
Vroeger, toen ving 
oom agent nog gewoon 

boeven. Nu hangt hij de 
maatschappelijk werker 

uit. Zo zijn er agenten die een 
school geadopteerd hebben.
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Woningnood
Zo’n miljoen Chinezen in Peking wonen in onder-
grondse tunnels. De migranten uit de provincies 
uit heel China hebben geen geld voor onderdak. 

Wijntje
Mensen die relatief veel wijn drinken leven 

monogamer dan mensen die niet drinken, stellen 
onderzoekers aan de Universiteit van Leuven.   

Lekkere hengst
De Turkmeense dictator Berdymukhamedov wil 

een jaarlijkse schoonheidswedstrijd voor zijn 
paarden. Dit om het Akhal Teke-ras te promoten.

#Revolutie
De Amerikaanse gezant voor Egypte 
blijkt er een eigen agenda op na te 
houden. 

Redactie buitenland
Amsterdam

De diplomaat Frank Wisner, die na-

mens president Barack Obama in 

Caïro zit, behartigt niet alleen de be-

langen van de VS, maar ook die van 

zichzelf. Dat blijkt uit onderzoek van 

de Britse krant The Independent. 
Dit weekend baarde Wisner op-

zien door te verkondigen dat de om-

streden Egyptische president Hosni 

Mubarak koste wat kost moet aan-

blijven. De Egyptische oppositie was 

woedend, en zowel Wisner als het 

Amerikaanse ministerie van Buiten-

landse Zaken haastte zich te verkla-

ren dat de uitlatingen op persoonlijke 

titel gedaan waren.

 
Geen vraagtekens
Wisner is behalve speciaal gezant 

voor Obama ook werkzaam voor ad-

vocatenkantoor Patton Boggs. Dat 

adviseert naar eigen zeggen onder 

meer het Egyptische leger en verte-

genwoordigt de Egyptische regering 

in rechtszaken in Europa en de VS, zo 

meldt The Independent. 
Patton Boggs, dat ook enkele voor-

aanstaande Egyptische zakenfamilies 

tot zijn klanten rekent, nam Wisner 

twee jaar geleden in dienst. Noch de 

media, noch het ministerie van Bui-

tenlandse Zaken heeft ooit vraagte-

kens gezet bij deze ogenschijnlijke 

belangenverstrengeling.

Egypte-gezant 
VS werkt ook 
voor zichzelf

President Karzai wil meer zicht op alle 
ontwikkelingsprojecten in de Af-
ghaanse provincies. Dat zei hij giste-
ren in een toespraak. 

Karzai noemde met name de pro-
jecten van Europese NAVO-landen op 
lokaal niveau, waarover hij geen regie 
heeft en waarvan hij naar eigen zeg-
gen geen vruchten plukt. 

Karzai wil regie over 
ontwikkelingshulp

Bijna 99 procent van de Zuid-Soeda-
nezen wil zich afscheiden van het 
noorden. Dat blijkt uit de uitslag van 
een referendum dat in januari werd 
gehouden. President Bashir van Soe-
dan erkent de uitslag. De afscheiding 
moet een einde maken aan decennia 
burgeroorlog tussen het christelijke 
zuiden en islamitische noorden. 

President Bashir erkent 
uitslag van referendum

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 17

Dikke tranen in Rio de Janeiro. Een vlammenzee heeft een groot deel van 
Samba City in de as gelegd. Daar worden de kostuums en praalwagens voor het 
carnaval gemaakt. ‘We zijn overmand door verdriet’, zei Jorge Castanheria, 
voorzitter van de vereniging van sambascholen. FOTO: EPA

Cartoon Argus

België: geen seks tot er een regering is

#Onderwijs
Minister van Onderwijs Van Bijster-
veldt wil ‘witte’ leerlingen niet dwin-
gen naar zwarte scholen te gaan.

Redactie binnenland
Amsterdam

De PvdA, SP en GroenLinks vinden 

het ‘zorgelijk’ dat minister van On-

derwijs Marja van Bijsterveldt (CDA), 

er geen heil in ziet ‘witte’ ouders van 

overheidswege te dwingen hun kin-

deren op ‘zwarte scholen’ aan te mel-

den. 

Van Bijsterveldt zei gisteren dat ze 

niet van plan is het aantal zwarte 

scholen terug te dringen. ‘Het gaat 

mij nu vooral om de kwaliteit van het 

onderwijs en niet om de huidskleur 

van jongeren’, zei ze gisteren. Groen-

Links, de SP en de PvdA zijn teleurge-

steld dat het kabinet niet langer zijn 

beleid wil maken op basis van huids-

kleur. De PvdA sprak van een ‘zorge-

lijke’ situatie. Volgens Kamerlid Jesse 

Klaver van GroenLinks gaan jaren 

van actief beleid nu verloren. Volgens 

Van Bijsterveldt worden lopende 

projecten om spreiding te stimuleren 

niet stopgezet. Maar er zullen geen 

nieuwe projecten worden opgezet.

Zinloos
Oppositiepartij D66 is het met de 

minister eens dat ‘beleid op kleur on-

zinnig is’. ‘Wij zien net als de minister 

liever dat de kwaliteit van de scholen 

wordt verbeterd’, zei Tweede Kamer-

lid Boris van der Ham.

Minister wil inzetten op 
kwaliteit, niet op huidskleur Washington Het Amerikaanse inter-

netconcern AOL neemt de invloed-

rijke internetkrant The Huffi ngton Post 
over. Volgens de The New York Times 
bedraagt de deal 315 miljoen dollar 

(231 miljoen euro). Mediatycoon 

AOL, die begon als internetprovider, 

heeft al een aantal nieuwssites zoals 

TechCrunch en Engadget.

AOL koopt succeswebsite 
The Huffi  ngton Post

Utrecht De verkorte lerarenopleiding 

aan negen Nederlandse universitei-

ten is een succes, vermeldt een evalu-

atierapport. De opleiding begon in 

het studiejaar 2009/2010 met ruim 

driehonderd studenten. Het is een 

van de maatregelen waarmee univer-

siteiten onder meer het lerarentekort 

willen bestrijden.  

Universiteiten: verkorte 
lerarenopleiding succesvol

De verslaggever 
komt naar u toe.

Wandelend je verhaal doen is populair. Pagina 6

O
p een persconferentie 
van de 50-Pluspartij van 
Jan Nagel was ik de eni-

ge belangstellende. In de deur-
opening zei Nagel: ‘ANP heeft het 
persbericht al opgehaald.’ Daarna 
ging hij op de gang verhoopte 
gasten tegemoet staan kijken. 

Nagel heeft al veel partijen 
opgericht. Hoe vrij mensen ook 
horen te staan van eerdere glij-
partijen, het betekende niet dat 
je een nieuwe partij moest be-
ginnen, en ten behoeve van en-
kele te begeren zetels 50-plus-
sers moest wijsmaken dat zij fi -
nancieel te beklagen zijn, waar 
zij eigenlijk de rijkste generatie 
van de geschiedenis zijn, en dat 
door zichzelf ook zullen blijven.

Nagel had opnieuw iemand 
uitgedaagd voor een debat. Oude 
politiek: je hebt de ander nodig 
voor ruzie en aandacht. Reageert 
de ander niet, laat het establish-
ment je links liggen, moet je 
nieuwe politiek bedrijven, en je 
bijvoorbeeld richten op een be-
volkingsgroep. De moslims zijn 
bezet, maar waren de Chinezen 
niets voor Jan? Waar kon een 50-
plusser tegenwoordig nog een 
schnitzel krijgen – werden we zo 
langzamerhand niet knettergek 
van dat ge-wok?

Nagel kwam bij me staan. Ik 
zei: ‘Je hoeft die persconferentie 
voor mij niet door te laten gaan, 
hoor.’ ‘Ja’, zei hij. ‘Nee.’ Daarna 
liep hij naar zijn plaats. Hij ging 
het echt doen, het ging werkelijk 
gebeuren. 
Sommige delen van ons leven 

brengen we door met kleine pijn. 
Het knisperende schokje dat het 
portier bij vrieskou voor ons be-
waart, het luchtspuitje waarmee 
de tandarts speeksel van tand-
halzen blaast – oh, was dat ge-
voelig?

Toen ik na afl oop aan een bar 
om koffi  e stond te vragen, kwam 
Nagel nog vertellen dat peilers 
hem 4 procent van de Gelderse 
stemmen hadden beloofd. Ik 
lachte, ik was zo vriendelijk dat 
ik me al kon inleven in de gevoe-
lens van verraad en teleurstelling 
die hij zou ervaren als hij dit 
stukje zou lezen. 

Een hoofdredacteur zei ooit: 
‘Schrijvend moet je dezelfde zijn 
als in het echt.’ Een mooi advies, 
al wilde ik liever op straat dezelf-
de durven zijn als achter het 
toetsenbord. Het is nog niet ge-
lukt, maar mensen zijn nooit te 
oud om bij te leren.

Column Peter Middendorp

Oude politiek

Peter Middendorp doet dagelijks 
verslag vanuit de Residentie.

Hongarije ging gisteren akkoord met 
een voorstel om zijn nieuwe, omstre-
den mediawet aan te passen. Honga-
rije, tijdelijk EU-voorzitter, stond 
daartoe onder grote internationale 
druk. Door de wet zag een nieuwe in-
stantie toe of berichtgeving wel 
‘evenwichtig’ was. Hongaarse media 
en de EU noemden de wet censuur.

Hongarije past zijn nieuwe 
mediawet toch maar aan

Eerst
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In Echt-Susteren en Roerda-
len ging onlangs de cursus 
‘Politie voor burgers’ van 
start, naar Amerikaans 
voorbeeld. De cursisten le-
ren om zelf iets te doen aan 
veiligheid. Heerlen-Noord 
kent het project ‘Politiejuni-
or’: jongeren gaan op pad 
met de wijkagent om de ge-
neratiekloof te dichten. In 
uniform, maar zonder be-
voegdheden. Dan is er nog 
de ‘busverbinding’. Twee 
oude politiebussen rijden 
door Kennemerland om 
‘contacten in de wijk te ver-
stevigen en uit te breiden’. 

Projectjes

Die pet past ons 
echt allemaal

3

Julien Althuisius
Peter Wierenga 
Amsterdam

Schoenmaker, blijf bij je leest. Maar 

als de bakker het laat afweten, wie 

zorgt er dan voor vers brood? 

In Amsterdam Nieuw-West gaat 

de politie jongeren sollicitatietrai-

ning geven. Niet voor een baan bij de 

sterke arm, maar om ze een betere 

positie op de arbeidsmarkt te bieden. 

Eerder organiseerde hoofdagente en 

initiatiefnemer Jenny Lankhaar een 

reanimatietraining voor jongeren, 

omdat ze meer begrip wilde kweken 

voor ambulancepersoneel. 

Niet alleen in Amsterdam zet de 

politie zich in voor doelen die je eer-

der associeert met geitenwollen sok-

ken dan met het harde politiewerk. 

Door het hele land werpen agenten 

zich op als veredelde maatschappe-

lijk werkers. 

In diverse Haagse wijken lopen 

zogenaamde Jongeren Toezicht 

Teams (JTT) rond. Samen met de po-

litie surveilleert de JTT op straat en bij 

evenementen. Het gaat om jongeren 

tussen 16 en 23 jaar die geen baan of 

opleiding hebben. 

In Twente probeert de politie jon-

geren van de fl es vandaan te houden 

in het project met de lumineuze 

naam Alcohalt, samen met het Open-

baar Ministerie, Halt Twente en Tac-

tus Verslavingszorg. 

Even verderop, in de regio Gelder-

land-Midden, helpt de politie onder 

de noemer van ProKid kinderen on-

der de twaalf jaar die dreigen te ont-

sporen op het rechte pad. Op basis 

van bestaande informatie over spij-

belen, pesten en rondhangen op 

straat worden de risico’s ingeschat. 

Trainingspak
In Den Haag werkt de politie samen 

met de voetbalschool van ADO Den 

Haag. Resultaat: de hele voetbal-

school van de groen-gelen wordt ge-

kleed in trainingspakken en jacks van 

de ‘blauwen’. 

En o ja, overal in het land zijn er zoge-

noemde ‘schooladoptieplannen’, 

waar een agent aan kinderen uit groep 

7 en 8 lesgeeft over geweld, vandalis-

me, drugs en verkeer. 

Niet iedereen is even blij mee met 

al die projecten. Zoals Ahmed Mar-

couch. ‘Er is sowieso al schaarste aan 

blauw op straat’, briest het PvdA-Ka-

merlid. ‘De politie moet boeven 

opsporen, oppakken en opsluiten. 

Sollicitatietrainingen zijn de verant-

woordelijkheid van het ROC, of het 

stadsdeel. Het scheelt weer een avond 

opsporing van straatrovers die 

Nieuw-West onveilig maken. Burgers 

klagen al dat de politie niet eens langs 

wil komen voor een aangifte.’ 

Van veel agenten hoort hij dat ze er 

net zo over denken. ‘Alleen de pak-

kans vergroten kan het gezag van de 

politie herstellen.’

Maar de politie kan vaak niet om 

die dubbele taak heen, vindt Jaap 

Timmer, lector veiligheidsstudies aan 

Hogeschool Windesheim. ‘Een wijk-

agent die contact heeft met jeugd die 

op straat zwerft, ziet dat ze drop-outs 

dreigen te worden. Dan is het hun 

taak om het maatschappelijk werk 

daar op te wijzen. Maar vaak stuiten 

ze op een muur van bureaucratie en 

een 9-tot-5-mentaliteit.’ 

Dat zo’n agent liever zélf ingrijpt, 

dan dat hij die jongens later moet op-

pakken, begrijpt Timmer wel. ‘Juist 

van de politie willen ze nog wel eens 

iets aannemen.’ 

Cruijff 
Marcouch stelt vragen aan minister 

Opstelten (Veiligheid en Justitie). 

Eerder al verbaasde de oud-agent 

zich over de Utrechtse politie die 

straatboefjes bij de hand nam en zelfs 

de gezinsvoogd uitnodigde ‘Op zijn 

Cruijffs gezegd: iedereen moet scherp 

zijn op zijn positie. Als een agent po-

litiewerk laat vallen, kan een leraar of 

welzijnswerker dat niet overnemen.’

Toch werkt het soms prima, illu-

streert Timmer met een (overigens 

ook omstreden) project. ‘Een buurt-

regisseur in de Amsterdamse wijk 

Overtoomse Veld, waar in 1998 hef-

tige rellen plaatsvonden, liet de erg-

ste raddraaiers meubels opknappen 

voor weeshuizen in Marokko.‘ Daar-

na mochten ze mee om die te bezor-

gen. ‘Sommigen zijn dankzij dat pro-

ject op het goede pad terechtgekomen, 

met een betaalde baan.’ En daar heb-

ben ze niet eens een sollicitatiecursus 

voor hoeven volgen.

De politie is je beste ... (vul in)
#Veiligheid  De politie is je beste vriend. En je welzijnswerker, sollicitatietrainer en therapeut. 
Ze hebben geen keus, vindt de een. Onzin, zeg de ander, ze moeten gewoon boeven vangen.

Een van de vele 
projecten is Zorg 
om Jongeren: in 

Rotterdam 
treden agenten 

op als de jeugd te 
laat op straat is 

en spreken de 
ouders er op aan. 

HOLLANDSE HOOGTE

Stop politie
Twee nepagenten hebben in Friesland automobi-
listen bekeurd. De ‘agenten’ gebruikten een licht-

balk om de automobilisten van de weg te halen. 

Eerst een regering...
...dan pas seks. Zo kunnen de vrouwen van de 

onderhandelaars in de Belgische kabinetsforma-
tie hun land helpen. Zegt een Belgische senator.

Revolutionair huwelijk
Ahmed Zaafan en Ola Abdel trouwden gisteren 

op het Tahrirplein in Caïro. Ze werden luid 
toegejuicht door hun mededemonstranten. 

Ahmed Marcouch Tweede Kamerlid voor de PvdA

De politie moet boeven 
opsporen en opsluiten.
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Buitenspelen
Buiten de deur sporten is gezonder dan in het fi t-

nesscentrum, blijkt uit onderzoek. Buitensporters 
zijn minder vaak depressief en gespannen.

Welkom terug
Een 26-jarige ex-gedetineerde uit Amsterdam is 

twee uur na zijn vrijlating alweer opgepakt. Hij 
stal een laptop in een café vlak bij de gevangenis.

254 blowjobs
De Duitse prostituee Lea heeft het wereldrecord 
blowjobs verbroken. Binnen twaalf uur wist ze 

254 mannen te verwennen.

De nieuwe rechtbank, met van links naar rechts: rechter G. Jansen, voorzitter M. van Oosten en rechter J. Boeree. ANP

Amsterdam De Chinese snackbar-

houder Shu Yung Lam die vorig 

jaar juli in Amsterdam-Noord 

werd vermoord, zou betrokken 

zijn geweest bij internationale 

drugssmokkel. Dat zegt de advo-

caat van verdachte Wen L. Lam zou 

voorkomen in een omvangrijk 

drugsonderzoek van de Ameri-

kaanse justitie. Zijn dood zou een 

afrekening zijn. 

‘Snackbarhouder 
vermoord om drugs’

Amsterdam De Hogeschool van 

Amsterdam wil in discussie over 

de docent die geen vrouwenhan-

den wil schudden. Vorige week 

ontstond ophef toen bleek dat de 

docent bedrijfseconomie wegens 

zijn islamitische geloof vrouwen 

geen hand wil geven. De Amster-

damse burgemeester Eberhard 

van der Laan noemt het een on-

wenselijke situatie.

Praten over schudden 
van vrouwenhanden

Moskou Rusland dreigt deelname 

aan het nieuwe START-verdrag 

met de VS te herzien. Het verdrag, 

dat vorige week van start ging, ver-

plicht beide landen onder andere 

hun kernwapenarsenalen terug te 

brengen van 2.200 tot 1.550 kern-

koppen. Rusland ziet in de Ameri-

kaanse plannen voor raketschil-

den een bedreiging voor zijn 

kernwapenarsenaal. 

Moskou waarschuwt VS 
over raketschilden

Utrecht In tbs-kliniek Tweelanden 

in Utrecht is kinderporno gevon-

den. In een kluisje werden dvd’s 

en losse afbeeldingen met kinder-

pornografisch materiaal aange-

troffen. Alle pc’s met kleurenprin-

ters zijn in beslag genomen. Twee 

jaar geleden bleken drie veroor-

deelde pedofi elen in de Van Mes-

dag Kliniek cd-roms met kinder-

porno in hun bezit te hebben. 

Weer kinderporno in 
tbs-kliniek gevonden

Kustaw Bessems
Amsterdam

Er is in Nederland een oorlog gaande, 

taxeert Geert Wilders, en de rechts-

zaak tegen hem maakt daar deel van 

uit. 

De fractievoorzitter van de PVV zei 

dit tijdens een regiezitting in zijn pro-

ces, dat gisteren opnieuw is begon-

nen. Wilders staat daarin terecht voor 

belediging, aanzetten tot haat en aan-

zetten tot discriminatie.

‘Mijn proces staat niet op zichzelf’, 

aldus Wilders. ‘Alleen de onnozelen 

denken dat het een incident is. Door 

heel Europa, niet alleen in Neder-

land, maar in heel Europa vechten de 

multiculturalistische elites een totale 

oorlog uit tegen hun bevolkingen. 

Met als inzet de voortzetting van de 

massa-immigratie en de islamise-

ring, uiteindelijk resulterend in een 

islamitisch Europa – een Europa zon-

der vrijheid: Eurabië.’

‘Vernietiging’
Wilders meent dat ‘overal in Europa 

de lichten uitgaan’, omdat ‘overal in 

Europa de elites fungeren als bescher-

mers van een ideologie die al veertien 

eeuwen uit is op onze vernietiging’, 

terwijl ‘vrijheidslievende burgers die 

kritiek hebben op de islam worden 

bedreigd, vervolgd en gecriminali-

seerd’.

Het is niet voor het eerst dat de PVV 

oorlogstaal gebruikt. Zo suggereerde 

tweede man Martin Bosma afgelopen 

najaar dat Europa binnen afzienbare 

tijd zal moeten worden bevrijd van 

de islamitische dreiging, net als aan 

het eind van de Tweede Wereldoorlog 

van de nazi’s.

Wilders zelf zei eerder in de Twee-

de Kamer dat ‘ons veertienhonderd 

jaar geleden de oorlog is verklaard’. 

Hij gelooft dat sprake is van een ‘war-

me oorlog’ tegen de islam en nog vo-

rige week zei hij dat hij de ‘poldertali-

ban’ weg wil uit Slotervaart, Gouda 

en Kanaleneiland: ‘Laten we Neder-

land bevrijden.’

Meestal betreft de oorlogsretoriek 

de strijd die de PVV ziet tussen het 

Westen en de islam. Al heeft Wilders 

het ‘terugveroveren van zeggenschap’ 

op de elite wel eens vergeleken met de 

zeventiende eeuw, toen Nederland 

zich na de Tachtigjarige Oorlog los-

maakte van de Spanjaarden. En al 

heeft hij ‘linkse politici’ er wel eens 

van beschuldigd aan de verkeerde 

kant te staan van ‘de scheidslijnen 

van de oorlog die in Europa woedt’.

Voor het eerst verklaart hij nu zo 

ondubbelzinnig dat elites in zijn 

ogen met een ‘totale oorlog’ bezig 

zijn.

Aanzienlijke invloed
Wilders en de PVV vertegenwoordi-

gen eenzesde van het electoraat en 

oefenen als gedoogpartner van het 

VVD-CDA-kabinet aanzienlijke in-

vloed uit op het regeringsbeleid. 

Het akkoord tussen de drie partij-

en voorziet echter niet in bescher-

mende maatregelen tegen een totale 

oorlog. Evenmin is vooralsnog dui-

delijk wat de PVV in die totale oorlog 

van de bevolking zelf verwacht.

Het proces

#Islamisering  Net als in de rest van Europa vechten elites in Nederland 
een ‘totale oorlog’ uit met de bevolking, meent PVV-leider Geert Wilders.

De totale oorlog van 
de elite tegen ’t volkI

n Vrij Nederland werd on-
langs Sjoerd Kooistra gepor-
tretteerd. Over de doden niet 

dan goeds, maar dat viel nog niet 
mee. Zijn lach reserveerde hij 
voor de momenten dat hij ie-
mand een poot had uitgedraaid. 
Zijn liefste bezigheid voor het 
slapengaan was het optellen van 
de dagwinsten op een zakreken-
machine. Hoeveel miljoenen hij 
ook bezat, het bleef een ziel van 
dubbeltjes en stuivers.

Er was over twee pagina’s een 
foto afgedrukt bij het artikel, 
waarop Kooistra was afgebeeld 
in zijn villa in Ubbergen. Blijkens 
de fotocredits is het portret ge-
maakt in opdracht van het tijd-
schrift Quote. Kooistra zit op de 
bank en strekt zijn handen uit 
naar een vuurtje in de gashaard 
met imitatiehout. Door de tuin-
deuren zien we de bomen vol in 
het groen en het volle licht van 
een late zomer. Iets anders dat de 
foto dateert is een nummer van 
het tijdschrift Privé dat op de 
bank ligt. We zien er nog juist 
een hoekje van. Op de cover staat 
‘Dag lieve Saar’. Bedoeld is waar-
schijnlijk Riek Schagen, die Saar 
speelde in de serie Swiebertje. 
Riek Schagen overleed in de zo-
mer, op 14 juli 2008. Voorts staan 
er drie bossen bloemen verspreid 
door de kamer waarin de kleuren 
wit en roze overheersen; bloe-
men van de zomer. De haard is 
aangestoken voor het eff ect, de 
illusie van de zakenman die tot 
rust komt in de behaaglijkheid 
van zijn huis. Alleen: zijn das zit 
nog stevig rond zijn hals ge-
knoopt, en zijn handen zijn te ver 
bij het vuur vandaan om van de 
warmte van het vuur te profi te-
ren.

Er is meer dat de indruk van 
kunstmatigheid, van illusie 
wekt.

Kooistra bevindt zich in een 
interieur van gepolitoerd hout 
en grote lampenkappen die je 
aantreft in Amerikaanse hotel-

ketens. In de kast staan in leer 
gevatte boeken achter glas. Een 
loep zou de titels aan het licht 
brengen, maar zo’n ding bezit ik 
niet. In de hoek staan acht papie-
ren tassen met daarin onuitge-
pakte dozen vol artikelen van het 
merk Christofl e, een fabrikant 
van zilveren tafelgerei. Een open 
bureaulade toont zijn inhoud: 
lucht. De kamer wordt niet ge-
bruikt, het is een façade. In feite 
doet de woonkamer van Kooistra 
sterk denken aan de inrichting 
van hotel De Doelen in Gronin-
gen, ook in zijn bezit, waar ik vo-
rig voorjaar een nacht logeerde. 
Alles nep, van de boeken in de 
kast tot en met de schilderijen 
aan de wand. Ook het interieur 
van zijn eigen huis was dat van 
een soapserie. De foto in Vrij Ne-
derland toont de intrinsieke 
leegte van een leven in het teken 
van het telraam.

Column Tommy Wieringa

Telraam

Tommy Wieringa is auteur van 
onder meer de roman Caesarion.

De nieuwe rechtbank doet het 
hele Wildersproces over. Dat liep 
vorig jaar stuk toen Geert Wil-
ders de toenmalige rechters 
wraakte, omdat zij de schijn van 
vooringenomenheid hadden ge-
wekt. Wilders en de benadeelde 
partijen wilden alles opnieuw 
doen. Voor het OM, dat waar-
schijnlijk weer vrijspraak eist, 

had dat niet gehoeven. Maandag 
beslist de rechtbank over getui-
gen die Wilders heeft verzocht: 
van Mohammed Bouyeri - moor-
denaar van Theo van Gogh - tot 
een Iraanse ayatollah én de Am-
sterdamse raadsheer Tom Schal-
ken, die volgens Wilders heeft 
geprobeerd een getuige-des-
kundige te beïnvloeden.

Wraking

Het hele proces moet opnieuw

Alleen de onnozelen denken 
dat het een incident is.

Geert Wilders over zijn proces.
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Wiet mag niet
Een man (21) uit het Amerikaanse Connecticut is 

opgepakt, nadat hij alarmnummer 911 had gebeld 
om te vragen of hij wiet mocht verbouwen. 

Bijzondere ontdekking
NASA-ruimtetelescoop Kepler heeft zes nieuwe 

planeten ontdekt op 2.000 lichtjaar van de aarde. 
De planeten draaien rond een zonachtige ster. 

Remi
Alleenstaande mannen willen vaker settelen en 
een gezin stichten dan alleenstaande vrouwen. 
Aldus een onderzoek van New York University. 

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

Remco Tomesen
Amsterdam

Wat is de bewering?
‘Amsterdam wordt de laatste tijd weer 

witter.’ 

Wie zegt dat?
Dat zei de Amsterdamse wethouder 

Maarten van Poelgeest bij monde van 

zijn woordvoerder op 1 februari in 

Binnenlands Bestuur. Hij bevestigde 

daarmee een bericht in Het Parool, dat 

zijn conclusie weer trok op basis van 

een onderzoek van de Amsterdamse 

Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO). 

Veel media namen de ‘Amsterdam 

wordt witter’-conclusie over. 

Hoe zat het ook alweer?
Volgens de woordvoerder van de Am-

sterdamse wethouder zou het om een 

kleine ‘witte groei’ gaan. De DRO 

schrijft in het onderzoek, waar de 

wethouder zich op baseert, dat au-

tochtone vrouwen meer kinderen 

krijgen, en allochtone juist minder. 

Verder komen er meer westerse (‘wit-

te’) allochtonen in de stad, en meer 

hoogopgeleiden uit de provincie. 

Tweeverdieners met kinderen blijven 

bovendien vaker in de stad, omdat er 

meer woningen voor ze zijn in de 

wijk IJburg. 

Wat is waar?
Ja, die ontwikkelingen kloppen. En 

ja, het aantal ‘witten’ (autochtonen, 

en westerse allochtonen) is de afgelo-

pen vijf jaar gegroeid, blijkt uit statis-

tieken van de Amsterdamse Dienst 

Onderzoek en Statistiek (O+S). Met 

bijna 11.000. Alleen het aantal ‘zwar-

ten’ (niet-westerse allochtonen) is 

nóg meer toegenomen tussen 2005 

en 2010, namelijk met bijna 14.000. 

Amsterdam is in vijf jaar tijd dus 

‘zwarter’ geworden. 

Vergelijk je echter 2009 met 2010, 

dan is het aantal ‘witten’ met bijna 

6.000 toegenomen, en het aantal 

‘zwarten’ met meer dan 5.000. Vorig 

jaar is Amsterdam dus een tikje witter 

geworden. Volgens de DRO zet die 

trend waarschijnlijk door. 

 
Eindoordeel
De bewering is grotendeels waar.

Reactie
Mag je conclusies trekken over een 

kleine verandering in een jaar tijd? 

Julian Jansen van de DRO. ‘Als er 

sprake is van een trendbreuk wel. Dat 

lijkt hier het geval.’ 

Is Amsterdam de laatste tijd echt witter aan het worden?
Pinokkio

#Onroerend goed
Het rommelt in het Dakota Building in 
New York. En dat terwijl de meeste 
bewoners van dit beroemde 
appartementengebouw juist 
helemaal niet van herrie houden.

Edward Deiters
Amsterdam

Rumoer in het Dakota Building in 

New York. Een zwarte bewoner – en 

investment banker – klaagt zijn bu-

ren aan wegens discriminatie. En dan 

is er ook nog die Hollander waar iets 

mee aan de hand is.

Het in 1884 direct aan Central Park 

opgetrokken appartementengebouw 

was altijd een symbool voor elegantie 

en rijkdom. Onder de vele beroemde 

residents waren dirigent/componist 

Leonard Bernstein, actrice Judy Gar-

land en balletdanser Rudolf Nureyev. 

Ook werd hier in 1980 John Lennon 

op de stoep doodgeschoten. Zijn we-

duwe Yoko Ono bezit er nog steeds 

meerdere appartementen. 

Alleen geld is niet genoeg om bin-

nen te komen. De bewonersvereni-

ging is berucht omdat ze al vele be-

roemdheden afwees. Onder hen 

zanger Billy Joel, Kiss-rocker Gene 

Simmons, zangeres Cher en acteurs-

stel Melanie Griffi th en Antonio Ban-

deras. 

Rechter
En nu zouden de bewoners volgens 

zakenkrant The Wall Street Journal dus 

ook de donkere 45-jarige Alphonse 

‘Buddy’ Fletcher de voet hebben 

dwarsgezet. De bankier wilde een 

tweede appartement kopen, maar 

daar stak de vereniging een stokje 

voor. Onder meer door hem te vragen 

of hij dat überhaupt wel kon betalen. 

Fletcher sleept zijn veel oudere, blan-

ke, buren voor de rechter.

Wel toegelaten werden onlangs Mor-

gan-Stanley cfo Ruth Porat en haar 

man, Wall Street-advocaat Anthony 

Paduano. In 2001 was ook de Neder-

landse investeerder en onroerend-

goedtycoon Jan Dirk Paarlberg door 

de ballotage gekomen. Van een tand-

arts kocht hij voor 4,5 miljoen dollar 

een geheel in originele staat gerestau-

reerd appartement op de bel-etage. 

Witwasserij
Maar nog voor de vastgoedman ooit 

van zijn unieke pied-à-terre kon gaan 

genieten, werd hij voor fraude en wit-

wasserij tot 4,5 jaar cel veroordeeld. 

Het Openbaar Ministerie (OM) legde 

beslag op al zijn bezittingen. Deson-

danks zou het appartement volgens 

de zakenkrant nu toch voor 4,4 mil-

joen dollar verkocht zijn.

Paarlberg beaamt dat zijn apparte-

ment in het Dakota Building is ver-

kocht. De opbrengsten bivakkeren 

op een derdenrekening bij de Ameri-

kaanse justitie tot er meer duidelijk-

heid is in zijn hoger beroep. 

De opbrengst was hem gezien de 

moeilijke markt van de afgelopen tijd 

meegevallen. ‘Het was in ieder geval 

meer dan The Wall Street Journal ver-

meldde’, aldus Paarlberg.

Er is weer iets te veel nieuws rond het Dakota Building in NY

#Nota
Tweede Kamerfracties betwijfelen 
de groei in de luchtvaart die staats-
secretaris Atsma voorspelt.

Redactie binnenland
Amsterdam

Nederland krijgt zeker 580.000 vlieg-

bewegingen in 2020, zegt staatssecre-

taris van Luchtvaart Joop Atsma in 

zijn nota, waarover de Tweede Kamer 

gisteren debatteerde. 

Schiphol mag als nationale lucht-

haven 510.000 van die vluchten voor 

zijn rekening nemen. Regionale 

luchthavens als Lelystad en Eindho-

ven mogen de rest verzorgen.

Volgens diverse Tweede Kamer-

fracties is Atsma wel erg optimistisch 

over de groei van de luchtvaart. Zij 

baseren zich in hun oordeel op rap-

porten van voorgaande jaren. In 2009 

en 2010 werden respectievelijk 

391.264 en 386.319 vliegbewegingen 

gemeten op Schiphol. Volgens Chris-

tenUnie, PvdA, SP en GroenLinks en 

D66 is 580.000 vliegbewegingen in 

geen enkel geval haalbaar. 

Atsma meent dat hij niet te opti-

mistisch is, de luchtvaart zou zich nu 

al snel herstellen van de crisis en de 

prognoses zijn goed. Atsma wil prijs-

vechters laten uitwijken naar Lelystad 

of Eindhoven, waardoor Schiphol 

meer mogelijkheden krijgt voor 

luchtvaartmaatschappijen met een 

wereldwijd netwerk. Dan zou Schip-

hol een belangrijke rol in de interna-

tionale luchtvaart kunnen houden. 

Atsma is te 
optimistisch 
over luchtvaart

#Rechtszaak
WikiLeakschef Julian Assange vreest 
uitzetting naar Zweden. En daarna 
doodstraf in de VS.

Redactie buitenland
Amsterdam

Als Julian Assange naar Zweden 

wordt uitgezet, krijgt hij geen eerlijk 

proces. Dat zeiden Assanges advoca-

ten gisteren op de eerste dag van het 

proces tegen de WikiLeakschef. 

Assange wordt in Zweden beschul-

digd van verkrachting van twee vrou-

wen tijdens een bezoek aan Stock-

holm vorig jaar augustus. Hij ontkent 

de beschuldiging en zegt te willen 

meewerken aan het onderzoek door 

de Zweedse politie vanuit Engeland. 

Daar zit de Australiër sinds eind de-

cember onder huisarrest op het land-

goed van een sympathisant.

Guantanamo Bay
Volgens Assanges advocatenteam is 

de Zweedse aanklager bevooroor-

deeld en staat de gevangenis in Göte-

borg bekend om de slechte behande-

ling van buitenlanders. Bovendien 

zou het risico dat Assange aan de VS 

wordt overgedragen groot zijn. En in 

de VS wachten hem mogelijk de 

doodstraf of Guantanamo Bay, aldus 

Assanges verdediging.

De Britse rechter neemt mogelijk 

vandaag een besluit. Assange mocht 

gisteren al wel het landgoed verlaten 

en de avond en nacht doorbrengen 

bij vrienden in Londen.

Assange: 
‘Ik wil niet 
naar Zweden’

Er lijkt hier sprake van 
een trendbreuk.
Julian Jansen Dienst Ruimtelijke Ordening



6
Eerst

Republikein
De gemeente Den Haag vernoemt een straat naar 

de Amerikaanse oud-president Ronald Reagan. 
Dat wilde de VVD-gemeenteraadsfractie. 

Gorilla-tweeling
In Rwanda is een gorilla bevallen van een twee-

ling, een zeldzame gebeurtenis bij gorilla’s. De 
twee jongetjes en de moeder maken het goed. 

Luchtvervuiling
In het openbaar scheten laten is vanaf nu 

strafb aar in Malawi. Dat zegt de minister van 
Justitie: ‘Vieze winden horen op de wc.’

Sanne Rooseboom
Amsterdam

De camera fi lmt een trein, dan een 

stationshal en daar, in de verte, komt 

de verslaggever aanlopen. Hij wan-

delt naar de camera toe, vertelt over 

de problemen met het spoor en de 

NS en gebruikt daarbij zijn handen 

om belangrijke lettergrepen te bena-

drukken. Tien minuten later, in het-

zelfde achtuurjournaal, wandelt er 

weer een verslaggever. Deze door-

kruist een plein richting camera, ter-

wijl hij het heeft over WikiLeaks.

Op de BBC en CNN is het al jaren 

gewoonte: verslaggevers die op de ca-

mera afl open, pratend en serieus ges-

ticulerend met hun handen. Van 

trapjes af, langs het water, door een 

winkelstraat. Ook bij het Nederland-

se nieuws, bij de NOS, RTL en SBS6 is 

de wandeltrend er in geslopen. ‘Het is 

de Angelsaksische manier van ver-

slaggeving, waarbij de reporter de 

kijker op sleeptouw neemt’, vertelt 

Sander ’t Sas, verslaggever bij EenVan-
daag. ‘Je ziet dat wij in Nederland 

steeds meer overgaan naar dit model. 

De verslaggever wordt meer de ‘ver-

teller in beeld’ en de geïnterviewden 

krijgen een ondergeschikte(re) rol.’ 

Het is snel gegaan, vindt hij. ‘Een paar 

jaar geleden was het not done om in 

beeld je verhaal te vertellen. Een ver-

slaggever moest juist op afstand blij-

ven, eigenlijk volgens het Germaanse 

model. Nu zitten we in een tussenfa-

se. Sommige verslaggevers laten zich 

zien, andere niet.’ 

Nieuwer is beter
Voorloper in de wandeltrend is Gerri 

Eickhof van de NOS. Hij staat, hij 

wandelt, hij praat. ‘Het idee is: bewe-

gen is dynamischer, dynamischer is 

nieuwer, nieuwer is beter’, aldus Eick-

hof. ‘En wanneer je praat terwijl je 

loopt lijkt dat relaxter, wat er op zou 

kunnen duiden dat je werkelijk goed 

thuis bent in de materie. Lopen is ook 

meer van de straat, dus dichter bij de 

mensen, en dat is ook inherent beter. 

En inderdaad, het is Angelsaksisch, 

dus dan zal het ook wel goed wezen, 

daar hebben ze er allemaal immers 

veel meer verstand van. Dat is de the-

orie ongeveer.’

De praktijk is soms minder ideaal. 

In de Engelse media ziet het eeuwige 

lopen er af en toe belachelijk uit, de 

verslaggevers lopen door wind en re-

gen, negeren de winkelende mensen 

om zich heen terwijl ze luidruchtig 

hun verhaal doen. ‘In de praktijk 

werkt het soms wel en soms niet’, zegt 

Eickhof. ‘Wél wanneer je de kijkers in 

het wandelingetje meeneemt (‘hier 

beukt het water op de dijk terwijl aan 

de andere kant’ – en dan loop je over 

de dijk in dwarsrichting en wijs je zo 

wat in de verte ‘er een dorp ligt bene-

den dat waterpeil!’) En het werkt niet 

wanneer het een loze wandeling 

wordt waarbij je je afvraagt: Waar 

gaat die knaap naartoe?’ 

Walk to nowhere
Dat heet in de VS de walk to nowhere 

stand up, de wandelaar zonder doel, 

die alleen maar voor de vorm op de 

camera afl oopt, mailt Dana Rosen-

gard, hoogleraar journalistiek aan de 

Universiteit van Boston en oud-

nieuwslezer: ‘De gewone stand up, 

een verslaggever die staand zijn ver-

haal doet, is al decennia oud en komt 

uit de tijd dat mannen, altijd man-

nen, meestal in lange regenjassen, 

voor een gebouw stonden en hun 

verhaal deden. Het was het bewijs dat 

ze écht op de plek des onheils waren. 

In de loop der jaren is het staan steeds 

vaker lopen geworden, om nóg meer 

indruk te maken.’

Veel mensen denken dat het een 

vorm van ijdelheid is, zegt ’t Sas van 

EenVandaag. ‘En soms is het dat ook. 

Maar als je het goed doet, kun je ook 

een heel nieuwe, boeiende vorm van 

verslaggeving krijgen.’ 

De Britse mediatrainster Sandy 

Warr vindt het wandelen vanzelf-

sprekend. Ze traint presentatoren en 

verslaggevers voor onder meer de 

BBC, Sky News, Channel 4 and Al 

Jazeeera. ‘Ik moet het mijn studen-

ten wel leren. Het is heel lastig, lo-

pen en praten tegelijk, maar het is 

wat er op televisie van je verwacht 

wordt.’ Het gaat volgens haar om de 

band met de kijker, die je versterkt 

door op ze af te lopen. ‘Er is sterk 

psychologisch bewijs dat kijkers het 

als heel positief ervaren als je van 

links naar rechts loopt. Links associ-

eren mensen met het verleden, 

rechts is de toekomst.’ 

De walking & talking 
verslaggever komt naar u toe

#Journaal  Verslaggevers op het Nederlandse nieuws wandelen steeds vaker terwijl ze hun verhaal 
houden. Door een winkelstraat, over een pleintje, richting camera, voortdurend druk met hun 

handen bewegend. Het waait over uit de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.

Ron doorkruist het station
Ron Fresen wandelt tijdens het NOS Journaal van 20 
januari de halve Haagse stationshal door om ons te ver-
tellen over de houding van de NS bij grove vertraging. 
Wanneer volkomen noodzakelijk, beweegt hij zijn 
rechterhand voor het benadrukken van lettergrepen. 

Tanja komt de trap af
Tijdens het NOS Journaal van woensdag 26 januari 
wandelt verslaggeefster Tanja Braun vlot de trappen 
van de Rotterdamse rechtbank af terwijl ze ons vertelt 
over de Commissie Samson. Ook haar handen doen 
mee. 

Lopen is meer van de straat, 
dus dichter bij de mensen.

Gerri Eickhof Verslaggever van de NOS

Het journaal zal persoonlij-
ker en interactiever worden, 
denken de experts. 
‘Nieuwsorganisaties zijn al-
tijd bezig met manieren om 
de verslaggeving interactie-
ver te maken’, zegt Sandy 
Warr. ‘Directe peilingen, ex-
tra op te vragen informatie  
op je scherm. Het zal nog nét 
niet zo ver gaan dat we kun-
nen stemmen over de afl oop 
van een item.’

De toekomst

Hoe wilt u dat dit 
nieuws afl oopt?
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Vrolijke vrouwen
De chef van de Deutsche Bank wil meer vrouwen 
in de raad van bestuur. ‘Dan wordt die vrolijker en 

kleurrijker’, aldus Josef Ackermann. 

Tring tring
In Colombia is een 11-jarig meisje opgepakt; ze 

wilde 74 mobieltjes een gevangenis insmokkelen 
toen ze een familielid kwam opzoeken. 

Bouwstop
Bali wil een bouwstop instellen om zijn authen-

tieke kustlijn te behouden. Op het eiland verrijzen 
overal in sneltempo grote, karakterloze hotels.  

Ook vrouwen gaan de straat op in Caïro. EPA

#Op de barricaden
Jonge, oude, gesluierde en westers 
geklede vrouwen, ook zij strijden, 
voor hún nieuwe Egypte. 

Petra Janbroers
Amsterdam

‘Uit de weg jullie, *\#?%^+!’ 

schreeuwt Mariam Soliman, een 28-

jarige Egyptische beroepskeuzeadvi-

seur, zonder zichtbare angst tegen 

een rij oproeragenten. Aan het hoofd 

van een groep jonge mannen en vrou-

wen marcheert ze door de straten van 

Caïro. We zagen de beelden van vast-

besloten vrouwen, maar een vrouw 

die de leiding neemt en zich niet door 

een vent laat intimideren, zo vanzelf-

sprekend is dat niet in Egypte. Vrou-

welijke politieke leiders? Machtige 

zakenvrouwen? Rechters? Ministers? 

Doemt daar uit een ver verleden Cleo-

patra op? Werd het daarna niet oor-

verdovend stil? 

‘Ik verdedig mijn rechten’, ver-

klaarde Mariam Soliman. ‘Ik ben 

geen socialist, ik ben geen liberaal, ik 

ben geen islamist. Ik ben een doodge-

wone Egyptische vrouw die tegen on-

rechtvaardigheid en corruptie is. 

Maar moeten de mannen voor onze 

rechten vechten?’ 

Nee, daar is weinig kans op in deze 

maatschappij waar gelijke rechten 

tussen man en vrouw niet bestaan. 

De VN zetten Egypte enkele maanden 

geleden nog op de 120e plaats van 

128 landen naar gelijkheid tussen 

man en vrouw. Los van de harde cij-

fers als dat slechts 18,5 procent van 

de Egyptische vrouwen deel uitmaakt 

van de beroepsbevolking en nog 

steeds één op de twintig vrouwen 

analfabeet is, zijn er andere alarme-

rende cijfers. 

Zo denkt 58 procent van de jonge-

ren (!) dat mannen beter zijn in hun 

werk dan vrouwen en vindt 87 pro-

cent dat mannen meer recht hebben 

op een baan dan vrouwen. En 70 pro-

cent ziet liever een man dan een 

vrouw als politiek leider. 

De vrouwen van Egypte willen net als 

de mannen van Mubarak en dertig 

jaar corruptie, werkloosheid en on-

derdrukking af – maar velen zien de-

mocratie ook als de weg naar een be-

tere rechtspositie van de vrouw. 

Geen rechter
Ja, vrouwen mogen studeren en zon-

der toestemming van hun man een 

echtscheiding aanvragen (als ze dan 

wel het recht op alimentatie opge-

ven). Maar vorig jaar nog stemden 

334 van de 380 rechters – mannen – 

tegen de benoeming van vrouwen als 

rechters in de Raad die de regering 

adviseert. Vorig jaar werd pas voor de 

tweede keer een vrouw benoemd tot 

hoofd van een universiteit. En voor 

het eerst een vrouwelijke trouwamb-

tenaar. In het parlement is het ook 

huilen. Bij de laatste verkiezingen in 

2005 was slechts 1,9 procent van de 

parlementsleden vrouw.  

‘Het is tijd dat de vrouwen van 

Egypte worden bevrijd’, aldus de 79-

jarige dissidente arts en schrijfster 

Nawal el-Saadawi. ‘Wij willen recht-

vaardigheid, vrijheid en gelijkheid, 

een nieuwe grondwet zonder discri-

minatie tussen man en vrouw, of 

moslim en christen.’ Ze vecht al de-

cennia tegen vrouwenbesnijdenis, 

huiselijk geweld en de ‘sociale kan-

ker’ van seksuele intimidatie, zoals 

het Egyptische Centrum voor Vrou-

wenrechten dat noemt. 

‘Als er eenmaal democratie is, la-

ten we onze rechten niet meer afpak-

ken’, zegt een anonieme hoogleraar 

in The New York Times. ‘We maken ons 

ook geen zorgen over de Moslim-

broederschap. Misschien krijgen ze 

een plek in het parlement, maar als ze 

het laten afweten dan zijn ze de vol-

gende keer hun stemmen kwijt.’ 

De mannen in Egypte 
zullen het straks weten ook
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Jeruzalem Het Israëlische gemeen-

tebestuur van Jeruzalem gaf giste-

ren groen licht voor de bouw van 

twee apartementengebouwen in 

Oost-Jeruzalem. De Palestijnen 

reageerden woedend op het Israë-

lische plan; de woningen worden 

gebouwd in de Palestijnse wijk 

Sjeik Jarrah. De plannen moeten 

nog worden goedgekeurd door 

het Israëlische ministerie van Bin-

nenlandse Zaken. 

Nieuwe nederzettingen 
in Oost-Jeruzalem

Keulen Een Duitser die een roman-

tisch gebaar naar zijn vrouw wilde 

maken, moest dat gisteren met de 

dood bekopen. De 29-jarige man 

had een spandoek gemaakt om 

aan te geven hoe blij hij was met 

zijn tienjarige huwelijk. Maar toen 

hij het spandoek aan een viaduct 

wilde bevestigen, viel hij op de on-

derliggende autoweg. De man 

werd vervolgens overreden door 

twee auto’s. 

Liefdesverklaring 
eindigt in tragedie

Rio de Janeiro De Braziliaanse politie 

heeft met het leger negen sloppen-

wijken in de miljoenenstad Rio de 

Janeiro bezet. De actie was gericht 

tegen drugsbendes die daar de macht 

hadden. 

Aan de actie namen ruim zeshon-

derd agenten en militairen deel. Ze 

zetten hierbij circa twintig militaire 

voertuigen en een helikopter in. Er 

werden wapens, drugs en een aantal 

gestolen auto’s en motoren in beslag 

genomen. 

Eind vorig jaar was er ook een der-

gelijke actie. Tientallen mensen von-

den toen de dood door schietpartijen 

over en weer, de meesten drugsdea-

lers. Verder arresteerden de autoritei-

ten ruim honderd drugscriminelen. 

Met de acties wil Brazilië de stad 

veiliger maken voor het wereldkam-

pioenschap voetbal van 2014.

Rio krijgt grote 
opknapbeurt

Genitale verminking 

Vrouwenbesnijdenis werd in 
Egypte verboden in 2007, maar 
uit onderzoek blijkt nog altijd 
ruim de helft van de meisjes 
tussen 10 en 18 jaar deze seksu-
ele mishandeling te ondergaan.

Het is tijd dat de vrouwen 
van Egypte worden bevrijd.
Nawal el-Saadawi Dissident, arts en schrijfster

Jeroen Versteeg CEO van Sogeti 
Nederland.

Partners van De Pers praten u bij 
over ontwikkelingen op hun vak-
gebied.

V
erslaan Twitter en zijn 
vrienden Mubarak? Ik ben 
benieuwd welk antwoord 

u op bovenstaande vraag geeft. 
Zegt u ‘nee’ op deze vraag, dan 
behoort u tot de grote meerder-
heid in dit land die van mening is 
dat technologie geen regimes 
omgooit en dat enkel mensen dat 
kunnen.

Roept u ‘wellicht’, dan behoort 
u tot een kleine groep die ziet dat 
er wel degelijk een link is tussen 
het gebruik van technologie en de 
opstand in Egypte, maar het veel 
te vroeg vindt om zulke conclusies 
te trekken. Zegt u ‘ja’, dan behoort 
u tot de kleinste groep die vast-
stelt dat zonder moderne media 
er überhaupt geen sprake zou zijn 
geweest van een volksopstand en 
dat het dus wel ja moet zijn.

Professor Carlota Perez stelt 
dat zo eens in de vijftig jaar er gro-
te fundamentele veranderingen 
in de maatschappij plaatsvinden 
waar technologische en maat-
schappelijke veranderingen sa-
menkomen, waardoor uiteinde-
lijk een nieuwe ordening van de 
maatschappij ontstaat. Dit met 
alle gevolgen van dien. Zij stelt 
ook dat tijdens de omwenteling 
van de oude naar de nieuwe or-
dening er altijd een grote crisis 

plaatsvindt. En daar zitten we in 
het staartje van. Wat mij het 
meeste in haar redenatie fasci-
neert, is dat zij een link legt tus-
sen technologische (bijv. de intro-
ductie van massaproductie) en 
maatschappelijke ontwikkelin-
gen (bijv. gelijke rechten van 
mannen en vrouwen)

Toen Nederland in een ver ver 
verleden het machtigste land ter 
wereld was, kwam dat omdat we 
technologisch en maatschappe-
lijk toen in staat waren de fysieke 
handelsroutes onder controle te 
houden. Het ging daarbij primair 
om kennis, Toen de best uitgerus-
te marine de dominante ‘techno-
logie’ werd, was Nederland ge-
zien. Technologie of het nu om de 
telefoon, de eerste lopende band, 
de wasmachine, de pc of om mo-
derne media zoals Twitter gaat 
verandert dus mensen en samen-
levingen. In een bredere context 
en historisch gezien zijn de op-
roeren in Noord-Afrika straks 
wellicht heel logisch te verklaren.

Ondertussen heb ik gepro-
beerd te tellen hoeveel tweets er 
over Egypte de wereld in worden 
gegooid. Ik kom tot ergens tussen 
de 250 en 500 per seconde. En zou 
Mubarak daar nu ook van onder 
de indruk zijn? Ik zal hem even 
sms’en met die vraag..

Podium Jeroen Versteeg

Technologie verandert de samenleving
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Hoogvlieger 
Khalid Abdallah, de Brits-Egyptische 

hoofdrolspeler van de fi lm The Kite Runner over 
Afghanistan, protesteert ook op het Tahrirplein. 

Uit elkaar
Steeds meer Chinezen scheiden. In 2010 gingen
 in China zo’n twee miljoen echtparen uit elkaar. 

Dat is bijna 15 procent meer dan in 2009. 

Laagvlieger
De Russische Ezel Anapka, die afgelopen zomer 
beroemd werd door parasailend in een video te 

verschijnen, is overleden aan een hartinfarct. 

Merel van Leeuwen
Amsterdam

Zolang rechters te veel op hun eigen 

gezonde verstand en intuïtie afgaan 

en de rechtspraak niet wetenschap-

pelijk benaderen, wordt het aantal 

rechterlijke dwalingen niet minder. 

Dat stelt rechtspsycholoog Peter van 

Koppen (57) in zijn boek Overtuigend 
bewijs. Daarin haalt hij een fl ink aan-

tal voorbeelden aan van rechtszaken 

waarin volgens hem een onjuist von-

nis is geveld. Dat hij die fouten wel 

ziet en rechters niet, komt omdat hij 

die zaken heeft geanalyseerd, aldus 

Van Koppen. ‘Ik heb het bij voorbaat 

over zaken die ik goed ken. Ik kan 

aanwijzen waar het fout is gegaan, als 

de rechter daar op had gelet, had hij 

een andere beslissing genomen. Een 

rechter zal zeggen dat het om zijn 

overtuiging gaat en dat ik daar niet 

over kan oordelen. Maar ik probeer 

uit te leggen dat je er wel degelijk een 

analyse aan vast kunt knopen.’ 

Alternatief scenario
Hoogleraar rechtspsychologie Van 

Koppen treedt veelvuldig op als ge-

tuige-deskundige in strafzaken en is 

een van de bedenkers van het Project 

Gerede Twijfel waarin mogelijke 

rechterlijke dwalingen worden on-

derzocht door studenten en hun be-

geleiders. Hij heeft vele publicaties 

op zijn naam en schreef al in 2003 dat 

Cees B. ten onrechte was veroordeeld 

voor de moord op een 10-jarig meisje, 

de zaak die bekend is geworden als de 

Schiedammer parkmoord. Van Kop-

pen bleek gelijk te hebben. 

Het kan volgens hem fout gaan, om-

dat rechters zich fi xeren op het schul-

dige scenario. ‘Ze kijken of de ver-

dachte voldoet aan de tenlastelegging. 

Rechters zouden ook het alternatieve, 

onschuldige scenario moeten onder-

zoeken. Ze vinden dat eigenlijk bene-

den hun stand, terwijl de essentie van 

een schuldig scenario is dat je andere 

scenario’s verwerpt. De vraag moet 

worden beantwoord welke bewijs-

middelen het onderscheid maken 

tussen het schuldige en het onschul-

dige scenario.’ 

Rechterlijke dwalingen zijn niet 

alleen rechtszaken waarin onschuldi-

gen worden veroordeeld. Van Kop-

pen geeft voorbeelden in zijn boek 

van vrijspraken waarbij volgens hem 

wel degelijk genoeg bewijs voorhan-

den was om de verdachte te veroorde-

len. Sinds de Schiedammer park-

moord is het aantal vrijspraken 

toegenomen, van 4 naar 9 procent. 

Hij vindt dat een zorgelijke ontwik-

keling. ‘Rechters zijn voorzichtiger 

geworden. Op zich is dat prima, maar 

ze moeten ook hun werk doen. Werd 

vroeger dan 5 procent van de ver-

dachten ten onrechte veroordeeld? 

Daar geloof ik geen barst van. Ik denk 

dat de meeste gevallen zo schuldig 

zijn als de neten, maar dat het bewijs 

verkeerd geïnterpreteerd is.’

Bijscholing
Van Koppen heeft kritiek op de studie 

rechten, maar hij laat achterwege dat 

bij de SSR, het opleidingsinstituut 

van de rechterlijke organisatie, cur-

sussen worden gegeven om de kennis 

van rechters en offi cieren van justitie 

bij te spijkeren. Daar leren rechters 

hoe ze bewijs moeten beoordelen. 

Maar Van Koppen, zelf docent bij de 

SSR, heeft daar een niet al te hoge pet 

van op. ‘Rechters zijn niet verplicht 

om die bijscholing te volgen. Ik ver-

moed dat de rechters die ik op cursus 

zie meer geïnteresseerd zijn in dit 

soort dingen en je zou juist die ande-

ren willen bereiken.’

Het rechtssysteem hoeft van hem 

niet op de schop. ‘De vraag die je 

moet stellen is: als je wordt verdacht 

van een misdrijf, of je het nou hebt 

gedaan of niet, in welk land zou je 

dan het liefst voorkomen? Dan is Ne-

derland toch wel een van de toplan-

den. Mijn verhaal gaat over een 

rechtssysteem dat redelijk functio-

neert, maar waar een aantal stomme 

dingen in zit die we beter kunnen 

maken. Ik word een beetje gezien als 

een zeikerd, die wijst op de dingen 

die misgaan in het strafrecht. Daar-

om wilde ik dit keer een positief boek 

schrijven, over hoe het wel moet.’

‘Meer vrijspraken 
is zorgelijke tendens’

#Boek Rechtspsycholoog Peter van Koppen wil de rechtspraak 
wetenschappelijker maken. Dat zou een hoop ellende schelen.

‘Ik word een beetje gezien als een zeikerd.’ FRANK GROELIKEN

Rechters zijn 
voorzichtiger geworden.

Peter van Koppen Rechtspsycholoog
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Boze Venetianen
Rome heeft het Canal Grande genationaliseerd. 
Het 3.800 meter lange kanaal door het centrum 
van Venetië was tot nu toe van de Venetianen.

Luie Nederlanders
48,3 procent van de Nederlanders werkt parttime, 

Nederland heeft de meeste parttimers van 
Europa, zegt onderzoeksorganisatie Eurofound. 

Rode oortjes
Saoedische vrouwen en mannen organiseren 

sámen hulp voor slachtoff ers van een overstro-
ming in Jeddah. Gewoonlijk zijn ze gesegregeerd.

Rome Grote delen van de oogst en 

veel veehouderijen in het zuiden 

van Afrika zijn verloren gegaan. 

Dat zegt de voedsel- en landbouw-

organisatie (FAO) van de VN. 

Botswana, Lesotho, Mozambique, 

Namibië, Zambia, Zimbabwe en 

Zuid-Afrika hebben zwaar geleden 

onder overstromingen en zware 

regenval. 

Voedseltekorten dreigen 
in zuiden van Afrika

Aalsmeer Bloemenveilingen van 

FloraHolland gaan uit van een 

topomzet de komende week. In 

verband met Valentijnsdag vol-

gende week maandag rekenen ze 

op de verkoop van 100 miljoen 

rozen, 100 miljoen tulpen en nog 

eens 100 miljoen andere bloemen, 

naast 20.000 kamerplanten. Dé 

kleur van de week is... rood. 

Vooral de rode roos 
is weer populair

Amsterdam Het Boekenweek-

geschenk is er dit jaar voor het 

eerst ook als e-book. Mensen krij-

gen een code waarmee ze het boek 

kunnen downloaden. Het Boe-

kenweekgeschenk is De Kraai van 

de Iraanse schrijver Kader Abdo-

lah. De Boekenweek begint vol-

gende maand. 

Boekenweekgeschenk 
nu ook als e-book

Bethlehem Het Palestijnse Gezag 

heeft gisteren formeel voorgesteld 

om de Geboortekerk in Bethle-

hem op de werelderfgoedlijst van 

Unesco te zetten. De kerk is naar 

schatting zeventienhonderd jaar 

geleden gebouwd op de plek waar 

Jezus Christus volgens de bijbel 

werd geboren.

Geboorteplaats Jezus 
hoort op lijst Unesco

34
per gram

(basis fijngoud)

AL 25 JAAR EEN VERTROUWD ADRES

#Mensenrechten
Nederland roept zijn ambassadeur 
terug uit Iran na de executie van Zarah 
Bahrami. Dat is niet genoeg, zegt 
Amnesty. ‘Dit is een zaak voor de EU.’

Jordy Keupink 
Daniël Verheij
Amsterdam

Mensenrechtenorganisatie Amnesty 

International vindt dat EU-landen 

veel meer moeten samenwerken om 

onderdanen in een Iraanse cel bij te 

staan. ‘Het is van groot belang dat er 

op EU-niveau een vuist wordt ge-

maakt. Een klein land als Nederland 

lukt het niet alleen’, zegt Ruud Bos-

graaf van Amnesty. 

Volgens hem is het terugroepen 

van de ambassadeur een politieke 

maatregel, en waarschijnlijk tijdelijk. 

‘Iran erkent de dubbele nationaliteit 

niet, dus de ambassadeur kan niet 

veel doen.’ 

Officieel staat Nederland dus 

machteloos, maar volgens Bosgraaf 

had er veel eerder en op hoger niveau 

overlegd moeten worden. Ook vindt 

hij dat de regering moet uitzoeken 

hoe andere landen omgaan met hun 

gevangen onderdanen in Iran.

Christoph Prommersberger, woord-

voerder van het ministerie van Bui-

tenlandse Zaken, laat weten dat de 

EU-landen echter al wel degelijk sa-

menwerken om gevangenen in Iran 

te helpen. Bij een andere Nederland-

se gevangene leidde dit er volgens 

hem toe dat de doodstraf werd omge-

zet in een levenslange gevangenis-

straf. Ook voor Zahra Bahrami, die 

vastzat op beschuldiging van drugs-

bezit, zou het EU-voorzitterschap 

zich hebben ingespannen. Niettemin 

werd zij eind vorige maand geëxecu-

teerd.

Echt nog onvoldoende
De advocaat van Bahrami, Adrie Til-

burg, ziet de zaken anders dan Prom-

mersberger. ‘De EU-landen werken 

op dit gebied echt nog onvoldoende 

samen. Bij mevrouw Bahrami voerde 

de EU de druk pas op na haar execu-

tie.’ Tilburg is van mening dat vooral 

de grotere EU-landen als Duitsland 

en Frankrijk net wat meer gedaan 

kunnen krijgen dan Nederland.

Het belang van internationale sa-

menwerking wordt ook onderstreept 

door Vivienne Matthies-Boon, do-

cent Internationale Betrekkingen aan 

de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Een 

staat alleen kan veel minder druk uit-

oefenen. Hoe meer staten zich ver-

enigen, hoe meer pressie je kunt uit-

oefenen en hoe meer hulp er mogelijk 

geboden kan worden.’ 

Met één stem
Toch blijkt het lastig om de Europese 

neuzen dezelfde kant op te laten wij-

zen. ‘De hele relatie tussen Oost- en 

West-Europa is gecompliceerd en 

daardoor is het moeilijk om alle lid-

staten met één stem te laten zingen’, 

zegt Matthies-Boon. ‘Zo lang ze het-

zelfde belang hebben lukt dat nog 

wel, maar zodra het bijvoorbeeld gaat 

om fi nanciële consequenties wordt 

het moeilijk om iedereen mee te krij-

gen. Daarom is het belangrijk dat de 

EU niet alleen op dit punt, maar over 

de hele linie meer als een eenheid 

naar buiten treedt. Anders is het ook 

niet geloofwaardig.’

Die samenwerking betekent dat er 

meer informatie gedeeld moet wor-

den. Zo zou het volgens Marietje 

Schaake, Europarlementariër voor 

D66, goed zijn als de succesvolste on-

derhandelingsstrategieën (best practi-
ces) onderling worden uitgewisseld. 

En ze pleit voor het in stand houden 

van diplomatiek contact: ‘Hoe moei-

lijk het ook is, we moeten blijven pra-

ten. Iran is een veel te belangrijk land 

om links te laten liggen.’

Europa moet méér doen 
voor gevangenen in Iran

Citaat

President Obama heeft goede hoop 

‘Het is duidelijk dat 
Egypte vooruit moet 
door onderhandelingen. 
En de partijen maken 
zeker vorderingen.’

Abdullah al-Mansouri:
Sinds 11 mei 2006, voor terroristi-
sche activiteiten. Volgens de 
laatste onoffi  ciële berichten ver-
oordeeld tot 15 jaar cel.

Naam niet bekend:
Sinds 2001, voor terroristische 
activiteiten. Kreeg de doodstraf, 
dit werd later levenslang.

Naam niet bekend: 
Vermoedelijk sinds maart 2010. 
De ambassade is nog steeds op 
zoek naar bevestiging.

Naam niet bekend: 
Sinds 2007, voor verraad. Is kort 
geleden in voorlopige vrijheid 
gesteld, maar mag het land niet 
verlaten.

Minstens vier:

Nederlandse gevangenen in Iran

Een klein land als Nederland 
lukt het niet alleen.
Ruud Bosgraaf Amnesty International
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Brandbrief
De school in Baarland. Weg. Die van Elle-

woutsdijk. Weg. Met een brandbrief aan OCW wil 
de gemeente Borsele nog wat scholen behouden.

Krimpkennis
Binnenkort bepaalt minister Van Bijsterveldt 

welke scholen open mogen blijven. Eerst wil ze 
nog met wat ‘krimpdeskundigen’ in gesprek.

Schoolbus
In het noorden heeft een aantal scholen een 

oplossing: de bushalte. Vanaf die haltes kunnen 
kinderen naar grotere scholen worden gebracht.

J
uf Suze kijkt door het raam van 

haar klaslokaal naar buiten. 

Een rij huizen, niemand op 

straat. Daarachter een verlaten 

dijk. Een van de vier jongetjes 

 die samen groep 1 en 2 van ba-

sisschool De Viking vormen, hangt 

continu aan haar arm. ‘Juf, Juf, Ik 

snap het computerspel niehieet. Juf!’ 

Suze Bender loopt met hem mee ter-

wijl ze de andere drie richting hun 

‘winkeltje’ dirigeert. Na één muisklik 

van zijn juf is hij weer tevreden. Voor 

even dan. ‘Deze jongen was eerst erg 

verlegen en kwam niet mee op zijn 

oude school. Nu gaat hij met spron-

gen vooruit’, zegt Bender even later. 

‘Dat is het voordeel van zo’n kleine 

school. Als kinderen extra begelei-

ding nodig hebben, krijgen ze die.’ 

Maar daar staat een groot nadeel 

tegenover: het risico dat deze school 

met slechts 21 kinderen dicht moet. 

Sterker nog, als de wet per 1 januari 

2011 niet was versoepeld dan had 

Nieuwendijk, een buurtschap in de 

Zuid-Hollandse gemeente Korendijk, 

zijn enige basisschool zeker verloren. 

Toen gold nog: heeft een basisschool 

minder dan 23 leerlingen, dan moet 

deze dicht. Sinds 1 januari 2011 heeft 

onderwijsminister Marja van Bijster-

veldt echter een ‘discretionaire be-

voegdheid’ om scholen met minder 

dan 23 leerlingen open te houden. 

Maar dan moet de minischool wél 

kunnen aantonen dat er goed onder-

wijs wordt gegeven én dat er binnen 

afzienbare tijd wel weer meer dan 23 

kinderen rondlopen. 

Het schoolgebouw van De Viking 

is klein. Drie lokalen, een gang, een 

directiekamertje en een speel-/over-

blijf-/leslokaal. Toch lijkt het gebouw 

enorm als alle leerlingen en juffen (in 

totaal vier) binnen zijn. De leerlingen 

zijn in twee groepen verdeeld: groep 

1-4 en groep 5-8. Behalve op dinsdag 

en donderdag, dan zijn de 21 kinde-

ren verdeeld over vier groepen. Nooit 

meer dan zes leerlingen per lokaal 

dus. De jassen nemen nog niet de 

helft van de lange kapstok in beslag. 

Directrice Joke Siebeler, die drie 

ochtenden taal- en rekenles geeft aan 

groep 3/4, zucht. ‘Vorig jaar hadden 

we nog 27 leerlingen. Eén kind ging 

verhuizen en vijf vertrokken naar de 

middelbare school. Dat zijn er veel 

voor een school als deze.’ Omdat vol-

gens Siebeler de zorg voor kinderen 

met leerproblemen inmiddels ook 

op grote scholen goed is geregeld, ko-

men zij niet meer automatisch naar 

De Viking. Daar komt nog bij dat De 

Viking jaren geleden de boerenkinde-

ren van het nabijgelegen eiland Tien-

gemeten onderwees. Deze toestroom 

droogde op toen het eiland werd om-

gevormd tot natuurgebied. ‘En zo 

heb je er ineens 21’, zegt Siebeler met 

een halve glimlach.

  
Uitsterven
Alle hoop is nu gevestigd op de tien 

huizen die in het buurtschap te koop 

staan. ‘Door de crisis ligt de verkoop 

stil’, zegt Siebeler. ‘Onze grote wens is 

dat die verkoop aantrekt én dat er wat 

jonge gezinnen komen wonen.’ De 

gemeente Korendijk hoopt bijna net 

zo vurig met de school mee. Mocht de 

school namelijk moeten sluiten, dan 

is de kans reëel dat de jonge gezinnen 

die nu in Nieuwendijk wonen óók 

hun spullen pakken. ‘En wat krijg je 

dan? Alleen maar ouderen’, zegt wet-

houder Marga van Hulst van de ge-

meente Korendijk. ‘Nu zorgt de 

school ervoor dat het een gemêleerde 

gemeenschap blijft. De school is het 

middelpunt van zo’n kleine leefge-

meenschap als deze.’ ‘Inderdaad’, zegt 

Hans Trechsel, voorzitter van de ou-

derraad en vader van Mark uit groep 

6. ‘Vroeger hadden we hier nog een 

restaurant dat als centraal punt dien-

de, nu is dat de school.’ Trechsel weet 

het zeker: als je het schooltje sluit, 

dan sterft de boel uit. ‘Krijgen we een 

‘nee’ van Van Bijsterveldt, dan draait 

ze het buurtschap de nek om.’

De 11-jarige Heiltje, die vandaag 

samen met een van haar vier ‘harts-

vriendinnen’ Savanne (10) en drie 

andere kinderen overblijft, moet er 

niet aan denken dat ze nog een jaar 

naar een andere school moet. ‘Je 

hoort altijd van andere kinderen dat 

hun juffen zo streng zijn. Die van ons 

niet. Onze juffen zijn meer als tantes. 

Die weten toch ook bijna alles van 

je?’, zegt ze, terwijl ze eens goed in 

haar broodtrommel kijkt.

De vier juffen kijken van hun 

lunchtafel geamuseerd naar de tafel 

van de vijf overblijvers. De overige 

zestien zijn naar huis of eten bij een 

schoolgenoot. Bang om na het slui-

ten zonder werk te zitten, zijn de juf-

fen niet. ‘We zijn onderdeel van stich-

ting Acis met 23 andere scholen in de 

Hoeksche Waard. Je kunt altijd wel 

ergens terecht. Maar het liefste blijf ik 

Red ons 
#Krimp  Basisscholen met minder dan 23 leerlingen hoeven 
sinds 1 januari niet meer automatisch dicht. Hele dorpen wachten 
in spanning op het oordeel van minister Van Bijsterveldt. ‘Wordt 
het toch een ‘nee’, dan draait ze het buurtschap de nek om.’

basisschoolleerlingen
Deze ondergrens stamt uit 1985, 
toen de basisschool werd inge-
voerd. Destijds had de kleinste 
basisschool 23 leerlingen.

23

Bij elke zwangere denk ik: over 
vier jaar zitten we weer goed.

Suze Bender Leerkracht OBS De Viking

Twintig leerlingen van de OBS De Viking. Van links naar rechts en van boven naar beneden: Zjon, Yasmine, Tara, Savanne, Sam, Rayan, Roy, Richard, Raymond, Quincy, Mike, Mark, Madelon, Jessie, Jaydan, 

Tekst Eveline Domevscek  Foto’s Guido Benschop
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Soepeler
Staatssecretaris Dijksma stelde in 2008 voor de 

ondergrens te versoepelen, omdat ‘scholen
 bijdragen aan de leefb aarheid van een dorp’.

Dertien (2)
De directie liet dit de ouders op een ouderavond 
bepalen. Het werd een ‘ja’. De bouw van zeven-
tien nieuwe huizen wordt als oplossing gezien.

Dertien (1)
De Prins Willem-Alexanderschool in Blankenham 

(Noordoostpolder) heeft nog maar dertien leer-
lingen, maar gaat toch een verzoek indienen.

hier’, zegt Bender. Haar hoop put ze 

uit de ‘enkele baby’s’ die ze in Nieu-

wendijk heeft gespot. ‘Elke keer als ik 

een vrouw met een dikke buik zie lo-

pen, denk ik: ‘Yes, over vier jaar zitten 

we weer goed’. Maar dan moeten we 

nog wél bestaan.’

Die onzekerheid speelt ook de ou-

ders parten. Trechsel: ‘We kwamen 

hier voor de rust, omdat we drukke 

banen hebben. Maar wat doe je als je 

kind naar een school gaat die mini-

maal zes kilometer verderop ligt?’

Na een paar ‘emotionele vergade-

ringen’ besloten de ouders dan ook 

zelf in actie te komen. Ook zij stuur-

den een brief naar OCW, hielden een 

handtekeningenactie en gingen fl ye-

ren in buurtgemeenten en op consul-

tatiebureaus. ‘We hebben ook ouders 

bezocht van kinderen die nog niet de 

schoolgaande leeftijd hebben. Wie 

weet, die ene aanmelding kan net het 

verschil maken’, zegt Trechsel.

Op de landelijke ‘teldatum’ 1 ok-

tober waren er twaalf scholen met 

minder dan 23 leerlingen. Vijf daar-

van – waaronder De Viking – hebben 

een beroep gedaan op de nieuwe be-

voegdheid van de minister. Het mi-

nisterie van OCW schat dat zo’n ze-

ven scholen de moed hebben 

opgegeven (zie kader). Door de ver-

grijzing neemt het aantal basis-

schoolleerlingen de komende vijf 

jaar met 7 procent af. In het noorden 

kan dit percentage zelfs tot 60 oplo-

pen. De te kleine scholen liggen dan 

ook veelal in het noorden of in an-

dere vergrijsde provincies als Zeeland 

en Limburg. Hoewel tot nu toe nog 

relatief weinig scholen zijn gesloten, 

verwacht OCW dat meer dan 250 

scholen de komende jaren omvallen 

aangezien deze nu al minder dan vijf-

tig leerlingen hebben.

Trefb allen
De Viking geeft alle lessen zelf. Alleen 

gym voor de laagste vier groepen 

wordt samen met een school uit 

Zuid-Beijerland georganiseerd. ‘Je 

kunt moeilijk met z’n vieren gaan 

trefballen’, verduidelijkt Bender. ‘Dat 

was wel even wennen voor ze: het feit 

dat je ook wel eens niet wordt geko-

zen of in de rij moet wachten.

Het is een van de kritiekpunten op 

kleine scholen: kinderen krijgen te 

veel aandacht. Ook een veelgehoor-

de: kleine scholen zijn te duur. Er is 

een gebouw, schoonmaak, personeel, 

lesmateriaal etc. nodig waardoor ze 

al gauw drie tot vier keer duurder zijn 

dan scholen van ‘normaal formaat’. 

En dan zouden de combinatieklassen 

met verschillende niveaus ook ten 

koste gaan van de leerprestaties. Sie-

beler wuift deze kritiek weg. ‘Daarom 

krijgen scholen alleen dispensatie als 

ze kunnen aantonen dat ze ook goed 

onderwijs leveren. En dat kunnen 

wij’, zegt ze, op fl uistertoon omdat 

groep vier een rekentoets maakt en 

Yasmine (groep 3) zelfstandig som-

men maakt. Siebeler kijkt even streng 

naar een leerling die zijn ogen van het 

antwoordvel van zijn buurman moet 

afhalen. Dan fl uistert ze verder: ‘Eén 

slecht scorende leerling en we heb-

ben al een laag gemiddelde. Weet je 

dan toch goed te scoren, dan zegt dat 

wel wat.’ Ook vader Trechsel ziet 

vooral de voordelen van de combina-

tieklassen. Bijna trots: ‘Ik merk dat 

Mark al stiekem dingen van hogere 

niveaus meepikt.’

Siebeler checkt ook altijd hoe 

‘haar kinderen’ het op de  middelbare 

school doen. ‘Of ze niet ondersneeu-

wen in zo’n grote klas. Maar dat is 

nog nooit voorgekomen.’ De 12-ja-

rige Jessie kan niet wachten tot het 

zover is. ‘Mijn beste vriendin zit al op 

de middelbare school. Met haar kan 

ik over alles praten. Met de meisjes 

van negen die nu in mijn klas zitten, 

gaat dat niet.’ Als juf Marie-José even 

later naast haar zit om haar toets na te 

kijken, is Jessie plotseling afgeleid. 

‘Hé juf, we hebben een nieuwe auto. 

Een zwarte, een wat sportiever mo-

del.’ Marie-José, niet verrast door deze 

privé-mededeling: ‘Echt? Maar hoe 

moet ik jullie dan nog herkennen?’ 

De bel gaat. De blauwe mappen 

waarin ieder kind bijhoudt waar hij 

of zij is gebleven, verdwijnen in hun 

lades. Siebeler kijkt haar kinderen na. 

Nog hooguit een paar weken. Dan 

weet ze of ze hier volgend jaar ook 

nog staat. 

Voor enkele scholen zijn 23 
leerlingen echt niet meer 
haalbaar. Voor basisschool 
De Hei in het Limburgse 
dorpje Heide of de Zeeuwse 
basisschool De Berenburcht 
in Borsele bijvoorbeeld. 
In het dorp Nagele in de 
Noordoostpolder moet een 
fusie tussen de openbare en 
de katholieke school De 
Ringloop de grootste pijn 
verzachten. ‘Toch blijft het 
zeer doen’, zegt Herman 
Snelder, lid van het college 
van bestuur. ‘Er gaat toch 
een hele geschiedenis 
verloren als een school dicht 
gaat.’

Dicht of fuseren

‘Een geschiedenis 
gaat verloren’

schooltje, red ons dorpje

Eén slecht scorende leerling en 
je hebt al een laag gemiddelde.
Joke Siebeler Directrice OBS De Viking

Jan-Maarten, Heiltje, Filip, Anneloes, Alex. De 21e, Anouk, was ziek en ontbreekt dus. 

Perspectief
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Weten

Het zuivere spul
Nicotine, de stof die uit tabak wordt geëxtraheerd, 
dankt zijn naam aan de wetenschappelijke naam 

voor de tabaksplant: Nicotania tabacum.

Dus rook vooral door!
Nicot, Frans ambassadeur in Lissabon, stuurde de 

aartsbisschop van Lotharingen een tabaksplant 
met de mededeling dat roken hielp tegen zweren.

La première pipe
‘Nicotania’ duikt voor het eerst op in Frankrijk, in 
1564, en is afgeleid van de naam van een van de 

propagandisten van roken in die tijd: Jean Nicot.

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

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

Paul Klint, software-expert 
bij het Centrum voor 
Wiskunde en Informatica:
‘Zoekmachines doorzoeken elke 
pagina op het internet die ze kun-
nen vinden. Dat zijn meestal alle 
vaste pagina’s die via een internet-
adres te bereiken zijn. Er zijn ook 
een heleboel pagina’s die pas aan-
gemaakt worden als de gebruiker 
erom vraagt, zoals een zoekop-
dracht bij een webwinkel of een 
databank. Zulke dynamische pagi-
na’s zijn vaak onvindbaar voor 
zoekmachines en zijn onderdeel 
van wat wel het onzichtbare web 
wordt genoemd (ook ‘deep web’). 
Informatie in afgeschermde delen 

van sites zoals bedrijfsintranetten, 
maar ook Facebook, is niet vind-
baar. Google schat zelf dat het hele 
internet 5 miljoen Terabyte (1 Tera-
byte = 1000 Gigabyte) aan gege-
vens bevat. Daarvan zijn 200 Tera-
byte doorzoekbaar. Google vindt 
dus niet meer dan vier duizendste 
van een procent van de informatie 
op het internet.’ (zie http://en.wiki-
pedia.org/wiki/Deep_web)

Antwoord van de lezer:
‘Alleen dat deel wat rond het IP-
adres zit wat je van je provider hebt 
gekregen. Zo zou ik volgens mijn 
IP-adres in Almere wonen, ik zie 
dan ook alleen nog zoekantwoor-
den uit die omgeving. Gelukkig is 
Google niet de enige zoekmachine 
en bestaan er ook zoeksites
als scroogle.’ (Ajax Arend)

Meer lezersantwoorden op www.
depers.nl/vraagteken 

Volgende week: 
Waarom word je nooit wakker van 
een nies? Weet u het antwoord? 
Mail naar vraagteken@depers.nl. 

Vraag aan de wetenschap
Welk deel van internet 
kun je zien met Google?

#Wereldbevolking
Actieve gelovigen krijgen meer kinde-
ren dan ‘ongelovigen’. De ‘genen voor 
geloof’ zijn in opmars, constateert de 
Britse hoogleraar Robert Rowthorn.

Marcel Hulspas
Amsterdam

De wereldbevolking groeit flink, 

maar niet alle wereldbewoners dra-

gen daar even veel aan bij. Actieve 

gelovigen, die regelmatig een kerk 

of moskee bezoeken, steken 

wat vruchtbaarheid betreft 

met kop en schouders uit bo-

ven de rest der mensheid. Zeker 

nu in ‘ongelovige’ regio’s het geboor-

tecijfer tot op (soms zelfs beneden) 

het niveau is gedaald dat nodig is om 

de bevolkingsgrootte op peil te hou-

den. Actief gelovigen krijgen gemid-

deld 2,5 kind per gezin (sommige 

sekten gaan richting de zes à acht), 

‘lauwe’ gelovigen 2,0 en ongelovigen 

1,6. Actief geloven is voor een niet on-

belangrijk deel een kwestie van de 

juiste (of zo u wilt: verkeerde) ge-

nen.

Een echt ‘religie-gen’ bestaat er 

niet, maar de neiging om te geloven 

correleert sterk met eigenschappen 

als gehoorzaamheid, angst voor ver-

andering en een neiging tot conserva-

tisme, en daarvan staat wél vast dat ze 

een sterke genetische component 

hebben. Actief gelovige gemeen-

schappen zijn over het algemeen 

klein, maar door hun hoge vrucht-

baarheid zijn het ware ‘broedplaat-

sen’ van waaruit de religie-genen zich 

kunnen verspreiden. Niet alleen door 

te groeien; jongeren die ‘uitstappen’ 

doen in feite niet anders dan hun re-

ligie-genen buiten die gemeenschap-

pen verspreiden – zij het in een 

trager tempo. Emeritus hoog-

leraar economie Robert Row-

thorn van de universiteit van 

Cambridge ontwikkelde een model 

om de verspreiding van deze genen te 

voorspellen. 

Daaruit blijkt dat zelfs als, onder 

invloed van de seculiere buitenwe-

reld, het geboorteoverschot van reli-

gieuze gemeenschappen langzaam 

daalt (zoals nu al zichtbaar is), en 

zelfs als veel jongeren besluiten hun 

strengreligieuze omgeving te verla-

ten, de religie-genen in de loop van 

deze eeuw toch overheersend zullen 

worden. 

Welke gevolgen dat zal hebben, 

durft Rowthorn niet te zeggen. Een 

mondiale neiging tot zweverigheid, 

wellicht.

Op weg naar een overvolle, 
zweverige planeet

kinderen 
Aantal kinderen per gezin bij 
gelovigen. Ongelovigen blijven 
met 1,6 ver achter. Op die ma-
nier sterven ze nog eens uit!

2,6

#Neurologie
Onderzoekers vermoeden dat 
elektrische velden ons denkvermogen 
kunnen stimuleren.

Redactie weten
Amsterdam

Ieder leerboek zegt hetzelfde: neuro-

nen communiceren met elkaar door 

middel van elektrische signalen, die 

uitgewisseld worden bij de synapsen 

– een soort zuignapjes waarmee de 

uitlopers van de cellen elkaar bijna 

aanraken. Dáár kunnen de chemi-

sche vonkjes overslaan, en dat ‘vuren’ 

wordt gestimuleerd dan wel onder-

drukt door speciale stoffen, ‘neuro-

transmitters’. Die synapsen maken 

dat we denken. Maar onderzoekers 

van het California Institute of Tech-

nology (Caltech) en in Sydney heb-

ben het vermoeden dat die neuronen 

elkaar op een subtielere manier sti-

muleren: door elektrische velden. En 

dat kunnen ze van buitenaf naboot-

sen.

Het brein zit propvol zwakke en 

sterke elektrische velden. Een enkel 

‘vurend’ neuron veroorzaakt in zijn 

directe omgeving heel even een elek-

trisch veld, en als miljarden neuro-

nen bezig zijn met dezelfde taak, zo-

als het lezen van dit stukje tekst, 

veroorzaken ze een elektrisch veld 

dat een aardig deel van het brein be-

strijkt. Vroeger dacht men dat die vel-

den geen enkel effect hadden op neu-

ronen, behalve wellicht bij epileptici, 

die ten prooi vallen aan extreem ster-

ke elektrische ‘uitbarstingen’. Of neu-

ronen gevoelig zijn voor gewone vel-

den is lastig te testen, want elk 

‘levend’ brein zit vol elektrische vel-

den. Maar neurowetenschapper Cos-

tas Anastassiou en zijn collega’s van 

Caltech namen wat ratten, plaatsten 

elektroden in hun brein, dicht bij el-

kaar, en wekten bij dat groepje neu-

ronen langzaam oscillerende elektri-

sche velden op. Andere neuronen 

werden ondertussen nauwlettend in 

de gaten gehouden. Anastassiou: ‘We 

zagen dat velden van nog geen milli-

volt per millimeter het vuurgedrag 

van neuronen fors veranderden.’ Ze 

bleken veel alerter te reageren op de 

synapssignalen van omringende 

neuronen. Dergelijke signalen verto-

nen vaak een ritmisch gedrag, en de 

neuronen waren nu veel sneller in 

sync dan anders. Een veelzeggend re-

sultaat, want het resoneren van grote 

aantallen neuronen is van groot be-

lang voor hogere denkprocessen zo-

als onthouden en beoordelen. Anas-

tassiou gelooft dan ook dat het 

mogelijk moet zijn om de cognitieve 

vermogens van ons brein van bui-

tenaf te verbeteren door middel van 

de juiste elektrische velden, op de 

juiste plekken. En ziet, afgelopen 

week publiceerden de Australische 

onderzoekers Richard Chi en Allan 

Snyder een onderzoek waaruit bleek 

dat proefpersonen beter in staat zijn 

problemen op te lossen wanneer tij-

dens het nadenken een deel van hun 

hersenen (de temporaalkwab, achter 

het oor) wordt geprikkeld met... een 

elektrisch veld. Het denkhoedje 

waarmee Pipo de Clown de ingewik-

keldste problemen kon oplossen, 

komt er aan. Sapperdefl ap!

Het denk hoedje van Pipo
komt er eindelijk aan

Een echt ‘religie-gen’ 
bestaat er niet.
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H
et ‘moderne’ stads-
leven. Vol stress, 
afl eiding en verleiding. 

Je probeert een mooie balans te 
vinden in je werk, vrienden, 
familie en relaties. Je holt naar 
yogales. Je vliegt exotische oor-
den af om een gevoel van wel-
zijn te ervaren. Maar heb je nog 
wel de tijd om even stil te kun-
nen staan, bij jezelf, bij wat jóu 
gelukkig maakt?

Als je alle aspecten van het 
stadsleven bekijkt, kun je wát 
je ook maar tegenkomt ombui-
gen in een gelegenheid om 
meer vrijheid, compassie en 
geluk te ervaren. Bijvoorbeeld 
voor het rode stoplicht en in de 
rij voor de kassa.

Voel dat jij precies goed bent 
zoals je nú bent. En besef daar-
na dat de Ander – ja, diegene 
die met zijn arm de jouwe raakt 
in de bus, haar muziek te hard 
heeft aanstaan, niet vriendelijk 
kijkt – ‘just Another You’ is! Met 
een eigen astronautenpakje 
aan, om te overleven in the city. 
Net als jij! 

Column 

Happiness 
in the City 

14

#Groene groei
Het succes van CleanDrinks en van De Groene 
Bocht bewijst het succes van oprechte overgave 
aan een groter doel.

Aart Veller
Amsterdam

Een kleine twee jaar geleden hield onze strijder 

van het (led)licht, Ruud Koornstra, een speech 

op de allereerste CleanDrinks. The setting: een 

overvolle Amsterdamse club Jimmy Woo, zonder 

microfoon. The case: Ruud krijgt de menigte be-

staande uit ruim vierhonderd man muisstil met 

zijn levensverhaal. The story: ‘Na het zeer succes-

vol oprichten en verkopen van meerdere bedrij-

ven kom je er achter dat alleen rijkdom en status 

niet gelukkig maken’. 

De rest van het verhaal is bij velen bekend; 

Ruud gooit zijn leven radicaal om. Opnieuw zet 

hij alles op het spel, maar dit keer ‘for the greater 
good’. Hij richt ledverlichtingsbedrijf Lemnis op 

en zet hiermee de lampenmarkt op zijn kop. Nu 

probeert hij met TheNewMotion hetzelfde te 

doen voor elektrische auto’s. 

Wat mij echter het meest is bijgebleven van de 

speech van Ruud is the message: met volledige 

overgave en oprechtheid een doel nastreven dat 

groter is dan alleen eigenbelang, zo zorg je ervoor 

dat fundamentele zaken samenkomen. Mensen 

die essentieel blijken voor het realiseren van je 

dromen komen op je pad. Alles lijkt opeens als 

vanzelf op zijn plek te vallen. Onlangs las ik dat 

dit fenomeen ook wel synchronicity wordt ge-

noemd. Hoe het ook moge heten, het achtervolgt 

ook mij sinds ik met duurzaam ondernemen ben 

begonnen. Commitment is wat samenbrengt en 

daarmee de sleutel tot succes. 

Twee voorbeelden wil ik graag met u delen: duur-

zame netwerkorganisatie CleanDrinks viert 24 

februari aanstaande haar tweejarig bestaan! 

CleanDrinks is in deze periode uitgegroeid tot 

een landelijk netwerk van creatie en innovatie. 

CleanDrinks wordt inmiddels georganiseerd in 

tien steden in Nederland en is – stiekem – inter-

nationale expansie aan het verkennen in New 

York, Londen en Shanghai. Amsterdam, de stad 

waar het allemaal begon, is nu opnieuw het to-

neel voor een legendarische avond. Ditmaal in 

Club AIR (meld je hiervoor aan op www.Clean-

Drinks.com).

Naast CleanDrinks is er nóg een belangrijk 

initiatief voor netwerken en samenkomen van 

gelijkgestemden dat op korte termijn een mijl-

paal bereikt. Een klein jaar geleden, op 31 maart 

2010, openden wij ‘De Groene Bocht’ als be-

drijfspand voor ondernemers in de duurzame 

sector. Ook Ruud Koornstra was hierbij. Hij legde 

in zijn speech, voor een verwachtingsvolle en 

zeer enthousiaste club mensen, de vinger precies 

op de zere plek... De Groene Bocht ligt helemaal 

niet in een bocht! De uitdaging was geboren... 

Nog meer goed nieuws
En nu, binnen een jaar, is zelfs De Groene Bocht-

2 een feit! Dit keer daadwerkelijk in een bocht, 

op nummer 452 aan de Keizersgracht te Amster-

dam. Dit pand biedt 1.440 m2 innovatie-ruimte 

voor jonge, ondernemende bedrijven die werken 

aan de transitie naar een duurzame economie.

I guess it’s synchronicity after all. 

Commitment is wat samenbrengt

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

Erwin Polderman is redacteur 
van De Betere Wereld.

Tussen het 
netwerken door, 
even poseren 
voor de camera.

Alles lijkt opeens als vanzelf 
op zijn plek te vallen.
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Portman twijfelde lang
De actrice vond haar vak lang niets vergeleken bij 

werk van artsen en leraren. Maar beseft nu dat 
het een kunstvorm is en dat dit ook waarde heeft.

Attentie Tolkien-gekkies
De opnames van The Hobbit gaan na lang gesteg-

gel over geld en locatie van start per 1 maart. Het 
project heeft budget van 365 miljoen euro.

Cabaretborsten weer thuis
De borsten van Plien en Bianca zijn weer terecht. 

De dames waren de borsten van een van hun 
typetjes kwijt. Een dame in IJmuiden had ze.

New York Qua steun voor goede 

doelen was 2010 een wat mager 

jaar. De topvijftig van grootste 

Amerikaanse fi lantropen doneer-

den in 2010 samen het ‘schamele’ 

bedrag van 3,3 miljard dollar. Bo-

ven aan het lijstje, dat elk jaar 

wordt samengesteld door The 

Chronicle of Philantropy, prijkt 

good old weldoener George Soros 

met 332 miljoen dollar.

Dipje in donaties van 
superrijken

Londen Wat doen Britten die wraak 

willen nemen op hun ex-partner? 

Ze laten zich bij de plastisch chi-

rurg even oplappen. De Daily Mail 
citeert uit een onderzoek waaruit 

moet blijken dat een steeds grotere 

groep Britten die de bons kregen 

wraak op hun ex als hoofdmotief 

opvoeren voor een borstvergro-

ting of een behandeling met 

botox.

Gescheiden? Laat je 
pimpen door een chirurg

M
SM weet natuurlijk niks 
van literatuur, al zijn we 
het soms enorm eens met 

NRC-kunstpaus Elsbeth Etty, maar 
waarom is Joost de Vries, de nieu-
we Harry Mulisch niet genomi-
neerd voor de Libris-literatuurprijs? 
Het beste boek van 2010 was Clau-
sewitz, maar het staat niet de 
longlist. 

Klopt niks van. Wij vertrouwen 
het niet. Joosts hoofdpersoon gril-
de de Amsterdamse grachtengor-
del en het zal toch niet waar zijn dat 
ze zo kinderachtig zijn dat ze dat la-
ten meewegen? 

A.H.J Dautzenberg, door NRC en 
Trouw uitgeroepen tot talent van 
2011, valt het ook al op, zei hij ons, 
de auteur, die vandaag bij de bij-
eenkomst Vers van de Pers speed-
interviews hield met de literaire 
jongens en meisjes (voor ons had 
hij gelukkig 1 uur 22 minuten).

Peter R. de Vries en Bram Moszko-
wicz zijn natuurlijk niet gebrouil-
leerd geweest, al was dat even de 
gedachte toen ze ruzie hadden over 
de Tweede Oorlog. Bijna iedereen is 
van na die tijd, maar P.R. de Vries, 
zoon van een vader die ooit een 
NSB’er zou hebben neergeschoten, 
stoorde zich er aan dat ‘uitgere-
kend’ Moszkowicz junior, de politi-
cus verdedigde waar je ‘niet kunt 
onderduiken.’ 

Pff f, dat waren zware woorden, 
net als mr. Bram ook altijd zo lekker 
grotesk pleit. Sinds vandaag praten 
de goed-na-de-oorlog-mannen 
weer met elkaar, zagen we in de 
Amsterdamse rechtbank. Wij ho-
pen al jaren dat de argumentatie 
van de Tweede Wereldoorlog ein-
delijk eens voorbij is en dat een 
nieuwe generatie advocaten en 
journalisten opstaat en optreedt 
tegen dit oud-zeer-gedoe.

Persis Hilton Literatuur

Miskend talent en Bram en Peter R.

#Toerisme
Grote problemen voor de hoteliers 
van Egypte. Door de onrust zijn bijna 
alle gasten vertrokken. Eén lichtpunt-
je: ‘De Engelsen zijn er nog.’  

Stefan Vermeulen/Follow The Money
Amsterdam

Vraag de manager van een willekeurig 

Egyptisch hotel aan de boorden van 

de Rode Zee of hij in deze barre tijden 

zijn prijzen omlaag gooit en hij rea-

geert fel. ‘We snijden hier niet in de 

prijzen’, zegt Haggag El Ammari, ge-

neral manager van viersterrenresort 

Fayrouz Plaza in de zuidelijke bad-

plaats Marsa Alam. 

‘Er is niets veranderd. De gasten 

die vorige week zijn gekomen genie-

ten nu van een heerlijke vakantie.’ 

Volgens El Ammari is het in de bad-

plaatsen ‘erg veilig’. Helaas voor de 

hotelier denken een hoop landen 

daar anders over. Veel regeringen 

haalden vorige week hun toeristen 

terug. Zo vlogen bijna 5.000 Neder-

landers terug naar huis en zijn ook 

alle 20.000 Russische toeristen ver-

trokken. 

Extreem laag
‘En dat terwijl normaal een groot deel 

van de gasten uit Rusland komt’, zegt 

de manager van het luxueuze Pano-

rama Hotel in Sharm el-Sheikh, die 

liever niet met zijn naam in de krant 

komt. ‘De bezettingsgraad is daarom 

nu extreem laag.’ Ook El Ammari 

voelt de pijn: tweederde van zijn ho-

tel staat leeg. Een deel van zijn staf 

heeft hij maar op vakantie gestuurd.

De managers zijn teleurgesteld 

over de ‘onnodige orders’ van de bui-

tenlandse regeringen. ‘De problemen 

zijn hier ver weg. Het schaadt onze 

sector’, zegt de Panorama-manager. 

Simone van den Berk van TUI Neder-

land nuanceert dat beeld. ‘Ook in de 

badplaatsen was het onrustig, er wa-

ren plunderingen. De toerismebran-

che in Nederland heeft vorige week 

besloten dat de veiligheid niet langer 

te garanderen viel.’ TUI blijft tot mini-

maal eind maart weg uit Egypte.

Onverstoorbaar dobberen
Er is één lichtpuntje. ‘De Engelsen 

zijn er nog’, vertelt El Ammari. ‘De 

Britse maatschappijen hebben hun 

vluchten niet geannuleerd. Al onze 

huidige gasten komen uit Engeland.’ 

Ook in het Panorama zijn vrijwel alle 

overgebleven gasten van Britse origi-

ne. Anders dan veel andere landen 

raadt Londen alleen niet-essentiële 

reizen af naar een paar stedelijke ge-

bieden. 

En dus zijn het, net als in Thailand 

na de tsunami van Tweede Kerstdag 

2004, weer eens die vaak verfoeide 

Britse toeristen die de sector moeten 

redden door onverstoorbaar in een 

hotelzwembad te blijven dobberen. 

Toch hoeven ook de 30.000 aanwe-

zige Britten niet op verdere prijsda-

lingen te rekenen, zegt de Panorama-

manager fel: ‘We zitten al op de laagst 

mogelijke prijs.’

Britten moeten toeristische 
sector in Egypte redden

O
liezanden (ook wel teer-
zanden genoemd) zullen 
in de toekomst een grote 

rol gaan spelen in de energiewe-
reld. Hoewel reeds in 1745 de eer-
ste oliezanden werden gebruikt 
voor oliewinning, is de productie 
altijd beperkt gebleven. In de af-
gelopen tien jaar is echter duide-
lijk geworden dat er in Canada en 
Venezuela enorme voorraden 
olie te vinden zijn in zandvorm. 

De extractie van deze olie is 
lastiger dan die van conventione-
le olie, maar onder invloed van 
technologische ontwikkelingen 
en de hogere olieprijs heeft de 
winning in de afgelopen jaren 
een grote vlucht genomen. Ex-
perts verwachten dat in 2025 de 
Canadese oliezanden 3,5 procent 
van de mondiale olieproductie 
voor hun rekening zullen nemen.

Inmiddels heeft elk zichzelf 
respecterend oliebedrijf activi-
teiten in Alberta, Canada. Deze 
staat heeft naar schatting 173 
miljard vaten olie in de grond zit-
ten, die tegen de huidige prijs 
circa 15,7 biljoen dollar waard 
zijn. Dat betekent dat Alberta na 
Saoedi-Arabië over de grootste 
bewezen olievoorraad ter we-
reld beschikt (13 procent van de 
wereldvoorraad).

Dit levert echter ook de nodi-
ge problemen op. Het meest 
dringende probleem is de afvoer 

van de olie. Er bestaan momen-
teel plannen om een oliepijp 
naar Texas aan te leggen. Diverse 
Amerikaanse staten liggen ech-
ter dwars. Ondanks dat de lijn ie-
dere staat circa 5 miljard aan be-
lastingen gaat opleveren, maken 
burgers zich zorgen om het mi-
lieu. Hierdoor wordt er nu geke-
ken naar alternatieve routes om 
de olie onder andere naar Azië te 
transporteren. Vanaf daar kan de 
olie verscheept worden naar de 
rest van de wereld.

Ten slotte zijn er grote milieu-
zorgen. De productie van olie uit 
teerzanden laat niet alleen een 
soort maanlandschap over, maar 
gebruikt ook grote hoeveelhe-
den water en zorgt voor behoor-
lijk wat uitstoot van CO2. Deson-
danks zullen de olieverslaafde 
‘States’ hun noorderburen blij-
ven vragen om meer olie.

Column Mark Leenards

Oliezandbak

Mark Leenards is fondsmanager 
van het SBS Global Equity Fund.

’GEWOON OVERAL
TV-KIJKEN.

DAT IS
BELANGRIJK.’

Nu kun je echt overal TV-kijken zonder
vervelende kabels! Beneden, boven of op de
badkamer. Meer dan 40 populaire zenders 
draadloos, dankzij een onopvallende mini-
antenne. Eindelijk. 1 van de vele voordelen 
van 3-in-1. Supersnel internetten, goedkoop
bellen én digitale TV van Online.nl. Geen
kabels, geen gedoe en snel aangesloten. De
eerste 6 maanden voor maar € 24,95 per 
maand, daarna € 36 per maand. Ga naar
Online.nl of bel 0900 1480 (€ 0,10/min)
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Céline: Reis naar het einde 
van de nacht
Pessoa - Boek der Rusteloos-
heid - net als Dautzenberg 
was de Portugees ook een 
fi nanciële boekstaver.
Camus- De Vreemdeling
Bruno Schulz- De kaneel-
winkels
Tip Marugg -  De morgen 
loeit weer aan

Voor economen

Verplichte kost

16

‘Ik ben geen 
moralist, dat 
probeer ik te 
vermijden.’ 
FOTO’S: PETER BLOK

Marianne doet het weer
Eigenlijk doet Marianne Weber niet meer aan 

grote concerten, maar voor een goed doel wel. 
18 april treedt ze op in Scheveningen.

Henkjan maant via Twitter
Hoe 2.0! Henkjan Smits heeft geld tegoed van 

iemand. Hij twitterde de schuldenaar per ongeluk 
publiekelijk, in plaats van een dm te sturen.

Cole tekent lekker contract
Cheryl Cole gaat lekker aan de slag in de VS. 

Ze zal er voor een miljoenenbedrag aanschuiven 
om te jureren in het programma X Factor.

Mark Koster
Amsterdam

Wacht, hij moet eerst nog even ‘lekker 

schijten’ in de wc van de Eerste Klas 

stationsrestauratie in Amsterdam, 

laat hij telefonisch weten. 

Dan is hij klaar voor een literaire 

afrekening met de economie. ‘We zijn 

een schimmel op de anus van de 

vooruitgang’, grinnikt hij. ‘De dino-

saurus is gestorven, waarom zou de 

mensheid wel overleven?’, zegt hij. 

‘Ik ben een misantroop. We zien het 

wel.’

Anton Dautzenberg, econoom en 

debuterend romancier, heeft aante-

keningen gemaakt en geeft vandaag 

privécollege. 

Waarom spreken we deze man? 

Omdat hij eindelijk eens zegt wat al 

die andere economen niet durven. 

‘De crisis is een vorm van romantisch-

decadentie’, stelt hij. 

De econoom debuteerde in de-

cember als ‘A.H.J. Dautzenberg’ met 

het schurende verhalenboek Vogels 
met zwarte poten kun je niet vreten. 

De bizarre bundel zou eigenlijk 

moeten worden toegevoegd aan de 

literatuurlijst bij economie, naast de 

standaardwerken van Marx, Smith en 

Keynes. ‘Lange tijd hebben we ons 

laten leiden door religie; daarna door 

geld, de nieuwe religie. Uiteindelijk 

moeten we ons laten leiden door de 

literatuur.’ 

Dautzenberg, die zijn geld ver-

dient als fi nancieel tekstschrijver (hij 

toont een door hem geredigeerde 

pensioenbijlage bij The Financial 
Times), schreef verhalen over een 

vrouwelijke manager die wordt ont-

voerd door eskimo’s, een assetmana-

ger die zijn gezicht verliest (zijn vel 

valt er letterlijk af) en een ontslagen 

staalhandelaar die zijn verdriet be-

spreekt met een Magere Hein Smurf. 

‘Die beelden komen zomaar in me 

op als ik in bespreking zit’, zegt de 

kleinzoon van een mijnwerker uit 

Kerkrade. 

Soms overvalt de symboliek hem 

zelf ook. ‘Die vrouw die wordt ont-

voerd door eskimo’s heeft natuurlijk 

te maken met de kille wereld waarin 

ze zich bevindt.’

Homo economicus
Dan, voor even serieus, begint hij uit 

te leggen hoe de homo economicus 

zichzelf naar de afgrond drijft. De 

economie rust op drie waarden, te-

kent hij voor op een blaadje: arbeid, 

kapitaal en natuur. 

Nu komt hij tot de kern. ‘Tegen-

over arbeid staat loon, tegenover ka-

pitaal staat rente, maar tegenover de 

natuur hebben we nog niks geplaatst. 

Dat probleem hebben economen 

nog niet ontrafeld. Iedereen kan zien 

dat we op weg zijn naar de onder-

gang, want tegenover de uitputting 

van de natuur staan geen waarden.’

Maar verdrietig kan hij er niet om 

worden. ‘Ik ben geen moralist, dat 

probeer ik te vermijden’, zegt hij la-

chend. Hij spiegelt zich graag aan 

Catweazle, de middeleeuwse, excen-

triek-riekende tv-tovenaar die ver-

dwaald is in de tijd. ‘Ik kijk graag naar 

zijn dvd’s, omdat ik verwondering 

voel over onze tijd.’ 

De schrijver, die tijdens zijn studie 

in Tilburg al een a-typische verschij-

ning was tussen de aanstaande krijt-

strepen (‘ik had een pony tot mijn 

navel’), bepleit literaire refl ectie voor 

economen. ‘Dat is de zwarte spiegel 

waar we in moeten durven kijken’, 

zegt hij. ‘Tijdens mijn studie werd me 

voorgehouden hoe ik in een colbertje 

een rijkaard moest spelen en dat inte-

resseerde me niks. Ik begon literatuur 

te lezen en ontdekte dat daar meer 

lessen te trekken waren.’ Hij citeert 

Gerard Reve, zijn grote literaire held, 

om een voorbeeld te geven van de 

duivelse magie waarin we terecht zijn 

gekomen. ‘Reve zei ooit over het ver-

haal van de Maagd Maria: ‘Natuurlijk 

kan het niet, maar gelukkig is het zo.’ 

Die gedachte zit ook in het aanbie-

den van vage derivaten. De economie 

is een kunstmatige werkelijkheid ge-

worden. Die bankjongens weten niet 

wat ze verkopen. Ze krijgen een bo-

nus en vragen zich niet af wat de 

waarde is van producten.’ 

Zelf laaft hij zich graag aan de le-

kenmentaliteit van rockzangers. 

Dautzenberg publiceert in de VPRO-

gids een serie met ‘monetaire kenner’ 

Lemmy Kilmister, de grommende 

zanger van metalband Motorhead, 

een formatie waar hij graag naar luis-

tert. De freakonomics van Lemmy 

levert wonderlijke inzichten op. Bril-

jant is Kilmisters voorstel om de 

prijsindex voor de wankele eurozone 

te koppelen aan de prostitutieprij-

zen. De rock-bassist constateerde dat 

‘een wip’ in Duitsland aanmerkelijk 

duurder is dan in Griekenland (150 

euro ten opzichte van 40 euro). 

Voor de rocker een bewijs dat de 

eurozone een mythe is. Dan bijna 

ernstig: ‘We zouden Arnon Grunberg 

president van De Nederlandsche 

Bank moeten maken. Hij heeft ver-

stand van economie en denkt niet 

vanuit bestaande kaders.’ Voor zich-

zelf ziet hij een bijrolletje: ‘Ik zie me-

zelf dan als de secretaris die het alle-

maal noteert.’

De Catweazle 
van de economie

#Interview  Anton Dautzenberg is ’s lands 
meest bizarre econoom en haalt in een nieuwe 
roman uit naar de ‘spreadsheet-economen 
in blauwe colberts’. ‘We leven in romantisch-
decadente tijden.’

Ik ben geen moralist, 
dat probeer ik te vermijden

Anton Dautzenberg Econoom
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ZWEEDS RAADSEL:

SUDOKUCRYPTOGRAM
Horizontaal: 1. Met veel drukte verlaat
de Deen een Soedanees (5); 3. Die geur
gaat rond in een vogel (5); 4. Dit gerecht
kan link zijn (4); 7. Een geschokte eiser
wordt bespot (5); 10. Flinke construc-
teur? (9); 11. Het werk van een schrijver
rustig prijzen (8).

Verticaal: 1. Bot dat men strak zet in het
dak (7); 2. Een Franse rivier van eindelo-
ze opgaven (5); 5. Gelogen, het is niet
voor de handel! (6); 6. Schrijfnaalden
(6); 8. Gebruikt een zakdoek voor het
gezicht (5); 9. Noot die voedsel weer
waterdoorlatend maakt (5).
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ZO DOET U MEE

BEL 0909-5010701 OF SMS NAAR: 3553

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

Om kans te maken op dag- of weekprijs belt u de gevon-
den cijfercombinatie uit de vakjes ABC  door naar 0909-
5010703 (€ 0,60 p.g.). Of SMS “PERS -spatie- oplossing” naar
3553 (€ 0,60 p.o.b. excl. de kosten voor het gebruik van uw mobiele

telefoon). De lijst met winnaars staat op
www.puzzelland.com/depers
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Hotelbon Voucher t.w.v. €40,-.
Met de Hotelbon Voucher kan 3 
nachten gratis worden overnacht 
met 2 personen in ruim 3000 
hotels in Europa. Informatie:
www.hotelbon.nl

WIN! VANDAAG:

Voor 2 winnaars: een trendy ketting met 
pendant van MY iMenso t.w.v. € 199,-

WIN! DEZE WEEK:

MY iMenso is dé nieuwste trend
in Nederland. Bene-Lux Jewels
biedt u deze prachtige zilveren
hanger met collier aan, inclusief
één edelstenen munt samen met
één zilveren gravure munt. 
De edelstenen munt is leverbaar in 15
kleuren en op de zilveren gravure
plaat wordt uw persoonlijke gravure
gezet. De hanger kan worden open-
gemaakt, zodat u uw munt kunt 
verwisselen. De zilveren hanger met
zirkonia is aan twee kanten draagbaar
en leverbaar in 3 kleuren, alsook 
het zilveren collier. 

Meer informatie op 
www.myimenso.eu 
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Selectie geplande OV-verstoringen:

Eindhoven (bus)
Morgen: Hermeslijnen 13, 18, 401 en 
402. Halten Piazza, Philips Stadion en 
Glaslaan vervallen.

Papendrecht (bus)
Morgen: Arrivalijn 14. Halten Veerdam, 
Middenstraat en Edelweisslaan verv. 

Rotterdam (bus)
T/m 11 februari: RETlijn 63. Halte Valc-
kensteyn vervalt.

Wassenaar (bus)
T/m 12 februari: Veoli-
alijn 43. Halten 
Strandwal en Ter 
Weerlaan vervallen.

Het weer Vandaag en morgen

Een paar droge dagen met wat zon

Vrijwel overal licht tot onbewolkt, 
behalve in het zuidoosten. Van-
middag is het overal vrij zonnig en 
droog. De westenwind is zwak tot 
matig en de temperatuur loopt op 
naar een graad of 6 in het noord-
westen en 9 in het zuidoosten.

Vandaag
De dag begint grijs, maar later 
krijgt de zon meer ruimte. De mid-
dag verloopt verder wisselend be-
wolkt en droog. De middagtempe-
ratuur bereikt waardes tussen 7 en 
10 graden. De dagen daarna krijgt 
de bewolking weer de overhand.

Morgen

V
oor wie kinderen in de tie-
nerleeftijd heeft zal het 
waarschijnlijk een bekend 

fenomeen zijn: de ontplofte tie-
nerkamer. Toch ligt het net even 
anders, bedenk ik me als ik het 
interieur van de kamer van onze 
dertienjarige zoon aanschouw.

Was de boel echt geëxplo-
deerd dan zouden het bed, de 
kledingkast en zijn bureau met 
computer nooit ongedeerd uit de 
strijd gekomen zijn. Die staan 
echter nog op de oude vertrouw-
de plaats. Sterker nog, de meest 
opgeruimde plek is het stukje dat 
ligt binnen een straal van 30 cen-
timeter vanaf zijn computer.

Zijn kamer lijkt op een 
sneeuwbol, besluit ik. Zo’n half-
ronde, glazen bol die je kunt ko-
pen in de betere souvenirwin-
kels. Als je even schudt dwarrelt 
de sneeuw neer rondom een al-
penwei, het Paleis op de Dam of 
op de muts van de Kerstman.

Het lijkt net of iemand de ka-
mer van onze zoon heeft losge-
trokken van de rest van het huis 
en deze, met een grijns vol leed-
vermaak, door elkaar geschud 
heeft. Dat dit de enige verklaring 
kan zijn blijkt uit de reactie van 
zoonlief als er iets van gezegd 
wordt: ‘Ik weet ook niet hoe het 
komt. Vanmorgen heb ik nog het 
een en ander opgeruimd.’

Feit is dat er spullen door zijn ka-
mer hebben gezweefd, het kan 
niet anders. Het dekbed ligt on-
der zijn bureau, drie paar sokken 
liggen verspreid, één sportsok 
bungelt aan zijn bureaulamp. 
Het losbladige schoolschriftsy-
steem heeft zich vrij evenwichtig 
verdeeld over de gehele ruimte. 
Dan ligt er nog een stapel school-
boeken op het bed.

Uit zijn sporttas kruipen wat 
losse spullen, een shirtje, de an-
dere sportsok. Zijn sportkleding 
ruikt misschien een beetje muf 
maar als hij tijdens de training 
hard genoeg langs zijn teamge-
noten rent zal niemand er waar-
schijnlijk iets van merken. 

Ik weet ook wel dat hij er 
niets aan kan doen. De agenda 
van de gemiddelde tiener zit 
propvol: computeren, skaten, tv, 
sporten en school. Vraag is alleen 
waar die agenda gebleven is. 

Ooit zal het goed komen, zoals 
het bij mij ook goed gekomen is. 
Tenminste…...

Column Pim Molemaker

Ontplofte tienerkamer

Uw column in De Pers? 
Stuur uw pennevrucht (maximaal 
350 woorden) naar mijncolumn@
depers.nl
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Meer op www.depers.nl/9292ov
Onderweg? Bel 0900-9292 (€0,70 p/m)
of kijk op mobiel.9292ov.nl

Pim Molemaker

Een sportsok bungelt aan 
zijn bureaulamp. Uit & thuis
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Mythe
De mythe dat de eerste kuisheidsgordels

tijdens de kruistochten door thuisblijvende
jonkvrouwen werden gedragen, klopt niet.

Neppers
In musea zijn veel kuisheidsgordels

weggehaald omdat ze vervalst waren. We
willen kennelijk iets te graag dat ze bestaan.

Te nieuw
De oudst bekende gordels (in Europa)

stammen uit de vijftiende eeuw, en toen
waren de kruistochten al lang voorbij.

‘Met mijn romans wil ik meer laten zien van onze gedeelde geschiedenis.’ KICK SMEETS, MET DANK AAN GOTU LOBI JEWELS

Sharida Mohamedjoesoef
Amsterdam

In haar romans druipt tropisch Suri-

name van de pagina’s, maar in de Til-

burgse woning van Rihana Jamaludin 

(1959, Paramaribo) is het zoeken 

naar herinneringen aan de voorma-

lige kolonie; hooguit enkele aarde-

werken zeeschildpadden gemaakt 

door indianen van het natuurgebied 

Galibi. Terwijl op de achtergrond de 

opzwepende mengmuziek weer-

klinkt van sitar, tabla en techno, legt 

de kleine Javaans-hindostaanse 

schrijfster bijna verontschuldigend 

uit dat ‘iedereen integratie op zijn ei-

gen manier inkleurt’.

Om de huishoudpot te spekken 

houdt Jamaludin lezingen en maakt 

ze illustraties en linodrukken. Daar-

naast runt ze een eigen tekstbureau-

tje. Plotseling haalt de schrijfster een 

map tevoorschijn die zowat uit zijn 

voegen barst van gedachtekronkels, 

foto’s en kattebelletjes uit tijdschrif-

ten en vergeelde kranten, oftewel het 

voorwerk voor De Zwarte Lord, dat 

vorig jaar uitkwam. Tegen de achter-

grond van Franse revolutionairen, 

Britse abolitionisten en angstige Hol-

landse slaveneigenaren, tekende Ja-

maludin in deze fi lmische debuutro-

man met finesse de historische en 

etnische rijkdom van Suriname op.

 

Ook in roman nummer twee krijgen 

die etnische schakeringen met rake 

stroken ruim baan. Kuis verhaalt over 

Ramesh met zijn juwelierszaak op de 

Albert Cuyp. De hindostaanse goud-

smid heeft zijn kuisheid opgedragen 

aan de hindoegodin Parvati. Dan 

ontmoet hij Ashmana voor wie hij in 

opdracht van haar vriend Bennie een 

kuisheidsgordel moet vervaardigen. 

Hij valt als een blok voor haar. 

Dat boekomslag. Uw idee?
‘Mijn man Theo vond de foto op het 

internet. De gerenommeerde Zuid-

Afrikaanse juwelier Uwe Koettner 

had deze kuisheidsgordel in 2002 ge-

maakt voor een schatrijke man in 

Londen. Wij mochten de foto gebrui-

ken voor de omslag. De juwelier wil-

de niets kwijt over de identiteit van 

zijn vermogende klant, maar vertelde 

wel dat de gordel, bezet met vijftig 

parels en vijf diamanten, door de 

bruid van de klant werd gedragen op 

haar huwelijksdag.’ 

De verhaallijn klinkt als Kuis…
‘Kuis was toch echt al geschreven toen 

dit bekend werd, maar de publicatie 

ervan duurde even, omdat ik tussen-

door bezig was met De Zwarte Lord.’

SM-fans daargelaten, waarom zou 
een vrouw in vredesnaam een 

kuisheidsgordel willen dragen?
‘Ashmana ziet het dragen ervan aan-

vankelijk als een spel. Ze heeft niet 

door dat ze wordt gemanipuleerd 

door haar vriend Bennie, die haar als 

zijn bezit ziet, waar letterlijk een slot 

op moet. Ashmana ’s instemming is  

niet vreemd. Je ziet dat vaker bij men-

sen die opgroeien in beschermende 

culturen terwijl de tijdgeest een vrij-

ere kant op gaat. Bij Ashmana domi-

neert eerst haar Turkse vader. Later 

neemt haar Nederlandse moeder het 

over en krijgt ze meer vrijheid.’

Welke rol speelt de godin Parvati 
in het verhaal?
‘Parvati is de hindoegodin die met 

haar dans de schepping in stand 

houdt. Als Ramesh mediteert, ver-

schijnt ze voor hem en danst. Zijn 

relatie met de godin wordt steeds 

aardser en mondt zelfs uit in een hal-

lucinerende vrijage. Deze symboli-

sche vereniging van man en vrouw is 

een aspect dat terugkomt in het hin-

doeïsme. Het is ook de verstrengeling 

van het aardse met het mystieke. Ik 

weet alleen niet of hindoes dat stuk in 

het verhaal ook zo zullen zien.’

In Kuis geen rauwe taal. Gekuist?
‘Dat ruwe past niet bij mij. Mijn op-

voeding speelt daarbij ongetwijfeld 

een rol. In mijn alledaagse taalge-

bruik zou ik ook niet zo praten. Wat 

voegt het toe?’

U schrijft zelf al vanaf 2000. Hoe 
verklaart u die beperkte aandacht 
voor Surinaams-Nederlandstalige 
literatuur?
‘Ik kom nog maar net kijken. Met 

mijn romans wil ik meer laten zien 

van onze gedeelde geschiedenis. 

Waar wij in Suriname veel moesten 

leren over Nederland, lijkt die Suri-

naams-Nederlandse geschiedenis 

hier weggemoffeld. Als je weinig weet 

van je eigen geschiedenis, dan accep-

teer je misschien niet zo gemakkelijk 

de nieuwe Nederlanders. Je wereld-

beeld wordt anders. De Verenigde 

Staten zijn al begonnen met een her-

ijking van de eigen geschiedenis. In 

Nederland begint het langzaam te 

komen.’

Waarom duurt het hier zo lang?
‘Het lijkt wel alsof Nederlanders bang 

zijn dat hun heroïsche zeevaarders-

avonturen teniet worden gedaan. Dat 

is onwaarschijnlijk, want de wapen-

feiten van toen zijn tenslotte geen 

geringe prestatie. Maar je moet wel de 

gevolgen ervan onder ogen zien, 

evenals de banden die zijn ontstaan.’

Kuis is uitgegeven door 
KIT Publishers, Amsterdam.

‘Kuis’ kolkt en kookt van sensualiteit
#Literatuur  Met haar fi jnzinnig taalgebruik en Dickensiaanse plotwendingen is ze één van de best bewaarde literaire 
geheimen van de jongste generatie Surinaams-Nederlandse schrijvers: Rihana Jamaludin. 

Kuisheidsgordel  

Een kuisheidsgordel is een door 
vrouwen gedragen gordel met 
slot die geslachtsgemeenschap 
onmogelijk maakte. 
Bron: Van Dale

Surinaams-Nederlandstalige 
literatuur is volgroeid.

Rihana Jamaludin Auteur

Uit & thuis 
Lezen
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Nieuw gras, nú!
Wigan-coach Roberto Martinez wil dat de 

eigenaar van de club de nieuwe grasmat meteen 
vervangt. Het geintje gaat 130.000 euro kosten.

Star Spanking Banner
Christina Aguilera mocht het Amerikaanse 

volkslied voor de Superbowl zingen. De zangeres 
kende de tekst echter niet helemaal.

Dure misser
Middenvelder Diego zou volgens Bild een boete 

van honderdduizend euro hebben gekregen, 
omdat hij voor VfL Wolfsburg een penalty miste.

#Genieten
Ibrahim Afellay komt superlatieven 
tekort om zijn geluk te beschrijven nu 
hij speler van Barcelona is. Morgen 
speelt hij met Oranje vriendschappe-
lijk tegen Oostenrijk.

Iwan Tol
Noordwijk

Als voetballiefhebber wist Ibrahim 

Afellay al dat bij Barcelona het beste 

voetbal ter wereld wordt gespeeld, 

maar nu hij zelf elke dag op het trai-

ningsveld staat met spelers zoals Xavi 

en Iniesta is alle twijfel weg. ‘Ja, het is 

echt top’, zegt hij aan de rand van het 

winderige veld van Quick Boys. ‘Juist 

nu ik er met mijn neus bovenop sta, 

kan ik dat heel goed beoordelen.’

Hij moet zijn best doen om niet al 

te lyrisch over te komen als het om 

zijn nieuwe werkgever gaat, maar aan 

Ibrahim Afellay is geen groot acteur 

verloren gegaan. Eerst zegt hij nog, 

voorzichtig, dat hij de verbazing over 

Barcelona nu wel zo’n beetje te boven 

is, om even later ronduit toe te geven 

dat het soms is alsof hij in een droom 

wandelt. ‘Er zijn mensen die zeggen 

dat ik nog weinig aan spelen ben toe-

gekomen. Maar tien minuten Barce-

lona is me meer waard dan wat dan 

ook. Het is echt een genot om daar te 

voetballen.’ 

Afellay begon, sinds hij begin ja-

nuari in Camp Nou arriveerde, twee 

keer in de basis bij een bekerwed-

strijd. In de competitie werd de oud-

PSV’er vooral pas in de slotfase inge-

bracht door trainer Josep Guardiola. 

‘Nee, ik vind dat niet vervelend’, rea-

geert Afellay. ‘Ik heb voor vierenhalf 

jaar getekend, dus ik heb nog tijd ge-

noeg. Het eerste half jaar moet ik me 

vooral aanpassen. Dat halve jaar zie 

ik als bonus. Als je het op die manier 

bekijkt, dan heb ik al meer gespeeld 

dan ik had verwacht.’

Sterren
Nu hij een huis heeft betrokken in 

Barcelona en de taal steeds beter be-

grijpt verloopt de aanpassing buiten 

het veld steeds beter. Binnen de lijn 

was dat al heel snel het geval. Bijna 

verbaasd: ‘Dat is me echt meegeval-

len, dat iedereen zo normaal doet. 

Het zijn allemaal grote sterren, maar 

ik ben perfect opgevangen. Nee, de 

WK-fi nale is niet echt meer een punt 

van discussie. We hebben het er een 

beetje lacherig over gehad. Ze vonden 

het ook wel een harde wedstrijd, ge-

loof ik.’

Zijn eerste treffer heeft Afellay ook 

al gemaakt, in de bekerwedstrijd te-

gen Almeria. Mooier nog dan de goal 

vond hij de reactie van zijn teamge-

noten langs de kant. ‘De hele bank 

stond op om me te feliciteren. Als je 

de waardering van die mensen krijgt, 

wat wil je dan nog meer als voetbal-

ler?’

Tien minuten Barça is meer 
waard dan wat dan ook

Londen Het WK voetbal van 2022 

wordt naar alle waarschijnlijkheid 

toch ‘gewoon’ in de zomer ge-

speeld. Dat heeft FIFA-voorzitter 

Joseph Blatter laten weten tijdens 

een interview met de BBC. Blatter 

zei de afgelopen weken herhaal-

delijk dat het WK vanwege de hoge 

temperaturen in Qatar tijdens de 

zomer mogelijk wordt verplaatst 

naar de winter.

FIFA-baas wil WK 2022 
toch in de zomer

Noordwijk Robin van Persie heeft 

zich gisteren bij bondscoach Bert 

van Marwijk afgemeld voor de oe-

fenwedstrijd van het Nederlands 

elftal tegen Oostenrijk. De aanval-

ler van Arsenal ontbreekt vanwege 

griep. Van Marwijk heeft Luuk de 

Jong van FC Twente opgeroepen 

als vervanger van Van Persie. Eer-

der meldden Nigel de Jong en Ra-

fael van der Vaart zich al af.

Van Persie meldt zich af 
voor oefenwedstrijd

Wolfsburg Het avontuur van Steve 

McClaren bij VfL Wolfsburg heeft 

iets meer dan een half jaar ge-

duurd. De Duitse club zette de Brit 

gisteren aan de kant wegens de te-

genvallende resultaten. McClaren 

verruilde vorige zomer FC Twente 

voor de Duitse club. Wolfsburg liet 

gisteren weten dat assistent Pierre 

Littbarski voorlopig de functie 

overneemt.

Wolfsburg zet McClaren 
per direct op straat

Parijs Robert Kubica heeft gisteren 

zijn vingers bewogen. Dat zei Eric 

Boullier, teambaas van Renault. 

Volgens Boullier kan de revalida-

tie van Kubica, die zondag tijdens 

een rally crashte, sneller verlopen 

dan de artsen eerder dachten. De 

26-jarige Kubica onderging een 

zeven uur durende operatie. De 

Pool liep meerdere breuken in zijn 

rechterbeen en arm op.

Kubica kan zijn vingers 
weer bewegen

Amsterdam Marco van Basten de-

buteert morgen bij de oefeninter-

land van het Nederlands elftal te-

gen Oostenrijk als analist bij SBS 
6. Van Basten was van 2004 tot en 

met 2008 bondscoach van Oranje. 

De 46-jarige oud-voetballer zit 

morgen samen met Ronald Koe-

man als analist in de studio van 

SBS 6. Van Basten was als analist al 

werkzaam bij Sport 1.

Debuut Van Basten als 
tv-analist van Oranje

Rotterdam Thomas Schoorel is er 

gisteren niet in geslaagd om de 

tweede ronde van het ABN Amro-

tennistoernooi te bereiken. De 

Amsterdammer moest zijn meer-

dere erkennen in Viktor Troicki uit 

Servië: 6-2 7-6 (1). Michael Llodra 

drong gisteren wel door tot de 

tweede ronde. De Fransman was 

in twee sets te sterk voor Nikolai 

Davidenko: 6-3 7-6 (4).

Schoorel maakt geen 
indruk in Rotterdam

Skister Lindsey Vonn werd gisteren in Garmisch uitgeroepen tot Laureus 
Sportvrouw van het Jaar. De Amerikaanse won de afdaling tijdens de 
Spelen in Vancouver en veroverde de wereldbeker afdaling, Super-G, 
super-combinatie en algemeen. Het is nog niet zeker of Vonn vandaag 
deelneemt aan het WK Super-G. Ze heeft nog altijd last van een 
hersenschudding die ze tijdens een training opliep. 
FOTO: GETTY IMAGES

Opnieuw prijs voor Lindsey Vonn

Citaat

Emilio Butragueño over Cristiano Ronaldo en Lionel Messi

‘Er is verder niemand zoals zij. 
Ze hebben nog heel veel jaren 
voor de boeg, maar schrijven 
nu al geschiedenis.’ 

Voetbal en politiek kun je 
al lang niet meer scheiden.
De FIFA misbruikt haar statuten Pagina 20

Ibrahim Afellay. ORANGE PICTURES
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Handboog foetsie
De handboog van Wietse van Alten is gestolen. 
Hij haalde er op de Spelen brons mee. Dus als u  
iemand met een boog ziet lopen, bel de politie.

Als dat maar goed gaat
Belg Jérôme d’Ambrosio racet bij Virgin 

dit seizoen in een auto die de naam ‘custard’ heeft 
gekregen. Dat betekent ‘pudding’.

Er was niets beters
De Engelse nationale ploeg heeft een beroerd jaar 
achter de rug. Ashley Cole werd er uitgeroepen tot 

beste speler van 2011.

Amsterdam

En toen greep de FIFA in. Voor Oekra-

ine is het buigen of barsten. Óf de 

voorzitter van de voetbalbond – Gri-

gori Soerkis – blijft zitten waar hij zit, 

óf het Oekraïense nationale elftal 

mag niet meedoen aan het EK van 

volgend jaar. Dat het EK van 2012 

mede door Oekraïne wordt georgani-

seerd? Jammer dan. 

Volgens de FIFA probeert de Oe-

kraïense overheid Soerkis af te zetten. 

En dat mag niet. De statuten van de 

wereldvoetbalbond schrijven nu een-

maal voor dat voetbal en politiek ge-

scheiden moeten worden. 

Want voetbal is voetbal. En poli-

tiek is politiek. Die horen niet samen 

te gaan. Schijnt. Het komt voort uit 

de aloude opvatting van sport als fi jn 

recreatief tijdverdrijf – en niet meer 

dan dat. Politieke problemen neem 

je niet mee het voetbalveld op. Tus-

sen de lijnen is er slechts ruimte voor 

plezier ende vermaeck. 

Volgens de statuten van de FIFA 

heeft het uitvoerend comité (Blatter 

& co) de mogelijkheid om landen te 

schorsen als er sprake is van politieke 

inmenging. Dat gebeurt de laatste ja-

ren steeds vaker. In het verleden straf-

te de FIFA alleen in exceptionele ge-

vallen (Zuid-Afrika ten tijde van het 

apartheidsregime), tegenwoordig re-

gent het schorsingen. Onder andere 

Jemen, Macau, Irak, Albanië, Nigeria 

en Brunei zaten recentelijk op het 

strafbankje van de FIFA. De een (Bru-

nei) omdat de sultan de benoeming 

van de bondsvoorzitter tegenhield, 

de ander (Irak) omdat de regering de 

bondsbobo’s afzette nadat er een 

paar miljoen was verdwenen. 

Eff ect
De schorsingen hadden zonder uit-

zondering effect. Soms (Nigeria) wa-

ren een paar dagen genoeg om poli-

tici te dwingen hun acties ongedaan 

te maken. Soms (Ghana) was zelfs 

een beetje dreigen genoeg. Want er is 

geen leider die het volk voetbal wil 

ontzeggen. In Ghana werd doodleuk 

een onderzoek naar corruptie bij de 

Ghanese voetbalbond stopgezet. Die 

stuiterende bal is nu eenmaal belang-

rijker dan een paar stelende offi cials. 

Maar de FIFA gebruikt het machts-

middel selectief. Het ene land is het 

andere land niet. In Frankrijk werd na 

het drama bij het WK in Zuid-Afrika 

een parlementaire enquête gehouden 

en mocht de minister van Sport van 

de nieuwe bondscoach eisen dat sta-

kingsleider Patrice Evra niet meer zou 

worden geselecteerd voor het natio-

nale elftal. In Engeland meldde de 

sportminister na de afgelopen trans-

ferperiode dat hij zou gaan hakken in 

de excessieve geldsmijterij van de En-

gelse voetbalclubs. 

Meer voorbeelden? De Tsjetsjeen-

se machthebber Kadirov koopt een 

Nederlandse trainer om zijn eigen 

imago op te krikken. In Saoedi-Ara-

bië is voetbal een spelletje dat volle-

dig wordt beheerst door dezelfde 

prinsen die het land runnen. In Italië 

is premier Berlusconi ook geldschie-

ter van AC Milan. En in Nederland 

eist PVV-Kamerlid Richard de Mos 

afschaffi ng van kunstgrasvelden om-

dat zijn cluppie ADO Den Haag zo 

vaak verliest op nepgras.

Voetbal en politiek kun je al lang 

niet meer scheiden. Sport is in de 21e 

eeuw veel meer dan een leuk tijdver-

drijf. Het heeft ook een grote fi nanci-

ele, economische en maatschappe-

lijke – en dus politieke – impact. 

De FIFA misbruikt de eigen statuten. 

De wereldvoetbalbond grijpt in als 

het ze uitkomt. Zoals de Ghanese mi-

nister van Informatie zei voordat zijn 

regering zwichtte voor de eisen van 

de FIFA: ‘De FIFA doet alsof Ghana 

een jungle is waar er niet zoiets be-

staat als de wet. Ze doen alsof ze zelf 

de wet zijn.’

Terug naar Soerkis, de voorzitter 

van de Oekraïense bond. Hij ligt in 

eigen land niet voor niets onder vuur. 

Hij wordt beschuldigd van omko-

ping, corruptie, zwarthandel en het 

manipuleren van scheidsrechters. De 

bond wil van hem af, de clubs willen 

van hem af, de overheid wil van hem 

af. Maar Soerkis heeft geen vrienden 

in eigen land nodig – hij pleegde sim-

pelweg een belletje naar zijn maatjes 

bij de FIFA, onder wie Sepp Blatter 

(‘Soerkis is meer dan een collega – hij 

is een hele goede vriend’). De FIFA 

zette Oekraïne vervolgens onder druk 

door te dreigen met een schorsing.

Inmiddels heeft Oekraïne eieren 

voor zijn geld gekozen. Want een EK 

in eigen land zonder eigen voetbal-

team is een nachtmerrie. Soerkis 

blijft. Sterker nog: hij stelt zich kandi-

daat voor een nieuwe termijn als 

voorzitter. Want in vriendjespolitiek 

gaat het er niet om wie je bent, maar 

wie je kent. 

Sepp Blatter Voorzitter FIFA

‘Soerkis is meer dan een 
collega – hij is een vriend.’

Soerkis doet een belletje naar zijn FIFA-vrienden. AP

Even bellen met de baas

Thijs 
Zonneveld

Chantage

Oekraïne riskeerde niet alleen 
een schorsing voor het EK. Ook 
de Oekraïense clubs die nu in de 
Champions League en Europa 
League uitkomen zouden uit 
competitie worden genomen. 

#Vriendjespolitiek  Politiek en voetbal kun je al lang niet meer scheiden, maar toch straft de FIFA 
als het gebeurt. Nou ja, zolang het Blatter & co uitkomt tenminste. 


