuur. In mijn eigen res-
taurant heb ik lupine terug op de 
kaart gezet als vleesvervanger, en 
daardoor heb ik het ook landelijk 
aangejaagd. Zo doe ik dat ook met 
de aardappel.’

U bent een idealist, lijkt het.
‘Dat is de rol van alle topchefs: we 
hebben een voorbeeldfunctie. 
Vroeger kwamen twintig topkoks 
bij elkaar voor een kookdemonstra-
tie, tegenwoordig om te bespreken: 
hoe kunnen we de wereld verbete-
ren door de kracht van smaak?’

Nou vooruit, geeft u eens een 
voorbeeld van een aardappelge-
recht.
‘In mijn restaurant had ik coquilles 
met zeewier op de kaart staan. Voor 
vegetariërs heb ik dat vervangen 
door de aardappel, licht geconfijt 
en gemarineerd in zeewier. Zo 
maak je er een elegant gerecht van. 
Iedereen is er laaiend over.’

Q&A Marco Westmaas

Topkoks gaan de wereld verbeteren

Iets te schelden, huilen of te 
pluggen? Daar is de mailbox van 
MSM voor: msm@depers.nl
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Jan Smit past zich aan aan de zaal.

Als het feest is,
laat je Laura lopen.

‘De club van 27? 
Ik ben niet aan 
de coke, hè?’ 
FRANK GROELIKEN

Mark Koster
Amsterdam

De schaal met broodjes zalm gaat al 
een uur van hand tot hand in restau-
rant Old Dutch in Volendam als Jan 
Smit fashionably late binnenschrijdt. 
Hij groet de eerste persoon die hij 
ziet, kust een vrouw, wuift naar ie-
mand achter de bar, en hij stiefelt 
naar voren, naar het podium met een 
videowall, waarop in sierletters Jan 
Smit staat. De opgetrommelde pers, 
zeker vijftig personen, is in afwach-
ting van ‘iets groots’. 

Iets groots uit Volendam dan. 
Want waar internationale artiesten 
zich op zulke bijeenkomsten laten 
bijstaan door bitch-meisjes met paar-
denstaarten en walkietalkies en knip-
messende assistenten, is de lancering 
van een concertserie van ‘s lands suc-
ceszanger vooral een relaxed onder-
onsje van muziekvrienden, zijn ma-
nagement en journalistenkennissen. 

‘Meer pers hebben we niet’, zegt 
hij later op de middag met een glim-
lach, als de camera’s van Shownieuws 
en RTL Boulevard en de flitslichten 
van de fotografen zijn verdwenen, en 
hij goedgehumeurd in een hoekje 
plaatsneemt voor een interview van... 
’Oh, ja, De Pers.’ 

Hij treedt 27 en 28 oktober op in 
Ahoy, samen met Gerard Joling, 
Nick&Simon en Yes-R, om zijn derde 
lustrum als zanger te vieren. Uniek? 
Zeker. Speciaal? Niet echt.  

‘Mijn eerste optreden in Ahoy was 
met BZN’, herinnert hij zich, zo’n 
vijftien jaar geleden. Toen was hij nog 
Jantje Smit en had hij blonde haren 
en pubervet. Nu is hij afgetraind en 
maakt Nederland zich druk als hij 
een eigenwijze bril met een design-
montuur opzet als hij het songfesti-
val presenteert. Jan Smit kijkt tevre-
den terug op zijn carrière, maar zegt 
niet te zijn veranderd. ‘Ik wil vooral 
feest maken.’ 

Handjes in de lucht
Natuurlijk maakt hij wel eens uitstap-
jes naar smartlappen, reggae (met het 
schitterende Tuintje in mijn hart) of 
rap (met Yes-R in nieuwe afleverin-
gen van Tros-programma De beste 
zangers van Nederland), hij is en blijft 
de koning van de handjes in de lucht. 
‘Of ik nog met rockers ga optreden? Ik 
zie wel wat er op mijn pad komt.’ 

Niet dat hij muzikaal eenkennig is 
trouwens. Zelf luistert hij graag naar 
klassieke muziek, naar Beethoven, 
naar Bach en de liederen van Schu-
bert. ‘In de periode rond mijn optre-
dens in Duitsland heb ik veel over 
Beethoven gelezen en naar zijn mu-
ziek geluisterd. Mijn producer Tho-
mas Tol is groot liefhebber van klas-
sieke muziek. In mijn jonge jaren heb 
ik Schubert gezongen, in het kinder-
koor.’ 

En hij luistert naar Coldplay en 
bezoekt concerten van The Rolling 
Stones. Toen hij de laatste keer naar 
een optreden van The Greatest Rock 
‘n Roll band on earth ging, viel hem 

op dat de heren Angie niet zongen. 
‘Dat was jammer, vond ik.’ 

Betrekt het op zijn eigen fans. ‘Ik 
denk niet dat zij het leuk zouden vin-
den als ik Als de morgen is gekomen  
niet zou doen. Aan de andere kant: ik 
heb 14 nummer-1-hits, dan ben je al 
drie kwartier verder. Je moet kiezen.’

Het klinkt best raar uit de mond 
van een 26-jarige artiest. Waar leef-
tijdgenoten zich met twee cd’s en wat 
covers moeten behelpen, bestaat 
Smits oeuvre uit een magazijn vol 
nummers. ‘Je moet de sfeer van een 
zaal aanvoelen. Als het feest is, laat je 
Laura lopen.’ 

Nu hij met Nick en Simon op-
treedt, kan hij zelfs hits van zijn Vo-
lendamse vrienden inzetten. ‘Op de 

band staan ook de nummers van 
Nick & Simon’, lacht hij. ‘We delen 
dezelfde geluidsmensen, omdat we 
bij hetzelfde management zitten. Als 
de zaal om Rosanne gilt, dan krijgen 
ze dat.’

Hij streeft naar een clubgevoel. 
Dat dit grotendeels wordt gevormd 
door de entourage uit het vissers-
dorp, is toch deels toeval. ‘Waarop ik 
selecteer? Kun je iemand er goed bij 
hebben?’

Yes-R, even oud maar geen Volen-
dammer, noemt hij ‘geweldig’ om 
mee op te treden. ‘We zijn vooral gek 
op muziek, maar hij past ook goed in 
de groep. Met deze jongens zou ik een 
weekend weg kunnen.’ Met zelfspot: 
‘Ik zou mezelf ook uitnodigen. Je 

kunt mij er ook goed bij hebben, en 
dan niet eens als zanger per se. Daar 
zijn betere van dan ik.’ 

Volgend jaar is hij 27. Hij kijkt. ‘De 
club van 27? Daar ben ik geen lid van. 
Ik ben niet aan de coke hè’, grinnikt 
hij om de suggestie dat goede muzi-
kanten op het hoogtepunt sterven. ‘Ik 
vind het zielig wat Amy Winehouse is 
overkomen. Dat is wel een ander le-
ven. Die mensen worden tot waanzin 
gedreven.’ 

Hoe rock-‘n-roll is hij? ‘Het is Ne-
derland. Nick kwam hier net op de 
fiets aan’, zegt hij. ‘We passen zelfs op 
de kinderen van elkaar. Hij heeft een 
dochter, net als Aloys Buijs (zijn ma-
nager) en ik. De Volly Dots. Ja, dat 
wordt nog wat!’

‘Ik ken betere
zangers dan ik’

#Jubileum  Jan Smit – 26 pas,
 en toch al vijftien jaar in het vak –
 meent dat er  weinig zangers zijn

 die beter een feestje
 kunnen bouwen dan hij.

 ‘Je kunt mij er goed bij hebben.’ 

Twee uur nadat Jan Smit in 
Volendam had aangekon-
digd dat hij zijn derde lus-
trum als zanger viert met 
twee concerten, op 27 en 28 
oktober in Ahoy, waren de 
tickets voor die shows al uit-
verkocht. Op 21 oktober is er 
nu een extra concert ge-
pland, waarvoor nog kaar-
ten zijn te krijgen. ‘Ik ben blij 
met het succes.’

Driemaal Ahoy

Nog kaarten

Acteur Jon Hamm, ook wel Don Draper in
 Mad Men, heeft niets met ‘sterren’ als Paris Hilton 

en Kim Kardashian. Hij vindt ze ordinair.

Hamm haat Kardashian
Megablogger Perez Hilton heeft zich jubelend

 uitgelaten over Anouk. Vooral een hertaalversie 
van de Rihanna-hit Man Down valt in de smaak.

Perez roemt Anouk
Michiel van Erps docu I Am A Woman Now, is in 

trek op festivals. Duitsland, Italië, Israël en de VS 
willen de docu over oude transseksuelen tonen.

Van Erp in trek



Met Heldere hemel de trein in.
Reis zondag 18 maart 2012 gratis met het Boekenweekgeschenk

NS is hoofdsponsor van de Boekenweek. Daarom mag iedereen op zondag 18 maart 2012
gratis met ons mee in de tweede klas op vertoon van het Boekenweekgeschenk ‘Heldere
hemel‘ van Tom Lanoye. Dus ga snel naar de boekhandel.

Geldig voor 1 persoon, tweede klas, in alle binnenlandse treinen van NS, NS Hispeed,
Arriva, Connexxion, Syntus en Veolia.
Niet geldig in Thalys.

Lekker lezen doe je in de trein. nstijdvoorlezen.nl

Informatie over sluitingstijden,
tarieven en leveringsvoorwaarden:

Kantoor Houten
T (030) 600 74 88
E telesales.rubrieks@whm.wegener.nl

Kantoor Rijswijk
T (070) 307 84 44
E verkoop.tel@whm.wegener.nl

Persberichtjes
Persberichtjes zijn rubrieksadvertenties
in Dagblad De Pers

Regel rubrieksadvertenties
Worden geplaatst over één kolom
met één woord in hoofdletters

Millimeter rubrieks-
advertenties
Worden geplaatst over één of twee
kolommen breed, met één of meer
slagregels. Logo, foto of illustratie is
ook mogelijk.

berichtjes

DAMES OPGELET
Spreek gratis jouw adver-
tentie in en kom in contact

met leuke mannen.

Bel gratis:

0800-4122
www.provincie-dating.nl

Sexy vrouwen houden van spanning met iemand anders!

sms VREEMD + JE POSTCODE naar 5060

Eenmalig

5,00 €/chat(18+, 1:1 chat, € 5,- per chat, info: www.pdat.nl)

Zin in hete webcamsex?

WWW.CAMGENOT.NL
Kom nu snel kijken!DE HUIDIGE WAARDE VAN EEN AUTO WETEN?

sms KEN + [kenteken] naar 7575
Eenmalig

€1,50 per sms(Eenmalige dienst, € 1,50 per sms, info: www.kensms.nl.)

HOE VEILIG IS JOUW BUURT?
sms VEILIG + [postcode] naar 7575

Eenmalig

€1,50 per sms(Eenmalige dienst, € 1,50 per sms, info: www.kensms.nl.)

WETEN WAT UW HUIS WAARD IS?
sms HUIS + [postcode] en [huisnummer] naar 7575

Eenmalig
(Eenmalige dienst, € 1,50 per sms, info: www.woningwijs.nl.) 4,50 €/item

DAMES OPGELET
Spreek gratis jouw adver-
tentie in en kom in contact

met leuke mannen.

Bel gratis:

0800-4122
www.provincie-dating.nl

Familie & Relatie

IJMUIDEN en omgeving. Ik
ben Ingrid een leuke en
spontane vrouw. Ik ben op
zoek naar een lieve man
voor een serieuze relatie. In-
teresse? 0906-50.20.529 box:
425541.

Noord-HOLLAND. Hallo he-
ren ik ben een leuke vrouw
van 61 jr en zoek een leuk
contact voor gezelligheid en
om leuke dingen te doen. Bel
me 0906-50.20.529 box:
189910.

LIEVE vrouw, 50 jr. Ik ben 50
jr en ik zoek een man die
mijn nest van eenzaamheid
komt opvullen. Zullen we sa-
men leuke dingen gaan
doen? 0906-50.20.529 box:
673433.

NETTIE 66 jaar. Hoi ik ben
Nettie 66 uit Utrecht. Wat ik
zoek is een eerlijke, betrouw-
bare man. Ik zie er goed uit
en hou van theater. Jij 0906-
50.20.529 box: 783200.

INDISCHE vrouw zoekt man.
Ik ben op zoek naar een lieve
man voor een relatie. Ik hou
van vakantie, uit eten, terras-
je of gezellig thuis. 0906-
50.20.529 box: 121088.

AMSTERDAM en omgeving.
Hallo ik ben een leuke vrouw
van 47 jaar. Ik zoek een leuke
en goed uitziende voor een
serieuze relatie. Jij 0906-
50.20.529 box: 468589.

ZIN in leuk contact. Ik ben
een leuke brunette van 33
jaar. Ik zie er goed uit. Ik heb
zin in een leuk contact met
een spontane man. Jij?
0906-50.20.529 box: 313367.

LAT-relatie. Ik ben Marion 56
jaar. Ik ben op zoek naar een
vriendschappelijke relatie of
meer. Ben jij die leuke man?
Bel me 0906-50.20.529 box:
542033.

UTRECHT. Hoi mannen ik
hoop via deze weg een leuke
spontane man van 65+ te
ontmoeten. Ik heb blond kort
haar en ben 64 jr. Interesse?
0906-50.20.529 box: 166345.

LIEVE man gezocht. Hoi ik
ben een rustige en aardige
vrouw. Ik wil graag in con-
tact komen met een lieve
man voor vriendschap. Jij
0906-50.20.529 box: 113465.

Privé & Erotiek

901 Privé Lijnen

Huisvrouwtjes geven
jou alles!!!

>> 0906 - 0145 <<
Bel deze vrouwen thuis! (0,8pm)

Binnen 20 Sec LIVE! >>
0906-666.00.66 << inclusief
100 nieuwe seksverhalen!
(0,8pm)

De lekkerste tieners zitten
voor je klaar! 18+ en heet
0906-906.906.0 (0,8pm)

35cpm oudere VROUWEN
Geven Telnr. voor gratis sex.
0906-80.33

GAY-DIRECT-APART!
Jongens willen nu Sex.
0906-8011 (25 cpm).

15 cpm VROUWEN van
18 t/m 55 zoeken gratis sex...
0906-0102.

Eenz. zakenvrouw zkt wip. Ik
betaal E 150 voor anonimiteit

sms Ester naar 9060
Wie kan mij sms'en of bellen
als ik geil ben? Heb een auto

sms Vero naar 7700
Jonge moeder 30j. geldnood
uur wippen bij mij thuis E 10

sms Carla naar 6556
smsbordello.nl 18+ 150c/sms

LEKKERE meid wil xxx. Mijn
naam is Angelique een on-
deugende meid van 27 jaar.
Ik heb nu zin in een span-
nend gesprek. Ben nu aan-
wezig 0906-50.20.514 box:
962487

SPANNEND gesprek. Hoi
lekkere hete mannen, ik ben
Sandra en ik wil graag een
spannende date of een lek-
ker gesprek met je. Bel je
me? 0906-50.20.514 box:
819719

ZIN in iets leuks. Hoi met
Wilma een ondeugende
meid van 29 jaar. Ik ben op
zoek naar iets leuks en span-
nend. Weet jij wat ik wil?
0906-50.20.514 box: 938114

ANNET wil afspreken. Ik vind
het lekker om je te verwen-
nen. Ik ben dol op allerlei
hete standjes en plaatsen.
Wil jij een hete date. 0906-
50.20.514 box: 752006

ONDEUGEND en lekker. Ik
ben een hete en ondeugende
meid van 25 jr Ik ben dol op
spannende fantasieen Heb jij
een hete fantasie? Bel dan
0906-50.20.514 box: 370413

RIJPE vrouw 61 jaar. Ik ben
een lekkere blondine van 61
jaar. Ik ben lief en heel on-
deugend. Ik wil een span-
nende date. Jij ook 0906-
50.20.514 box: 347864

HETE meid wil nu. Ik ben
heel heet en ondeugend. Ik
wil je verwennen met mijn
mond. Je mag alles met mij
doen. Wil je nu? Bel dan snel
0906-50.20.514 box: 393308

HETE mannen gezocht. Hoi
met Elise ik ben op zoek naar
een lekkere man voor een
hele spannende date. Ik zie
er goed en lekker uit. 0906-
50.20.514 box: 902148

CHOCOLADE vrouwtje. Hoi
dit is LoveLovely 38 jr en
zoek mannen om mee te pra-
ten. Hou jij van chocolade,
dan moet je bij mij zijn 0906-
50.20.514 box: 322095

LEUK en gezellig. Hallo ik
ben Rosanne 28 jr. Ik zoek
een lekker gesprek en hoop
dat het op iets erotisch uit
loopt. Bel je me snel? 0906-
50.20.514 box: 791574

905 Privé Sites

501 Onroerend GoedTe Koop

544 Onroerend GoedAlgemeen

Onroerend Goed

663 Auto's Algemeen

Auto & Vervoer PERSBERICHTJES, dé plek
voor uw vraag en aanbod!

Persberichtjes,
dé plek voor uw

vraag en aanbod!
Stond uw persberichtje

er niet tussen?

PLAATS er zelf
een:

030-6007488 of 070-3078444.

140 ContactErotische dating

140 ContactRegiodating

140 ContactSMS diensten
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Uit & thuis

Washington De Amerikaanse 
markt voor videogames draait 
stukken minder goed dan in voor-
gaande jaren, meldt marktwaak-
hond NPD Group. De verkoopcij-
fers voor februari 2012 zijn 20 
procent lager dan die uit 2011: van 
1,33 miljard dollar naar 1,06 mil-
jard. De krimp treft zowel hard- als 
software, en ook downloadable en 
streaming games. 

Amerikaanse markt 
voor games krimpt

Pittsburgh Aan het in stand hou-
den van de Chinese internetcen-
suur komt nogal wat mensenwerk 
‘te pas’. Dat blijkt uit onderzoek 
van de Amerikaanse wetenschap-
per David Bamman. Hij merkte bij 
zijn onderzoek dat berichten niet 
consequent worden verwijderd. Er 
is volgens hem sprake van een ‘ge-
nuanceerde aanpak’ met een 
‘menselijke invloed’. 

Chinese censuur
is mensenwerk 

Amsterdam In de VS is opnieuw 
ophef ontstaan over de mogelijk-
heid homoseksuele relaties aan te 
gaan in het online spel Star Wars: 
The Old Republic. Twee rechts-
christelijke organisaties zijn een 
campagne gestart om gamebou-
wer Bioware ervan te overtuigen te 
stoppen met zijn ‘pro-gay propa-
ganda’. Leden wordt gevraagd Bio-
ware met brieven te bestoken.

Opnieuw ophef over 
homorelaties Star Wars

Utrecht Het gebruik van wifi in 
NS-treinen neemt snel toe, schrijft 
Webwereld. In 2011 verdubbelde 
het aantal treinen met wifi. Tege-
lijkertijd nam het aantal internet-
sessies met 450 procent toe. Elke 
maand komen er zo’n 10 nieuwe 
dubbeldeks intercity’s met wifi, 
zodat eind 2013 alle 365 interci-
ty’s die rondrijden, zijn voorzien 
van wifi.

Snelle toename van
wifi in NS-treinen

Gijs Verhoeven Projectmanager

De top-10 van de app-store
is het ultieme doel.

iPers

#Gezelschapsapps
Ogenschijnlijk saaie gezelschapsspel-
len doen het op de telefoon beter dan 
ooit. Wat is de sleutel geweest tot het 
succes van Wordfeud en de hype die 
het spel nu opvolgt: Draw Something?

Kim Vrijsen
Amsterdam

Wordfeud lijkt alweer een beetje pas-
sé. We willen nog wel eens een 
woordje leggen, maar de grootste 
hype is voorbij. Geen treinreizigers 
meer die eindeloos naar hun scherm 
turen om uiteindelijk een gelukzalig 
kreetje uit te brengen en driftig te 
gaan schuiven. Daarvoor in de plaats 
zien we mensen nu met pink of wijs-
vinger ijverig lijntjes over hun scherm 
trekken. Het zijn de fans van Draw 
Something. 

Draw Something is een op Pictio-
nairy gebaseerde app, die verscheen 
op 1 februari en nu al goed is voor 7 
miljoen downloads en 1.000 teke-
ningen per seconde. Spelers kunnen 
kiezen uit drie woorden, die ze ver-
volgens aan hun medespeler duide-
lijk proberen te maken door het 
woord te tekenen. Hiervoor heeft de 
speler aan de andere kant een balkje 
met letters, waartussen zich de letters 
bevinden die het woord vormen. 
Heeft vriendjelief dus nog niet veel 
weg van Picasso, dan nog is er kans op 
succes. Want gezelligheid staat voor-
op, bij het goed raden van een teke-
ning krijgen beide spelers evenveel 
punten in de vorm van muntjes, van 
echtelijke ruzies zul je dus geen last 
krijgen.

Het geheim
Het geheim van Wordfeud en Draw 
Something zit hem in beginsel in de 
sociale functie, zegt Gijs Verhoeven, 
projectmanager bij de Nederlandse 
app-ontwikkelaar Touchwonders. 
‘De mogelijkheid om met je vrienden 
en familie op afstand te scrabbelen 
doet het heel goed’. Via de chatfunctie 
bij Wordfeud hoeven hevige discus-
sies zoals die ontstaan tijdens spelle-
tjesavonden geen verleden tijd te zijn. 
Draw Something mist die functie, 
maar verblijdt ons met de mogelijk-
heid mee te kijken met de tekenkun-
sten van de tegenstander. Zo zijn we 
er toch een beetje bij.

De spelletjes zijn herkenbaar en 
vereenvoudigd, vertelt Verhoeven 
verder. ‘Het gaat om ouderwetse for-
mats die we allemaal kennen uit 
grootmoeders tijd, we kunnen dus 
meteen beginnen met spelen.’ Oma 
kan dus lekker meedoen. Mits in het 
bezit van een hip toestel natuurlijk.

Niet tegelijk
Verhoeven benadrukt verder dat het 
beurtgebonden spellen zijn. ‘Spelers 
hoeven niet tegelijkertijd online te 
zijn om te kunnen spelen. Hierdoor 

kan het spel blijven voortduren’. Een 
lange rij voor de kassa? Dan leggen 
we dus nog even snel een woordje. 
Voorkennis, zoals bij poker-apps of 
vooruitdenken als bij schaak is bij 
Wordfeud en Draw Something niet 
nodig. Hierdoor kunnen we het spel 
wegklikken en later heel makkelijk 
weer oppakken. Wel moeten we even 
dubben op een woord met zoveel 
mogelijk triple woordwaardes om de 
winst binnen te kunnen halen.

Hamvraag blijft hoe het kan dat 
Wordfeud en Draw Something zich 
in rap tempo onder de grote app-jon-
gens begeven, terwijl soortgelijke 

apps blijven hangen in de verdoeme-
nis. Nieuw was Draw Something na-
melijk niet. De app Charadium II 
bestond bijvoorbeeld al langer en 
hanteert exact hetzelfde principe als 
Draw Something, met positieve toe-
voeging dat het ook een Nederlandse 
versie heeft. Dit terwijl Draw Some-
thing enige kennis van de Engelse taal 
vergt, of op zijn minst een woorden-
boek binnen handbereik. 

Marketing
‘Het begint met een goed concept’, 
zegt Verhoeven, ‘vervolgens moet er 
een goede pr-campagne zijn en een 
beetje geluk’. ‘De beste reclame gaat 
natuurlijk van mond tot mond. Maar 
daarvoor moet een app al enige be-
kendheid hebben. Doel is de top-50 
van de app-store te halen. Bereik je 
vervolgens de top-10, dan ben je bin-
nen’.

Wordfeud verdween na enkele 
maanden weer naar de achtergrond. 
Ook Draw Something zal geen eeu-
wig leven leiden. App-ontwikkelaars 
weten wat we willen. Ganzenbord, 
mens-erger-je-niet, kwartet, wij zijn 
er klaar voor. 

Oma speelt meteen gezellig 
mee met Draw Something

Er zijn nu 800 miljoen Facebookgebruikers. 
In het jaar dat Facebook werd opgezet, 2004, 

waren er wereldwijd 757 miljoen internetters. 

Facebookdominantie
Sinds de lancering van de iPhone app-store 

zijn er meer dan 25 miljard apps gedownload.  
Populairste gratis app: Facebook.  

25 miljard apps
Amerikaanse Occupyers hebben een mobiele 

arcade-game ontwikkeld die in het teken staat 
van de Occupy-filosofie.

We spelen de 99%

Massaal kleuren
Gebruikers van Draw Some-
thing zorgen samen voor 1.000 
tekeningen per seconde. 

1.000

Arjan Terpstra

G
ame of the Week in de Ame-
rikaanse App-store, dat is 
voor een Nederlands iOS-

spel buitengewoon. En toch is dat 
wat er met Munch Time van het 
Amsterdamse bedrijf Gamistry aan 
de hand is: het spel rond een hon-
gerige kameleon werd een week 
lang in het zonnetje gezet in een 
van de drukst bezochte etalages ter 
wereld. 

En dat is (natuurlijk) niet zo-
maar. Munch Time heeft wat je 
noemt de X-factor om het tot een 
heel grote hit te brengen. De basis 
is eenvoudig: een hongerige kame-
leon zoekt eten, en de speler helpt 
hem daarbij door zijn tong richting 
bloemen te schieten. Die kleeft 
daaraan vast, waarna je als een 
soort Tarzan van bloem naar bloem 
op je doel (een vette worm) afgaat. 
Ook de vormgeving is lekker simpel 
gehouden: een koddige kameleon, 
heldere kleuren en als achtergrond 
vagelijk een terrarium – het draait 
hier om het spelletje, niet om hoe 
fancy pancy het er uitziet. Tel daar-
bij de leuke muziek op en de car-
toony geluidjes als er een worm 
wordt opgegeten en je weet: hier 
kan straks niemand meer omheen.

Bijzonder aan het spel is ook de 
voorgeschiedenis. Wie het spelme-
nu ziet, ziet parallellen met het 
menu van game-hit Cut the Rope 
van het Amerikaanse Chillingo. 

Daar werd Munch Time oorspron-
kelijk ook voor ontwikkeld, tot de 
Amerikanen te veel eisen aan het 
spelletje gingen stellen en Gamistry 
in het nauw kwam met het con-
cept. Dan maar niet, dacht Gamis-
try, en stak een lange kleverige tong 
uit naar Amerika door het spelletje 
zelf maar uit te geven.

Alleen al om die stoere stap zou 
elke Nederlandse iPad of iPhone-
bezitter Munch Time aan moeten 
schaffen. Maar ook om niet-natio-
nalistische redenen is dit een leuke 
aanschaf: de eerste veertig levels 
spelen als een zonnetje en zijn 
goed voor een paar uur ongecom-
pliceerd puzzelplezier. Een nieuwe 
batch aan levels is onderweg, dus 
als je klaar bent, volgt er meer. 

Game Munch Time 

Eenvoud en een koddige kameleon

Munch Time
Gamistry

Een lekker ongecompliceerd 
puzzelspel voor iedereen

Het mag hier en daar ietsje 
ingewikkelder, de puzzels.
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Citaat

Shimon Peres De Israëlische president tijdens een bezoek aan Facebook

‘Als mensen met elkaar 
beginnen te praten op sites 
als Facebook zijn ze 
verbaasd: wij zouden 
vrienden moeten worden.’ 
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Melinda Jacobs ‘Engagement designer’

Via engagement design leid je 
mensen soepel door informatie.

Arjan Terpstra
Amsterdam

‘Absoluut een trend’, noemt Wesley 
ter Haar van het Hilversumse Media-
Monks het. ‘Een hype zelfs op som-
mige punten’ zegt Melinda Jacobs 
van het Amsterdamse Flight 1337. En 
ja, het is inderdaad ‘best een vage 
term’, zegt Marc Frencken van het 
Arnhemse bedrijf InnoCrator. Het 
woord in kwestie: gamification. Een 
woord zo nieuw dat er nog geen pas-
sende Nederlandse vertaling voor is. 
Wat er ongeveer mee wordt bedoeld: 
het ‘speelser’ maken van processen, 
met behulp van methodes uit video-
games. Met ‘processen’ worden din-
gen bedoeld als hoe mensen zich op 
de werkvoer gedragen, hoe ze infor-
matie tot zich nemen, hoe ze leren et 
cetera.

Flight 1337 werkt bijvoorbeeld 
aan het ‘gamificeren’ van een website 
van verzekeraar Aegon, die mensen 
helpt hun pensioenregeling en AOW 
beter te begrijpen. Het bedrijf doet 
het ‘engagement design’: het ontwer-
pen van een structuur waardoor het 
leuk wordt (en blijft) om meer over je 

pensioenregeling te leren. Toege-
voegd zijn dingen als voortgangs-
balkjes, een heldere structuur en een 
puntensprokkelsysteem met kleine 
beloningen, bestaande uit nieuwe 
informatie. Weggehaald is een digi-
tale handleiding, die is vervangen 
door elementen die de gebruiker in-
tuïtief op weg helpen door de website 
heen. 

Leergierig
Melinda Jacobs: ‘Mensen zijn be-
hoorlijk leergierig, alleen is de infor-
matie die ze zoeken soms slecht vind-
baar. Door middel van engagement 
design leid je ze er op een soepele 
manier doorheen, zonder eerst een 
uitleg te geven van wat de gebruiker 
allemaal moet doen. Precies zoals 
een videospel doet: het spel legt het 
spel uit.’

Wesley ter Haar benoemt gamifi-
cation als: aandacht geven aan ‘de 
psychologie van waarom mensen er-
gens mee bezig willen blijven’. Zijn 
bedrijf werkt mee aan internationale 
reclamecampagnes voor grote Unile-
ver-merken als biermerk Desperados. 
Een deel van de werknemers van 

MediaMonks komt uit de games-
hoek.

 Ter Haar: ‘Er zijn veel bedrijven 
die de klok horen luiden, maar die 
geen idee hebben van de klepel. Die 
verzinnen dan iets leuks met badges 
die je kunt verzamelen of ander klein 

grut, terwijl het gaat om heel veel 
meer. Gamebouwers zijn gewend op 
een bepaalde manier te denken over 
interactie tussen gebruiker en (digi-
tale) omgeving, en bezitten een spe-
cifieke kennis die niet veel mensen 
buiten de gamesindustrie hebben.’

‘Dat mensen graag spellen spelen, is 
sociologisch interessant’, vult Marc 
Frencken aan. ‘Waarom mensen ga-
men wordt tegenwoordig gedoceerd 
aan elke game-opleiding, bij vakken 
als interaction design. Die kennis is 
bruikbaar bij andere, niet-gamege-
bonden processen.’ 

Frencken werkt aan ‘bouwblok-
ken voor docenten’: interactieve me-
dia die in het (beroeps)onderwijs 
gebruikt kunnen worden. Voor een 
grote online multiplayer, Skillmaster 
genaamd, zoekt hij op dit moment 
financiering. ‘Daarin kunnen leerlin-
gen uit het beroepsonderwijs contact 
leggen met experts uit het vak. Do-
centen kunnen in de digitale omge-
ving monitoren hoe door leerlingen 
gepresteerd wordt, terwijl leerlingen 
op een spelmanier hun vaardigheden 
vergroten.’ 

De drie voorbeelden laten de 
breedte van de term gamification 
zien, maar ook de zwakte ervan: het 
staat voor alles dat speels wordt ge-
bracht. ‘Als ik eerlijk ben, is veel van 
wat wij doen al eerder bedacht’, aldus 
Melinda Jacobs. 
‘In de commercie is het inzetten van 

spelelementen bijvoorbeeld al heel 
lang gemeengoed: denk aan spaar-
punten bij de koffie. Wat gamificati-
on nieuw maakt, is dat we in gamede-
sign steeds meer kennis opdoen over 
het gedrag van mensen in een digitale 
omgeving, die heel goed in andere 
media toepasbaar is. Met succes: kijk 
naar een sociaal medium als 
Foursquare, dat de locatie van een 
smartphonebezitter tot spel-element 
maakt.’

Tickets
Maar of het nu nieuw is of niet, gami-
fication lijkt nuttig. Flight 1337 
wordt vaak gevraagd om naar werk-
processen te kijken: hoe kunnen hu-
man resource-medewerkers het per-
soneel van hun organisatie tot betere 
prestaties verleiden? 

Jacobs: ‘We testen nu een systeem 
op onze werkvloer uit. Werknemers 
halen kleine taken van een prikbord 
en verdienen daar punten mee die je 
kunt inruilen voor tickets. Het werkt 
omdat mensen door middel van spel 
beter focussen. Het bekende ‘stapje 
extra’ dus, omdat het spelenderwijs 
gaat.’

Uit & thuis 
iPers

Voor de liefhebbers van kooivogels: de nieuwe 
Angry Birds, Angry Birds Space komt  22 maart uit 

voor iOS en Android-apparaten.

Tjilp
Gerucht:  Microsoft zou voor zijn nieuwe Xbox 

geen schijfjes meer willen gebruiken, maar alle 
entertainment via het internet laten lopen...

Hmm, interessant
‘Stadssimulator’ SimCity keert terug.

 Na jarenlange afwezigheid ligt het populaire spel 
in 2013 weer in de winkel.

If I can make it there...

Spelenderwijs een stapje meer zetten
#Games  
‘Gamification’ is 
de vaagste term in 
het handboek van 
gamebouwers. 
Vreemd, want het 
speelser maken van 
alledaagse processen 
zou wel eens de 
belangrijkste bijdrage 
van de gamesindustrie 
aan de wereld om ons 
heen kunnen zijn.

procent
Zulke getallen helpen je vol-
gens gamebouwers door een 
omgeving te navigeren. ‘Nog 15 
procent, dan heb ik De Pers uit.’

85
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Video gids

In hun volle slechte glorie 
staan de films op YouTube.

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
De Pers Nieuws Lees het laatste nieuws met de app De Pers Nieuws

De Pers digitaal

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

#DownloadVanDeDag  Muna 
heeft het als alleenstaande moeder 
niet makkelijk in de Palestijnse ge-
bieden. Als zij en haar tienerzoon 
naar Amerika mogen verhuizen, is 
de opluchting dan ook groot. Maar 
het leven blijkt ook in het droom-
land moeilijker dan verwacht. 
Want in Amerrika of Amreeka – de 
film is onder beide namen uitge-
bracht – is ze gewoon de zoveelste 
werkloze immigrant zonder rele-
vante opleiding en met bovendien 
een herkomst die haar direct ver-
dacht maakt.

Dat klinkt allemaal heel treurig, 
maar Amreeka is vooral een grappi-
ge en optimistische film, met een 
fantastische hoofdrol van de Pales-
tijnse actrice Nisreen Faour. Er 

wordt jammer genoeg af en toe 
flink gestrooid met clichés, zoals 
een vervaarlijk uitziende punker 
met een groot hart en onverwachte 
hulp van een schoolhoofd dat joods 
blijkt te zijn. Maar ondanks dat blijft 
het een fijne feelgoodfilm om te 
downloaden. 
Jorien Beukers

Vermakelijke clichés in Amreeka

#Speelfilm  Vorige week noemde de 
rubriek hiernaast Troll 2 de slechtste 
film aller tijden. Afgaande op de pu-
bliekswaardering op de Internet Mo-
vie Database (Imdb) is dat inderdaad 
het geval – ik kan geen film vinden met 
een cijfer lager dan 2,4 (op een schaal 
van 10). Maar hier zijn er nog drie die in 
de categorie ‘zo slecht dat het weer 
leuk wordt’. Met het voordeel dat ze in 
hun volle slechte glorie op YouTube 
staan, dat kijkt lekker makkelijk. Imdb-
waardering ruim onder de 4!

Cat Women of the Moon (1953). Eer-
ste maanexpeditie ooit landt op de on-
bekende achterkant, omdat de vrou-
welijke navigator voelt dat dat ’t beste 
is. Komt kolonie sexy vrouwen tegen. 
Idioot verhaal, onbeholpen acteren, 
krakkemikkige studiodecors. Met on-
zin als zwaartekracht in de ruimte, ge-
luid op de maan en een achterkant van 
de maan die altijd donker is.
Plan 9 From Outer Space (1959). Zom-

bie-grafrovers in vliegende schotels. 
Echt waar. Vreselijke teksten (‘...and 
somebody’s responsible!’), waardeloze 
montage en idiote special effects, zelfs 
voor die tijd, bijvoorbeeld frisbees als 
ufo’s.

Gymkata (1985). Een belachelijk ge-
geven: een hoofdpersoon die turnen 

met vechtsport combineert. Belache-
lijke vechtscènes ook. Tegenstanders 
die zo vriendelijk zijn tegen zijn zwaai-
ende voeten op te lopen terwijl de 
held een paardoefening doet. Heel erg 
onbedoeld heel erg komisch. 

Slecht, slechter, 
allerslechtst

03:51:00

#Animatie  Twee keer eerder waren 
ze al op VideoVolt, de digitaal verknip-
te beesten van de geschifte Britse ani-
matiefilmer Cyriak Harris. Nu doet hij 
in twee minuten de evolutie over, met 
steeds ingewikkelder gedrochten die 
uit vingers zijn opgebouwd. Een twee-
de filmpje speelt drie minuten lang 
met spinnen. 

Vingers beginnen voor zichzelf

#Documentaire  Het is heerlijk 
werk: contact met mensen, met 
nieuws, met de samenleving. Er is veel 
arbeidsvreugde, al is de veiligheid een 
punt van zorg. Moderne media maken 
het fotografen wel moeilijk, door da-
lende tarieven en piraterij. Mooie docu 
volgt een aantal prijswinnende foto-
grafen tijdens hun werk.  

Fotojournalist in actie

#Muziek  Pokey LaFarge heeft een 
rare naam, ziet eruit als een dorre 
ambtenaar en speelt ouderwetse 
countrymuziek. Maar oei wat een 
kwaliteit: korte, swingende, liedjes 
met sterke teksten vol humor, gegoten 
in arrangementen vol verrassingen. 
Zijn band is veelzijdig en hecht en de 
timing is altijd perfect. Genieten. 

Perfecte Pokey

00:04:39 00:23:28 00:23:55

BON - Kijk op koolhydraten
Hierbij bestel ik:
___ x Kijk op koolhydraten à € 11,50*

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. 
‘Kijk op koolhydraten’, Postbus 1090, 5004 BB Tilburg.

depers.nl/webwinkel
categorie / Boeken

Deze overzichtelijke en complete verzameling van voedings-
middelen en hun koolhydratenwaarde biedt een duidelijke 
handleiding voor de eter die op zijn gezondheid wil letten.  

Kijk op koolhydraten is méér dan een tabel. Het boek geeft een 
overzicht van alles wat met koolhydraten en eten en drinken te 
maken heeft!
Zowel voor diegene die wil afvallen of een dieet volgt, als voor de 
actieve sporter of mensen met diabetes.

Lezersprijs € 11,50*

* exclusief verzendkosten

Kijk op koolhydraten

#Teruggevonden  Een van de 
ordinairste Britse programma’s ooit 
was de in 1999 gestarte realityshow 
The Villa. Vier vrijgezelle jongens en 
vier vrijgezelle meisjes werden 
naar een tropische villa gebracht 
met een hele hoop drank. Een com-
puter zocht de beste matches uit, 
en aan het eind werd gekeken wie 
het met wie had gedaan en of de 
computer gelijk had gekregen. Een 
soort Oh oh Cherso avant la lettre.

Eind vorig jaar kwam er alsnog 
ook een Nederlandse versie van De 
Villa op tv. Je denkt misschien, dat 
kan nooit ordinairder dan die Britse 
sloeries en hooligans. Och... Net als 
bij Oh Oh Cherso moest een groot 
deel van de serie ondertiteld omdat 
je de deelnemers gewoon echt niet 

kon verstaan. En hé, soms heb je 
gewoon dat een deelnemer veroor-
deeld moordenaar blijkt te zijn. Die 
aflevering werd wel geschrapt. 
Maar gelukkig waren de andere 
deelnemers alleen maar erg ordi-
nair, dus kun je de overige zeven af-
leveringen terugzien op rtlgemist. 
Pamela Wilhelmus

De Villa
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ZWEEDS RAADSEL

SUDOKU � � �CRYPTOGRAM
Horizontaal:
1. Extra talent leidt tot capitulatie (8);
4. Intieme melodie? (8); 6. Tweede exem-
plaar van een toon (3); 7. Het bakje van een
kerel (4); 9. De grond is krachtig en onver-
slijtbaar (8); 10. Hooggeplaatste koning? (8).

Verticaal:
1. De resterende rand? (9); 2. Vaart dof over
de vloer (7); 3. Knap brutaal (3); 5. Onder-
houd om de sluiting langer te maken (7);
8. Dier dat het bont maakt (5).
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ZO DOET U MEE

BEL 0909-5010700 OF SMS NAAR: 3553

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

Om kans te maken op dag- of weekprijs belt u het sleutel-
woord van het Zweedse raadsel door naar 0909-5010700
(  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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WIN! DEZE WEEK:

Deze witte houten ronde
spiegel is leuk voor binnen 
en buiten. De ronde vorm
met geribbelde structuur
geeft de spiegel een leuk
accent! 

Een mooie aanvulling op uw
interieur!

Maak vijf keer kans op een puzzelpakket van Sanders!
WIN! VANDAAG:

Puzzel en win 1 van de 4 prachtige spiegels uit de
‘’Wood White’’ collectie van PTMD t.w.v. €110,-

PTMD collection® biedt een totaalconcept op het
gebied van wonen. Dit houdt in, dat een woning
volledig met PTMD artikelen kan worden ingericht
Alle producten worden in eigen beheer ontwikkeld
en hebben hierdoor die typische PTMD uitstraling:
Stoer, Sober en Sfeervol. PTMD collection® is trend-
settend, maar behoudt altijd een eigen gezicht.
Lifestyle in optima forma dus!

Door Peter Koch  ©Comichouse Oosterbeek 
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Jan ten Brink oppert hoe we talent kunnen beschermen.

De handel in talent moet 
aan banden worden gelegd.

Onderweg? Bel 0900-9292 (€0,70 p/m)
of kijk op 9292.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
Koos Jeremiasse

Selectie tijdelijke OV verstoringen: 

Amsterdam (bus)
T/m 17 mei: GVB-lijnen 18 en 247. Hal-
ten Jan Evertsenstraat/Ruijter, Jan van 
Galenstraat/Ruijterweg, Mercator-
plein en Marco Polostraat vervallen.

Schiedam (bus)
Morgen en woensdag: 
RET-lijn 54. Halten Hoofdstraat, Lange 
Nieuwstraat en Oranjestraat vervallen.

Amsterdam (tram)
Vandaag en morgen:
GVB-lijnen 1, 2, 5, 13 en 17. Halte
Centraal Station (spoor 4) vervalt.

S
top de talentenjacht! Ik kan 
geen talent meer zien. Weet 
niet meer wie wie is. Ze lij-

ken allemaal op elkaar. Niet dat 
sommigen geen talent hebben. 
Daar ligt het niet aan. Er zijn erbij 
die beter zingen dan alle juryle-
den bij elkaar. Maar verreweg de 
meeste zijn dertien in een dozijn. 
En er zijn domweg niet genoeg 
liedjes voor al die mensen. Noch 
podia, noch publiek. Het is een 
opleiding zonder baangarantie. 
En áls je al een baan krijgt, strijkt 
ome John via een wurgcontract 
ook nog eens je centjes op. De 
rest van de kandidaten verdwijnt 
allemaal in een anonieme kaar-
tenbak of, in het gunstigste ge-
val, aan de lopende band van de 
musicalfabriek. Waarvan de 
kant-en-klaarproducten zo de 
schappen van het theater in wor-
den gedonderd. Het Febo-thea-
ter. Cultuur uit de muur!

Stop de musicalfabriek! Er 
moet een wet komen waarin 
staat dat naast The Sound of Mu-
sic met Kerst er niet meer dan 1 
musical per maand mag worden 
uitgebracht. Een speciale ethi-
sche commissie zal er op moeten 
toezien dat bepaalde onderwer-
pen uit de klauwen van de musi-
cal-maffia blijven. De handel in 
talent zal drastisch aan banden 
moeten worden gelegd. En de 

verantwoordelijken zullen ter 
verantwoording moeten worden 
geroepen.

Stop De Mol! Start een anti-
talentenjachtbeweging (Occupy-
ers aller landen verenigt u!). Stop 
massaal met kijken! U heeft de
macht. Want hoge kijkcijfers is 
het enige wat het systeem in 
stand houdt. En hierbij pleit ik 
ervoor dat Het Talent door de po-
litiek tot beschermde diersoort 
wordt verklaard. Of dat er op z’n 
minst een quotum wordt inge-
steld en er dus niet meer vrijelijk 
op mag worden geschoten. Zodat 
een écht talent zijn weer bijzon-
der wordt. En zodat het niet er 
niet meer om gaat dat je be-
roemd bent, maar dat je wat kán. 
Eén ding is zeker, met ondertus-
sen, pak ’m beet, zo’n 12 miljoen 
BN’ers wordt het vanzelf weer 
bijzonder een ON’er te zijn. Zo 
langzamerhand een talent op 
zich.   

Lezerscolumn Jan ten Brink

Stop de talentenjacht! 

Droog en zacht
Het weer Vandaag en morgen

In de middag ontstaan er in het 
binnenland stapelwolken, langs de 
kust is het vrij zonnig. De tempera-
tuur ligt vanmiddag tussen 10 gra-
den in het noorden en 14 graden in 
Limburg. Er staat een zwakke tot 
matige noordwestenwind.

Vandaag
Het droge en zachte weer houdt 
voorlopig aan. Langs de kust is het 
vrij zonnig, in het binnenland ont-
staan stapelwolken. De dagen erna 
komt er meer ruimte voor de zon. 
De wind draait naar het zuidoosten 
en is overwegend zwak van kracht.

Morgen
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Van ons hoeft de trainer 

niet weg, niet nu. 
Ola Toivonen Aanvoerder PSV

#PSV
De positie van PSV-trainer Fred Rut-
ten is verder onder druk komen te 
staan. Zijn ploeg verloor gisteren bij 
NAC met 3-1. 

Redactie sport 
Amsterdam 

Zo gaat dat tegenwoordig, bij clubs 
die niet naar verwachting presteren. 
Dan moet de trainer tekst en uitleg 
geven bij de supporters. Het over-
kwam gisteren Fred Rutten, na de ne-
derlaag bij NAC Breda. De  spelersbus 
van PSV werd bij terugkomst op De 
Herdgang opgewacht door een me-
nigte boze supporters. Ze eisten het 
vertrek van trainer Fred Rutten na de 
derde nederlaag in korte tijd.

Rutten gaf, vooralsnog, geen ge-
hoor aan de oproep van de fans. Hij 
liet, direct na afloop, weten de neder-
laag eerst te laten bezinken voordat 
hij uitspraken over zijn toekomst 
doet. Tegen de boze fans in Eindho-
ven zei Rutten dat de slechte serie van 
PSV hem ook aan het hart gaat. ‘Ik zit 
bij elkaar al acht jaar bij de club. Dit 
doet me vreselijk pijn. Maar deze spe-
lers gaan nog steeds voor mij door het 
vuur en vreten het gras op.’

Gisteren, in het uitduel bij NAC 
Breda, zette Georginio Wijnaldum 
PSV in de beginfase nog wel op voor-
sprong, maar in defensief opzicht 
ging het daarna opnieuw helemaal 

mis. De verdediging is het gehele sei-
zoen al de zwakste linie van PSV. De 
laatste weken incasseerden de Eind-
hovenaren het ene na het andere 
doelpunt.

FC Twente legde de tekortkomin-
gen vorige week in het Philips Stadi-
on pijnlijk bloot (2-6), en Valencia 
deed dat donderdag in de Europa 
League nog eens over. Met 4-2 kwam 
PSV in Spanje goed weg. Ook tegen 
Feyenoord (twee doelpunten tegen) 
en FC Groningen (drie) was PSV in 

recente duels kwetsbaar.
Namens NAC scoorde Santi Kolk 

twee keer. Ook Anthony Lurling was 
trefzeker. Na afloop liet aanvoerder 
Ola Toivonen weten dat de spelers 
het vertrouwen houden in hun trai-
ner. ‘Van ons hoeft de trainer niet 
weg, niet nu.’ Volgens de Zweed heb-
ben de spelers er geen invloed op wat 
er nu gaat gebeuren met Rutten. ‘We 
moeten bij elkaar blijven. Dat is be-
langrijk en we moeten hopen dat de 
ploegen boven ons gaan verliezen.’

Ontslag dreigt voor Rutten

Basketballer J.R. Smith plaatste een foto van een 
halfnaakte vrouw op Twitter. De NBA was daar 

niet blij mee. Hij kreeg een boete van 17.000 euro. 

Foei!
Ook onze eigen Gregory van der Wiel had beter 

moeten nadenken. Hij nam het in een tweet per 
ongeluk op voor massamoordenaar Joseph Kony.

Ai!
‘Ik had Robben nog zo gezegd dat hij zijn 

brommer in de kleedkamer moest laten.’ Edson 
Braafheid na de 7-1 afstraffing tegen Bayern. 

Brommer 

Den Haag Stephen Kibet heeft gis-
teren de City Pier City loop in Den 
Haag gewonnen. De Keniaanse 
atleet liep de halve marathon in 
(officieus) 58 minuten en 53 se-
conden. Kibet liep in de slotkilo-
meter weg bij zijn landgenoot Jo-
nathan Maiyo. 

Keniaan wint CPC Loop

Columbus Met de Olympische 
Spelen in zicht groeit de vorm bij 
Michael Phelps. Het Amerikaanse 
zwemwonder zette zaterdag 
(plaatselijke tijd) bij de Colum-
bus Grand Prix de beste tijd van dit 
jaar neer op de 200 meter vlinder-
slag. Hij tikte aan in een tijd van 
1.55,32. 

Phelps snelste in GP

Berlijn De Nederlandse achtervol-
gingsploeg heeft in Berlijn de 
World Cup-finale gewonnen. Jan 
Blokhuijsen, Koen Verweij en 
Douwe de Vries bleven de Zuid-
Koreaanse schaatsers nipt voor en 
verzekerden zich daarmee tevens 
van de eindzege in het klassement.

Zege achtervolgingsploeg

Indian Wells De Schotse tennisser 
Andy Murray is al in de tweede 
ronde uitgeschakeld in Indian 
Wells. Hij ging in een uur en 40 
minuten met 6-4 6-2 onderuit te-
gen de Spanjaard Guillermo Gar-
cia-Lopez. ‘Ik miste returns, breek-
punten en dus ging het mis’, aldus 
Murray. 

Murray kan naar huis 

Fred Rutten 
moet tekst en 
uitleg gaan 
geven bij de 
supporters. ANP
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Lieuwe Westra tijdens Parijs-Nice. ‘Als ik nog naar gabbermuziek luister, dan neem ik liever de rustige hardcore.’ TIM DE WAELE

Lieuwe Westra Wielrennen 

Ik stond vaak het hele 
weekend strak.

Thijs Zonneveld
Amsterdam 

Zijn broer vroeg het hem tussen twee 
slokken bier door. Of-ie weer een 
keer mee ging fietsen. Lieuwe haalde 
zijn schouders op en zei: ‘Ach ja, 
waarom niet.’ Ze dronken er nog 
maar eentje op. Maar zonder het te 
weten begon Lieuwe Westra daar, op 
het verjaardagsfeestje van zijn 
schoonzus, aan zijn comeback.

Bij de nieuwelingen had hij ge-
koerst, en goed ook. Maar nog voor 
zijn twintigste was hij de liefde voor 
de fiets verloren. Hij schoor zijn 
hoofd in plaats van zijn benen en 
stortte zich in de gabberscene. Hak-
ken, zagen, slikken, snuiven. Aussi, 
bomberjack en Nike Airs aan, iedere 
week een hardcoreparty. Of twee. Of 
drie. Westra: ‘Ik ging van party naar 
party. Ik stond vaak het hele weekend 
strak. Volgens mij ben ik naar alle 
Thunderdomeparty’s geweest.’

Als hij niet stond te hakken, dan 
lag hij op zijn knieën – doordeweeks 
was Lieuwe stratenmaker. Het ritme 

van de drilmachine verschilde nau-
welijks van de Thunderdomebeat: 
dff-dff-dff-dff-dff-dff-dff. Mocht u 
nog eens over een straatje van straten-
maker Westra willen lopen: doe eens 
een rondje door Franeker. Daar heeft 
hij zo ongeveer het hele centrum ge-
plaveid.

Toen zijn broer hem een jaar of ze-
ven geleden vroeg of hij weer eens 
mee ging fietsen woog hij negentig 
kilo. Westra: ‘Die kilo’s zaten vooral 
in mijn bovenlichaam. Ik had een 
paar enorme armen en een stieren-
nek omdat ik de hele dag stenen tilde.’

Kotsmisselijk 
Fietsen was de eerste paar keer een 
ramp: Lieuwe was na een uur op. 
Maar de vonk sprong toch over. Hij 
besloot weer te gaan koersen. Bij zijn 
eerste wedstrijdje moest hij kotsmis-
selijk afstappen. Maar talent gaat 
nooit verloren: binnen de kortste ke-
ren hakte en zaagde hij het amateur-
peloton in stukken. Hij kreeg een 
plekje bij een klein ploegje, Krolsto-
ne. En een bijnaam: Ut Beest.

Ut Beest werd opgepikt door Vacan-
soleil, een ploeg vol met renners die 
de top bereikten via omwegen. Aan-
vankelijk blonk hij uit in zelfmoord-
aanvallen. Ontelbare uren reed hij 
alleen of vergezeld door een paar 
collega-kamikazes voor het peloton 
uit. Lieuwe: ‘Het maakt mij niet uit 
om een paar uur af te zien. Wielren-
nen is best zwaar, maar ik zit veel lie-
ver op een fiets dan op mijn knieën. 
Ik heb de andere kant van de medail-
le gezien en ervaren hoe gewone 
mensen de kost verdienen. Ik moest 
iedere morgen om zes uur mijn bed 
uit en aan de bak met straten. Doe mij 
dan maar een dagje afzien op de fiets.’

Het resultaat van zijn aanvalslust 
was op het eerste gezicht karig, maar 
als investering in de toekomst was het 
onbetaalbaar. Je wordt pas écht beter 
als je je grenzen durft op te zoeken. 
En daarom boekte hij vooruitgang – 
hij werd iedere koers, iedere maand, 
ieder jaar een stukje beter. Hij ont-
dekte dat hij kon tijdrijden. Dat hij 
soms aardig omhoog kon. Dat nie-
mand hem uit de waaier kon duwen. 

Alleen over kasseien rijden lukte niet. 
Westra: ‘Dat ligt me gewoon niet.’ Lo-
gisch wel, eigenlijk. Die schots en 
scheve stenen moeten een ex-straten-
maker pijn doen aan de ogen.

Vorig jaar, toen hij in de Ronde van 
de Algarve naast de betere klimmers 
klom en bijna alle tijdrijders klop gaf, 
besloot hij de lat nog een stukje hoger 
te leggen. Hij moest en zou een goed 
klassement rijden in Parijs-Nice. Om 
de bergetappes beter aan te kunnen 
verhuisde hij naar Spanje – in Fries-
land kun je nu eenmaal niet klim-
men.

Stampen 
In Spanje viel hij vier kilo af, leerde 
hij zichzelf aan om met een kleinere 
versnelling te klimmen en vooral: hij 
deed tijdens het trainen af en toe ook 
eens rustig aan. Vacansoleil-perschef 
Frank Kwanten: ‘Op de een of andere 
manier beseft hij nu dat hij niet altijd 
hoeft te stampen. Hij is meer ont-
spannen.’ De onrust is verdwenen. 
Het ritme is niet altijd meer honderd 
beats per minuut. Westra: ‘Als ik nog 

naar gabbermuziek luister, dan neem 
ik liever de rustige hardcore.’

Hij hoopte zich in de toptien van 
het klassement van Parijs-Nice te 
wurmen. Een paar secondes winnen 
in de tijdritten en bergop de schade 
beperken – dat was het plan. Maar 
Lieuwe versloeg zichzelf. Alweer. 
Donderdag reed hij doodleuk Ale-
jandro Valverde, Levi Leipheimer en 
Bradley Wiggins uit het wiel – berg-
op. Hij was zelf zo verrast dat hij ver-
gat de laatste vijftig meter te trappen.

In de afsluitende klimtijdrit rijdt 
hij niet voor een plekje in de toptien 
van het klassement. Hij rijdt om te 
winnen. Dat lukt net niet. De Britse 
alcoholist slash wielrenner is een 
paar seconden sneller – in de tijdrit 
én in het klassement.

Veel maakt het niet uit. Als Lieuwe 
straks weer in Spanje op zijn fiets zit, 
met de beat in zijn oren, zal hij besef-
fen dat hij zich in één week tussen de 
grote jongens heeft gefietst. Hij zal 
naar de horizon kijken en zich afvra-
gen waar het eindigt.

Niemand die het weet. 

Ut Beest verslaat zichzelf. Alweer
#Parijs-Nice  Lieuwe Westra won de koninginnenrit van Parijs-Nice en werd tweede in het eindklassement. 

Hij verraste iedereen, inclusief zichzelf. Maar dat doet hij eigenlijk al jaren.

Roberto Carlos last een rustpauze in bij Anzhi. 
Hij wil zich als trainer ontwikkelen. U kunt 
gerust zijn: zijn salaris loopt gewoon door. 

Even ertussenuit
Het Nederlands Burgemeesterselftal speelde gis-
teren op De Toekomst een wedstrijd ten bate van 

de Leprastichting. Tegenstander was oud-Ajax.  

Keten af?
Jordi Clasie heeft een tattoo voor zijn vader 

op zijn arm. Helaas met spelfout. Er staat ‘You 
are everyting in my life’. Een h vergeten dus. 

Tattoo met spelfout 
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Sport Deze nederlaag had 

niet mogen gebeuren. 
Dusan Tadic Speler FC Groningen

#Tadic 
Op de dorre akker van FC Groningen is 
Dusan Tadic (23) de enige die tot bloei 
komt. Na het seizoen vertrekt hij uit 
het noorden. ‘Hij wil graag in Neder-
land blijven voetballen.’

Stephan Wageman
Groningen 

Henk Veldmate weet nog exact wan-
neer hij Dusan Tadic voor het eerst 
zag spelen. Na lovende rapporten van 
hoofdscout Grads Fühler reisde de  
technisch manager van FC Gronin-
gen naar een jeugdwedstrijd tussen 
Servië en Roemenië. ‘Dat zijn duels 
waar zóveel talent op het veld staat. 
Dusan was er slechts één van, maar 
het werd ons al snel duidelijk dat hij 
exceptionle kwaliteiten had. Tadic is 
een voetballer die onder álle omstan-
digheden rustig blijft. Dat is een kwa-
liteit die weinig spelers hebben.’

Speurders 
Maar toen Veldmate op de tribune 
naar links keek zag hij scouts van Eu-
ropese topclubs, en als hij naar rechts 
keek speurders van andere groot-
machten die Tadic ook hadden zien 
schitteren. ‘Via ons netwerk hebben 
we contact met hem en zijn omge-
ving gelegd. We hebben hen ervan 
proberen te overtuigen dat de eredivi-
sie de beste stap in zijn carrière zou 
zijn. Hij had al een bod van een 
Spaanse club liggen, waar hij meer 
kon verdienen.’ Tadic koos voor de 
weg van de geleidelijkheid, zoals hij 
dat bij zijn volgende keuze ook zal 
doen.
FC Twente fluistert rond dat de lin-

kerspits volgend jaar in de Grolsch 
Veste zal spelen, een transfer waar een 
bedrag van rond de 7 miljoen euro 
mee zou zijn gemoeid. Veldmate ont-
kent dat de deal al beklonken is, maar 
denkt dat Tadic een verstandig besluit 
zal nemen. ‘Dusan wil graag in Ne-
derland blijven voetballen, maar dan 
wel bij een club waar hij Europees 
voetbal speelt. Dat wordt een volgen-
de stap in zijn carrière, en daarna 
volgt er nóg een stap, die naar de ab-
solute Europese top.’

Na de 1-3 nederlaag tegen Vitesse, 
waarin Tadic via een strafschop de 
enige Groningse treffer maakt, beves-
tigt de Serviër het beeld dat zijn om-
geving van hem schetst: iemand die 
zich niet laat leiden door korteter-
mijnsucces, maar een plan heeft uit-
gestippeld. ‘Voordat ik naar Gronin-
gen kwam, heb ik samen met mijn 
omgeving heel goed nagedacht wat 
het beste voor mijn ontwikkeling zou 
zijn. Dat ga ik nu weer doen. Alle be-
langrijke mensen om me heen – fa-
milie, manager, vriendin en vrienden 

– mogen hun mening geven. Daar 
luister ik naar en dan kom ik tot een 
weloverwogen keuze.’

Zo deed hij dat ook toen Veldmate 
bij hem in de huiskamer zat. ‘Ik heb 
me toen verdiept in Nederland. In het 
voetbal, maar ook in het karakter van 
de mensen. Hoe is de cultuur, hoe 
gaan ze daar met anderen om? Pas ik 
daarin? Is het goed voor mijn vrien-
din? Ja, natuurlijk heeft zij óók een 
stem in mijn carrière. Het werd me al 
snel duidelijk dat Nederland en de 
eredivisie voor mij op dat moment de 
beste oplossing waren.’

Investeren 
Vanaf de eerste dag dat Tadic in Gro-
ningen werkte, merkte iedereen bij de 
voetbalclub dat hij vooral wilde in-
vesteren in zichzelf. ‘Al snel had hij 
het respect van het hele team’, zegt 
Veldmate. ‘Op trainingen is hij vaak 
de laatste die vertrekt, doet hij nog al-
lerlei oefeningen voor zichzelf om 
het maximale uit zijn kwaliteiten te 
halen. Wat dat betreft is hij een leider, 
een voorbeeld voor anderen.’

Tegen Vitesse, dat volgens tech-
nisch directeur Ted van Leeuwen (‘Ta-
dic is de beste speler die ik in jaren in 
Nederland heb zien spelen’) ook be-
langstelling had, is de aanvaller de 
enige van wie dreiging uitgaat bij FC 
Groningen. Niettemin verliest de 
thuisploeg voor de zesde keer in de 
laatste acht duels. Tadic schudt na af-
loop mistroostig het hoofd. ‘Dit had 
niet mogen gebeuren. Ik beloof dat 
we nog harder gaan werken om deze 
slechte serie om te buigen.’ 

Niemand bij FC Groningen die 
twijfelt aan zijn woorden.

Ook mevrouw Tadic denkt 
mee over volgende club

Manolev pakte zijn tiende en elfde gele kaart van 
dit seizoen. Een record dat hij nu deelt met onder 

anderen Raymond Atteveld en Barry van Galen. 

Record 
Feyenoord en Utrecht zorgden voor een mooi eer-

betoon voor Wlodi Smolarek. Er was een minuut 
stilte en er werd met rouwbanden gespeeld. 

Kippevel 
Peter Bosz bleef opvallend rustig na de nederlaag 

van Heracles. ‘Boos ben ik alleen bij VVV-uit’,
 was zijn verklaring. Bosz werd daar weggestuurd. 

‘Petertje Cool’ 

Roda JC 3
VVV 1
Scoreverloop: 39. Yoshida 0-1, 51. 
Malki 1-1, 60. De Beule 2-1, 86. Mal-
ki 3-1. 
Arbiter: Kuipers. 
Toeschouwers: 16.333.

FC Groningen  1
Vitesse 3
Scoreverloop: 42. Van Ginkel 0-1, 
56. Van der Heijden 0-2, 68. Tadic 
1-2, 90. Havenaar 1-3. 
Arbiter: Gözübüyük. 
Toeschouwers: 22.102.

Heracles Almelo  0
ADO Den Haag  2
Scoreverloop: 5. Toornstra 0-1, 83. 
Vicento 0-2. 
Arbiter: Ketting. 
Toeschouwers: 8.402.

sc Heerenveen  4
Excelsior  2
Scoreverloop: 4. Te Vrede 0-1, 20. 
Gouweleeuw 1-1. 37. Zomer 2-1, 40. 
Dost 3-1, 71. Alberg 3-2, 77. Dost 4-2. 
Arbiter: Van Sichem. 
Toeschouwers: 25.000.

NAC  Breda  3
PSV  1
Scoreverloop: 5. Wijnaldum 0-1, 12. 
Kolk 1-1, 16. Lurling 2-1, 54. Kolk 3-1. 
Arbiter: Makkelie.  
Toeschouwers: 18.750.

Ajax  3
RKC Waalwijk  0
Scoreverloop: 26. Vertonghen 1-0, 
54. De Jong 2-0, 89. Ebecilio 3-0. 
Arbiter: Wiedemeijer. 
Toeschouwers: 51.353.

NEC  3
FC Twente  1
Scoreverloop: 44. Schöne 1-0, 50. 
Conboy 2-0, 59. Zeefuik 3-0, 77. Plet 
3-1. 
Arbiter: Wouters.  
Toeschouwers: 12.000.

Feyenoord  1
FC Utrecht  1

Scoreverloop: 6. Bakkal 1-0, 59. Van 
der Gun 1-1. 
Arbiter: Van Boekel. 
Toeschouwers: 46.000.

De Graafschap  0
AZ 2
Scoreverloop: 49. Elm 1-0, 90. 
Falkenburg 2-0. 
Arbiter: Vink. 
Toeschouwers: 12.145.

Eredivisie Uitslagen en stand

Ajax mengt zich weer in titelstrijd 

Siem de Jong viert zijn treffer. ANP

Winnaar en verliezer

Frank de Boer (Ajax)
Had zijn ploeg al weggestreept voor 
de titel. Net als vorig seizoen. En we 
weten hoe dat afliep... 

Fred Rutten (PSV)
Had plannen voor een sabbatical. 
Kan daar na de 3-1 nederlaag tegen 
NAC Breda al mee gaan beginnen.

Voetbaltaal

John van den Brom vindt
FC Groningen-uit altijd lastig. 

‘Je weet dat het 
hier kan spoken.’ 

Aandeel Ajax

Beurskoers Ajax sinds de komst 
van Johan Cruijff

07,34
3,23%

Stand
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

AZ
Ajax
FC Twente
PSV
sc Heerenveen
Feyenoord
Vitesse
Roda JC
FC Groningen
RKC Waalwijk
Heracles Almelo
NEC
NAC Breda
ADO Den Haag
FC Utrecht
VVV-Venlo
De Graafschap
Excelsior

25-52
25-49
24-48 
25-48
25-48
25-45
25-38
25-34
25-32
25-31
25-30
25-30
25-28
25-28
25-27
25-25
24-16
25-15

interlands 
Dusan Tadic droeg twee keer 
het shirt van de nationale ploeg 
van Servië. Hij debuteerde in 
en tegen Japan. 

2

In duel met Marco van Ginkel. FC Groningen verloor, ondanks een benutte penalty van Tadic, met 1-3. PICS UNITED



Dagblad De Pers Maandag 12 maart 2012 27
SportAan ja-knikkers 

heb je niets. 
Steve McClaren over zijn assistenten  

De ‘omgekeerde piramide’ van FC Twente, voor aanvang van NEC-FC Twente: Steve McClaren, Alfred Schreuder, Youri Mulder en Boudewijn Pahlplatz. PRO SHOTS

Fokko Ebbens
Nijmegen

Toen FC Twente in de zomer van 
2008 Steve McClaren voor de eerste 
keer presenteerde als de nieuwe 
hoofdtrainer, stond de regio op zijn 
kop. De komst van de Engelsman was 
een stunt. Dit was de oud-bonds-
coach van Engeland, de voormalig 
rechterhand van Alex Ferguson en 
Sven-Göran Eriksson. Nu was hij de 
eindverantwoordelijke bij FC Twen-
te, op dat moment niet meer dan een 
ambitieuze provincieclub.

Tussen alle hectiek die de komst 
van McClaren omringde, tuurde één 

man rustig en ietwat verbaasd om 
zich heen. Het was Erik ten Hag, op 
dat moment nog assistent-trainer én 
cultuurbewaker van de Enschedeërs. 
Hij oogde nauwelijks onder de in-
druk van het cv van zijn nieuwe chef. 
Reageerde zelfs gelaten op de inbreng 
van McClaren. ‘Ik weet niet of er nu 
veel verandert. Veel zal gericht zijn op 
het uitbouwen van het proces waar-
aan we als club zijn begonnen.’

Technische hart
Wie als hoofdtrainer wil slagen in En-
schede, dient zich te vereenzelvigen 
met de bepalende inbreng van de as-
sistent-trainers. Volgens voorzitter 
Joop Munsterman is het beleid van 
de club gestoeld op een omgekeerde 
piramide. De assistenten Alfred 
Schreuder, Boudewijn Pahlplatz en 
Youri Mulder vormen daarin het be-
palende ‘technische hart’ van FC 
Twente. Zij bewaken de cultuur van 
de club, zetten op technisch vlak de 
hoofdlijnen uit. En daar kun je als 
hoofdtrainer maar beter zo veel mo-
gelijk naar luisteren.

Co Adriaanse deed dat niet. Zijn 
romantische, aanvallende voetbalvi-
sie strookte niet met de controleren-
de visie van het trio assistenten. Zin 
om te luisteren had de eigenzinnige 
Adriaanse niet. Die starre houding 
luidde zijn einde in. Zodra Schreuder 

en co in december het vertrouwen in 
de oefenmeester hadden opgezegd, 
kon Adriaanse vertrekken.

Middenvelder Wout Brama om-
schreef FC Twente vanwege de grote 
inbreng van die assistenten als een 
lastige club voor een nieuwe hoofd-
trainer. De hereniging met McClaren 
was daarom een logische. Hij had tij-
dens zijn eerste dienstverband in 
Twente aangetoond wél te kunnen 
samenwerken met enkele bepalende 
co-trainers. 

FC Twente keerde met de her-
nieuwde samenwerking met McCla-
ren terug naar de oude, vertrouwde 
waarden die in 2010 in de titel had-
den geresulteerd. De hand van de 
Twentse assistenten was vorige week 
het beste zichtbaar, toen het elftal 
met een controlerende speelstijl 
overtuigend afrekende met directe 
concurrent PSV. Maar gisteren toon-
de het elftal van McClaren aan dat het 
– evenals alle andere clubs in de top 
van de eredivisie – moeite heeft week 
in week uit op hoog niveau te acteren. 
In Nijmegen was NEC veel te sterk (3-
1).

Niettemin hebben de herstelde 
verhoudingen in de technische staf 
van FC Twente weer een eenheid ge-
maakt. McClaren weet als geen ander 
hoe hij zijn assistenten in hun waar-
de kan laten. De Engelsman leerde 

van Ferguson en Eriksson de inbreng 
van alle assistenten te kanaliseren tot 
één breed gedragen beslissing. ‘Aan 
ja-knikkers heb je niets. Ze moeten de 
waarheid vertellen.’ De belangrijkste 
les van zijn twee mentoren: besluit 
vervolgens nooit overhaast. ‘Slaap er 
altijd nog een nachtje over.’

Bovendien handelt hij met zijn 
eigen ervaringen in het achterhoofd. 
McClaren vervulde jarenlang dezelf-
de rol die Schreuder, Pahlplatz en 
Mulder nu in Enschede vervullen.

Prullenbak 
In dienst van Derby County fungeer-
de hij als rechterhand van manager 
Jim Smith. In de trainerskamer van 
de club presenteerde McClaren elke 
ochtend op een grote flap-over zijn 
oefenvormen van de dag aan zijn ge-
louterde hoofdtrainer. Maar vaak nog 

voordat hij was uitgepraat, gooide 
Smith de eerste flap-over van zijn as-
sistent als een propje in de prullen-
bak. Hetzelfde gebeurde in de meeste 
gevallen met flap-over twee, drie en 
vier. Het ritueel herhaalde zich net zo 
lang totdat Smith op een training 
stuitte die hem beviel. McClaren wist 
op een gegeven moment niet beter.

Manchester United was de vol-
gende werkgever van McClaren. Tij-
dens zijn eerste werkdag meldde hij 
zich in de trainerskamer van Fergu-
son. Die keek zijn nieuwe assistent-
trainer vervolgens vol ongeloof aan. 
Wat hij in hemelsnaam in de trainers-
kamer kwam doen? McClaren gaf aan 
de oefenstof door te willen nemen. 
Maar Ferguson schudde het hoofd. 
‘Ga naar buiten en geef training!’ 

Later zou McClaren aangeven dat 
delegeren misschien wel het grootste 
geheim is achter de successen van Fer-
guson en Manchester United. ‘Fergu-
son vertrouwde zijn assistenten de 
trainingen toe, zoals hij tijdens een 
wedstrijd vertrouwt op zijn spelers.’

McClaren hanteert in Enschede 
nu het Ferguson-model. De oefenses-
sies op het veld komen grotendeels 
op het conto van zijn assistenten. Mc-
Claren delegeert en doet niet meer 
dan het bewaken van de rode draad. 
Precies zoals FC Twente dat voor 
ogen heeft.

Vertrouwen in het Ferguson-model 
#FCTwente  In de 
technische staf van 
FC Twente maken 
de assistenten de 
dienst uit. Club én 
hoofdtrainer Steve 
McClaren hebben niets 
liever.

We hoeven ons volgens FC Barcelona-
middenvelder Cesc Fabregas geen zorgen te 

maken over Arsenal. ‘Het komt allemaal goed.’

Tuurlijk...
Bobby Charlton had mooie woorden over voor 

Edwin van der Sar. ‘Hij is misschien wel de 
allerbeste die we ooit bij United hebben gehad.’ 

Aardig compliment
Klaas-Jan Huntelaar is het scoren niet verleerd.

 In de eerste wedstrijd na zijn hoofdblessure, 
tegen HSV (3-1 voor Schalke), was hij trefzeker. 

The Hunter

‘Terug op aarde’ 

FC Twente-trainer Steve 
McClaren had geen verklaring 
voor de kansloze nederlaag bij 
NEC. ‘We zijn met een harde 
knal terug op aarde. Bang!’
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Voorjaarsbloembollen
Op kleur voor u geselecteerd. Wit, blauw, roze,
oranje of geel. Diverse soorten.
Pak 30 stuks

Professionele haarföhn

Ehrmann kwark
Diverse smaken.
Kuip 125 gram

Boeren dubbel donker
of grof volkoren
Heel brood gesneden

Kipfilet

Leuk vogelhuisje
Diverse modellen.

Handsinaasappelen

1e
elders 3.98

Pampers Simply Dry
Midi, maxi, maxi+ of junior.
Pak 52 - 38 luiers

7e
elders 9.99

8e
elders 16.99

1,
elders 1.96

1R
elders 2.29

4X
elders 7.29

1·(
elders 3.59

Prijsmeting Consumentengids no
ve

m
be

r 2
01

1

4voor

• Met diffuser
• 1800Watt
• 2 Snelheden
• Cool-functie
• 3Warmte-

standen
• 2 jaar garantie

Stichting
Keurmerk

Bloembollen
Holland

Bonduelle groenten
Zak 300 of 400 gram

99
elders 1.99

Zoek uit!

Per kilo Net à 3 kilo

17
was

beurten

18
was

beurten

9,
elders 16,47

3voor

Dash
Diverse
varianten.

Grolsch
Krat 24 flesjes à 33 cl of 16 beugelflessen
à 45 cl

Hortensia
Hoogte 35/40 cm. Voor binnen en buiten.
Diverse kleuren. (excl. mand)

9R
elders 12.19

3·(
elders 6.95

3·(
elders 7.99

Krat

Voor niets gaat ‘s morgens de zon op. En voor bijna niets heb je
‘s avonds licht in je tuin. Tenminste, bij Dirk dan. Want alleen daar

vind je een Solar tuinlamp voor maar 1,99.

Gratis licht
voor een schijntje

1e
elders 3.99

RVS solar
tuinlamp
Keuze uit 3 modellen.
Hoogte 40 of 60 cm


