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Bij de komende Tweede Kamer-
verkiezingen doen veel meer 
partijen mee dan bij de vorige 
verkiezingen. Tot nu toe hebben 
48 partijen zich geregistreerd. 
Daar komt volgens de Kiesraad 
‘nog een fl ink aantal partijen 
bij dat zich de laatste dagen 
heeft aangemeld’. Bij de vorige 
verkiezingen deden 24 partijen 
mee. 

Volgens de enige kroongetuige in 
het liquidatieproces is justitie nu 
echt te ver gegaan. Een deal over 
de fi nanciële toekomst van Peter la 
Serpe is volgens de voormalig 
huurmoordenaar ‘kwijt gemaakt’ 
bij het Openbaar Ministerie. En dus 
is hij voornemens defi nitief te 
stoppen.

Het nieuwe 
graaien 

IN BUSINESSEERST

La Serpe heft 
zichzelf op

De geschorste advocaat Dion 
Bartels profi leert zich nu als on-
derzoeksjournalist. Pagina 9.

‘Ja hoor, 
ik heb 
mijn lesje 
geleerd.’

KOSTER & JOJANNEKE VERKIEZINGEN

Meer partijen 
doen mee

7
Lees verder op pagina 3

Passagiers kunnen een vergoe-
ding claimen bij een vertraagde 
vlucht. En dat doen ze massaal.

Pieter Sabel
AMSTERDAM...
Luchtvaartmaatschappijen kunnen 

binnenkort een fors aantal claims 

verwachten van passagiers van ver-

traagde vluchten. Volgens directeur 

Hendrik Noorderhaven van EU 

Claim, een van de bureaus die 

claims indienen voor gedupeerde 

reizigers, is het aantal aanvragen in 

de afgelopen weken toegenomen 

met 400 procent. En ook andere bu-

reaus en tussenpersonen zeggen het 

heel veel drukker te hebben gekre-

gen. We konden claimen, dus we 

zijn gaan claimen.

Volgens een uitspraak van de 

rechtbank in Haarlem hebben pas-

sagiers die meer dan drie uur vertra-

ging hadden, op een vlucht tot 

maximaal vijf jaar geleden, recht op 

een vergoeding. Een uitspraak die in 

hoger beroep in een vergelijkbare 

zaak werd bevestigd door het ge-

rechtshof in Amsterdam, al kreeg 

die uitspraak niet zo veel aandacht. 

Een gezin dat meer dan 24 uur ver-

traging had, heeft recht op 600 euro 

per ticket, bepaalde de rechter.  

Keuze
Het is moeilijk voor luchtvaart-

maatschappijen om zich te beroe-

pen op overmacht, bij vertraging. 

Een technisch mankement, zeggen 

deskundigen, is bijna nooit een re-

den een claim te weigeren. Hetzelf-

de geldt voor overboekingen, of 

vertragingen doordat het beoogde 

vliegtuig wordt ingezet op een an-

dere lijn. Zelfs het weer is niet altijd 

overmacht, omdat er altijd bepaal-

de vliegtuigen wel gaan. Dus is het 

een keuze van de maatschappij om 

jouw vliegtuig niet te laten vertrek-

ken. Stakingen zijn alleen overmacht 

als het stakingen zijn van personeel 

van een andere maatschappij, of als 

het een wilde staking is.

Kortom: de passagier profi teert. 

Als hij of zij bereid is geld af te staan 

aan tussenpersonen of bureaus (27 

procent in het geval van EU Claim), 

of om op eigen initiatief de proce-

dure tegen de luchtvaartmaatschap-

pij aan te gaan. Voor een vlucht tot 

1.500 kilometer geldt een vergoe-

ding van maximaal 250 euro, tussen 

de 1.500 en 3.500 kilometer is het 

400 euro, bij meer dan 3.500 kilo-

meter (intercontinentaal) is het tot 

600 euro.

Vertraging 
We kunnen 
claimen, dus 
we claimen
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Dinsdag
Maart 2010

De lente komt eraan. 
Daarom gingen wij 
op zoek naar de tien 
beste fi etstaxi’s. 
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PERSPECTIEF

Een riksja voor 
ons allemaal
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SPORT

Uitputtende 
clichés van 
voetballers

EN VERDER

Beleggers blikken terug op WOL

Een slangetje, 
gewoon via 
Marktplaats
Criminelen houden zich op grote 
schaal bezig met de handel in 
exotische dieren. De risico’s zijn nihil 
en de verdiensten heel aardig.
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O
ver de kragen aan de over-
hemden van Wilders kon je 
de afgelopen weken horen 

dat ze te groot waren, veel te groot. 
Misschien, werd er gezegd, waren 
die wel gemaakt van stof die tegen 
messen beschermt, of ander onge-
rief. 

Nu Wilders onwel is geworden 
in het Duitse plaatsje Monschau en 
dit in verband is gebracht met het 
feit dat hij in twee maanden zestien 
kilo is afgevallen, weten we: die 
kragen zijn niet te groot, Wilders is 
te klein. 

Ik begrijp dat je naar Londen gaat 
als je de wereldpers wilt meedelen 
dat je Mohammed een pedofi el 
vindt, al vraag ik me wel af in hoe-
verre die opvatting nog onder het 
adagium van Voltaire valt. Hoe ab-
ject uw mening ook, zoiets schreef 
die, ik zal altijd uw recht verdedigen 
die te verkondigen. Zou Voltaire 
daaraan in het geval-Wilders niet 
de woorden ‘van een veilig afstand-
je’ hebben toegevoegd? 

Maar Monschau – wat moest hij 
daar? Monschau is de parel van de 
Eifel. Je hebt er liefl ijke heuvels, 
boerderijen met bruine balken in 
het witte pleisterwerk, beekjes, 
dennen, loof. Onderweg naar de top 
van een berg wijst een personage 
van Arnon Grunberg zijn moeder op 
narcissenvelden. Daarna duwt hij 
haar naar beneden.

Het gaat Wilders niet goed, maar 
wij mogen dat niet weten. De hele 
nacht bleven agenten en ambulan-
cemedewerkers bij zijn hotel. Intus-
sen sms’te Wilders aan het ANP: 
‘Geloof niet aan sensatieverhalen. 
Met mij gaat het uitstekend.’

De avond dat Wilders onwel 
werd, mailde een vriend: weet je 
nog dat ik zei dat het met Wilders 
weleens heel raar kan afl open? Dat 
wist ik nog. Ik deelde het voorge-
voel. Voor Wilders is er geen leven 
na Wilders. Hij kan moeilijk zeggen: 
vanaf nu concentreer ik mij op mijn 
gezin. In hotel De Lange Man in 
Monschau zoeken ze nog een ani-
mator.

De volgende ochtend heeft Wil-
ders het hotel via de achteruitgang 
verlaten. Daarbij is ruzie gemaakt 
met agenten en ambulanceperso-
neel. Dat klinkt alsof het alweer een 
beetje beter ging. Het vertrek uit 
Monschau is gelukkig in een geïrri-
teerde en onplezierige sfeer verlo-
pen. 1

LANGE
POTEN

...
PETER
MIDDENDORP

Marcia Nieuwenhuis
DEN HAAG...
Meer dan tachtig bestuurders zouden 

vandaag in Utrecht bijeen komen 

voor een werkconferentie over de be-

zuinigingen op de provincies. Maar 

zover is het niet gekomen. De com-

missarissen van de koningin en de 

Gedeputeerden kunnen het niet eens 

worden over hoe zij het mes moeten 

zetten in de provincies. Ze zijn ‘nog te 

druk aan het puzzelen op de fi nanci-

ele aspecten’ om het overleg door te 

laten gaan, zo laat een woordvoerder 

van het Interprovinciaal Overleg 

(IPO) weten. Begin april gaan de be-

stuurders een nieuwe poging wagen. 

Een fl inke hap

Het kabinet heeft aangekondigd dat 

het vanaf 2011 zo’n 300 miljoen euro 

op het provinciefonds wil bezuini-

gen. Dat is een fl inke hap uit de be-

groting: in 2009 ontvingen de pro-

vincies in totaal 1,3 miljard euro. 

Daar komt nog bij dat één van de 

twintig commissies die nu onderzoe-

ken hoe het rijk 35 miljard euro kan 

gaan bezuinigen ook kijkt naar de 

provincies. De commissie onder lei-

ding van Chris Kalden, de voorman 

van Staatsbosbeheer, moet ook nog 

eens 20 procent bezuinigen.

Kans bestaat dat rijke provincies 

als Limburg, Noord-Brabant en Over-

ijssel meer water bij de wijn moeten 

doen dan arme provincies als Zuid-

Holland, Drenthe en Flevoland. De 

herverdeling van het geld is volgens 

één van de betrokkenen – die om-

wille van de gevoeligheid van de dis-

cussie niet met zijn naam in de krant 

wil – het grootste probleem. ‘De 

scheidslijn loopt tussen rijke en arme 

provincies. Hoe ga je dat vereffenen? 

Dat is een lastige kwestie.’

Diefstal 
Waar sommige provincies jaarlijks 

honderden miljoenen euro’s aan di-

vidend of rente ontvangen op hun 

vermogen, hebben andere provincies 

dat niet. Veel provincies hadden vroe-

ger een eigen energiebedrijf (of een 

groot aandeel daarin) en hebben dat 

inmiddels verkocht. Dat levert enor-

me verschillen op. Gedeputeerde Ger 

Driessen uit Limburg – een rijkeluis- 

provincie – steekt hierover fel van 

leer. ‘Geld wat in onze provincies ver-

diend is, moeten we uitdelen aan met 

name Zuid-Holland. Dit gaat niet ge-

beuren.’ Hij acht de herverdeling van 

middelen zelfs ‘meer dan diefstal’.

Een commissie onder leiding van 

Saskia Stuiveling, de president van de 

Algemene Rekenkamer, zou al vóór 1 

januari 2010 een voorstel doen voor 

herverdeling van de provinciegelden. 

Maar ook daar is nog steeds geen 

spoor van te bekennen. 

 
Vijf provincies
Ingewijden bevestigen dat Kalden 

ondertussen werkt aan heel nieuwe 

inrichting van het bestuur waarbij 

nog maar vijf provincies over zouden 

blijven in plaats van de huidige 

twaalf. Eén van de vijf zou dan een 

Randstadprovincie worden. Ook 

daartegen bestaat hevig protest. Wil-

liam Moorlag, Gedeputeerde uit Gro-

ningen: ‘In de Randstad bijvoorbeeld 

zijn veel zaken grensoverschrijdend, 

daar kan ik me dat voorstellen. De 

mensen voelen zich daar geen Zuid-

Hollander. Maar in plattelandsgebie-

den, zoals Groningen, Friesland en 

Limburg, heeft een provincie ook een 

culturele identiteit.’ Een deelgebied 

bestaande uit Groningen, Drenthe en 

Friesland zou volgens hem ‘een ano-

nieme bestuurslaag worden’. 

Volgens oud-commissaris van de 

koningin Boele Staal (D66), thans 

voorzitter van de Nederlandse Ver-

eniging van Banken, is het hoog tijd 

dat taken tussen gemeenten en pro-

vincies opnieuw worden verdeeld.  

Alle bestuurders moeten volgens 

hem in eigen vlees durven snijden. ‘Ik 

ben destijds als commissaris in 

Utrecht één van de aanjagers geweest 

van de Randstadprovincie, in de we-

tenschap dat ik daarmee mijn eigen 

baan zou opheffen. Men moet niet 

op vier plekken hetzelfde werk doen. 

Maar bijna niemand durft over zijn 

eigen graf heen te regeren.’ 1

Bezuinigingen Onenigheid tussen rijke en arme besturen

Provincies liggen met 
elkaar in de clinch  
Alle bestuurders zouden vandaag samen het mes in 
de provincies zetten. Maar ze komen er niet uit. 

Argus Pedopartij opgeheven

Dure kus
Een Britse man en vrouw zijn door een

 rechter in Dubai veroordeeld tot een maand 
celstraf wegens ‘kussen in het openbaar’.

Zozo Silvio!
Berlusconi gaf in 2009 23 miljoen euro 

inkomsten op aan de belastingdienst. Een 
stijging van 58 procent ten opzichte van 2008.

Gisteren is in Rotterdam-West een 
pasgeboren baby te vondeling gelegd. 
Het meisje, wier navelstreng nog niet 
was verwijderd, was gewikkeld in 
een handdoek en lag naast een vuil-
container. Ze is naar het ziekenhuis 
gebracht en maakt het prima. 

Afgelopen donderdag werd ook al 
een vondeling aangetroff en in Hoorn. 
Burgemeester Onno van Veldhuizen 
heeft de baby gisteren bij de burger-
lijke stand ingeschreven. Het jonge-
tje, dat in blakende gezondheid bij 
een huisartsenpost werd aangetrof-

fen, kreeg van de burgervader de 
roepnaam Daniël mee. ‘In een per-
soonlijke brief aan hem voor later leg 
ik uit hoe ik tot zijn naam ben geko-
men’, aldus Van Veldhuizen. De volle-
dige voor- en achternaam van het 
jongetje worden door de gemeente 
geheim gehouden in verband met zijn 
privacy. Waarschijnlijk zijn de namen 
tijdelijk. De biologische ouders of toe-
komstige adoptieouders kunnen de 
naam altijd nog wijzigen. De politie is 
vorige week een onderzoek gestart 
om de moeder te vinden. 

Vondelingen

NA HOORN, NU OOK ROTTERDAM

‘Bijna niemand 
durft over zijn 
eigen graf heen 
te regeren.’
Ex-commissaris der koningin Boele Staal

Haïti hangt een nieuwe natuurramp 
boven het hoofd. Terwijl een half 
miljoen mensen nog in tenten ver-
blijft als gevolg van de aardbeving in 
januari, staat het regen- en orkaan-
seizoen voor de deur. De regenaf-
voer wordt bemoeilijkt doordat veel 
kanalen en rioleringen geblokkeerd 
zijn door de beving. Huisvesting en 
sanitair krijgen nu prioriteit binnen 
de hulpverlening. Er is nog zo’n half 
miljard dollar extra nodig voor hulp.

Haïti

REGENSEIZOEN 
NADERT

Eén van de twintig commissies die 
voor het rijk onderzoek doet naar de 
35 miljard euro die bezuinigd moet 
worden, concentreert zich op het 
aantal ambtenaren. De Nederlandse 
overheid heeft bijna één miljoen 
werknemers in dienst, 954.000 om 
precies te zijn. Van álle in Nederland 
werkzame personen (8,3 miljoen) 
werkt ruim elf procent in de publie-
ke sector. Bij de overheid werken re-
latief veel oudere werknemers: 35 
procent is 50 jaar of ouder. De mees-
te werknemers zitten in het onder-
wijs en de wetenschap: 504.000. 
Strikt genomen is een groot deel van 

hen (340.000) geen ambtenaar. Dat 
geldt alleen voor personeel in het 
openbaar onderwijs. 

Overige ambtenaren per sector: 

Gemeenten 171.000
Rijk 123.000
Defensie 68.000
Politie 62.000
Provincies 13.000
Waterschappen 10.000
Rechterlijke macht 4.000

Bron: Kerngegevens Personeel Over-
heid en Onderwijs

Hoeveel ambtenaren telt ons land eigenlijk?

Frank de Wolf wordt fractievoorzit-
ter van de PvdA in de Amsterdamse 
gemeenteraad. Lodewijk Asscher 
was lijsttrekker van de PvdA bij de 
gemeenteraadsverkiezingen. Hij 
heeft afstand gedaan van het voor-
zitterschap omdat het niet te com-
bineren is met zijn functie als waar-
nemend burgemeester. Die bekleedt 
hij sinds Job Cohen vrijdag vertrok.

Frank de Wolf

NIEUWE MAN  
PVDA-A’DAM

De Thaise premier Abhisit Vejjajiva 
heeft gisteren de eis van tienduizen-
den betogers om af te treden, ver-
worpen. Abhisit hield een toespraak 
op de televisie, terwijl tienduizen-
den aanhangers van de voormalige 
regeringsleider Thaksin Shinawatra 
in Bangkok een kazerne belegerden 
waarin ministers uit de regering-
Abhisit zich verborgen.

Onrust in Thailand

PREMIER 
BLIJFT ZITTEN

Job Cohen wil Ahmed Marcouch ‘als 
rechterhand’ meenemen naar Den 
Haag, schrijft Het Parool. Cohen zou 
hem kort na de raadsverkiezingen in 
Amsterdam hebben voorgesteld het 
raadslidmaatschap te combineren 
met het Kamerlidmaatschap voor de 
PvdA. Marcouch kreeg bij de raads-
verkiezingen zo’n 12.000 voorkeur-
stemmen. Hij was sinds 2006 stads-
deelvoorzitter van het Amsterdam-
se stadsdeel Slotervaart. 

Den Haag

‘MARCOUCH 
VOLGT COHEN’

HH
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Vervolg van pagina 1...
Weinig dingen zijn zo vervelend als 

vertraging van het vliegtuig, zeker als 

het een flinke vertraging is, zoveel 

wordt wel duidelijk uit de reacties van 

lezers van De Pers. Te laat thuis, wei-

nig informatie, het al betaalde ticket: 

een verpest vakantiegevoel.

Annie en Arie de Rover zouden om 

vijf uur ‘s ochtends vertrekken naar 

Rhodos, maar het werd zeven uur ’s 

avonds. Op de terugweg, acht dagen 

later,  kwam er nog eens twaalf uur 

vertraging bij. Niemand wist precies 

waarom. Silvia Klop wilde terug naar 

Amsterdam vanuit Egypte. De vlucht 

werd vertraagd, en wel met 27 uur.  

Het Europese Hof van Justitie be-

paalde in november dat reizigers die 

vertraging oplopen, net zo veel recht 

hebben op een vergoeding als wan-

neer de vlucht werd geannuleerd – de 

uitspraak werd bevestigd door de 

rechtbank in Haarlem en het ge-

rechtshof in Amsterdam. Sommige 

lezers stuurden brieven naar de maat-

schappij, maar kregen vaak geen ant-

woord, of de maatschappijen stelden 

dat de vergoeding niet voor Neder-

landse maatschappijen geldt.

Dat klopt dus niet, bij vertraging 

in Europa heb je recht op vergoeding 

bij vertraging. Wanneer wel of niet, 

dat hangt er vanaf. Elk geval blijft spe-

cifiek, zegt Peter Meijer, jurist bij DAS 

rechtsbijstand. ‘Waar de rechter in elk 

geval heel duidelijk over was, is dat 

een technisch defect aan een vliegtuig 

niet per definitie een overmachtsitu-

atie schept. Het is inherent aan het 

vliegen, vond de rechter, dat er soms 

iets stuk gaat aan het vliegtuig.’

Miljarden
‘De luchtvaartbranche zegt dat dit 

vonnis ze miljarden zou kunnen gaan 

kosten’, zegt Meijer. ‘Ik heb geen over-

zicht over de hele markt, ik kan er al-

leen maar tegenover zetten dat er mil-

joenen vluchten zijn per jaar, en maar 

een klein percentage ernstig vertraagd 

is.’ De prijs, denkt Meijer, zal wel 

doorberekend worden op de een of 

andere manier, maar als dat over alle 

tickets omgeslagen wordt zal het niet 

gaan om enorme bedragen.

Daarbij, zegt advocaat Nick de 

Leeuw, gespecialiseerd in reisrecht, 

moet de eerste claim die met terug-

werkende kracht wordt toegekend 

nog worden uitgekeerd. ‘Het Euro-

pese Hof zei dat ook bij vertraging 

recht is op vergoeding. Het wordt uit-

gelegd alsof dat met terugwerkende 

kracht het geval is. Maar ik moet nog 

zien of een rechter bepaalt dat er voor 

een vlucht van drie jaar geleden ook 

betaald moet worden.’ 1

Luchtvaart  Geld terugclaimen

Vliegtuig stuk? Dan 
krijg je toch geld terug

Het nadeel van vliegen van tegenwoordig. GETTY IMAGES

De deal die kroongetuige Peter la 
Serpe met justitie had gemaakt over 
zijn financiële toekomst, is ‘kwijt 
gemaakt’. Reden voor hem om met 
het hele circus te willen stoppen. 

Merel van Leeuwen
AMSTERDAM...
Officier van justitie Betty Wind deed 

er gisterochtend alles aan om te voor-

komen dat Peter la Serpe zijn hart in 

de openbaarheid mocht luchten in 

de rechtbank in Amsterdam-Osdorp. 

Tevergeefs. Het was ook niet niks wat 

voor vuil de kroongetuige in het grote 

liquidatieproces allemaal over het 

Openbaar Ministerie uitstortte, dat in 

zijn ogen volledig heeft gefaald als 

het gaat om zijn veiligheid na zijn de-

tentie. ‘Als beloning voor mijn dien-

sten aan de Nederlandse staat ben ik 

voorgelogen, bedrogen, gemanipu-

leerd, geïntimideerd en bedreigd. Ik 

ben er nu achter dat Nederland geen 

afdoende kroongetuigenregeling 

heeft en heb spijt ooit met het Team 

Getuigenbescherming (TGB) in zee 

te zijn gegaan.’

Veilige toekomst

De crux waar het om draait is de fi-

nanciële vergoeding waarmee La 

Serpe, naast kroongetuige ook huur-

moordenaar, zijn toekomst gewaar-

borgd zag. Het is verboden voor het 

OM om met een kroongetuige afspra-

ken te maken over financiële belo-

ningen. Het OM kan een kroonge-

tuige strafvermindering aanbieden 

en een nieuwe identiteit. Volgens La 

Serpe heeft hij met het TGB, dat on-

derdeel is van het OM, een overeen-

komst gesloten waarin staat dat hij 

‘genoeg geld’ zou krijgen voor een 

veilige toekomst. Na deze afspraak 

heeft La Serpe de echte kroongetui-

gendeal met het OM gemaakt om te 

getuigen tegen de tien verdachten in 

het liquidatieproces, die worden ver-

dacht van meerdere moorden en po-

gingen daartoe. Maar volgens La Ser-

pe is de deal met het TGB zoek, kwijt 

gemaakt zoals hijzelf zegt. En zonder 

deze overeenkomst ‘zou ik dus nooit 

kroongetuige zijn geworden’.

Pikant is dat La Serpe zelf als reden 

opwierp dat het stuk is weggemaakt, 

‘om de strafbaarheid van dit docu-

ment verhullen’. Want mocht het in-

derdaad zo zijn dat in de rechtszaak 

boven tafel komt dat het OM hem 

een grote som geld in het vooruitzicht 

heeft gesteld, dat grote gevolgen zal 

hebben voor de afloop van het straf-

proces. 

Wraakzuchtige gevolgen

De kroongetuige vroeg de rechtbank 

om een grootschalig onderzoek naar-

alle – in zijn ogen – wangedragingen 

van het TGB. ‘Ik dacht uit de crimina-

liteit te stappen, maar ben recht in de 

armen gelopen van een andere orga-

nisatie die dezelfde kenmerken in 

zich draagt als het milieu waar ik uit 

ben gestapt.’

La Serpe zei zich te realiseren dat 

hij met zijn kritiek zijn status van be-

schermde getuige op het spel zet. Hij 

vreest de wraakzuchtige gevolgen van 

de staat en van de verdachten. Zijn 

advocaat Jan Peter van Schaik vroeg 

wel om opheffing van het voorarrest 

van La Serpe. Ook vindt hij dat het 

OM de kans heeft verspeeld om zijn 

cliënt te vervolgen. 

Wat de gevolgen zullen zijn voor 

het liquidatieproces, is nog onduide-

lijk. Het OM reageert volgende week. 

Volgens advocaten was dit de zoveel-

ste afpersingspoging van de kroonge-

tuige om het OM alsnog voor zijn ‘fi-

nanciële’ karretje te sparren. 1

Liquidatieproces  ‘Ik ben voorgelogen, bedrogen en bedreigd’

Kroongetuige Peter la Serpe heft zichzelf op 

New Yorkse koks mogen straks wel-
licht geen zout meer gebruiken. De 
staat behandelt een wetsvoorstel dat 
dit verbiedt. Burgemeester van New 
York Micheal Bloomberg heeft zijn 
steun voor het plan al toegezegd. De 
wet moet leiden tot gezondere eetge-
woontes onder de New Yorkers. Te 
veel zout is niet goed, het verhoogt de 
kans op hart- en vaatziekten. 

New Yorkers die lekker uit eten 
gaan hoeven overigens niet helemaal 
zoutloos te eten. Restaurants mogen 
wel zout op tafel zetten zodat gasten 

hun eigen eten op smaak kunnen 
brengen. Als het wetsvoorstel het 
haalt kunnen chefs zich er maar beter 
aan houden, op het gebruik van zout 
komt dan een boete van duizend dol-
lar te staan. Per gerecht. Restaurant-
houders hebben fel gereageerd op het 
voorstel. Bedenker Felix Ortiz stort 
zich intussen op nog meer plannen 
ten bate van de volksgezondheid. Een 
plan voor een suikertaks op fris- en 
fruitdranken is al in de maak. Eerder is 
het gebruik van bepaalde vetten in de 
New Yorkse keuken al verboden. 

New York

ZOUTVERBOD VOOR KOKS

Drugssmokkelaars vinden steeds 
sneller nieuwe doorvoerlanden en 
routes, blijkt uit cijfers van de doua-
ne. Afgelopen jaar zijn vaker, meer 
drugs onderschept. De douane nam 
in totaal 4.153 kilo cocaïne in beslag, 
32 kilo heroïne, 3.450 kilo hasj en 
13.415 kilo marihuana. Deze laatste 
drug wordt vooral gesmokkeld van-
uit Thailand. ‘Intensieve aanpak van 
de smokkel van drugs blijft nodig’, 
reageert De Jager. 

Drugs

SMOKKELAARS 
SLIMMER

Omroep BNN richt een jongerenpar-
tij op, Lijst 0. De partij doet mee aan 
de verkiezingen op 9 juni. En dat is 
geen grap maar een serieus initiaf-
tief, zegt de jongerenomroep. Vol-
gens BNN laten de bestaande partij-
en in Den Haag de belangen van jon-
geren te veel ondersneeuwen. Van-
af vrijdag 9 april wordt tevens voor 
de vierde keer het gelijknamige tv-
programma uitgezonden. De partij, 
die één zetel wil halen, is wel nieuw. 

Lijst 0

BNN GAAT 
POLITIEK IN

‘Niet gespecificeerd’
Dat is nu officieel het geslacht van een Australiër. 

Ooit liet hij zich ombouwen tot vrouw. Zo was hij ook 
niet gelukkig en hij stopte met hormoonslikken. 

Of je worst lust
Een hond in Zeist vond een worst waar kruiskop-

schroeven in zaten. Net zoals in nóg een worst in de 
tuin van zijn baasje. De politie doet nu onderzoek. 

Olidom
Peter B. is veroordeeld tot een boete van 25.000 euro. 

Hij leverde twee olifanten aan Ouwehands Dieren-
park, maar had daarvoor niet de juiste papieren.
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Marcel van Engelen
AMSTERDAM...
De kaaiman die Leroi aanbiedt op 

Marktplaats (‘in goede gezondheid 

verkerend’) kun je ophalen voor 

slechts 250 euro, en dan krijg je er 

drie geelwangschildpadden bij. ‘De 

papieren heb ik niet’, zegt Leroi die 

zijn mobiel opneemt met Hans. ‘Lig-

gen bij de belastingdienst, waar ik 

een probleempje mee heb. Komen 

we wel uit.’ 

De verkoper van het koppel Mada-

gaskar grondboa’s (‘Prima te hante-

ren, maar wel erg gefocussed op eten’) 

heeft de vergunningen wel en stuurt 

ze per mail. Iedere koper kan de pa-

pieren zo overnemen en thuis reu-

zenslangen houden. Het is dan wel 

goed om te weten dat het een hoop 

stroom kost. Niet voor niks worden 

in deze economisch lastige maanden 

reptielen vaker gedumpt. ‘We vinden 

ze in warme hoekjes van fl atgebou-

wen of in bossen’, zegt Rob Dumont 

van de Reptielen Opvang Haarlem, 

die geregeld een melding krijgt van 

loslopende baardagamen (hagedis-

sen) en eens per jaar een python of 

een anaconda uit een bosje vist. ‘Ze 

zijn niet vriendelijk voor hondjes die 

er worden uitgelaten.’

Zware jongens

We proberen ons te verdiepen in de 

vaak schemerige handel in exotische, 

beschermde dieren en vallen van de 

ene verbazing in de andere. De groot-

ste: er zijn vele regels om duizenden 

dierensoorten voor uitsterven te be-

hoeden, maar controle is er nauwe-

lijks. Daarom wordt vrij gemakkelijk 

veel geld verdiend. Voor een deel 

door zware jongens die ook in wa-

pens en drugs doen.

‘Het is namelijk risicoloos’, zegt 

Vincent Nijman, onderzoeker aan de 

Oxford Brookes University. ‘Bij de 

autoriteiten heeft het geen prioriteit. 

Mocht je toch gepakt worden, dan 

blijft vervolging meestal uit. En an-

ders zijn de straffen heel laag.’

Nijman heeft uitvoerig onderzoek 

gedaan naar de handel in dieren die 

onder het internationale Cites-ver-

drag vallen en daarmee beschermd 

zouden moeten zijn. Vanuit Zuid-

oost-Azië gaat het vooral om zee-

paardjes en reptielen, verder om vo-

gels en zoogdieren als makaken 

(aapjes) en luipaardkatten. Hij weet 

dat, omdat het offi ciële deel van die 

handel is geregistreerd en aan quota is 

gebonden. Maar het zou zomaar kun-

nen dat het illegale circuit ernaast veel 

groter is. ‘Offi cieel worden vier mil-

joen zeepaardjes per jaar uit Azië ver-

handeld. Maar bij een inbeslagname 

van een illegale lading in Polen wer-

den vorig jaar meer dan een miljoen 

gedroogde zeepaardjes aangetroffen.’ 

Voor wie zich afvraagt wat je met ge-

droogde zee-

paardjes moet: 

vooral Chinezen ge-

bruiken ze voor traditionele (poten-

tieverhogende) medicijnen.

Inmiddels zijn er bossen in Zuid-

oost Azië waar je niks meer vindt van 

enige waarde, zegt Nijman. Maffi a-

achtige groepen houden zich bezig 

met de kostbaarste waren, zoals tij-

gervlees of ivoor. Maar het grootste 

deel van de illegale handel is ver-

knoopt met de reguliere handel. Wie 

ziet het verschil?

Vogelpest
‘Er komen nog altijd massa’s vogels 

Europa binnen’, zegt een Nederland-

se groothandelaar die in vogels doet 

en anoniem wenst te blijven. De par-

tijen zijn per defi nitie illegaal, omdat 

sinds 2005 vanwege de vogelpest een 

Europees importverbod voor vogels 

geldt. ‘Regelmatig krijg ik per mail 

een lading, iedereen in het wereldje 

weet ervan.’

Volgens de handelaar is niet alleen 

het uitsterven van vogelsoorten een 

probleem. Ook de ziekten die met 

ongecontroleerde invoer kunnen 

meereizen zijn een gevaar. ‘Aan de 

oostgrenzen van Europa worden 

douaniers makkelijk omgekocht en 

in Nederland is bij de inspecteurs 

geen kennis. Ze weten een parkiet 

van een papegaai te onderscheiden. 

Maar het verschil tussen een vogel uit 

Maleisië en Portugal zien ze niet.’

Want dat is het probleem: de han-

del in exotische dieren is een nogal 

gecompliceerde business. Er zijn 

26.000 beschermde dieren- en plan-

tensoorten die niet altijd goed uit el-

kaar zijn te houden. In een deel ervan 

mag gehandeld worden, mits met de 

juiste – vervalsbare – papieren. Dan is 

De handel in 
‘beschermde’ 
diersoorten 
tiert welig. 
Controle is er 
nauwelijks.

Behoorlijk versnipperd
Bewoners van Lelystad-Haven troffen hun post een 

aantal zaterdagen op rij elders in de wijk aan. In snip-
pers. De dader (de postbode) is inmiddels ontslagen.  

Heel veel paard
Het grootste paard ter wereld is 2,05 meter hoog en 

anderhalve ton zwaar. Het heeft het beestje een car-
rière opgeleverd in de Australische showbusiness. 

OV-chipkaarttrein
De NS rijden vanaf vandaag met een speciale OV-

chipkaarttrein. Op die manier wil het spoorbedrijf de 
ov-chipkaart extra onder de aandacht brengen.

STEL...

De rubriek Stel... verkent wat 
ook het nieuws had kunnen zijn.
Reacties/suggesties: stel@depers.nl

D
at Nederland een konink-
rijk is, vieren we al jaren 
op 30 april, de verjaardag 

van de vorige koningin, Juliana. 
Een mooi eerbetoon van Beatrix 
aan haar moeder, maar eigenlijk 
zouden we het vandaag moeten 
vieren, want op 16 maart, in het 
jaar 1815, kreeg Nederland voor 
het eerst een koning. Willem I 
was vanaf 1813 weliswaar al soe-
verein vorst der Nederlanden 
maar op die dag nam hij zelf de 
titel koning der Nederlanden 
aan. Zo werd Nederland door een 
combinatie van toeval (een adel-
lijke familie met ambities) en 
machtspolitiek (de Duitsers en 
Engelsen hadden een buff er no-
dig tegen Frankrijk) een zelfstan-
dig koninkrijk. Wat als het an-
ders was gelopen? Wat als Ne-
derland een republiek was ge-
worden? In het Europa van die 
tijd was Nederland dan uniek ge-
weest, want daar heersten de 
koningen, keizers en prinsen. 
Maar in Amerika werden een 
paar decennia eerder de Verenig-
de Staten opgericht, een federale 
republiek met een president aan 
het hoofd. Nederland had ook 
dat model kunnen overnemen. 
Zo vreemd was dat niet geweest, 
want die staatsvorm sluit mooi 
aan bij de Republiek der Zeven 
Verenigde Provinciën, die tot 
1795 bestond. Ook in die repu-
bliek werden regionale verte-
genwoordigers afgevaardigd 
naar het politieke centrum waar 
ze een leider, de stadhouder, ko-
zen. Er hoefden alleen nog ver-
kiezingen bij te komen om hele-
maal op Amerika te lijken. Daar-
mee zou één van de grootste pro-
blemen van de Nederlandse poli-
tiek nooit zijn onstaan. Nu 
stemmen mensen op een groot 
aantal verschillende partijen en 
krijgen ze bijna nooit de regering 
en premier die ze willen. Het 
Amerikaanse model dwingt veel 
meer tot een tweepartijensy-
steem. Als we geen koninkrijk 
waren geweest hadden CDA, 
PvdA, VVD, SP, PVV, GroenLinks, 
de ChristenUnie, D66, SGP, Partij 
voor de Dieren en Trots op Neder-
land nooit bestaan. 1

...dat we geen 
koningin hadden

Goud geld verdienen zonder 
Exotische dieren  Controle faalt

I
k dronk espresso uit een karton-
nen bekertje, half in de auto, het 
portier open, met mijn voeten 

op de klinkers. Ik keek naar het ver-
keer op de A4 als een kind naar de 
sterren. Een beetje Martin Bril-ach-
tig ook; ukyo-e, het vlietende leven. 
Het kwam door de kauwtjes – zwar-

te vlekken tegen het grijs van de he-
mel – dat ik mijmerde over een lang-
zame fi lm in zwart-wit, over het le-
ven op een benzinestation, de einde-
loze verkeersstroom ernaast, de 
dwaalgasten. Het gigantische ver-
brandingsproces vertraagd afge-
speeld. Een soort Japanse arthouse-
fi lm, vlekkerig, diff uus, met maar een 
heel dunne verhaallijn, het touwtje 
van een vlieger. Door weinigen ge-
smaakt maar hooggeprezen; om hem 
uit te zitten moest je over een antiek 
geduld beschikken. De jongeman en 
zijn vriendin in de witte Audi achter 
mij zouden er een rol in kunnen heb-
ben. Hij wierp een muntje in de ma-
chine en stofzuigde het interieur van 

zijn auto. Het meisje stond ernaast, 
bekeek zichzelf even in de weerspie-
geling van de ruit en staarde weer 
naar het jagende verkeer. Als je lang-
zaam genoeg keek, zag je de snelheid 
in strepen, als in een strip. Het meisje 
droeg een lange, gewatteerde jas, er 
was een deel van haar bovenbenen te 
zien tussen de hoge laarzen en de 
zoom van haar jas, in een zwarte pan-
ty gestoken. (Een beslissend attri-
buut, later in de fi lm, in een motelka-
mer waar je het verkeer door de ra-
men kon horen.)

Ik breng altijd meer tijd in benzi-
nestations door dan strikt noodzake-
lijk. Je kunt het dralen noemen. Ik 
houd van de gesprekken in dialect 

tussen mannen in werkkleding, hoe 
ze het woord ‘facebook’ en ‘pass-
word’ gebruiken als een nietpistool. 
De hoeveelheden voedsel, de verza-
digde vetten en calorieën die ze ge-
dachteloos verwerken – huzarenslaa-
tjes, gehaktstaven, broodjes bal. Dat 
zijn nog hun minste zorgen. Later, ki-
lometers verderop, zullen ze met 
open mond in slaap vallen, hun hoofd 
tegen het raam van het busje dat ze 
thuisbrengt.

Ik was al dagen onderweg om her 
en der voor te lezen. In de loop van de 
week was het me gaan opvallen dat 
veel Volvo-rijders echte klootzakken 
zijn, waar Audi- en BMW-rijders zich 
nogal leken te gedragen. Een wereld-

beeld raakte aan het schuiven. Op 
de radio was veel nieuws. Zoge-
naamde powerfeministen die Wou-
ter Bos een mietje noemden. (Een 
wereldbeeld defi nitief uit het lood.) 
Op de achterbank verzamelden zich 
talloze streekproducten die ik tel-
kens na de voorstelling in ontvangst 
had genomen. Drentse Hunebedjes. 
Asser Kolkwater. Vlaardingse IJzer-
koekjes. Ergens bestaat een model 
waarnaar alle organisatoren ter we-
reld zich richten. Laten we opstaan 
en het model vernietigen. 1

...
TOMMY
WIERINGA

Tommy Wieringa is auteur van 
onder meer de romans Joe Speedboot 
en Caesarion.
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Doe-het-zelfspionage
Een Amerikaanse defensieambtenaar leidde tot voor 

kort een zelfopgebouwd spionagenetwerk van 
particuliere beveiligers in Afghanistan en Pakistan.

Tachtig keer zoveel
Volgens een fi nancieel expert zou de Belgische 

koning een vermogen hebben van één miljard euro. 
Dat is maar liefst tachtig keer meer dan hij opgeeft. 

Row the boat
Een 22-jarige Amerikaanse roeide de Atlantische 

Oceaan over, 4.500 km. Ze is daarmee de jongste die 
dat ooit heeft gedaan. Het kostte haar zeventig dagen.

De AK-Partij en het leger strijden 
om de macht. De toetredingseisen 
tot de EU komen soms handig uit. 

Eva Ludemann
AMSTERDAM...
Vrouwenrechtenactiviste Turkan Say-

lan was 73 jaar, met nog maar enkele 

weken te leven, ze had borstkanker. 

Midden in de nacht werd ze door de 

politie van haar bed gelicht, gearres-

teerd en opgesloten. De aanklacht: ze 

was staatsgevaarlijk, ze hielp bij het 

plannen van een militaire coup. 

Saylan overleed kort na haar arres-

tatie. ‘Helaas’, zei de AK-Partij (AKP), 

de regeringspartij met islamitische 

wortels, ‘maar ze moest worden op-

gepakt. Als wij, Turken, bij de EU wil-

len, moeten we een echte democratie 

worden, zeggen ze in Europa. De mi-

litairen en consorten hebben hier 

volgens de EU te veel macht.’

Het is waar, de EU vindt dat het le-

ger te veel invloed uitoefent op de 

politiek – en terecht. Sinds de oprich-

ting van de Republiek Turkije in 1923 

laten vrijwel alle Turkse politici hun 

oren hangen naar de wensen van de 

legerstaf, onder dreiging van ingrij-

pen. Die werd vier keer waargemaakt, 

‘islamistische, reactionaire partijen 

werden aangepakt, om de seculiere 

status quo van Turkije te handhaven’, 

stelden de militairen. Het Turkse volk 

ging gedwee akkoord. 

Bloedige coup

De regerende AK-Partij doet dat niet. 

De Turkse nationale veiligheidsraad, 

het budget voor het leger, het minis-

terie van Defensie; de AK-Partij heeft 

haar greep op deze tot voor kort on-

aantastbare instanties vergroot. En de 

afgelopen maanden zijn tientallen 

hoge oud-militairen gearresteerd, 

vooral nadat afgelopen januari de 

Turkse krant Taraf een document 

lekte waaruit zou blijken dat de mili-

tairen een bloedige coup planden. 

Volgens het plan Balyoz (‘Moker’), 

5.800 pagina’s in omvang, zouden 

simultane aanslagen in verschillende 

grote moskeeën in Istanbul worden 

gepleegd, schoolkinderen worden 

opgeblazen tijdens een bezoek aan 

een museum, een Turks vliegtuig zou 

uit de lucht worden geschoten en 

overal in het land zouden niet-isla-

mitische intellectuelen worden ver-

moord. 

Geheid dat de van islamisme ver-

dachte AK-Partij de schuld van het 

geweld zou krijgen. Turkije zou in 

chaos vervallen en kon maar op één 

manier worden gered: het leger zou 

orde brengen. Aldus het militaire 

droomscenario. Het liep anders. 

Het Turkse leger staat na de golf 

van arrestaties onder toenemende 

druk, lijkt in paniek. Zijn imago heeft 

een fi kse deuk opgelopen onder de 

Turken, de AK-Partij surft mee op de 

golf van het anti-militaire sentiment. 

En kijkt intussen naar de EU voor 

schouderklopjes. 

Opportunistisch

Maar je kunt vragen stellen bij de mo-

tieven van de AK-Partij. Als de EU-

toelatingseisen kunnen worden ge-

bruikt om het leger te ondermijnen, 

is de AKP er als de kippen bij. Maar 

van EU-eisen als vrijheid van me-

ningsuiting en de drukpers trekt de 

partij zich weinig aan.

De AKP heeft de afgelopen maan-

den niet alleen militairen laten op-

pakken, maar ook veel prominente 

professoren, intellectuelen, journa-

listen en mensen- en vrouwenrech-

tenactivisten, zoals Saylan, die haar 

grote zorg uitte over de ongelijkwaar-

dige positie van de Turkse vrouw on-

der de islamitische AK-Partij. Alle ar-

restanten hebben met elkaar gemeen 

dat ze zich openlijk kritisch over de 

AKP hebben uitgelaten. Het bewijs 

dat deze mensen ‘staatsgevaarlijk’ 

zouden zijn, is fl interdun. 

De uitgever van de kritische krant 

Hürriyet kreeg onlangs uit het niets 

een belastingaanslag van 3,8 miljard 

euro op de mat. En is het toevallig dat 

regeringsgezinde dagbladen als Taraf 
en Vakit aldoor belangrijke documen-

ten kunnen lekken die de militairen 

in diskrediet brengen? 

Het lijkt er veel op dat de AK-Partij 

een intimidatiecampagne voert om 

kritische geluiden te doen verstom-

men. Wat dat betreft verschillen de 

AK-Partij en het Turkse leger geen 

haar van elkaar. Alles mag om de bit-

tere machtsstrijd te winnen. 1

Turkije  Strijd om de macht

Als het uitkomt is 
de EU wel handig

Rusland en de Verenigde Staten zijn 
het eens geworden over het ver-
minderen van het aantal kernwa-
pens. Russiche persbureaus melden 
dat. Beide landen, die de meeste 
kernwapens in de wereld bezitten, 
onderhandelen hier al tijden over. 
Het verdrag dat nu kan worden ge-
tekend zal het verlopen START-ver-
drag opvolgen. De Russische presi-
dent Medvedev en ambtsgenoot 
Obama zeggen tevreden te zijn.

Kernwapens

RUSLAND EN 
VS ZIJN EENS

Morgen wordt begonnen met de 
herzieningsszaak tegen Lucia de B. 
De vrouw is in 2001 veroordeeld 
voor zeven moorden op ziekenhuis-
patiënten, en heeft altijd ontkend. 
Na jaren van aanvullend onderzoek 
naar de mysterieuze overlijdensge-
vallen, wordt nu begonnen aan een 
nieuwe zaak. Onderzoekers hebben 
opnieuw naar de bewijzen gekeken 
en hun rapporten worden morgen 
onder de loep genomen.

Rechtspraak

NIEUWE ZAAK 
LUCIA DE B. 

er ook het doorgaans onzichtbare on-

derscheid tussen kweek (mag in ge-

handeld worden) en dieren uit het 

wild, die veelal goedkoper zijn, maar 

waar je niet zomaar in mag handelen.

Dubbele bodems
‘Inspectiediensten missen vaak de 

expertise om te zien wat wel en niet 

illegaal is’, concludeert ook crimino-

loog Daan van Uhm die onlangs op 

het onderwerp afstudeerde en sprak 

met vertegenwoordigers van inspec-

tiedienst AID, het Openbaar Ministe-

rie en de KLPD. Hij schetst hoe de 

douane op Schiphol soms alligators 

en leguanen vindt in dubbele bo-

dems van koffers, hoe kleine dieren 

soms op het lichaam van smokke-

laars zijn geplakt, hoe levende vogel-

spinnen en kleine reptielen per post-

pakket naar Nederland worden 

gestuurd en verborgen vrachtladingen 

ivoor de Nederlandse havens binnen-

varen. 

Bij de AID alleen werken zeventien 

opsporingsambtenaren die zich full-

time bezighouden met het bestrijden 

van illegale dieren- en plantenhan-

del, maar ze kunnen volgens Van 

Uhm niet voorkomen dat Nederland 

een belangrijke rol speelt als door-

voerland en dat tientallen Neder-

landse handelaren vanuit het buiten-

land actief zijn. Ook Van Uhm heeft 

het over in beslagnames (vorig jaar 

ruim 600 uitheemse dieren) die het 

topje van de ijsberg zouden zijn, lage 

prioriteit, geringe pakkans, veel geld, 

verweving van illegale en legale han-

del, maar lastige opsporing, handha-

ving en controle.

De International Fund for Animal 

Welfare (IFAW) bekeek recent Neder-

landse sites als Marktplaats en trof 

vooral verdacht ivoor aan (ivoor van 

voor 1947 is legaal, van daarna niet, 

om de olifant te redden). ‘Het ergste 

is dat het aanbieden van beschermde 

dieren of ivoor niet strafbaar is’, zegt 

campaigner Rikkert Reijnen. ‘Dat 

mag in Nederland. Anders dan bij 

kinderporno of wapens. Je hoeft als 

verkoper nergens bang voor te zijn.’ 

Het IFAW kreeg de meeste fracties 

in de Tweede Kamer zover vorige 

week minister Gerda Verburg aan te 

sporen om het aanbieden van be-

dreigde dieren op internet wel straf-

baar te maken, zoals dat in Zwitser-

land en Duitsland is gebeurd.

Verburg wees nog eens op de com-

plexiteit: de moeilijkheid is dat kin-

derporno en wapenhandel altijd 

strafbaar zijn, maar de handel in exo-

tische dieren soms wel en soms niet.

Evengoed zegde ze toe om te bekijken 

hoe het in Duitsland en Zwitserland 

werkt. 1

De AK-Partij zou de 
schuld krijgen van 
de moordpartijen, 
hoopte het leger.

al te veel risico’s

Als voeding veel vet, zout of suiker 
bevat moet dat in het rood staan op 
de verpakking. De Europarlements-
commissie voor gezondheid stemt 
vandaag over dat voorstel. Veel pro-
dukten vermelden nu het vet, zout en 
suiker in percentages van de dagelijks 
aanvaardbare hoeveelheid. Voor con-
sumenten blijkt dat te ingewikkeld. 
Rood is slecht, groen is goed en twij-
felgevallen zijn oranje. Net als een 
stoplicht. Dat is simpeler. 

Voeding

STOPLICHT OP 
VERPAKKINGEN

Madagaskar grondboa’s
prijs: 500 euro of meer
Deze reuzenslang is beschermd, 
maar als hij in Nederland is ge-
kweekt mag iedereen hem hou-
den. Mits je juiste Cites-papieren 
van het ministerie van LNV hebt. Je 
kunt die zonder voorwaarden 
overnemen van de verkoper.

Surinaamse twatwa’s of puut-
paapjes, prijs: 700 euro
Met deze zangvogel houden Suri-
naamse mannen ook in Nederland 
wedstrijdjes in het park: welke 
zingt het mooist? Het dier is be-
schermd, maar een geringd pootje 
betekent dat het hier is gekweekt, 
want een ringetje past alleen kort 
na geboorte. Evengoed is er ge-
makkelijk mee te sjoemelen.

Snijwerk van ivoor
prijs: 1.500 euro
Voor 1947 kon er vrij worden ge-
handeld in de slagtanden van de 
olifant. Bij elke aanbieding staat 
dat er dan ook bij: ‘Van voor 1947’. 
Vaak is dat onzin. Maar wie stelt 
dat vast? De bovengenoemde prijs 
is trouwens verbonden aan een 
snijwerk uit de tand van de inmid-
dels al uitgestorven mammoet. 
‘Van superkwaliteit.’

Bron: Marktplaats.nl

Aanbiedingen

Een kaaiman voor maar 250 euro, met drie geelwangschildpadden erbij.
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D
onderdag is er weer een 
prijsuitreiking in het kader 
van de campagne Be my 

guest waar ik twee jaar geleden de 
aftrap van gaf. Als wethouder City-
marketing is het mijn taak om Den 
Haag nationaal en internationaal op 
de wereldkaart te zetten. Dan is het 
natuurlijk belangrijk om ervoor te 
zorgen dat mensen die naar deze 
mooie stad toekomen ook hartelijk 
welkom worden geheten.

En die gastvrijheid kan beter voor 
toeristen of expats, die bijvoorbeeld 
de taal niet spreken, de weg niet 
weten of de strippenkaart/ov-chip-
kaart niet snappen. Ons serviceni-
veau kan echt hoger, zodat we niet 
langer te maken hebben met obers 
die zeggen: ‘Ik kom eraan’, terwijl ze 
weglopen. 

De campagne Be my guest be-
staat onder andere uit wedstrijden 
tussen winkeliers, trainingen in 
gastvrijheid voor medewerkers van 
toeristische en horecabedrijven,  
cityhosts die ’s zomers de boer op 
gaan met bakfietsen vol informatie 
over de stad, de vijftig greeters die 
als vrijwilligers het afgelopen jaar 
ruim achthonderd bezoekers de 
veelzijdigheid van hún stad lieten 
zien, bijvoorbeeld waar het gaat om 
het culinaire van Den Haag, of Den 
Haag als pop- en modestad. 

Natuurlijk is een hoger gastvrijheids- 
en serviceniveau niet één, twee, drie 
een feit. Toch is er wel wat in gang 
gezet in Den Haag. 

Toen we twee jaar geleden begon-
nen, was nog niet iedereen overtuigd 
van de noodzaak van Engelstalige in-
formatie over het openbaar vervoer 
en tweetalige menukaarten in de res-
taurants. Maar veel restaurants heb-
ben nu ook Engelstalige menukaar-
ten en er wordt gewerkt aan Engelse 
informatie op tram en bus.

Vorig jaar won de Schilderswijk 
een gouden plak van het BNN-pro-
gramma Nu we er toch zijn, dat de 
gastvrijheid van steden en dorpen 
peilde. En vorige week prees de Ame-
rikaanse ambassadrice, Fay Hartog 
Levin, het Haagse vestigings- en ver-
blijfsklimaat, nadat zij het belang van 
gastvrijheid in ondernemerschap had 
onderstreept, tijdens een ontvangst 
van de businessclub The Hague Inter-
national Spirit.

Het zijn allemaal signalen dat het 
belang van gastvrijheid steeds meer 
tussen de Haagse oren zit. 

Einddoel is natuurlijk dat er straks 
geen campagne meer nodig is, maar 
dat het gewoon een tweede natuur is 
geworden van alle Hagenaars om te-
gen bezoekers te zeggen: ‘Be my 
guest!’ 1

Frits Huffna-
gel is wethouder 
citymarketing in 
Den Haag.

PODIUM
FRITS HUFFNAGEL

PARTNERS VAN DE PERS PRATEN U BIJ OVER 
ONTWIKKELINGEN OP HUN VAKGEBIED.

...
Be my guest 

Kinderen horen niet thuis in een oorlog. Nooit. En toch gebeurt het. 
Elke dag. War Child zet zich in voor een vreedzame toekomst voor 
oorlogskinderen en richt zich op hun psychosociale ontwikkeling. 
Creativiteit, sport en onderwijs staan in de aanpak centraal.  Met deze 
activiteiten helpen we kinderen hun kracht terug te vinden, zodat zij 
in staat zijn om de toekomst te veranderen. 

Help War Child de oorlog uit een kind te halen

Word nu Friend. Ga naar www.warchild.nl
Deze advertentie is 100% gesponsord

Het ooit zeer populaire, maar later 
in verval geraakte modemerk Tom-
my Hilfiger wordt overgenomen 
door de eigenaar van Calvin Klein.

Tjeerd Wiersma
AMSTERDAM...
De geruchten over de op handen zijn-

de verkoop van Tommy Hilfiger aan 

concurrent Phillips-Ven Heusen gin-

gen al een tijdje. Maar de kogel is nu 

door de kerk. Het van oorsprong 

Amerikaanse Tommy Hilfiger veran-

dert van eigenaar voor een bedrag van 

maar liefst 3 miljard dollar (circa 2,2 

miljard euro).

En hoewel er nu een deal met Phil-

lips-Van Heusen op tafel ligt, bete-

kent het niet dat naamgever en desig-

ner Tommy Hilfiger meteen in de 

Forbes-lijst van allerrijksten op aarde 

zal opduiken. Het bedrijf was al jaren 

in handen van het Britse opkoop-

fonds Apax Partners. Dat telde in 

2005 1,6 miljard dollar neer voor het 

merk. Het was destijds de grootste 

transactie in de mode-industrie ooit. 

Omdat Tommy Hilfiger in Amerika 

in verval raakte en het merk gekaapt 

werd door rappende B-artiesten ver-

huisde het bedrijf na de overname 

door Apax halsoverkop van New York 

naar het centrum van Amsterdam. 

Vanaf dat moment werd de groei 

vooral in Europa gezocht. Vanuit Am-

sterdam, waar het hoofdkantoor ge-

vestigd is, werd Tommy Hilfiger 

nieuw leven ingeblazen en het bedrijf 

haalt nu ook zo’n tweederde van de 

omzet uit Europa.

Beursgang

Eigenaar Apax wilde al jaren van 

Tommy Hilfiger af en heeft in Phil-

lips-Van Heusen eindelijk een koper 

gevonden. Phillips-Van Heusen was 

al eigenaar van onder meer Calvin 

Klein. Het maakt onder licentie kle-

ding voor onder andere Kenneth Cole 

en brengt sinds vorig jaar ook over-

hemden onder de merknaam van 

Tommy Hilfiger op de markt. Ooit 

wilde Apax Tommy Hilfiger naar de 

Amsterdamse beurs brengen, maar 

omdat het beursklimaat dramatisch 

verslechterde, belandden de plannen 

voor een beursgang alweer snel in de 

ijskast. In september vorig jaar leek 

een beursgang weer even actueel, 

maar uiteindelijk wilde Apax – waar-

schijnlijk vanwege de administratieve 

rompslomp – Tommy toch liever ver-

kopen. 

Tommy Hilfiger wordt al jaren ge-

leid door de tamelijk onbekende Ne-

derlander Fred Gehring. Die had ook 

aandelen in het bedrijf. Behalve voor 

Apax pakt de transactie voor hem in 

financieel opzicht waarschijnlijk ook 

gunstig uit. Gehring was voordat hij 

CEO werd van Tommy Hilfiger ver-

antwoordelijk voor de Europese acti-

viteiten van het merk. Eerder verdien-

de hij zijn sporen bij Polo Ralph 

Lauren in de Verenigde Staten. Ook 

gaf hij leiding aan Pepe Jeans in Am-

sterdam en Londen. De geslaagde 

comeback van het merk Tommy Hil-

figer is voor een groot deel aan hem te 

danken. Tommy Hilfiger zelf was nog 

maar zijdelings betrokken bij de on-

derneming. Wel bleef hij het boeg-

beeld van het bedrijf en streek hij 

jaarlijks enkele miljoenen aan royal-

ties op omdat hij zijn persoon aan 

het merk bleef verbinden. 1

Mode  Nederlandse inbreng bij kledingmerk was groot

Tommy Hilfiger komt in 
handen van Calvin Klein

Tommy nog niet in Forbes. REUTERS
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Duur fl atje
Een bezemkast in hartje Londen is een goede 
investering. Een fl atje van 3,35 bij 1,67 meter 

werd onlangs getaxeerd op 220.000 euro.

Laat-me-met-rust! 
Consumenten vonden het ‘Bel-me-niet-register’ het 
beste product van het afgelopen jaar. Het kreeg van 

de Consumentenbond maandag de Topper Award.  

Terugval
Leasemaatschappijen maakten in 2009 een kwart 
minder omzet dan in 2008. Met een omzet van 4,5 

miljard euro zaten ze weer op het niveau van 2006.

Het oordeel dat de Autoriteit Financië-
le Markten gaf over ABN-topman Ger-
rit Zalm was alleen gebaseerd op zijn 
werk bij DSB Bank. Zijn functioneren 
als minister en zijn beginperiode bij 
ABN werden niet betrokken bij het 
oordeel, zei professor Michiel Schelte-
ma gisteren in de Tweede Kamer.

Scheltema bekeek op verzoek van 
de Kamer de oordelen van AFM en De 
Nederlandsche Bank over Zalm. Vol-
gens Scheltema moet een toezicht-
houder bij het beoordelen van de des-
kundigheid van een bestuurder ook 

kijken naar algemene leidinggevende 
capaciteiten, in de afgelopen vijf jaar. 
‘Het is toch opmerkelijk als je alleen 
kijkt naar de tijd bij DSB en naar an-
dere periodes niet’, aldus Scheltema 
over de negatieve aanbeveling die 
AFM uiteindelijk aan DNB gaf. In het 
oordeel van AFM moest Zalm vertrek-
ken bij ABN, vanwege zijn functione-
ren bij DSB. DNB vond dat Zalm kon 
blijven, demissionair minister van Fi-
nanciën Jan Kees de Jager vond dat 
ook. Het oordeel van DNB telde 
zwaarder mee.

DSB-aff aire

OORDEEL OVER ZALM ‘BEPERKT’
AEX Verjaardag

335,11
1,31% 25

Corio  2,11%
Ahold  0,16%
 
TomTom  -2,78%
ING  -2,65%

Het is 25 jaar geleden dat het eer-
ste .com-internetadres werd gere-
gistreerd. De gelukkige was Sym-
bolics, een computerbedrijf uit het 
Amerikaanse Cambridge.

jaar

De AFM had de oprichters van Palm 
Invest al in het vizier voordat zij met 
frauduleuze handelingen begon-
nen. Op de eerste zittingsdag, giste-
ren, is veel gesproken over PR In-
vest, een beleggingsfonds dat 
hoofdverdachten Remco V. en Dan-
ny K. hadden voordat zij met Palm 
Invest begonnen. PR Invest kwam al 
op de radar van de AFM toen het be-
zig was obligaties uit te geven zon-
der de benodigde prospectus.

Palm Invest

‘VERDACHTEN 
AL IN VIZIER’

Bonussen zijn uit den boze, maar bestuurders kunnen niet zonder. Daarom: de bonus 2.0.   

Werknemers hebben sinds het uitbre-

ken van de crisis nog nooit zo vaak 

hun topmannen de kopieerappara-

ten zien bewaken als nu. Een gevolg 

van de nieuwe soort bonus die bedrij-

ven maar wat graag delen met de we-

reld: de groene bonus, oftewel belo-

ningen gekoppeld aan de duurzame 

prestaties van het bedrijf. Shell, TNT, 

DSM, ING, Akzo Nobel maakten al-

lemaal bij de presentatie van de jaar-

cijfers bekend aan de groene bonus-

sen te gaan. Verfconcern Akzo Nobel 

wil maar liefst de helft van de 

(langetermijn)bonus van de bestuur-

ders afhankelijk maken van hun po-

sitie op de zogenoemde Dow Jones 

Sustainability Index. Nu komt het 

groene denken bij Akzo Nobel niet 

alleen uit een groot verantwoorde-

lijkheidsbesef voort, maar ook uit het 

besef dat de grondstoffen waar het 

bedrijf afhankelijk van is, best eens 

op kunnen raken. 

De groene 
bonusWat nou geen bonussen in de crisis? 

De halfjaarlijkse bonus, daarvan gaan 

je medewerkers pas werken. Volgens 

de onderzoekers van Hay Group heb-

ben zo’n vijftig multinationals als 

Home Depot en Xerox inmiddels 

hun plannen voor zo’n bonussysteem 

onthuld. Door onmisbare mensen 

twee keer per jaar een worst voor te 

houden, heb je grotere kans dat je 

mensen bij het bedrijf blijven. Boven-

dien kan het bedrijf zo twee keer per 

jaar de doelen aanscherpen, wat gun-

stig kan zijn voor de economische 

ontwikkeling, zeggen bedrijven ter 

verdediging. Frank Blake, CEO van 

Home Depot, kan de enthousiaste 

reactie van zijn winkelmanagers wel 

begrijpen. ‘Iedereen vindt het prettig 

om zijn geld sneller te krijgen.’

De halfj aarlijkse bonus

Dit type bonus dat behoorlijk in 

zwang is geraakt, werkt precies an-

dersom. Je hebt pas je bonus ver-

diend, als de langetermijndoelstel-

lingen zijn behaald. De Commissie 

Frijns, die de aangepaste Corporate 

Governance Code presenteerde, was 

er een warm pleitbezorger van. Door 

dit bonusbeleid zou ‘behoorlijk ge-

drag’ van bestuurders, commissaris-

sen en aandeelhouders worden gesti-

muleerd. Experts zetten echter hun 

vraagtekens bij de effectiviteit van dit 

soort bonussen omdat het bestuur-

ders te weinig zou aanzetten tot be-

tere prestaties. Bovendien zouden ze 

leiden tot extra risico: zo veranderden 

Unilever en ABN Amro tussentijds de 

criteria voor de bonussen omdat de 

prestaties achterbleven. 

De langetermijnbonus

Bonussen? Bij ons? Bah, natuurlijk 

niet. Daar is die hele economische el-

lende mee begonnen. SNS Reaal 

meldde dan ook geheel in de lijn van 

het sociaal wenselijke dat de bestuur-

ders afgelopen jaar géén bonus heb-

ben ontvangen. Alhoewel... Nieuwe 

bestuurder Dick Okhuijsen zag wel in 

september het fijne bedrag van 

65.000 euro op zijn rekening ver-

schijnen. ‘Een verhuisvergoeding’ 

voor Okhuijsen die voor ING in Tsje-

chië, Slowakije en Japan had gewerkt, 

zo luidde de uitleg van SNS. 

Morgan Stanley en Citigroup wil-

den hun imago verbeteren en verlaag-

den de bonussen. In plaats daarvan 

kregen de zakenbankiers en handela-

ren gewoon een fors verhoogd (soms 

verdubbeld) basissalaris.

De vermomde bonus

Bestuursvoorzitter Michael Geoghe-

gan van de Britse bank HSBC kon-

digde eind februari aan zijn bonus 

van 1,23 miljoen euro (vier keer zijn  

jaarsalaris) te schenken aan een goed 

doel. De bonus van Geoghegan valt 

hiermee in de meest nobele catego-

rie: de weggeefbonus. Ook al is die 

weldoenerij wellicht ingezet door 

fi kse protesten tegen de verkregen bo-

nussen en het hevige schaamrood op 

zijn kaken. Welke goede doelen ver-

blijd worden met zijn miljoenen is 

nog niet bekend. De HSBC-topman 

is niet uniek. Peter Sands, de CEO van 

de Standard Chartered Bank, volgde 

zijn voorbeeld. Zijn 2,2 miljoen euro 

gaan naar Afrika en Azië, volgens 

vrienden een bedrag dat hij normaal 

jaarlijks ook wel aan charity geeft. 

De weggeefb onus

Een dikke 3,5 miljoen euro. Oftewel 

bijna 750.000 euro cash, 2,9 miljoen 

aan aandelen verdeeld over drie jaar. 

En uitzicht op een basissalaris van 

750.000 euro voor 2010. Toch aardig, 

zo’n welkomstpakket van je nieuwe 

baas. Jean Marc Huët, de nieuwe fi -

nancieel directeur van Unilever, kreeg 

dit plaatje voorgehouden en zei, niet 

zo heel verrassend, ‘ja’ op het aanbod. 

Volgens nieuwe werkgever Unilever 

kreeg Huët deze welkomstbonus ter 

compensatie voor misgelopen bo-

nussen bij zijn vorige werkgever, het 

Amerikaanse Bristol-Myers Squibb. 

Om Huët defi nitief over de streep te 

trekken, betaalde zijn nieuwe baas 

45.000 dollar voor zijn verhuizing. 

Had Unilever nu maar gewacht tot 

Erasmus-hoogleraar David de Cre-

mer klaar was met zijn onderzoek. 

Daaruit bleek namelijk laatst dat het 

een mythe is dat bonussen nodig zijn 

om toptalent aan te trekken. 

De welkomst-
bonus

Het nieuwe graaien is begonnen
Beloningen  Alternatieven voor de ouderwetse graai-bonussen

TEKST: EVELINE DOMEVSCEK BEELD: GETTY IMAGES/BEELDBEWERKING DE PERS
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Blinde vlek
De manier waarop astronomen nu naar buitenaards 

leven zoeken (vooral: zoeken naar verdachte radio-
signalen) is ouderwets, zegt astronoom Paul Davies.

Water? Nee dank u
Het zou volgens hem veel slimmer zijn om op aarde 

te zoeken naar volstrekt ‘onaardse’ eencellige levens-
vormen die vanuit de ruimte zijn komen aanzweven.

Verdachte stilte...
Andere optie is kijken uit welke richting géén ener-

gierijke kosmische straling komt, omdat een buiten-
aardse superbeschaving deze benut als energiebron.

De Groningse wijk Hoogkerk be-
schikt als eerste in Europa over een 
smart grid elektriciteitsnet. Smart 
grids, ‘intelligente’ netwerken, zijn 
essentieel voor de toekomstige 
stroomvoorziening vanwege de in-
tegratie van grote volumes decen-
traal opgewekte, in het net te pom-
pen duurzame energie en de komst 
van elektrische auto’s. Het project is 
een initiatief van KEMA, ECN, Essent 
en softwarebedrijf Humiq.

Stroom

SLIM NET IN 
GRONINGEN Wie denkt dat lopendebandwerk een 

moderne uitvinding is, heeft buiten 
de Romeinen gerekend. De Nijmeeg-
se Archeoloog Miko Flohr onderzocht 
het werk van de zogenoemde ‘fullo-
nes’ of vollers, de textielbewerkers, in 
de steden Rome, Ostia en Pompeii, in 
de eerste eeuwen na Christus. Fullo-
nes maakten wollen kleding schoon 
en ruwden en polijstten die vervol-
gens, voor de juiste chique glans. Dat 
gebeurde met nieuwe kleding, maar 
gebruikte kleding kon zo ook weer 
‘als nieuw’ worden gemaakt. De klan-

ten waren de rijkere Romeinen. In het 
Rome van de eerste eeuw, dat een 
miljoen inwoners telde, waren dat er 
heel wat. Flohr ontdekte dat er in 
Rome en het vlakbij gelegen Ostia 
werkplaatsen bestonden van een for-
maat en met een organisatie die pas 
weer terugkeert ten tijde van de in-
dustriële revolutie. Flohr: ‘In Rome en 
Ostia zijn een paar van dit soort ‘fa-
brieken’ terug te vinden, maar kleine 
vollerijtjes bleven ook bestaan. In 
Pompeii zie je niet anders dan kleine 
bedrijfj es, vaak gerund door families.’

Textielindustrie

ROMEINS LOPENDEBANDWERK

Thuis bevallen wordt steeds minder 
populair. Het brengt risico’s met 
zich mee. Maar de aanwezigheid 
van een gynaecoloog ook.

Redactie wetenschap
AMSTERDAM...
Nederland kent een relatief hoge zui-

gelingensterfte. Daarom klinkt steeds 

vaker de roep om alle bevallingen 

voortaan plaats te laten vinden in het 

ziekenhuis. Net als in het buitenland. 

Maar, waarschuwt hoogleraar Simo-

ne Buitendijk, ziekenhuisopname 

kan leiden tot onnodig en riskant in-

grijpen.

Buitenhuis, die afgelopen vrijdag 

haar inaugurele rede uitsprak als 

hoogleraar eerstelijns verloskunde 

aan het AMC, benadrukt dat de hoge 

sterfte serieus genomen moet wor-

den. Maar het overgrote deel daarvan 

treedt op bij vroeggeboorte, groeiver-

traging en aangeboren afwijkingen. 

Van de 1.700 baby’s die jaarlijks rond 

de geboorte overlijden, zijn er maar 

zo’n zestig waarbij de bevalling inge-

leid werd door een verloskundige. 

Buitendijk: ‘Er zit dus heel weinig 

winst in het verplaatsen van alle be-

vallingen naar de gynaecoloog.’

Steeds meer vrouwen bevallen in 

het ziekenhuis: een halve eeuw gele-

den was dat nog maar 30 procent, nu 

is dat al 70. De nabijheid van een gy-

naecoloog met al zijn hulpmiddelen, 

zo blijkt uit onderzoek, vergroot de 

kans op medische ingrepen. Bij een 

op de drie vrouwen wordt de beval-

ling tegenwoordig ingeleid, een op de 

tien krijgt een ruggenprik, een op de 

tien een vacuüm- of tangverlossing.

Maar ingrepen zijn riskant. Met 

name keizersneden: volgens Ameri-

kaans onderzoek heeft de baby daar-

bij driemaal zoveel kans op overlij-

den als bij vaginale geboorte. Uit 

onderzoek blijkt ook dat hoe makke-

lijker keizersneden kunnen worden 

gepland, hoe vaker het kind vroeg 

wordt ‘gehaald’.

Thuis bevallen verdient daarom 

volgens Buitendijk in verreweg de 

meeste gevallen de voorkeur. Het 

biedt ook de beste kansen voor een 

‘positieve bevallingservaring’ en een 

goede start als moeder. Maar ook al 

heeft ze kritiek op gynaecologen, uit-

eindelijk dienen zij en de verloskun-

digen zich niet als rivalen te gedragen 

maar samen te werken om de thuis-

bevalling ‘te omarmen, onderhou-

den en verdedigen’. 1

Onderzoek

‘Gynaecoloog 
grijpt soms
te snel in’

Italiaanse geologen hebben in het 
hart van het Congolese regenwoud 
een ringvormige structuur ontdekt 
van omstreeks veertig kilometer 
doorsnede. Ze vermoeden dat het 
gaat om een inslagkrater van een 
meteoriet. De krater verscheen re-
cent op satellietopnamen dankzij de 
ontbossing in de regio. Hoe oud de 
krater is, is nog onbekend; waar-
schijnlijk enkele tientallen miljoe-
nen jaren. 

Congo

KRATER 
ONTHULD

Hoe meet je de samenstelling van je 
CO2-uitstoot als je een mengsel 
verstookt van fossiel en bio? Met 
koolstofdatering.

Redactie wetenschap
AMSTERDAM...
CO2 uitstoten kost geld. Nu nog niet 

veel; straks, wie weet, een heleboel. 

Maar niet alle koolzuurgas draagt bij 

aan de verwarming van de aarde. Wie 

fossiele brandstoffen verstookt, doet 

dat wel, maar wie biobrandstof ver-

bruikt, blaast koolstof de lucht in die 

kort daarvoor (door planten) uit de 

lucht was gehaald. Voor de ene uit-

stoot moet de vervuiler betalen, voor 

de andere niet. De meeste bedrijven 

weten wat ze stoken, en weten dus 

ook of ze dom bezig zijn. Maar wat 

als je een mengsel verstookt van fos-

siel en bio? Of afval verstookt? Hoe 

meet je de samenstelling van je CO2-

uitstoot? Wetenschappers van de 

Rijksuniversiteit Groningen hebben 

hiervoor een methode ontwikkeld – 

gebaseerd op een oude Groningse 

expertise: koolstofdatering.

De koolstof-14 datering is ooit 

ontwikkeld om de ouderdom van ar-

cheologische vondsten te bepalen. 

Hierbij wordt bepaald welk percen-

tage van de koolstof in een monster 

bestaat uit het radioactieve koolstof-

14. Deze isotoop ontstaat voortdu-

rend, onder invloed van kosmische 

straling, en is in de natuur altijd aan-

wezig – maar zodra bijvoorbeeld een 

stuk hout (of aardolie) uit de kring-

loop verdwijnt, zorgt radioactief ver-

val ervoor dat de concentratie C-14 

langzaam daalt. Door deze daling te 

meten, is het mogelijk vondsten te 

dateren. Fossiele brandstoffen, die 

miljoenen jaren onder de grond heb-

ben gezeten, bevatten überhaupt 

geen koolstof-14 meer. Het CO2 dat 

vrijkomt na verbranding van fossiele 

brandstoffen – fossiel CO2 – bevat 

daarom ook geen koolstof-14. Als ze 

worden gemengd met biobrandstof-

fen neemt de relatieve hoeveelheid 

koolstof-14 in het vrijkomende CO2 

dus toe. Zo kun je meten welk deel 

van de CO2 onschuldig is.

De methode is al geijkt bij de Amer-

centrale van Essent. Daar was precies 

bekend hoeveel steenkool en hoeveel 

biomassa (houtsnippers) er werd ver-

brand. Daarna kon bij afvalverbran-

dingsinstallatie AZN Moerdijk, waar-

van de koolstofsamenstelling van het 

afval niet precies bekend is, exact 

worden vastgesteld wat het aandeel 

‘goede’ CO2 in het rookgas was. 

De onderzoekers hebben onlangs 

een overeenkomst getekend met 

stroomgigant RWE voor de ontwik-

keling van een apparaat waarmee 

rookgassen direct en continu geana-

lyseerd kunnen worden. 1

Koolstofdatering  Analyse rookgassen

Onschuldige CO2 kun je meten

De meeste bedrijven 
weten wat ze stoken, 
en weten dus ook of 
ze dom bezig zijn. 

Goed nieuws voor werkgevers die 
het personeel willen motiveren: maf 
ingerichte relaxruimten zijn niet 
nodig. Het gaat om de juiste stem-
ming.

Redactie wetenschap
AMSTERDAM...
Volgens sommigen bestaat er een ver-

band tussen creativiteit en manisch-

depressieve stoornissen. Anderen 

komen op hun beste ideeën als ze 

zich helemaal kunnen ontspannen 

– of juist wanneer ze intensief samen-

werken, of onder druk staan. Psycho-

loog Matthijs Baas onderzocht wat 

daar van waar is. Hij ging na hoe 

stemming en motivatie de creativiteit 

beïnvloeden.

Eerst bracht hij zijn proefpersonen 

in een bepaalde stemming, zoals blij, 

ontspannen, angstig, boos of verdrie-

tig. Daarna moesten ze een taak uit-

voeren waarbij hun creativiteit op de 

proef werd gesteld. Blije, boze en ang-

stige mensen bleken creatiever dan 

verdrietige en ontspannen mensen. 

Maar stemming beïnvloedt niet al-

leen de mate van creativiteit. Ook de 

manier waarop mensen tot hun crea-

tieve uitkomsten komen, wordt er-

door bepaald: blije mensen worden 

creatief doordat ze associatief denken 

en een vraagstuk van meerdere kan-

ten gaan bekijken. Angstige mensen 

worden juist creatief door een gron-

dige en volhardende aanpak.

Baas onderzocht ook de rol van 

een meer aanvallende (‘Je kunt het!’) 

of juist een defensieve (‘Pas nou op!’) 

motivatie. Hij spoorde mensen aan 

om positieve doelen na te streven, of 

juist om teleurstelling te voorkomen, 

en daarna volgde opnieuw een creati-

viteitstaak. Dit keer waren er geen 

verschillen te vinden. De werkgever 

die zijn personeel creatief wil maken 

en houden, hoeft dus geen maf inge-

richte relaxruimten te bouwen, en 

ook voortdurend luidruchtig motive-

ren – of waarschuwen – helpt niet 

veel. Wat wel helpt is vrolijk, boos of 

bang zijn. Een levendige werkomge-

ving houdt de creativiteit in stand. 1

Matthijs Baas promoveert 
op 25 maart aan de Universiteit 
van Amsterdam.

Stemmingen  De 3 b’s zijn essentieel

Boos, blij en bang voedingsbodem voor creativiteit

De Amercentrale van Essent. ANP
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Vijftigplussers zijn de nieuwe trend 
in Nederland. Hoe grijzer hoe lek-
kerder. Brandmanager van man-
nenhaarkleurmiddel Just for Men 
Henriëtte voor de Poorte: ‘De metro-
man is er ook in die leeftijd.’
 

AMSTERDAM...
Vooruit, om Koster tegemoet te 
komen: jullie hebben een verkie-
zing uitgezet op www.demooiste-
50plusman.nl om de grijzende 
man in het zonnetje te zetten. Wat 
goed!
‘Ja, we krijgen er ongeloofl ijk veel re-

acties op. De vijftigplusser is veel po-

pulairder in Nederland dan we had-

den gedacht.’

En terecht. Ik zag Thom Hoffman 
vanochtend nog bij De Koffi e Sa-
lon in Amsterdam. Yum.
‘Hij krijgt ook enorm veel stemmen 

van de tien bekende mannen die we 

geselecteerd hebben. Samen met Rick 

Engelkes.’

Het was ook wel eens tijd voor een 
imagoboost voor de grijzende 
man. Dove doet dat natuurlijk al 
heel mooi voor de prachtig grij-
zende vrouw.
‘Ja, ze krijgen op cosmeticagebied 

weinig aandacht. Men noemt het al-

tijd een moeilijk te bereiken groep in 

de marketing. Maar zo kijken wij er 

niet naar. Mannen van die leeftijd 

zijn steeds meer met hun uiterlijk 

bezig en durven daarvoor uit te ko-

men. Ze schamen zich er niet meer 

voor. We krijgen steeds meer reacties 

van oudere gebruikers. De metro-

man bestaat ook in die leeftijdscate-

gorie.’

Dus hebben jullie nu een noviteit 
voor grijsaards: de grijskam.
‘Het ziet er nogal raar uit als grijze 

mannen in één keer hun hele haar 

verven. Nu kunnen ze het subtiel 

doen. Resultaat binnen vijf minuten. 

Je merkt ook dat steeds meer vrouwen 

hun man stimuleren hun haar enigs-

zins te verven.’

Het past natuurlijk ook helemaal 
binnen de groeiende focus binnen 
de reclame op de babyboomer. 
Daar zit dadelijk al het geld.
‘O ja? Nou ja, wij vinden het gewoon 

leuk ze zo in het zonnetje te zetten. 

Stemmen kan nog tot eind april.’ 1

Thom Hoff man 
lekkere vijftiger

Kojo@depers.nl
Tips, party’s, plug-acties, uitnodigingen en

 liefdesverklaringen kunnen worden
 gezonden naar Kojo@depers.nl.

Net zo belle als Gisele (1)
Gisele Bündchen gaat een huidverzorgingslijn

 op de markt brengen. De lijn draagt 
de naam Sejaa Pure Skincare. 

Net zo belle als Gisele (2)
Het model zet zich al jaren in voor het milieu en de 

crèmes zijn daarom ecovriendelijk. 
Vanaf nu te koop. Smeren, smeren, smeren. 

Dion Bartels

‘Die 1.000 
euro is dus 
niet 
verdwenen.’

AMSTERDAM...
Even valt het afgevallen en opvallend 

hip gecoiffeerde gezicht stil. De vraag 

was: in hoeverre lijkt hij op de witte-

boordenboefjes die hij zo lang be-

streed? ‘Je bedoelt: waar je mee om-

gaat, word je besmet?’ Ja, mr. Bartels 

dat bedoelen we. ’Niet’, zegt hij.

Nou – laten we eerlijk zijn, wel een 

beetje, toch?

Koster is vandaag omringd door 

meeluisterend journalistenvolk in 

restaurant Quartier Sud, waar de tij-

delijk geschorste advocaat Dion Bar-

tels zijn boek Palm Invest presenteert. 

Het is het onaf requisitoir van de be-

strijder van Palm Invest-oprichters 

Remco Voortman en Danny Klomp. 

De Utrechtse strafpleiter ging he-

laas zelf ook ten onder in zijn achter-

volging van de vastgoedboefjes. Pijn-

lijke affaire, waar hij overheen lijkt. 

De bravoure is terug deze middag, 

zonder drankgelagen en etentjes, zo 

te zien. ‘Ja hoor, ik heb mijn lesje ge-

leerd.’

Lichtvoetig proza

Het boek, in lichtvoetig proza opge-

tikt door journalist Philip Dröge 

(‘maar ik laat me wel door de uitgever 

betalen’), is een fi jn inkijkje in de psy-

che van twee hedonistische verkopers 

die beleggers 30 miljoen afhandig 

wisten te maken met een vastgoed 

fata morgana in Dubai. De rechter zal 

de heren binnenkort wel laten op-

sluiten, want nog steeds is er 15 mil-

joen euro foetsie. Bartels: ‘Misschien 

ligt dat – net als de Heineken miljoe-

nen ergens bij een boom begraven –  

in een Parijs bos.’

Het zou best kunnen. Bartels 

kroop zelf wel heel nadrukkelijk in 

de rol van het duo. Hij ontmoette ze 

zelfs een keer in Villa Het Witte Huis 

in Loosdrecht, onthult hij. ‘Toen wist 

ik nog niet wie ze waren.’ 

Het pad van de vermeende frau-

deurs kruiste hij wel vaker bijna. Bar-

tels was, net als de Palm Invest-hande-

laren, een habitué bij pakken-

afhaalwinkel Oger. 

‘Zij laadden eens voor 80.000 in. 

Zonder te kijken, een heel rekje met 

maatje 54-56. Parvenu-achtig, vind je 

niet. Oger is bijna medeplichtig aan 

het Palm Invest-drama, net als RTL-Z 

trouwens, waar ze adverteerden.’

Oke, maar Bartels opereerde toch 

ook in de wereld van de glitz en glam?  

Was hij niet zelf ook te zien bij Harry 

Mens, waar Klomp en Voortman 

week in, week uit hun zanderige 

bouwvallen promootten? Stilte: ‘Ik 

heb er drie keer gezeten, twee keer be-

taald’, zegt hij. 

Hij verdedigt zich nu. ‘Toch is er 

wel een verschil. Bij mij leg je 1.000 

euro in. Bij Palm Invest was dat 

50.000 euro. Bovendien is er nog 2 

miljoen terug te vorderen. Omgere-

kend krijgen de 400 klanten allemaal 

5.000 terug. Die 1.000 euro is dus 

niet verdwenen.’ 

Op de grill
Maar dan valt het allemaal reuze mee, 

rekent Koster even hardop (en Quo-
te’s Henk Willem Smits schrijft lekker 

mee). Mogen we de conclusie trekken 

dat Bartels 98 procent minder greedy 

is dan de heerschappen die even ver-

derop aan de Parnassusweg op de 

grill liggen bij meneer de officier? 

‘Dat is een valse vraag, Koster’ , knip-

oogt Smits.

En dit is niet om te lachen, zie je Bar-

tels denken. Hij is nu onderzoeks-

journalist, althans dat staat in het 

boek. Hij hoopt snel weer in de advo-

catuur terecht te komen. Dan ver-

dwijnt hij, met een gezond glaasje 

water in zijn hand.

Monaco
PR-makelaar Jan Roeland, oud 

Utrechts studievriendje, komt geluk-

kig met goed nieuws. Hij heeft al een 

paar ton gevonden in Monaco. ‘Een 

vriendje van mij uit Frankrijk vertel-

de dat zelfs de Bentley-verkopers in 

Monaco schrokken van het uitgaven-

patroon. En wist je dat ze voor 30.000 

euro per nacht uitgingen in Jim-

my’z?’  

Nee, dat wisten we nog niet. Wij 

moeten die ene avond nog afreke-

nen, toen Jojanneke zo dronken op 

de tafels danste. Uiteindelijk schuilt 

er in ons allen een Palm Invest-mon-

ster. 1

Boekpresentatie  ’Oger medeschuldig aan Palm Invest’

‘Ik heb mijn lesje geleerd’
Dion Bartels bestreed de Palm Invest-boeven, maar ging, als een baasje 
op zijn hond, ook op ze lijken. ‘Ik zat twee keer bij Harry Mens.’

Dion Bartels bij zijn boekpresentatie. FRANK GROELIKEN

Emma, de vrouw van Take That-
zanger Mark Owen is bereid haar 
overspelige man terug te nemen, in 
het belang van haar twee kinderen. 
Owen zegt tien keer te zijn vreemd-
gegaan en een aff aire van vier jaar 
te hebben gehad. Hij wijt dit aan zijn 
alcoholverslaving en is in een af-
kickkliniek ingecheckt nadat hij zijn 
scheve schaatsjes donderdag pu-
bliekelijk had opgebiecht.

Take That!

MARK MAG 
TERUGKOMEN De leukste zangeres van Engeland, 

Cheryl Cole, heeft de scheidingsadvo-
caat van de Britse prins Charles en 
Paul McCartney in de arm genomen. 
Cole heeft geen zin meer in haar over-
spelige echtgenoot – Chelsea verdedi-
ger Ashley Cole – en wil nu zo snel 
mogelijk van hem af.

Na een laatste gesprek met Ashley 
afgelopen weekend rende Cheryl 
naar advocaat Fiona Shackleton. De 
Fight for this Love-zangeres wilde 
met haar bijna-ex de verdeling van 
hun bezittingen bespreken, maar de 

voetballer probeerde zijn huwelijk te 
redden. Helaas, pindakaas. Cheryl 
wees hem subiet de deur. De plannen 
voor een scheiding liggen inmiddels 
klaar.

Dan wat de verdeling van de goe-
deren aangaat. De echtelijke woning 
in Surrey, die een slordige zes miljoen 
pond kostte, wordt waarschijnlijk 
verkocht. Cheryl en Ashley delen de 
opbrengst. Ashley zal zijn apparte-
menten in Noord-Londen en Dubai 
houden, Cheryl neemt de zorg voor de 
chihuahua’s Coco en Buster op zich.

Take this!

MAAR ASHLEY COLE NIET

De mooiste vrouw van Engeland, 
Emma Watson, beweegt zich weer 
op de vrijgezellenmarkt. Ze had 
twee jaar een relatie met Jay Barry-
more. De Harry Potter-actrice die 
momenteel in Amerika woont en 
studeert aan de Brown University 
vond de afstand tussen haar en haar 
liefj e in Engeland niet meer te doen.
Nieuwe kapers maken echter wei-
nig kans. Emma zegt geen tijd te 
hebben voor uitspattingen. 

Zu haben!

MOOIE EMMA 
WATSON
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Mankracht
De eerste fi etstaxi’s deden rond 1868 hun intrede

 in Japan, waar het jinrikisha heet. 
Dit betekent letterlijk ‘mankracht-voertuig’.

Azië
Fietstaxi’s zijn vooral bekend in Azië: China,
 Bangladesh, Vietnam, Indonesië, Myanmar.

 Sinds kort zijn ze ook populair in Europese steden.

Ergernis
De Amsterdamse fi etstaxi’s zijn een bron van

 ergernis. Ze zijn zo breed dat ze het hele fi etspad 
innemen en zijn bovendien erg traag. 

De10
beste
Riksja’s

Dhaka
Niet voor niets wordt Dhaka de riksja-

hoofdstad van de wereld genoemd.
 Er rijden er meer dan 250.000 van rond 
en ze zijn de voornaamste inkomsten-

bron voor 5 miljoen Bangladeshi. 
Lekker blijven fi etsen daar. 

School, here we come
Schoolbussen zonder winterbanden? Zó 2009. In de India-
se stad Lucknow hoor je er pas bij als je met de fi etsbus 
naar school wordt gebracht.

Pareltje
Bangladesh, eat your heart out – in Indonesië kunnen ze er 
ook wat van. Voor een paar cent kunnen kinderen zich in 
deze vogel naar hun bestemming laten brengen. Uit de 
soundblaster komt echter geen getjilp.

Rennen!
Iemand voor je laten fi etsen is één 

ding, iemand voor je laten rennen is 
natuurlijk veel chiquer. In Calcutta 

zijn ze er nog, de gehate handtaxi’s. 
Deze goedkoopste en snelste manier 

van vervoer binnen de stad wordt 
door de regering echter met 

uitsterven bedreigd.
FOTO: HOLLANDSE HOOGTE

Trouwtaxi
Uitgevonden voor sloebers en milieu-

fanaten: de fi etsende trouwtaxi.
 De chauff eur krijg je er gratis bij. Nu 

maar hopen dat hij fl inke beenspieren 
heeft en je de ceremonie niet mist. 

FOTO: HOLLANDSE HOOGTE
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Uitsterven
Fietstaxi’s in veel Aziatische landen worden met

 uitsterven bedreigd. Veel grote steden vinden ze te 
hinderlijk in de toch al chaotische verkeersdrukte.

Zendeling
Niemand weet precies wie hem heeft bedacht, maar 

volgens geruchten is de Amerikaanse zendeling 
Jonathan Scobie de uitvinder van de fi etstaxi. 

Opgefl eurd
Favoriet als schildering op riksja’s in Bangladesh: 

Bollywoodsterren, cricketspelers, politici
 en dieren. Soms een moskee of landschap.  

De lente komt eraan. Tijd om 
eens een milieuverantwoorde 
fi etstaxi te pakken. De echte 
pareltjes rijden in Azië, waar ze 
elk een eigen ziel hebben. 
Maaike Boersma...

Uitgerend
Rennen tot je erbij neervalt. Let-
terlijk. Calcutta is de laatste stad in 
India waar je het zware beroep van 
‘taxi-renner’ nog kunt uitoefenen.   
Een voordeel: slapen onder werk-
tijd is geen probleem.
 FOTO: HOLLANDSE HOOGTE

Familybike
Wat nou bakfi ets? In de Filippijnen heb-

ben ze verreweg de leukste familybike 
van de wereld: de riksja met zijspan. 

Ik heb mijn wagen volgeladen...
 FOTO: HOLLANDSE HOOGTE

Bloemencorso
Ziehier het vakantievervoermiddel van Karin Bloemen in 
de verre Oost. Heel duurzaam, heel verantwoord en heel 
fl eurig. En de zitting is groot genoeg...

Wij hebben ’m ook
In de Tweede Wereldoorlog hadden wij ’m al:  de fi etstaxi. 

Maar de Duitsers verboden ons speeltje, omdat het
 in strijd was ‘met het gezonde en natuurlijke moraliteits-

gevoel van den Noord-Europeeschen mens.’ 
Het duurde tot 2003 voor we het weer aandurfden.

FOTO: HOLLANDSE HOOGTE

Oogstrelend
Armoede viert hoogtij in Bangladesh, maar dat heeft als 
bijkomend voordeel dat ze er heel veel tijd overhouden om 
hun fi etstaxi’s te versieren en daarmee elke riksja een ei-
gen ziel mee te geven. Elk exemplaar wordt geschilderd en 
behangen met plastic bloemen, lampjes en vlaggen. 
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Verantwoord wandelen
Verlaat, wanneer je aan het wandelen bent, 

nooit de uitgezette paden. Zo verstoor je geen 
dieren en vertrap je de kwetsbare natuur niet.

Tussen de vele discotheken en 
hotels aan de Spaanse Costa Blanca 
is ook ecotoerisme. Vakantie vieren 
met respect voor mens en milieu. De 
vraag is alleen: hoe lang nog?

Yvonne Smit
ALBIR...
De geur van wierook komt ons tege-

moet als we de ontbijtzaal in lopen 

van Bio-Hotel Venus Albir in de kust-

plaats Albir. Spaarlampen zorgen 

voor een fel en ongezellig licht. De 

maaltijd bestaat uit desembroodjes 

met groene thee en ongezoete sapjes. 

Welkom in het eerste biologische ho-

tel in Spanje, gevestigd aan de Costa 

Blanca. Alles in het hotel is ecologisch 

verantwoord: het beddengoed is van 

eerlijk katoen, de meubels zijn van 

duurzaam pijnboomhout, het dak 

ligt vol met zonnepanelen en de tuin 

wordt bijgehouden met regenwater. 

Zeven jaar geleden zegde eigena-

resse Eloisa Navarro haar baan op en 

begon dit hotel uit interesse voor 

duurzaamheid. Een gedegen markt-

onderzoek heeft Navarro niet gedaan, 

een toeristische achtergrond heeft ze 

evenmin. Niet verwonderlijk dus dat 

de start van het Bio-Hotel moeizaam 

ging. ‘De kosten waren hoog en het 

enige waar we subsidie voor kregen 

waren de zonnepanelen’, vertelt Na-

varro. ‘Er was nauwelijks markt voor 

en we hebben de laatste jaren veel re-

clame moeten maken om bekend-

heid te verwerven.’

Kroketten

Ook de locatie van het onderkomen 

hielp niet mee aan een succesvolle 

start. Het ligt slechts enkele kilome-

ters van Benidorm, na New York de 

plaats met de meeste wolkenkrab-

bers. Het hotel staat ingebouwd tus-

sen souvenirshops, autoverhuurbe-

drijven en restaurantjes. Een kroket is 

op elke straathoek wel te verkrijgen. 

Echte Spaanse tapas blijken een gro-

ter probleem. Navarro: ‘Ik heb voor 

deze locatie gekozen omdat in deze 

streek veel toeristen komen. Mensen 

komen hier om te overwinteren. Ne-

derlanders, Duitsers, Engelsen en een 

steeds groter wordende groep Noren. 

Ook werken we samen met een aan-

tal touroperators. Al komen de mees-

te gasten nog steeds via mond-tot-

mondreclame.’ 

De goede bedoelingen van Na-

varro ten spijt, het milieuvriendelijke 

bedrijf draait geen winst. ‘We redden 

het net op deze manier, maar hopen 

dat het na de crisis beter zal gaan. De 

Engelse markt trekt weer aan, en dan 

volgt de rest vanzelf.’

Om te ontsnappen aan hoge ge-

bouwen, neonverlichting en patatjes 

oorlog is een huurauto geen overbo-

dige luxe. Op een paar kilometer van 

de kust rij je door verstilde dorpjes als 

Guadalest en Confrides die als kraai-

ennesten in de bergen liggen. De 

dorpjes zijn een bezichtiging waard, 

evenals een wandeling rondom het 

stuwmeer van Guadalest. We passe-

ren velden vol citrusbomen en 

kraampjes waar de lokale bevolking 

Spanje  Duurzaam vakantie vieren

Ecotoerisme tussen wolkenkrabbers en 

Voor liefh ebbers van cultuurreizen 
heeft Cambodja binnenkort een ‘Rode 
Khmer-route’ in de aanbieding. Het 
Cambodjaanse kabinet gaf afgelopen 
week toestemming een aantal sites 
voor toerisme geschikt te maken die 
met de geschiedenis van het Rode 
Khmer-regime samenhangen. Daar-
onder vallen onder meer het laatste 
bastion van het regime, Anlong Veng 
in het Oddar Meanchey district, en 21 
andere huizen, concentratiekampen 
en wapenopslagplaatsen. De locaties 
zijn op bereikbare afstand van wat al 

langer hoofdattracties zijn voor Cam-
bodja-toeristen: het graf van Rode 
Khmer-commandant Pol Pot, aan de 
grens bij Thailand, en de compound 
van Chhit Choeun, lid van het Central 
Committee van de Rode Khmer. Loka-
le leiders hebben verheugd gerea-
geerd op de beslissing van de centrale 
overheid: de gedroomde toeristen-
stroom geeft een impuls aan de lokale 
handel.
Het Rode Khmer-regime regeerde 
Cambodja van 1975 tot 1979 en kostte 
circa twee miljoen mensen het leven. 

Cambodja

RODE KHMER-TRIP IN DE MAAK

De beroemde Incaruïnes van Machu 
Pichu in Peru zijn per 1 april weer 
toegankelijk voor publiek. Repara-
ties aan het spoor waarover bezoe-
kers naar de toeristische toplocatie 
vervoerd worden, zijn dan klaar. Het 
spoor werd in januari onbegaanbaar 
doordat heftig noodweer het tracé 
onder water zette, waardoor trein-
verkeer onmogelijk werd. Rond de 
honderd gestrande reizigers werden 
per helikopter afgevoerd.

Peru

MACHU PICHU 
WEER OPEN

Historisch centrum
Ga naar Altea, een van de oudste 
vissersdorpjes aan de Costa Blanca. 
Blijf niet hangen aan de kust, maar 
wandel door de nauwe straatjes 
naar het kerkplein boven op de heu-
vel. Daar is het genieten van prach-
tige vergezichten.

Tapas

Eet wat in tapasrestaurant El Piripi 
(foto), in het centrum van Alicante. 
Het restaurant staat bekend om zijn 
liefdevolle bereiding van het eten. 
Ook aan vegetariërs is gedacht.

Natuurschoon

Bezoek de watervallen van Algar. 
Een oase van rust op nog geen twin-
tig kilometer van Benidorm. In de 
rustige delen van de rivier kun je bij 
goed weer zelfs baden.  

Chocolade

In het kustdorp Villajoyosa vind je 
de beroemdste chocolade van Span-
je. Het merk Valor is ontstaan in 
1881. Breng een bezoek aan het cho-
coladecafé van Valor, waar de cho-
colade in alle vormen op de menu-
kaart staat, of laat je rondleiden in 
de fabriek in het dorp.

Puur genieten

Verantwoord reizen
Boek je vakantie bij een reisbureau dat

 aandacht heeft voor het milieu en de mensen-
rechten in het land waar je op reis gaat.

Links: schitterende vergezichten in het vissersdorp Altea. Midden: Bio-Hotel Venus Albir met de bewierookte ontbijtzaal. Rechts: verstilde dorpjes en velden vol citrusbomen, een paar minuten 
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Verantwoord slapen
Kies bij het zoeken naar onderkomen voor een 

lokaal gerunde accommodatie. Het is kleinschali-
ger en je komt sneller in contact met de bevolking.

Verantwoord communiceren
Leer een aantal zinnen in de taal van je vakantieland. 
Leuk om op deze manier een ober te bedanken in een 

restaurant of iemand te begroeten op straat.

Verantwoord drinken
Drink in het buitenland niet alleen de bekende

 Coca-Cola, maar probeer ook eens een drankje uit de 
omgeving. Je steunt hier de lokale industrie mee. 

...

Omdat er een marathon in Bar-
celona plaats zou vinden, was 
de halve stad afgezet en 

moest een groep Duitsers een alter-
natieve route met de GoCars rijden. 
Dit betekende dat vrijwel het hele 
team om half zeven ’s ochtends 
moest beginnen. Ik zou mezelf niet 
zijn als dit geen probleem voor me 
was geweest, ook al was ik om half 
tien al in slaap gevallen. 
Hoewel om zondagochtend half ze-

ven over straat lopen veel te vroeg is, 
is het zeker wel de moeite waard. Ik 
kwam mijn deur uit en zag tien meter 
verderop een travestiet die door 
agenten naar een politiebusje werd 
begeleid, terwijl een dronken bier-
verkoper nog zijn laatste biertjes 
kwijt probeerde te raken. Een meter 
of dertig verderop probeerde een 
groep lamme toeristen door een weg-
versperring heen te rennen, waar-
door een aantal hekken omviel. Ik heb 
meerdere mensen met twee halfvolle 
bierglazen in hun handen op straat 
zien lopen tussen een paar vroege vo-
gels die zich voor de marathon op-
warmden.
De dag zelf ging prima en bestond 

voor mij uit rondrijden door Barcelo-
na en mijn Duits weer ophalen. Met 
mijn andere talen begint het ook be-
ter te gaan: Frans is weer op niveau, 
Engels gaat ook wel en zelfs mijn 
Spaans gaat vooruit. Ik verwacht dat 
het deze maand nog wel een stuk be-
ter zal gaan, want vanuit mijn stage 
heb ik de opdracht gekregen om met 
kioskhouders in de stad te onderhan-
delen. Ik heb al aan eentje een GoCar’s 
‘sandwichbord’ verkocht en zou de 
afgelopen dagen er achteraan hebben 
moeten gaan, maar met regen, 
sneeuw en een temperatuur van vier 
graden had ik daar even geen zin in. 
Sneeuw in maart had ik nou niet be-
paald verwacht en de Catalanen 

evenmin, want volgens mij hebben 
zij die dag nog meer foto’s van de stad 
gemaakt dan de toeristen.

Het leven in Barcelona bevalt me 
ondanks het tegenvallende weer wel 
heel erg en ik begin me een local te 
voelen. Ik maak een praatje met de 
bakker in de ochtend, kies voor de 
kortste rij in het onlogische kassasys-
teem in de supermarkt en kijk niet 
meer op bij de zoveelste demonstra-
tie voor het stadhuis. En of het door 
de taal of door de sport komt weet ik 
niet, maar net als in Amsterdam be-
grijp ik maar de helft van wat mijn 
bokstrainer roept. Ach, ik begrijp het 
tenminste wanneer er ¡venga, venga, 
venga! geschreeuwd wordt... 1

  Naam: 
Iwein West  
Land/plaats: 
Barcelona, Spanje
Doel: 
Stage in het buitenland 
Periode: 
Nog drie maanden

 iwein.waarbenjij.nu

WAAR  IS...
IWEIN WEST

Op waarbenjij.nu 
staan bijna  

1.5 miljoen reisverhalen en meer 
dan 5 miljoen foto’s van reizigers uit de 
hele wereld.

Militairen bewaken je afdaling 
want het front tussen het Paki-
staanse en Indiase leger ligt binnen 
schootsafstand. De maagdelijke 
sneeuw lokt de echte thrillzoeker.

Arnold Karskens
SRINAGAR...
Je basisstation heet Gulmar, wat ‘wei-

de van bloemen’ betekent, en ligt op 

2.730 meter hoogte. Daar stap je de 

gondola op van de hoogste skilift ter 

wereld, die je voor een luttele zes euro 

volgens de officiële berichten tot 

4.390 meter hoogte doet zweven. Bo-

ven het wolkendek heb je een magni-

fi ek uitzicht op de Himalayapieken 

van de omstreden deelstaat Kasjmir. 

Hoogteziekte die zich openbaart in 

barstende koppijn en kortademig-

heid velt skiërs, dus neem pijnstillers 

mee en drink voldoende water. 

De afdaling begint in de categorie 

zwart, maar al snel gaat de helling 

over in een brede vallei waar je door 

maagdelijke sneeuwpoeder ploegt. 

De verse sneeuw is zo dik dat je tot je 

heupen wegzakt als bij een val een ski 

mocht loslaten. Hier, tussen hemel 

en aarde slalommend in lange boch-

ten, voel je echt dat je leeft. Bij het tus-

senstation op 3.100 meter picknicken 

gezinnen in de sneeuw. Zelf kun je 

lunchen in het Kong Doori-restau-

rant. De porties curry en rijst zijn 

klein, maar wat verwacht je voor 3 

euro? Thee kost 15 eurocent. Dan ver-

volg je het witte pad tussen de woud-

reuzen. Het snelheidsrecord voor de 

5.200 meter lange piste staat op 6,5 

minuut.

Hotel ritselen

De eens-in-een-leven-ski-ervaring is 

exclusief, want landgenoten kom je 

niet tegen. Maar voor de kosten hoef 

je het niet te laten. Een hotelkamer 

ritsel je voor 40 euro per dag en voor 

20 euro extra is dat inclusief twee 

maaltijden. Vergeet de reisbureaus 

die de prijzen opdrijven. Zoek op in-

ternet en bel zelf een van de tientallen 

hotels. Maak wel duidelijke afspra-

ken om gedoe achteraf te voorko-

men.

Onthoud: dit is geen Frans of 

Zwitsers skigebied. Verwacht geen 

brede, geprepareerde banen – eerder 

onontgonnen sneeuw of smalle pa-

den tussen de bomen. Voor skihuur 

(7 euro per dag) kun je terecht bij Yas-

sim, ooit gids van bergbeklimmer 

Ronald Naar. Hij kent ook speciale 

routes, maar neem die nooit alleen. 

In het voorjaar van 2008 werd na drie 

maanden een Noorse toeriste gevon-

den die bij een solo-afdaling tegen 

een boom botste. Ze stierf door be-

vriezing.

Ook moet je uitkijken voor wilde 

dieren, zoals het sneeuwluipaard. Zie 

je verse pootafdrukken, ski er van 

weg. Check het lawinegevaar. Begin 

februari verloren zeventien Indiase 

militairen het leven. Soldaten staan 

trouwens bij elk station om moslim-

militanten die een slachting onder 

toeristen willen plegen af te schrik-

ken. De 740 kilometer lange frontli-

nie tussen het Pakistaanse en Indiase 

leger, waar zo’n half miljoen soldaten 

zijn gelegerd, ligt op schootsafstand. 

Dus als je geweervuur hoort: scheer 

als een pijl naar beneden. 1

Adventure  Skiën in Kasjmir

De zwarte piste scheert 
vlak langs oorlogsgebied

Arnold Karskens (links) skiet niet graag alleen naar beneden.

Ook moet je 
uitkijken voor 
wilde dieren, zoals 
sneeuwluipaarden.

verwijderd van het massatoerisme. 

haar waar aanbiedt, waarna we aan-

komen in het landbouwdorpje Qua-

tretondeta. 

Het dorp, dat honderd inwoners 

telt, ligt tussen de olijfboombossen 

en leeft voornamelijk van de textiel- 

en schoenenindustrie. De Engelse 

Patricia Fagg, voorheen directrice in 

industriële kunststof, is met haar 

man en twee zonen geëmigreerd om 

in dit dorp Hotel Els Frares te begin-

nen, een knus berghotel. 

Vervallen boederij

Ook dit blijkt een optie om op een 

bewuste manier vakantie te vieren 

nabij de Costa Blanca. ‘We hadden 

het idee een hotel op te zetten met 

respect voor de omgeving en lokale 

bevolking. We zochten alleen nog de 

locatie.’ Na een zoektocht door Frank-

rijk, Italië en Spanje kwam het gezin 

in Quatretondeta uit. 

Fagg laat aan de hand van foto’s 

zien in welke erbarmelijke staat ze 

het pand zeventien jaar geleden ge-

kocht hebben. ‘Het was een oude ver-

vallen boerderij. We hebben alles 

opnieuw op moeten bouwen. Alleen 

de vloeren zijn nog in oorspronke-

lijke staat.’ 

Het hotel is aangesloten bij ‘res-
ponsible travel’, wat betekent dat ze 

aan strenge milieueisen moeten vol-

doen. Aan de voet van de berg Serella 

lijkt het de perfecte plek voor dit lan-

delijke onderkomen. Toch blijkt het 

ook hier niet gemakkelijk te zijn om 

een milieuvriendelijk hotel draaien-

de te houden. Van de tien werkne-

mers die er in dienst waren, zijn er nu 

nog drie over. Zelfs het restaurant, dat 

aangeprezen staat in de rode Miche-
lingids 2009, gaat alleen nog open op 

reservering. 

Maar Fagg geeft niet op. ‘We heb-

ben de olijvenmolen gekocht in het 

dorp. Daar willen we een zwembad 

in laten bouwen, maar vanwege de 

crisis ligt dat nu stil.’ Ze houdt hoop 

dat het volgend jaar beter wordt, 

maar weggaan zal ze sowieso niet 

doen. ‘Kijk om je heen. Dit uitzicht 

zou ik nooit kunnen missen.’ 1

neonverlichting 
FOTO’S: IRIS MECHIELSEN





578941623
692573148
431628759
385462917
914857236
267139485
729384561
153296874
846715392

534816729
621947358
879235614
953164287
482759136
167328495
715483962
346592871
298671543

Brainsnack:
1-4, 3-7, 2-8, 5-9 en 6-10. Per koppel
werden de kleuren van de bloemblaad-
jes omgewisseld.

Zweeds

FOSFAAT

Cryptogram
HORIZONTAAL: 1.
Stralend; 4. slagwerk;
6. pril; 8. serviel; 9.
ruit; 10. stoutweg; 11.
weghelft. VERTICAAL:
1. Sisser; 2. august; 3.
ereprijs; 5. knipoog; 6.
platje; 7. langst.
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LEZERSCOLUMN

* Uw column in De Pers? Stuur uw 
pennenvrucht (maximaal 350 woor-
den) naar mijncolumn@depers.nl.

Nederland 1 Nederland 2 Nederland 3 RTL 4 RTL 5

RTL 7 RTL 8 SBS 6 NET 5 Veronica

OPLOSSINGEN
PUZZELS

        17:18     De verzamelaar 
     17:25     Sesamstraat 
     17:56     D66 
     17:59     EénVandaag 
     18:00     NOS Journaal 
     18:15     EénVandaag 
     18:40     NOS Sportjournaal 
     19:00     Lingo 
     19:25     Afslag UMC Utrecht 
     20:00     NOS Journaal 
     20:30     Blik op de weg 
     21:05     Opgelicht?! 
     21:45     Opsporing verzocht 
     22:30     De rijdende rechter 
     23:00     Pauw & Witteman 
     23:55     NOS Journaal 

    17:00     NOS Journaal 
     17:10     Het beste van de Kloosterserie 
     17:35     Tijd voor MAX 
     18:25     That’s the question 
     18:50     Man bijt hond 
     19:20     Vroege vogels 
     19:55     Rail away 
     20:25     Netwerk 
     20:55     Ik mis je 
     21:20     Moraalridders 
     22:00     NOS Journaal 
     22:15     Nova/Den Haag vandaag 
     22:45     Op het nachtkastje 
     22:55     Het Derde Testament 
     23:30     Schrijvers op de veranda 
   

    17:05     Over de kook 
     17:35     The king of Queens 
     18:00     Everybody loves Raymond 
     18:30     The nanny 
     19:00     Wie is de chef? 
     19:30     Over de kook 
     20:00     Take me out 
     20:30     Mercy 
     21:25     Trauma 
     22:25     House 
     23:15     Take me out 
     23:45     The nanny 
   

    17:05     George van de jungle 
     17:15     NOS Jeugdjournaal 
     17:20     H2O 
     17:45     AVRO AvaStars 
     18:00     SpangaS 
     18:23     Het Klokhuis 
     18:45     NOS Jeugdjournaal 
         19:00     ONM 
     19:22     NOS Journaal op 3 
     19:30     De Wereld Draait Door 
     20:08     NOS Journaal op 3 
     20:15     NOS UEFA Champions League: 

Chelsea - Internazionale 
         23:05     NOS Sportjournaal 
     23:20     NOS Journaal op 3 
     23:30     De Wereld Draait Door 

    17:05     As the world turns 
     18:00     RTL Nieuws 
     18:15     Editie NL 
     18:35     RTL Boulevard 
     19:30     RTL Nieuws 
     19:55     RTL Weer 
     20:00     Goede tijden, slechte tijden 
     20:30     TV Makelaar 
     21:30     Herman den Blijker: Enkele reis 

paradijs 
     22:35     Jamie Oliver’s Fifteen Melbourne 
     23:35     RTL Nieuws 
     23:45     RTL Weer 
     23:50     RTL Boulevard 
   

    17:35     Will & Grace 
     18:05     Grey’s anatomy 
     19:00     Met de deur in huis 
     20:00     Hoge hakken, strakke pakken: de 

makelaars 
     20:30     Desperate housewives 
     21:30     Ugly Betty 
     22:25     Law & Order: Special Victims Unit 
     23:15     Cold case 
   

    17:00     Little house on the Prairie 
     18:00     De grote verbouwing 
     19:00     Hart van Nederland - Vroege editie 
     19:20     Shownieuws - Vroege editie 
     20:00     Trauma centrum 
     20:30     NCIS 
     21:30     House 
     22:30     Hart van Nederland - Late editie 
     22:45     Piets weerbericht 
     22:50     Shownieuws - Late editie 
     23:20     De meest schokkende 

vliegtuigrampen 
   

    17:10     The suite life of Zack and Cody 
     17:35     Zeke & Luther 
     18:00     I am Weasel 
     18:15     Seinfeld 
     18:40     According to Jim 
     19:05     Still standing 
     19:35     Friends 
     20:05     Two and a half men 
     20:30     U.S. Marshals 
     23:05     Who am I? 
   

    17:10     Oprah Winfrey show 
     18:05     Dr. Phil 
     18:55     Fabeltjeskrant 
     19:00     Kinderziekenhuis 
     19:35     Style by jury 
     20:30     Seabiscuit 
     23:05     As the world turns 
     23:55     Oprah Winfrey show 
   

    18:00     Stom, stommer, stomst! 
     18:30     Stom, stommer, stomst! 
     18:55     De politie op je hielen! 
     19:50     De Pfaff ’s 
     20:30     Bandidas 
     22:15     What planet are you from? 
   

* Uw column in De Pers? Stuur uw 
pennenvrucht (maximaal 350 woor-
den) naar mijncolumn@depers.nl.

Door Hercules & Valkema / www.elsje.nl

RICHARD HAMMOND’S 
INVISIBLE WORLDS BBC1  

Die kleine van Top Gear verhaalt in nieuwe 
serie over het universum.

WHO AM I?
VERONICA

Ouderwetse beukfi lm met vechtersbaasje 
Jackie Chan.

QI
BBC2

Quiz met Stephen Fry waarbij het voor de 
hand liggende antwoord vaak fout blijkt.

APOCALYPS. DE TWEEDE 
WERELDOORLOG 

CANVAS  Mooi samengestelde reeks over 
WO II vanuit verschillende perspectieven. 

FILM: BANDIDAS 
RTL7

Western met Penelope Cruz en Salma 
Hayek, ze knokken er op los. 

20.30 21.15 23.00 23.0522.00

Marije Rispens...

O
p weg naar huis span ik me in 
om de schoonheid van het 
kleurloze Friese platteland te 

ontdekken. Na maanden backpac-
ken door Australië heb ik me op 
Schiphol heilig voorgenomen mijn 
toeristenmodus hier vast te houden. 
Dus: genieten van de wereld om me 
heen en meer tijd buiten doorbren-
gen. Misschien moet ik zelfs, waar-

om ook niet, af en toe een foto ma-
ken. Goed, om me heen geen witte 
stranden of tropisch regenwoud, 
maar windmolens zijn ook best heel 
uniek. Vorige week in Sydney vertel-
de een rasechte Aussie me nog dat het 
vlakke Nederland bij uitstek geschikt 
is voor skydiven. Kunnen we met zijn 
allen trots op zijn! Verstopt achter een 
dikke sjaal blijf ik dus hardnekkig po-
sitief om me heen kijken. Pas als ik de 
auto uitstap, merk ik dat de ontnuch-
terende Hollandse kou het me niet 

gemakkelijk gaat maken.
Het lijkt wel of dat vakantiegevoel 

exclusief bedoeld is voor plaatsen zo-
ver mogelijk bij ons vandaan. Nog 
geen uur na landing betrap ik mezelf 
bijvoorbeeld alweer piekerend over 
mijn huidige, werkloze status. Hoe 
graag ik ook in hogere vakantiesferen 
wil blijven hangen, de rode cijfers 
vragen nu dringend de aandacht. En 
dat drukt me meteen weer met mijn 
neus op de feiten. 

Ik was op reis vergeten dat de ba-
nen hier niet voor het oprapen liggen. 
De volgende dagen vullen zich dan 
ook veel te snel met vacatures zoe-

ken, cv bijwerken en solliciteren.
Al iets minder enthousiast over 

mijn voornemen trek ik later die 
week mijn jas aan om wat frisse (lees: 
koude) lucht op te snuiven. Mijn fi ets 
blijkt gestolen. Shit happens, ik loop 
wel. Op de hoek roept een groepje 
pubers me een hip scheldwoord na. Ik 
negeer ze. Onderweg word ik drie 
keer bijna door een auto geschept. 
Negeer ik ook (bovendien eigen 
schuld, moet weer wennen aan 
rechtsrijdend verkeer). Dan begint 
het te miezeren en zie ik het in. Ne-
derland is niet geschikt om veel tijd 
buiten door te brengen en leent zich 

net zo min voor verrassende vakan-
tiekiekjes. Ik blijf wel binnen tot het 
zomer wordt. Misschien kan ik dan 
eens proberen te skydiven. 1

Toeristenmodus
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Fincher aast op Millennium
Hollywoodregisseur David Fincher wil de
 succesvolle Stieg Larrson thrillerboeken

 gaan verfi lmen in de Verenigde Staten.

Titanic nogmaals uitmelken
In 2012 brengt James Cameron een nieuwe versie 

van Titanic in de bios. Althans, nieuw...
Het epos wordt omgevormd tot 3D-spektakel.

Ross gaat trouwen
Na Friends hoorde niemand meer iets van
 David Schwimmer; veel doet hij niet meer.

 Maar binnenkort trouwt hij met een Britse fotografe.

Zwarte mensen en hun haar; er zit 
veel meer leed en lol achter dan je 
zou denken. Komiek Chris Rock 
ging op onderzoek uit in zijn docu-
mentaire Good Hair.

Maarten Bloem
AMSTERDAM...
Naar eigen zeggen wilde comedian 

Chris Rock de documentaire Good 
Hair maken omdat een van zijn doch-

ters op een dag vroeg ‘Papa, waarom 

heb ik geen goed haar?’ Als hij eerlijk 

is, bekent hij dat hij het idee jatte van 

iemand anders. Die kon met rechts-

zaken echter niet voorkomen dat 

Good Hair er uiteindelijk toch kwam, 

en nu bij ons op dvd uit is. In Good 
Hair draait het om een wereld waar 

veel blanken geen verstand van zul-

len hebben: kroeshaar. En over de 

do’s en don’ts, perikelen, trends en 

verhalen achter dat type haar.

Haat-liefdeverhouding
Veel Afro-Amerikanen blijken een 

haat-liefdeverhouding te hebben met 

hun haar. Moet het plat, koop je een 

weave of extensions of ga je au natu-

rel? Plat was lang het devies, want dan 

leek je Europees, niet Afrikaans, en 

dan viel je niet op. Het is een van de 

achterliggende culturele verhalen 

waar Chris Rock in duikt. Hij inter-

viewt er draagsters, kappers, bekende 

Amerikanen (onder wie Ice-T, en 

schrijfster Maya Angelou) over. 

Interessant is de zoektocht van 

Rock naar de herkomst van een spul 

dat het haar van Afro-Amerikanen 

zijdezacht maakt en plat, maar zeer 

giftig blijkt. En ook zijn verhaal over 

waar het haar vandaan komt voor de 

weaves van ijdele zwarte vrouwen. 

Dat menselijk haar komt bijvoor-

beeld uit India, waar het is gedoneerd 

door gelovige Hindoes die hun haren 

laten knippen bij een ritueel. 

Rock maakt ook nog een wat gratuit 

en lang uitstapje naar de overdreven 

haarshow Bronner Bros. waar topsty-

listen rare fratsen uithalen om een 

geldprijs te winnen. Dat houdt het 

verhaal een beetje op. 

De openhartige (kapperszaak-) 

gesprekken met vrouwen over hun 

lastige haar en de anekdotes zijn het 

leukst. Chris Rock laat zijn stand-up 

thuis, maar is adrem, intelligent en 

kan goed luisteren. Hij maakt zo een 

voor Europese haarbezitters ‘ver-van- 

mijn-bedonderwerp’ erg leuk om 

naar te kijken. 1

Dvd  Leed en lol met Chris Rock

Soms is plat beter, 
soms kroeshaar

Na de Linda, de Youp, Felderhof, de 
Maarten! en de Gerda komt er weer 
een Bekende Nederlander met een 
eigen tijdschrift op de proppen. 
Vanaf december ligt de Goor in de 
winkel, rond zanger Gordon, zo 
meldt tenminste SBS Shownieuws.

Wat er precies in het blad komt te 
staan, is nog niet bekend. Maar het 
zou in ieder geval gaan om een blad 
dat niet na één nummer al ophoudt 
te bestaan.

Blijvertje?

EGOGLOSSY 
DE GOOR

De website van het SBS 6-program-
ma Undercover Nederland is in de 
nacht van zondag op maandag ge-
hackt. Op de pagina stond even de 
tekst ‘Beveiliging van deze website 
FAALT! Terwijl Alberto Stegeman 
anderen op hun beveiligingsfouten 
wijst, is zijn eigen site eigenlijk zo 
lek als een vergiet! Dat dat kan in 
Nederland!’. De site is gisterochtend 
uit de lucht gehaald door de produc-
tiemaatschappij.

Lekje

ALBERTO 
GEHACKT

Presentator Matthijs van Nieuwkerk 
is door de lezers van het Vlaamse me-
diaweekblad HUMO uitgeroepen tot 
beste buitenlandse televisiepresen-
tator. Zondag nam hij in een uitver-
kocht Sportpaleis in Antwerpen de 
prijs in ontvangst. Er werden in het 
bijzijn van ongeveer 12.000 toe-
schouwers in liefst 39 andere catego-
rieën prijzen uitgereikt tijdens dit 
jaarlijks terugkerende Vlaamse spek-
takel. 

Prijsje

BELGEN EN 
MATTHIJS

De luxe meubels die Michael Jackson 
vlak voor zijn dood nog even bestelde, 
worden samen met ruim tweehon-
derd persoonlijke spullen van de King 
of Pop geveild. Dat gebeurt in juni in 
het Amerikaanse Las Vegas.

Het gaat om 22 peperdure meubel-
stukken die de betreurde zanger be-
stelde om het huis op te sieren waarin 
hij zijn intrek zou nemen tijdens de 
concerten die hij in Londen zou hou-
den.

Kijkcijfers

WACKO-SPUL 
TE KOOP

Er zijn te veel mensen op de wereld, 
zegt David Attenborough in een 
documentaire over de aarde. Het is 
maar net hoe je turft.

Arjan Terpstra
AMSTERDAM...
En ineens is Thomas Malthus weer 

aan de bal. De oer-econoom stelde in 

1789 de Wet van Malthus op: bevol-

kingen groeien sneller dan de hoe-

veelheid beschikbaar voedsel, waar-

door de mensheid altijd met 

hongersnoden te kampen heeft. Die 

bevolking groeit namelijk altijd ex-

ponentieel (2-4-8-16) en de hoeveel-

heid beschikbaar voedsel doorgaans 

rekenkundig (2-3-4-5). Op een zeker 

moment snijdt de klimmende lijn 

van de bevolkingsgroei die van de lijn 

van de potentiële hoeveelheid voed-

sel en zijn er meer mensen dan voed-

sel: honger is dan een zekerheid. ‘De 

Malthusiaanse schaar’ wordt dit mo-

del genoemd; een model dat elke de-

mograaf kent uit de propedeuse.

Het zou prettig zijn als de theorie 

daar ook kon blijven, want ze is bij 

sociologen een stuk veiliger dan bij 

documentairemakers. Kijk maar naar 

How many people can live on planet 
Earth van Sir David Attenborough, de 

Vader aller Documentairemakers.  

Die doet dit keer geen paardans van 

vogeltjes of sprinkhanen die in vulka-

nen leven, maar een Echte, Menselij-

ke Kwestie: de vermeende overbevol-

king van de aarde. Zes komma acht 

miljard mensen zijn er al op de pla-

neet, en we naaien maar door. Naar 

verwachting zijn we over veertig jaar 

al met zijn negen miljarden, en dat 

baart Attenborough zorgen.

Malthus’ Schaar! lijkt de docu-

mentaire uit te schreeuwen: pas toch 

op, lieve mensen, straks is er geen 

eten meer voor iedereen, zijn er meer 

mensen dan varkens op de planeet. 

Dus doe snel wat Attenborough voor-

staat, en in zijn docu aan de hand van 

allerlei voorbeelden laat zien: ge-

boortebeperking. Eénkindgezinnen 

in China: oké, het is dwang, maar dan 

heb je ook wat. Massa-sterilisaties in 

India in de jaren zeventig: op het 

randje, maar het ruimt lekker op. 

Condoomverspreiding, pildistribu-

tie door de overheid: zeer aan te beve-

len.

Wellicht heeft Attenborough ge-

lijk en stevenen we met zijn allen af 

op de afgrond. Maar er is ook een 

kans dat dat het geval niet is, en voor-

standers van dat idee komen er in 

deze docu bekaaid vanaf. Het tegen-

geluid dat ontbreekt, is dat van we-

tenschappers die Malthus allang heb-

ben ingeruild voor andere modellen, 

en optimisten die aantonen dat de 

wereldbevolking haar grootste spurt 

gehad heeft. Kleine gezinnen worden 

wereldwijd de norm, en wellicht ha-

len we die 9 miljard helemaal niet. 

Goed nieuws eigenlijk voor de var-

kens en al het andere eten, maar te-

genslag voor Attenborough: Malthus’ 

schaar is verder weg dan ooit. 1

Canvas, 22:10

Docu  David Attenborough’s overbevolking

Alle ballen op Malthus

Een zwembad in het Chinese Suining op een zomerse zondag. Op naar de negen miljard!  REUTERS

Het zou kunnen
dat de aarde de 
grootste groeispurt 
al heeft gehad. 

De openhartige 
gesprekken met 
vrouwen over hun 
haar zijn het leukst. 

Chris Rock duikt in een wereld waar veel blanken geen verstand van hebben. 
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ZWEEDS RAADSEL:

BRAINSNACK:SUDOKU SUDOKU

CRYPTOGRAM:

HORIZONTAAL:
1. Gelukkig is het zonnig (8); 4. Klinkt als een klok in het orkest (8); 6.
De maand is ten eerste niet jong (4); 8. Slaafs wordt het verlies verwerkt
(7); 9. Daardoor kun je zien dat iemand haren verliest (4); 10. Zonder
schroom is de drank verdwenen (8); 11. Baan die deels verdwenen is (8).

VERTICAAL:
1. De afloop van die slang valt wel mee (6); 2. Driekwart maand een
domme figuur (6); 3. Onderscheiding voor Veronica (7); 5. Beurskijker
(7); 6. Dakluis (6); 7. Eerlijk, zoveel tijd zit erin! (6).

Zoek de vijf koppels die bij elkaar horen. Antwoord
bijvoorbeeld als volgt: 1-3, 2-5, enz

6 2

2 5 3 4

4 8 9

8 6 7

9 4 2 3

7 9

7 3 8 1

5 2 9 6 8

4 1 9 2

7

6 1 9 7 8

9

5 3 4

2 1 6

3 9

4 6 2 8

6 5

1 2 3 4 5 6 7 © Puzzelland

schuld-
bewijs

confrère

ik (Lat.)
hok op
vissers-

boot

vreemde
snuiter

lor

oude
vrouw of

man

moment

nieuw

lofdicht

kapitein

melkwijn

paardje

slaap-
gelegen-

heid

karakte-
ristiek

verdriet

oud
vrouwtje

bezittelijk
vnw.

Spaanse
eretitel

Aziatisch
land

hoofd-
deksel

Japans
bordspel

symbool
kobalt

hard
rijden

hevig slaap-
ziekte

1

2

3

4

5

6

7

© P
u

zzellan
d

/Leen
 G

ro
en

eveld

Tijdelijke wijzigingen OV:
111

Den Haag (bus)
In de nacht van 18 op 19 maart:
HTM-lijn N5. Halte Jonckbloetplein 
vervallen.

Amsterdam (bus)
Van 17 t/m 20 maart:
GVB-lijnen 15 en 358. Halten Stra-
winskylaan en Prinses Irenestraat/
Parnassusweg vervallen.

Rotterdam (bus)
Tot en met 20 april:
RET-lijnen B2, B3, B9, B12, B19, 33, 40 
en 43. Halte Station Rotterdam Cen-
traal is 50 meter verplaatst.

Noord-Korea privé
Kim Jong-il is ook maar een mens.

www.depers.nl/kim

Nadoen
Publiek imiteert verbaasde kat.

www.depers.nl/kat

Stem opnieuw!
Verkiezingen afgelopen? Nee. Stem hier.

www.depers.nl/deondernemer

111

Vandaag
De dag begint nevelig en lokaal komt 

een mistbank voor. In de loop van de 

morgen klaart het steeds meer op. 

Vanmiddag houdt het oosten de 

meeste bewolking. Er waait een zwak-

ke tot matige west-noordwestenwind. 

In het zuiden wordt het dan 9 tot 11 

graden. In het noorden is het met 6 

tot 8 graden kouder.

111

Morgen
Het is overwegend droog en er is veel 

bewolking, maar de temperaturen 

doen aan de lente denken. Vanuit het 

zuiden blaast matige tot vrij krachtige 

zuidwestenwind zachte lucht ’t land 

in. Het wordt 9 graden in het noor-

den en 14 in het zuiden. Donderdag 

doen de temperaturen er een schepje 

bovenop, maar nadert er weer regen. 
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Goede tijden voor Gesink. COR VOS

PICS UNITED

Geld inzamelen
Fijne supporters bij Club Brugge. Ze willen

 500 euro verzamelen om de boete te betalen die
 doelman Stijn Stijnen wegens zijn gele kaart kreeg.

Yoga
Kim Clijsters heeft het geheim van haar succes
 onthuld. Ze doet aan Bikram-yoga. ‘Het eerste

 wat ik in een stad doe is een Bikram-studio zoeken.’

Diefstal
De medaille die de turner Hermann Weingartner in 

Athene bij de eerste moderne Olympische Spelen in 
1896 won, is gestolen uit een sportmuseum in Tokio. 

PARIJS...
‘Mijn overgrootvader is op een sla-

venschip het land binnengebracht,’ 

zei Nolan Richardson, de zwarte bas-

ketbalcoach van de University of Ar-

kansas, tegen een zaal vol ongemak-

kelijk kijkende, blanke journalisten. 

‘Maar ik ben niet op dat schip het 

land ingevoerd en dus verwacht ik 

een iets andere behandeling.’

Dit was in 2002 en de journalisten 

hadden niet gerekend op een preek 

over slavernij. Toch wilde Richardson 

het heel graag over het rassenverschil 

hebben. Waarom waren er in Ar-

kansas geen andere zwarte coaches, 

vroeg hij. Waarom waren alle journa-

listen blank? Toen hij even zijn mond 

hield, veranderden de journalisten 

snel van onderwerp: had hij de beel-

den van hun recente verlies tegen 

Kentucky nog teruggekeken?

Ontslagen

Vier dagen later was Richardson ont-

slagen. ‘De belangrijkste Afro-Ameri-

kaanse coach van Amerika’ noemt 

Rus Bradburd hem in zijn nieuwe bi-

ografi e, Forty minutes of Hell, een uit-

stekend boek waar de woede vanaf 

spat; maar er is sinds die tijd nog maar 

weinig van hem gehoord. Toch echo-

en zijn woorden nog na, nu we weer 

aan het begin van het college basket-

balkampioenschap staan. Het natio-

nale debat over rassen gaat steeds va-

ker over coaches.

Richardson, 68 jaar, heeft per-

soonlijk ervaring opgedaan met de 

meeste stadia in de geschiedenis van 

de zwarte Amerikaan. Hij groeide op 

in El Paso, Texas, waar de rassen ge-

scheiden waren. Zijn grootmoeder, 

bij wie hij opgroeide, vertelde hem 

over haar ouders, die slaven waren 

geweest in Louisiana.

Vaak wordt er in de Amerikaanse 

sportwereld over het rassenverschil 

gepraat alsof alles opgelost was toen 

er in de jaren ’60 gemengde teams 

kwamen. Bradburd rekent af met dat 

idee. Het toelaten van zwarte sporters 

vindt hij een overschatte mijlpaal. 

Misschien werden sommige rassen-

vooroordelen wel omver geworpen, 

maar andere werden juist bevestigd: 

zwarten konden sporten en muziek 

maken, maar je moest ze niet laten 

coachen.

Driftige man

Toen Richardson in 1977 coach werd 

van een college in Texas, waren er 

‘minder dan een handjevol zwarte 

coaches op belangrijke colleges in 

Amerika’, schrijft Bradburd. Na de 

slavernij en de rassenscheiding was er 

nu de discriminatie op het gebied 

van banen. Trouwens, de rassenschei-

ding was ook nog niet verdwenen. 

Richardson moest één van zijn zwar-

te spelers zeggen dat hij niet in het 

openbaar gezien mocht worden met 

zijn blanke vriendin omdat sponsors 

van het college erover geklaagd had-

den. In 1985 ging Richardson naar 

Arkansas en werd de eerste zwarte 

hoofdcoach op een overwegend 

blanke universiteit in de Zuidelijke 

Staten. Er waren toen nog stadjes in 

Arkansas die ‘ongeschreven wetten 

hadden die zwarten sowieso verbo-

den om er te wonen,’ aldus Bradburd. 

In die context begrijp je beter dat Ri-

chardson zo nu en dan zelfs de eigen 

fans van het team voor ‘sukkels’ en 

erger uitmaakte. Hij was een driftige 

man, met een boel reden om driftig te 

zijn.

Graadmeter
In 1994 werd Arkansas landskampi-

oen. Richardson bleef kwaad. De 

meeste American football- en basket-

balspelers waren dan wel zwart, toch 

waren er nog maar nauwelijks zwarte 

footballcoaches of andere sportma-

nagers. Er is maar één kwalificatie 

nodig om college coach te worden, en 

dat is de sport gespeeld te hebben. 

Zwarten speelden de sport, maar 

blanken kregen meer banen als 

coach. Dus is het beroep van coach de 

perfecte graadmeter voor arbeidsdis-

criminatie.

Dezelfde redenering gaat ook op voor 

het Europese voetbal. Er zijn geen 

zwarte managers in de Engelse Pre-

mier League.

Dit is een zaak die van belang is. 

Collegeteams vormen de trots van 

veel kleine Amerikaanse stadjes. De 

coach is een plaatselijk kopstuk. Bob-

by Rush, de Black Panther die lid van 

het Huis van Afgevaardigden is ge-

worden, heeft bijeenkomsten geor-

ganiseerd om te praten over de hin-

dernissen waar zwarte coaches tegen 

Basketbal  Nolan Richardson 

Coach moet 
nog altijd 
blank zijn

Robert Gesink hield met een vierde 
plaats in de zesde etappe van de 
Tirreno-Adriatico stand in de top 
van het klassement. Michail Igna-
tiev won gisteren.

Redactie sport
AMSTERDAM...
De 24-jarige Rus uit de Katoesja-ploeg 

hield aan het einde van de korte rit 

over 134 kilometer tussen Monte-

cosaro en Macerata de klassement-

stoppers net van zich af. Op enkele 

seconden kwam de Italiaan Stefano 

Garzelli als tweede over de streep. 

De Italiaan Michele Scarponi, 

zesde in de etappe, hield de leiders-

trui in bezit. Garzelli naderde hem 

tot op 2 seconden. Gesink staat vijfde 

op 27 tellen. Vandaag wordt de Tir-

reno-Adriatico afgesloten. 

Ignatiev maakte deel uit van een 

kopgroep van twaalf, die al vroeg in 

de etappe op avontuur ging. Tot de 

vluchters behoorden ook de Neder-

lander Martijn Maaskant en de Duit-

ser Paul Martens uit de Rabo-ploeg. 

Martens was de best geklasseerde van 

de aanvallers, die een maximale voor-

sprong van zo’n 5 minuten kregen. 

In de slotfase, waarin een pittige 

klim was opgenomen, trok Ignatiev 

ten aanval. Achter hem raapte een ja-

gend eerste peloton steeds meer 

vluchters op. De Rus bleef in de stra-

ten van Macerata echter overeind. 

Garzelli deed op de steile slotklim 

nog een aanval op de leiderspositie 

van Scarponi. De Italiaan fi nishte op 

5 seconden als tweede en pakte daar-

mee zes bonifi catieseconden. 

Scarponi moest een klein gat toe-

staan en constateerde na het passeren 

van de streep dat hij de leiderstrui 

nog net had veiliggesteld. 1

Tirreno-Adriatico
Gesink blijft in het 
spoor van toppers

Het WK golf voor landenteams 
wordt een tweejaarlijks evene-
ment. Plaats van handeling is het 
Chinese eiland Hainan. In de prij-
zenpot stopt de organisatie onge-
veer 5,5 miljoen euro. De Italiaanse 
broers Edoardo en Francesco Moli-
nari zullen hun titel pas in 2011 jaar 
kunnen verdedigen. Dit jaar is er 
geen WK. De veranderde opzet is 
bedoeld om meer in de pas te lopen 
met de olympische beweging.

Hainan

WK GOLF
IN CHINA De aanklager betaald voetbal is een 

vooronderzoek begonnen naar de in-
cidenten tussen PSV’er Ibrahim Afel-
lay en Ajacied Eyong Enoh in de eredi-
visiewedstrijd van zondag. Ajax won 
dat duel met 4-1 van PSV. Op televisie-
beelden was in ieder geval te zien dat 
Afellay zijn opponent een elleboog-
stoot gaf. Scheidsrechter Kevin Blom 
zag het incident niet. De aanklager 
heeft gisteren besloten de beelden te 
bekijken. Hij heeft Afellay en Enoh 
verzocht om voor dinsdag 12.00 uur 
vragen te beantwoorden. Mogelijk 

volgt dan een schikkingsvoorstel.
Intussen speelt André Ooijer de 

komende weken niet voor PSV. 
Onderzoek wees gisteren uit dat de 
verdediger een spierscheuring heeft 
opgelopen. Ooijer, die eind vorige 
week op de training geblesseerd 
raakte, miste het afgelopen weekend 
daardoor al de topwedstrijd tegen 
Ajax. Ooijer gaat op korte termijn 
naar Servië. Eerder stuurde PSV ook al 
Danko Lazovic en Stanislav Manolev 
voor een speciale behandeling naar 
dat land.

Elleboogstoot

ONDERZOEK NAAR AFELLAY

Roger Federer heeft zijn eerste partij 
na de winst in de Australian Open in 
een zege omgezet. De Zwitserse 
nummer 1 van de wereld versloeg 
zondagavond (plaatselijke tijd) in 
drie sets de Roemeen Victor Hanes-
cu in het masterstoernooi van Indi-
an Wells: 6-3 6-7 6-1. De 16-voudig 
grandslamwinnaar won eenvoudig 
de eerste set, maar haperde in het 
tweede bedrijf. In de derde set stel-
de Federer orde op zaken.

Indian Wells

FEDERER 
HAPERT EVEN

‘Ik ben niet op dat
schip ingevoerd 
dus ik verwacht een 
andere behandeling.’
Nolan Richardson

KUPER OP DINSDAG
SIMON KUPER
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REUTERS

Nolan Richardson gaat krasse uitlatingen niet uit de weg. GETTY IMAGES

Imbecielen in de Bronx
Lokeren-doelman Glenn Verbauwhede heeft het niet 

zo op Standard Luik. ‘Het zijn imbecielen,  
het lijkt wel of je daar in de Bronx loopt.’  

Wanbetalers
Nigeria moet oud-bondscoach Berti Vogts 114.000 

euro betalen aan achterstallig salaris. ‘Ze moeten nu 
ook eens gaan betalen’, vond zijn advocaat.

sport@depers.nl
Hoe succesvol gaat Guus in Turkije worden? A) hij 

haalt het EK, maar vliegt er snel uit. B) hij wint het EK. 
C)  hij houdt het nog geen drie weken vol. Mail ons!

Ter voorbereiding op de wedstrijd 
van zaterdag bij PSV heeft FC Twen-
te een extra trainingskamp ingelast. 
Trainer Steve McClaren verblijft met 
zijn selectie tot en met morgen in 
het nabij gelegen Delden. ‘Door de 
interlandverplichtingen van veel 
spelers en enkele blessures zijn we 
de laatste weken niet zo gek veel bij 
elkaar geweest. Daarom is dit een 
mooi moment ons even af te zonde-
ren’, aldus McClaren.

Voorbereiding

FC TWENTE 
GAAT OP KAMP Hull City heeft gisteren manager Phil 

Brown aan de kant gezet. Dat meldt 
de voetbalclub uit de Engels Premier 
League op zijn website. Hull presteert 
ondermaats in de competitie en staat 
voorlaatste. De assistenten Brian 
Horton en Steven Parkin nemen voor-
lopig de taken van Brown bij Hull City 
over.

De club met de Nederlandse spe-
lers Jan Vennegoor of Hesselink en 
George Boateng verloor zaterdag op-
nieuw, nu met 2-1 van Arsenal. Voor 
de directie van Hull was het de be-

kende druppel. ‘De directie is van 
mening dat we met een andere ma-
nager de juiste keuze maken op dit 
moment.’

De club neemt afscheid van een 
kleurrijk en succesvol trainer. Onder 
leiding van Brown wist de club in 
2008 te promoveren en in 2009 wist 
de oefenmeester zijn team zelfs te 
behouden voor de Premier League. 
Dit seizoen kreeg de coach zijn ploeg 
niet echt op gang. Hull won slechts 
vijf duels tot dusver en degradatie 
komt weer in zicht.

Trainer ontslagen

HULL CITY HEEFT VACATURE

Anouar Hadouir van Roda JC is de ko-
mende vier wedstrijden geschorst. De 
speler heeft gisteren het schikkings-
voorstel van de aanklager betaald 
voetbal geaccepteerd. Hadouir beging 
zaterdag een grove overtreding op 
Niels Wellenberg van NEC. Het lever-
de hem de rode kaart op. De aankla-
ger heeft ook Donny Gorter van NAC 
Breda een strafvoorstel gedaan. Bij 
hem betreft het drie wedstrijden 
schorsing.

Schorsing

VIER DUELS 
HADOUIR

David Beckham kan waarschijnlijk 
fluiten naar zijn vierde WK-deel-
name. De Engelse middenvelder 
werd gisteren geopereerd aan een 
gescheurde achillespees.

Redactie sport
AMSTERDAM...
David Beckham mist vrijwel zeker het 

WK voetbal in Zuid-Afrika. De En-

gelse middenvelder heeft zondag zijn 

achillespees gescheurd in de wed-

strijd van zijn club AC Milan tegen 

Chievo (1-0). De 34-jarige interna-

tional vloog gisteren naar Finland 

voor een operatie.

Beckham, die voor het tweede jaar 

op rij door het Amerikaanse LA Ga-

laxy is uitgeleend aan de Italiaanse 

topploeg, ging tegen het einde van de 

wedstrijd door zijn enkel. Met een 

van pijn vertrokken gezicht strom-

pelde hij het veld af. ‘De achillespees 

is helemaal afgescheurd’, zei zijn chi-

rurg Sakari Orava, die een transplan-

tatie uit de kuitspier overweegt om de 

pees sterker te maken.

Vice-voorzitter Adriano Galliani 

van de Milanese topclub vermoedt 

dat Beckham vier tot vijf maanden 

uitgeschakeld is. ‘Ik zag hem en hij 

leed. In de kleedkamer heb ik hem in 

mijn armen genomen en gezegd dat 

hij volgend seizoen weer welkom is 

bij ons.’ Ook ploeggenoot Clarence 

Seedorf sprak zijn medeleven uit. 

‘Het gaat niet goed met David. Het 

ziet ernaar uit dat hij een zware bles-

sure heeft.’

Dokter Orava bevestigde dat. ‘Het 

duurt zeker drie maanden eer hij weer 

een bal kan trappen. Doe er nog mi-

nimaal een maand bij om voluit te 

kunnen springen en schieten.’ In dat 

geval is de WK-droom van Beckham 

over. De eindronde in Zuid-Afrika 

begint over minder dan drie maan-

den. De Engelse middenvelder was 

juist gaan voetballen bij Milan om in 

beeld te blijven voor het Engelse nati-

onale team. Het zou zijn vierde WK 

zijn geweest. 

Beckham kwam gistermiddag met 

een privévliegtuig in de Finse plaats 

Turku aan. Orava zal de ingreep uit-

voeren op de afdeling sportblessures 

van het Mehiläinen-ziekenhuis. ‘Hij 

wordt nu klaargemaakt voor de ope-

ratie’, zei Orava in een telefoonge-

sprek met persbureau AFP. ‘Ik kan pas 

echt zeggen hoe ernstig het is als het 

is opengemaakt.’ 1 

Blessure  WK onwaarschijnlijk

David Beckham wacht 
een transplantatie

aan lopen. Het is misschien niet de 

strijd om burgerrechten die Martin 

Luther King voor ogen stond, maar 

het is zeker niet onzinnig.

Richardson is niet ontslagen van-

wege zijn monoloog over rassenon-

gelijkheid, maar vanwege een andere 

toespraak, waarin hij klaagde over 

zijn baan en weer tekeerging tegen de 

fans van Arkansas. Maar in zijn ogen 

was het allemaal één pot nat. In Ar-

kansas was zijn huidskleur een issue. 

Er kwam een proces over zijn ontslag 

waarin twee van de bestuurders van 

de universiteit toegaven dat ze zo nu 

en dan ‘nigger jokes’ vertelden.

Voor schut

De discussie over ras gaat in Amerika 

altijd aan de hand van ‘rassendra-

ma’s’. De persconferentie van Ri-

chardson was zo’n drama. De meeste 

media keurden zijn actie af. Sports Il-
lustrated had het over ‘een verbijste-

rende zelfopoffering’. De Arkansas 
Democrat-Gazette zei dat hij ‘zichzelf 

publiekelijk voor schut had gezet’, en 

ervoor gezorgd had dat nu ‘de hele 

staat over rassenkwesties bekvechtte.’ 

Maar zoals Mike Huckabee, toen gou-

verneur van Arkansas opmerkte, de 

critici van Richardson hadden nooit 

‘in zijn schoenen gestaan’. 

De frustraties van een heel leven 

kwamen eruit in die ene persconfe-

rentie. 1

Redactie sport
AMSTERDAM...
Guus Hiddink is gistermiddag in Is-

tanbul gepresenteerd als bondscoach 

van Turkije. De 63-jarige trainer heeft 

bij de Turkse voetbalbond een con-

tract tot en met het Europees kampi-

oenschap in 2012 ondertekend. Of-

ficieel begint Hiddink in augustus 

aan de klus. Momenteel staat hij nog 

onder contract bij de Russische voet-

balbond. Afgelopen week liet hij de 

kans liggen als bondscoach van 

Ivoorkust aan zijn vierde WK te be-

ginnen. Het programma van de Turk-

se ploeg was te druk om ook nog naar 

het wereldkampioenschap te gaan.

Hiddink werkte eerder in Turkije. 

Hij was er begin van de jaren negentig 

trainer van de topclub Fenerbahce. 

Die club verliet hij vervolgens al snel 

weer voor het Spaanse Valencia.

Hiddink begint met Turkije in sep-

tember aan de EK-kwalificatiestrijd. 

De Turken zijn in groep A ingedeeld 

met Duitsland, Oostenrijk, België, 

Kazachstan en Azerbeidzjan. Voorzit-

ter Mahmut Özgener van de Turkse 

voetbalbond sprak gisteren trotse 

woorden tot Hiddink. ‘Met zijn 

komst is een nieuw tijdperk aange-

broken. We hebben een grenzeloos 

vertrouwen in Hiddink. We gaan wer-

ken aan stabiliteit en nieuwe succes-

sen.’

Hiddink gaf aan zich volledig op 

de Turkse nationale ploeg te gaan 

richten. ‘Dat is ook de reden dat ik 

geen andere baan aanneem voor het 

WK in Zuid-Afrika’, hield hij zijn 

Turkse gehoor voor. De Achterhoeker 

gaf aan dat de toekomst van het Turk-

se voetbal er goed uitziet, hoewel de 

nationale ploeg zich niet voor het WK 

kwalificeerde. ‘Deelname aan het EK 

in 2012 is het doel.’ 1

Voetbal  Nieuw tijdperk met Hiddink

Turkije is trots op komst Guus



Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 20 maart 2010. Kijk voor al onze spectaculaire aanbiedingen in onze speciale Voordeelkrant of surf naar lekkerdoen.nl.

Keuze uit diverse smaken.

*Alle combinaties mogelijk. Korting wordt verrekend als 50% kassakorting.


