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Eerst

Iedereen is boos op de Grieken.
Dat is niet helemaal terecht.
Europa heeft zelf ook schuld. Pagina 7

Excuses Al-Assad overtuigen niet

Cartoon Argus

Opvolger gezocht voor Strauss-Kahn

#Syrischelente

De Syrische president Al-Assad heeft
‘sorry’ gemompeld. Toch krijgt hij
sancties van de VS aan zijn broek.

melijk de politie die zich bezighoudt
met dit soort calamiteiten. Ook
meldde hij in de krant Al-Watan dat
de situatie in zijn land onder controle
is: ‘Syrië heeft de crisis achter de rug.‘

Redactie buitenland
Amsterdam

Niet toevallig

V

We horen het niet zo vaak, een Arabische leider die excuses aanbiedt voor
wat dan ook.
De Syrische president Bashar alAssad ging gisteren een heel klein
beetje door het stof, toen hij zei dat
zijn veiligheidsdienst ‘enkele fouten’
heeft gemaakt in zijn aanpak van de
demonstraties. Dat had te maken met
gebrek aan ervaring, zo zei de president. Normaal gesproken is het na-
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Mini-sudoku
In de mini-sudoku gebruikt u op
elke horizontale rij, op elke
verticale rij en in elk vak de cijfers
1 tot en met 6 één keer.

‘Kamermeisje
kende StraussKahn niet’
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Kamp tegen uurtarief
op kinderdagverblijf

PVV in ’t geweer
tegen internetheﬃng

Den Haag Minister Kamp van Sociale Zaken voelt er niets voor om
kinderopvangcentra te verplichten om uurtarieven te hanteren.
Hij vindt dat ondernemers zelf
mogen bepalen of zij uurtarieven
of dagtarieven berekenen. De VVD
stelde voor om alleen uurtarieven
toe te staan en kreeg steun van coalitiegenoten CDA en PVV.

Den Haag De PVV is er tegen dat
telecombedrijven extra geld vragen aan consumenten voor het
gebruik van bepaalde internetdiensten op hun mobiele telefoon. Het gaat om applicaties
waarmee consumenten kunnen
chatten of bellen over het internet.
Dat zei PVV-Tweede Kamerlid
Jhim van Bemmel gisteren.

New York De vrouw die IMF-topman
Dominique Strauss-Kahn beschuldigt van poging tot verkrachting zegt
dat ze absoluut niet wist wie hij was.
Pas later hoorde ze dat de Fransman
een topfunctie had, zegt de advocaat
van het kamermeisje. Volgens haar
advocaat kan de vrouw (32) niet
meer naar haar werk. Ze zou sinds het
incident ondergedoken zijn.
Veel Fransen denken dat StraussKahn, die werd genoemd als socialistische presidentskandidaat en een
belangrijke tegenstander kon worden
van president Sarkozy, het slachtoffer
is van een complot. Volgens partijgenoten is hij door alle publiciteit al
veroordeeld. Ze vinden dat justitie in
de VS zoveel media-aandacht nooit
had mogen toestaan. En al helemaal
niet de foto’s van Strauss-Kahn die
geboeid werd afgevoerd en overal ongeschoren ten tonele verschijnt.

Waarschijnlijk niet geheel toevallig
komt de knieval van Al-Assad een dag
na de mededeling van de Verenigde
Staten dat Syrië harder aangepakt
gaat worden vanwege het geweld tegen demonstranten.
Volgens mensenrechtenactivisten
zijn er sinds het begin van de demonstraties vorige maand al 850 mensen
om het leven gekomen. Ook zouden
er duizenden mensen zijn opgepakt.
De BBC meldde gisteren nog dat er 27

Minister Donner stelt extra
huurverhoging nog even uit
#Bijslijpen

Minister Donner kan terug naar de
tekentafel. Zijn plan om de huren te
verhogen, haalde het toch niet.
Redactie binnenland
Amsterdam
V

Minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken gaat zijn voorgenomen wijziging van het woningwaarderingsstelstel herzien. Dat heeft hij
gezegd na tegenstand van een meerderheid van de Tweede Kamer. Hij
hoopt begin juni met bijgeslepen
plannen te komen.
Verhuurders zouden meer ruimte
krijgen bij het vaststellen van de huur
voor nieuwkomers, om zo de mogelijkheden voor investeringen in huizen te vergroten. Voor zittende huurders zou er niets veranderen. Voor
hen zouden de huren alleen met de
inflatie mee stijgen (1,3 procent). Dat
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doden zijn gevallen bij gevechten in
Tal Kalakh, een stad nabij de Libanese
grens die al dagen werd belegerd.
Washington heeft nog niet bekend
gemaakt om wat voor sancties het
precies gaat. Wel dat voor het eerst
ook president Al-Assad zelf wordt
aangepakt. Samen met zes andere
hooggeplaatste figuren moet hij boeten voor het schenden van de mensenrechten. Waarschijnlijk worden
hun tegoeden bevroren en mogen
Amerikaanse bedrijven geen zaken
meer met hen doen.
De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben Syrië eerder al
sancties opgelegd, maar dat ging tot
nog toe alleen om personen in de nabijheid van de president.
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voedde de vrees dat de woningmarkt
‘op slot’ zou gaan en iedereen zou
blijven zitten waar hij zat, waardoor
starters op de huizenmarkt geen onderdak zouden kunnen vinden.
Donner wilde de zelfstandige woningen die vallen onder het woningwaarderingsstelsel met ingang van 1
juli van dit jaar 25 basispunten extra
toekennen om de verruiming voor de
verhuurders mogelijk te maken. De
prijzen van huizen in aantrekkelijke
gebieden of gebieden met minder
woningen, zouden daardoor als vanzelf beter kunnen aansluiten op de
realiteit. Volgens Donner konden
corporaties ‘in theorie’ de huren met
120 euro per maand verhogen, maar
staat wel vast dat ze dat heus niet allemaal zomaar gaan doen. Donners
eigen CDA begreep het voorstel niet
en de PVV wil niet dat de maatregel
landelijk is, maar alleen in aangewezen ‘schaarstegebieden’ geldt.

Kim Jong-il mag
naar Zuid-Korea
Seoul Zuid-Korea heeft een opmerkelijke handreiking gedaan aan de dictator van aartsvijand Noord-Korea,
Kim Jong-il. Hij kan op uitnodiging
van Zuid-Korea volgend jaar naar een
internationale top over nucleaire veiligheid in Seoul reizen. Dat heeft een
woordvoerder van de Zuid-Koreaanse president Lee Myung-bak gisteren
gezegd tegen het zuidelijke staatspersbureau Yonhap.
De kans is miniem dat Kim Jongil, die haast nooit naar het buitenland reist, op de uitnodiging ingaat.
Dat komt mede door voorwaarden
die Zuid-Korea stelt. Het Noord-Koreaanse regime moet onder meer zijn
nucleaire programma stopzetten en
excuses aanbieden voor twee aanvallen op het zuiden vorig jaar.
Geruchten over de uitnodiging
waren vorige week al naar buiten gekomen en er werd al gespeculeerd of
hij erop in zou gaan. Het noorden
reageerde echter afwijzend en beschuldigde het zuiden ervan een invasie voor te bereiden. ‘Dit is net zo
idioot als verwachten dat de hemel
valt’, aldus de staatspropaganda.

Duur kroontje

Koﬃe

Best rijk

Een diamanten en emeralden tiara bracht bij een
veiling in Genève 11,3 miljoen Zwitserse franken
op (8,25 miljoen euro), een record.

Koﬃedrinkende mannen hebben 20 procent
minder kans op prostaatkanker, en 60 procent
minder op het meest dodelijke type.

Met een vermogen van 270 miljoen euro is David
Slager (36) volgens Quote Nederlands rijkste
jonge selfmade miljonair.
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Een collega werd
uitgescholden voor ‘vieze pot’.

Eerst

Peter van Dijk Leraar en voorzitter AOb Roze
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Kastdeur open, kastdeur dicht
#HomoLESbi Terwijl pabo-studenten binnenkort leren hoe ze homoseksualiteit onder de

aandacht kunnen brengen, duiken er intussen steeds meer homoseksuele leraren terug de kast in.
Eveline Domevscek
Amsterdam
V

‘Hans koopt een fiets voor 50 euro,
zijn partner Kees koopt er een voor 60
euro. Vraag: hoeveel hebben zij samen betaald?’ Precies, zo kan het
ook, in plaats van steeds maar weer
‘Linda en Rob’ of ‘Hans en Marja’.
Vanaf 15 juni is er een online onderwijsmodule – ‘homoLESbiopschool’
– die pabo-studenten leert homoseksualiteit onder de aandacht van hun
leerlingen te brengen. Zo lezen de
studenten boeken met daarin andere
relatievormen dan die van ‘een papa
en een mama’, leren ze feiten over homoseksualiteit (op welke leeftijd weten kinderen wat hun geaardheid is?)
en leren ze samen met leerlingen te
kijken naar typisch vrouwelijke en
mannelijke dingen.
‘Bij het testen van deze module
ontdekten we dat er structureel niets
aan dit onderwerp wordt gedaan op
hogescholen’, zegt Ineke Mok van
Bureau Cultuursporen, met Bureau
ELS de ontwerper van de module.
‘Door het onderwerp bespreekbaar te
maken op de basisschool en te laten
zien dat homoseksualiteit volstrekt
normaal is, voorkom je dat kinderen
er pas op de middelbare school mee
geconfronteerd worden en het dan
als iets raars gaan zien.’

Tegengeluid
Hoe eerder, hoe beter, zegt ook Peter
van Dijk, leraar scheikunde en voorzitter van onderwijsbond AOb Roze.
‘Je merkt namelijk steeds vaker dat
kinderen van huis uit meekrijgen dat
homo’s abnormaal zijn. Dan kun je
niet vroeg genoeg een tegengeluid laten horen.’ Ook Geert Jan Edelenbosch van het COC juicht de nieuwe
module toe, al mag het van hem een
vast onderdeel van het curriculum
worden en niet een vrijblijvende module. ‘Attitudeverandering op de
middelbare school is heel lastig. Dan

‘Maak het onderwerp homoseksualiteit
bespreekbaar op
de basisschool.’
GETTY IMAGES

is een beeld al grotendeels bepaald,
bovendien is de groepsdruk heel
hoog. Als je hier eerder mee begint,
kun je veel bereiken.’
Maar deze boodschap zou extra
geloofwaardig zijn als homoseksuele
leraren ook zélf uit de kast durven te
komen. En laat dat nu net steeds minder gebeuren. Vorige week ontdekte
Van Dijk ‘tot zijn grote schrik’ na een
steekproef onder zijn leden (homoen biseksuele leraren) dat velen weer
terug de kast induiken. ‘Zij zeiden dat
de sfeer op school onveiliger was geworden, waardoor ze niet meer over

hun seksuele voorkeur praten, terwijl
ze dat eerst wel hadden gedaan. Ze
hopen dat leerlingen het vergeten of
niet aan elkaar doorvertellen. Een
collega vertelde dat ze, terwijl ze met
haar vriendin op de bank zat, door
leerlingen voor haar huis werd uitgescholden voor ‘vieze pot’, zegt Van
Dijk hoorbaar gefrustreerd. Ook hijzelf zegt in zijn eerste jaren als leraar
te hebben gelogen over zijn geaardheid. Zolang tot hij een hekel aan
zichzelf begon te krijgen. ‘Kinderen
zijn nieuwsgierig. Op een gegeven
moment volgen er altijd vragen over

je thuissituatie. Dan is het heel pijnlijk als je er niet over durft te praten.’
Ook Edelenbosch hoort geregeld dat
leraren maar in de kast blijven omdat
ze bang zijn voor de reacties.
Van Dijk hoopt dan ook dat de
pabo’s en andere lerarenopleidingen
ook aandacht gaan besteden hoe leraren zelf met hun homoseksualiteit
op school moeten omgaan. ‘Het zou
fijn als er adviezen komen hoe je met
de schoolleiding hierover praat. Zodat er bijvoorbeeld regels komen dat
alle collega’s – ook de hetero’s – kinderen aanspreken die ‘homo’ als
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scheldwoord gebruiken. Zodat niet
alleen ‘de homo’ dat hoeft te doen.’
Ineke Mok kent deze geluiden.
Vandaar ook dat ze in haar lesstof
meeneemt hoe leraren zelf een ‘homo-onvriendelijk klimaat’ op school
kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld:
wat te doen met ouders die geen homoseksuele leraar willen? ‘We willen
homoseksualiteit niet als bijzonder
bestempelen, dan ben je verkeerd bezig. Maar je moet het wel benoemen,
wil je iets veranderen. Want laten we
wel wezen, homofobie bestaat nog
steeds.’

Gratis extraatje

Minder meerlingen

Astronautenbier

Een vrouw in Groot-Brittannië die via eBay een
riem verkocht aan een vrouw 190 kilometer verderop, stuurde per ongeluk haar gekko mee.

Er worden steeds minder meerlingen geboren in
Nederland. De reden: bij ivf wordt tegenwoordig
vaak maar één eicel teruggeplaatst.

Vostok, 4 Pines Stout is de naam van een nieuw
bier dat in de ruimte te drinken is, zonder te
morsen door gewichtloosheid.
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De consument reageert goed,
maar moet ook wennen

Eerst

Willem de Vocht Detailhandel Nederland

‘Meneer, hé meneer, u vergeet uw pinpas!’
#Hetnieuwepinnen

Het nieuwe pinnen is een stuk veiliger. Maar misschien ook een beetje
onhandig voor de licht verstrooiden
onder ons.
Julien Althuisius
Amsterdam
V

U staat op een tankstation ergens,
zegge, halverwege de A10. Net uw
Daihatsu Cuore volgetankt. Even
pinnen, zo gedaan. Op het moment
dat u op uw weg naar buiten de
schuifdeuren nadert, klinkt van ver
weg een stem. ‘Meneer... ehm hallo.’
U loopt door. ‘Meneer’, klinkt het ditmaal iets dwingender. ‘Niet voor mij’,
denkt u. ‘ME-NEER, HA-LLO!’ U

draait zich toch maar om. Vanachter
de balie zwaait de caissière u toe met
iets in haar hand. Een pinpas. Úw
pinpas. Met een rood hoofd haast u
zich naar de kassa en neemt al verontschuldigingen mompelend het pasje
in ontvangst, om u vervolgens met
rasse schreden uit de voeten de voeten te maken. Weg van de schaamte.
Schrale troost: u bent niet de enige. Oorzaak: het nieuwe pinnen. In
plaats van de pas met de magneetstrip door de gleuf te halen, moet nu
op steeds meer plekken de pas onderof bovenin het apparaat gestoken
worden. De heerschappij van de
magneetstrip is ten einde; leve de
goud- of zilverkleurige chip. Het
nieuwe pinnen is veiliger, sneller en

werkt overal in Europa hetzelfde.
Handig dus. Maar niet helemaal.
Blijkbaar moeten we in Nederland
nog even wennen aan het feit dat de
pas tijdens het pinnen niet meer in je
hand blijft, maar tijdelijk wordt losgelaten.
‘Mensen vergaten ’m’, zegt Hans
Jong van het in Amsterdam-Noord
gelegen tankstation Esso Van Hasselt,
‘en dan heb je hier op een gegeven
moment 10 à 15 pinpassen liggen.’
Jong bewaart de passen een week. ‘Als
ze ’m dan niet opgehaald hebben,
knip ik ’m door.’
Ook Albert Heijn merkt dat meer
mensen dan normaal hun pinpas vergeten. Bij 30 van de ruim 800 winkels
maakt de grootgrutter gebruik van

het nieuwe systeem. ‘In die winkels
ervaren we dat pasjes vaker vergeten
worden dan voorheen’, zegt een
woordvoerster. ‘We vragen de caissières er p te letten en de mensen erop te
wijzen dat ze hun pas moeten meenemen.’
Het is gewoon een kwestie van
wennen, zegt Willem de Vocht, secretaris betalingsverkeer bij Detailhandel Nederland. ‘1 maart is de aftrap
geweest. Ondertussen gebeurt 22
procent van alle pintransacties met
het nieuwe pinnen. We zien dat de
consument er goed op reageert, maar
ook moet wennen.’ Cijfers van vergeten pinpassen heeft De Vocht niet.
Die komen waarschijnlijk later dit
jaar, als meer bedrijven het systeem

Na twintig jaar verdwijnt de
oude vertrouwde magneetstrip. De nieuwe chip schijnt
minder fraudegevoelig zijn.

hebben ingevoerd. Op 1 januari 2012
is het zover, dan moet heel Nederland de overstap gemaakt hebben.
Tot die tijd kunt u nog met gerust hart
verstrooid blijven doen.

Hammerstein
aangepakt
door Quote
#Hammerstein

Dat bekende advocaten vaak worden
gezien als de besten in hun vak is lang
niet altijd terecht. De Amsterdamse
relpleiter Oscar Hammerstein blijkt
een mooi voorbeeld.
Edward Deiters
Amsterdam
V

Een karaktermoord. Dat is een treffende omschrijving voor het artikel
dat vandaag over advocaat Oscar
Hammerstein in zakenblad Quote is
verschenen.
Op de website van het het blad
stond gisteren alvast een voorproefje.
Daarin trapte Quote af met de mededeling dat Hammerstein de weduwnaar van de overleden horecamagnaat Sjoerd Kooistra voor vier
maanden werk een rekening presenteerde van 283.730 euro (én twintig
cent). ‘Gemiddeld rekent Hammerstein over die 114 dagen - inclusief de
weekends - dus 2.488,86 euro per
dag’, merkt het zakenblad fijntjes op.
Verder maakte Quote de balans op.
Iets wat eigenlijk te weinig gebeurt bij
advocaten. Het blad turfde dat Hammerstein in de 25 processen die hij in
2008, ‘09 en ‘10 voerde, en die op
rechtspraak.nl zijn gedocumenteerd,
hij slechts vier overwinningen wist te
boeken.

Tuchtklacht

TIP

Hansaplast is sponsor van de Avond4daagse. En supporter van alle 300.000 deelnemers.
Dus ook van uw kind. Tenminste, als hij of zij meeloopt. In dat geval helpen
h lpen we u en uw
kind vooruit met handige wandeltips. Zodat ie goed gaat en steeds een beetje beter!
Alle wandeltips vindt u op hansaplast.nl

Bovendien ontdekte Quote dat de advocaat opmerkelijk veel tuchtrechtelijke veroordelingen op zijn naam
heeft staan. De redacteuren telden
drie gevallen waarin Hammerstein
een beroepstermijn liet verlopen; een
doodzonde in de advocatuur. Een
van die gevallen leidde volgens Quote
tot een rechtszaak waarin de gedupeerde maar liefst 7 miljoen euro
claimt van de gewraakte advocaat.
In een andere zaak wordt een
nieuwe tuchtklacht voorbereid. Excliënt en investeerder Ron Verheij,
claimt door het gedrag van Hammerstein 342.000 euro te zijn verloren.
Oscar Hammerstein kreeg het verhaal van tevoren opgestuurd, maar
wilde er volgens de Quote-redacteuren niet op reageren. Ook De Pers
kwam niet verder dan zijn voicemail.

Kortzichtig

Straf voor stank

Lingodroids

Starbucks is aangeklaagd nadat een medewerkster was ontslagen vanwege haar lengte: ze had
een krukje nodig om haar werk te doen.

Een Amerikaanse scholier is geschorst
door zijn middelbare school, omdat hij
een scheet liet in de schoolbus.

Australische wetenschappers hebben pratende
robots ontwikkeld die zelf woorden kunnen
verzinnen voor onbekende dingen.
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Het is een stad met veel
kwetsbare inwoners.

Eerst

Dominique Schrijer Vertrekkend wethouder Rotterdam

Pinokkio

Meer uitkeringen
Rotterdam dan elders?
Mooimakerij, fabeltjes, halve
waarheden, Pinokkio prikt ze door.
Reacties en suggesties naar:
pinokkio@depers.nl

Dominique Schrijer, vertrekkend
PvdA-wethouder Sociale Zaken,
Werkgelegenheid en Stedelijke Economie in Rotterdam.

dam. Zondagavond barstte de bom
tussen hem en PvdA Rotterdam, die
niet veel vertrouwen meer had in het
functioneren van Schreijer.
Zelf vindt de wethouder de geplande bezuinigingen in zijn stad
onacceptabel en wil daar geen verantwoordelijkheid voor nemen.
Net als elke grote stad in Nederland moet Rotterdam de komende
jaren flink bezuinigen. Schrijer
meent echter dat vooral de minima in
Rotterdam hard worden getroffen. In
het interview met NRC Handelsblad
zegt hij: ‘Rotterdam is een stad met
relatief veel kwetsbare inwoners:
34.000 Rotterdammers krijgen een
bijstandsuitkering. Dat is twee keer
zoveel als in de rest van Nederland.’

Waar zegt hij dat?

Wat is waar?

In een interview met NRC Handelsblad van dinsdag 17 mei 2011.

Dat Rotterdam een stad is met, zoals
Schrijer stelt, ‘relatief veel kwetsbare
inwoners’, is bekend. De havenstad
heeft 607.460 inwoners. 34.000 inwoners hebben een bijstandsuitkering. In procenten betekent dat dat
5,6 procent van alle Rotterdammers

Julien Althuisius
Amsterdam
V

Wat is de bewering?
‘34.000 Rotterdammers krijgen een
bijstandsuitkering. Dat is twee keer
zoveel als in de rest van Nederland.’

Wie zegt dat?

Hoe zat het ook alweer?
Schrijer (44) stopt als PvdA-wethouder Sociale Zaken, Werkgelegenheid
en Stedelijke Economie in Rotter-

Column Femmetje de Wind

Niet waar / Deels waar / Waar

Assepoester

r komt een moment in het
leven van een moeder, van
elke moeder, dat zij plaatsvervangende schaamte voelt
over de opmerkingen van haar
kind. Bij sommigen komt dat
moment eerder dan bij anderen.
Maar het komt.
Ik herinner me, ik moet een
jaar of vier zijn geweest dat ik
met mijn eigen moeder naar de
verjaardag van tante Jet ging.
Tante Jet was in mijn ogen stokoud. In werkelijkheid was ze
misschien zeventig. We zaten
aan tafel met een kopje thee en
een stukje cake, toen ik op schoot
van mijn moeder klom en net iets
te hard in haar oor ﬂuisterde:
‘Mam, als tante Jet doodgaat,
mag ik dan mee naar haar begrafenis?’ Ik had op dat moment een
fase waarin ik geobsedeerd was
door de dood en tante Jet leek me
iemand die snel dood zou gaan
en dan kon ik eindelijk eens naar
zoiets exotisch als een begrafenis. Overigens herinner ik me de
gebeurtenis slechts omdat mijn
moeder de anekdote op feesten
en partijen herhaaldelijk bleef
ophalen.
Mijn dochter van drie heeft
ook een fase. Zij is geobsedeerd
door Assepoester. Elke dag roept
ze: ‘Mam ik ga even boenen en
schrobben, en dan ben jij de boze
stiefmoeder, oké?’ Ik roep ‘oké’
terug, ga door waar ik gebleven

E
een bijstandsuitkering heeft.
In heel Nederland (16,6 miljoen
inwoners) ontvangen volgens cijfers
van het CBS 307.000 mensen een bijstandsuitkering. Dat is 1,85 procent
van alle Nederlanders.
Dat is ongeveer drie keer zo weinig
als in Rotterdam. Het kan echter geen
kwaad de problematiek in Rotterdam
te vergelijken met die van de andere
grote steden als Den Haag en Amsterdam. In Den Haag heeft 3,8 procent
van de bewoners een bijstandsuitkering en in Amsterdam is dat 4,2 procent.

Eindoordeel
Wat het landelijk gemiddelde betreft
klopt Schrijers bewering; hij zit met
‘twee keer zoveel’ zelfs aan de lage
kant.
Als Rotterdam echter vergeleken
wordt met Den Haag en Amsterdam,
valt het relatief nog mee. In geen van
beide steden zijn er twee keer minder
bijstandsuitkeringen dan in Rotterdam. De bewering laat zich dus het
best omschrijven als deels waar.

Beursgang LinkedIn vuurproef voor Facebook
Zijn sociale media zoals Twitter,
Facebook en LinkedIn nu een hype of
niet? De beursgang van de laatste
moet dat vandaag uitwijzen.
Tjeerd Wiersma
Amsterdam
V

Vandaag gaat de sociale netwerksite
LinkedIn naar de beurs en de kans is
klein dat u aandelen toegewezen
heeft gekregen. De belangstelling
voor het aandeel van LinkedIn was
namelijk zo overweldigend dat het
bedrijf in een week tijd een miljard
dollar meer waard is geworden. Werd
het bedrijf een week geleden nog ge-

waardeerd op 3 miljard dollar, inmiddels is dat opgelopen tot 4 miljard dollar. De bankiers die de
beursgang begeleiden hebben vanwege het enorme animo voor LinkedIn de uitgifteprijs voor de aandelen namelijk verhoogd van 32 tot 35
dollar naar tussen de 42 tot 45 dollar.
Ongelofelijk, zeker als je bedenkt
dat het bedrijf maar 15,4 miljoen
dollar winst maakt. Het betekent namelijk dat beleggers bereid zijn bijna
258 keer de winst voor een aandeel in
LinkedIn te betalen.
Toegegeven, het sociale netwerkbedrijf heeft 100 miljoen leden, maar
ook dat lijkt die torenhoge waardering nog niet te rechtvaardigen. Ana-

listen zijn dan ook bang voor een
nieuwe internetzeepbel. Aandelen
van RenRen, de Chinese tegenhanger
van Facebook, zijn sinds de recente
beursgang inmiddels ruim onder de
uitgiftekoers gezakt, ondanks – naar
verluidt – forse steunaankopen van
de begeleidende banken.
Het is dus afwachten of de beursgang van LinkedIn wel een succes
wordt en of beleggers die daarin aandelen kochten niet te veel hebben
betaald. Daarover weten we vandaag
waarschijnlijk iets meer. De beursgang van LinkedIn is hoe dan ook een
belangrijke ‘testcase’ voor Facebook,
dat andere sociale netwerk dat naar
Wall Street overweegt te gaan.

Total Body Scan

®

Dé APK voor
het lichaam
• Er is al een Total Body
Check-Up voor €495,• Vraag naar onze
speciale aanbieding
Afspraa
binnen k
1 week

®
WWW.PRESCAN.NL
BEL GRATIS (24U PER DAG)
0800 - 7737226

I.c.m. 2-jarig abonnement. Actieprijs geldt de eerste 9 maanden. Aansluitkosten eenmalig 29,95. Kijk voor de voorwaarden op telfort.nl

#Zeepbel
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ben terwijl ik met lede ogen aanzie hoe zij de schone theedoeken
gebruikt om de vloer te poetsen.
Vandaag haalde ik haar op uit
de crèche toen de juf zei: ‘Ze is nu
echt lekker aan het praten hè?’
‘Oh ja,’ zei ik, ‘ze heeft grote
verhalen.’
‘Ja hier ook hoor’ zei ze. ‘Ze
vertelde dat jullie een vaste oppas hebben?’
‘Ja, we hebben een au pair.’
‘Inderdaad, ze zei dat ze uit
een heel ver land kwam en nu bij
jullie woont. In de kelder. En dat
ze de hele dag alleen maar moet
boenen en poetsen.’
‘Nou,’ zei ik, ‘dat valt wel mee
hoor…’
‘En ze vertelde ook dat ze
moet koken, afwassen, opruimen en strijken en…’
‘Nee joh dat is helemaal niet
waar,’ zei ik, ‘ik kook zelf ook regelmatig en de was die gooi ik eigenhandig in de droger.’
‘Maakt je niet druk,’ zei de juf,
‘ik hoor wel meer grote verhalen.’

Femmetje de Wind is
freelance journalist.

Geen bejaardentoeslag
op toiletpapier meer

Amsterdam prima,
Emmen juist niet

Zeist Verzorgingshuizen mogen
hun bewoners geen extra bijdragen meer laten betalen voor bijvoorbeeld een extra kopje thee,
fruit, toiletpapier of onderleggers
in bed. De koepelorganisatie van
zorgverzekeraars, ZN, heeft daarover afspraken gemaakt met de
verzorgings- en verpleeghuizen,
zo maakte de organisatie gisteren
bekend. De voorzieningen horen
bij de basiszorg van een tehuis.

Amsterdam Het ligt wel een beetje
voor de hand, maar Amsterdam is
de aantrekkelijkste stad van Nederland om in te wonen, Emmen
is juist het minst aanlokkelijk. Dat
blijkt uit de jongste Atlas voor Gemeenten, een jaarlijkse vergelijking tussen de vijftig grootste gemeenten. De plaatsen werden met
elkaar vergeleken op punten als
aanbod van cultuur en werk, bereikbaarheid en veiligheid.

Telfort mobiel
Nu 400 minuten
plus internet op
je mobiel
De eerste 9 maanden
van 47,90 voor maar

23,90
p/mnd

Nokia E7
Toestelprijs 39,-

telfort.nl
Telfort winkels

Werk voor de boeg

Test

Webshoppen

Volgens onderzoekers hebben we nog ongeveer
3.000 soorten amﬁbieën en 160
soorten zoogdieren niet ontdekt.

Asielzoekers die zeggen vervolgd te worden voor
homoseksualiteit krijgen in Tsjechië een
erectietest met heteroseksuele porno.

Nederlanders doen 10 procent van al hun
aankopen via het internet. Dat is aanzienlijk
meer dan het Europese gemiddelde.

Het werkt
anders
in Bronovo
Wij zoeken per direct een:

Anesthesiemedewerker
en een

Operatie-assistent
Wat bieden wij?
Wij bieden je een vast contract met arbeidsvoorwaarden volgens de CAO ziekenhuizen en een salaris conform FWG 55, afhankelijk van je werkervaring.
Startpremie én arbeidsmarkttoeslag
Blijk jij tijdens je proeftijd de juiste kandidaat te zijn, dan ontvang je een startpremie
van maar liefst € 1.250,- netto bij je eerstvolgende salaris!
En of dat nog niet genoeg is, bieden wij je een arbeidsmarkttoeslag van 10%.
Belangstelling?
Natuurlijk heb je belangstelling, want werken
bij Bronovo in Den Haag is een unieke kans.
Kijk daarom op www.bronovo.nl bij de vacatures.

www.bronovo.nl
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Grieken hebben al veel pijnlijke
maatregelen genomen.

Eerst

Allard Bruinshoofd Econoom Rabobank

7

#Geencentmeer De Grieken zijn niet alleen schuldig aan het groeiende anti-Europese populisme,
de Europese regeringsleiders kunnen er zelf ook wat van met hun gespeelde verontwaardiging.

De Jager en collega’s voeden populisme
Jan-Hein Strop
Amsterdam
V

Geen cent meer na ar Griekenland!
No more bailouts! De Europese populisten – of ze nu uit Nederland of Finland komen – weten wel raad met de
escalerende schuldencrisis in Griekenland.
Waarom nog geld gooien in een
bodemloze put, vragen ze zich hardop af, net als een groot deel van de
kiezers. Die zijn boos over een eventueel nieuwe lening aan het ZuidEuropese land, dat het slechter doet
dan verwacht.
De Griekse economie verkeert in
een diepe recessie en mede daardoor
vallen de belastingopbrengsten tegen. Het Internationaal Monetair
Fonds (IMF) liet gisteren weten dat
als de Grieken niet sneller hervormen, het reddingsplan ontspoort. Zie
je wel, zeggen populisten: die onbetrouwbare Grieken doen niet wat ze
afgesproken hebben; daar moet je
dus geen cent meer aan uitgeven.
Toegegeven, de hervormingen van
de Griekse overheid zijn nog lang niet
voltooid. De belastinginning is volgens het IMF nog altijd verre van efficiënt en vooral de lokale overheden
geven nog steeds te veel geld uit.
Maar de anti-Griekse stemming
wordt ook gevoed door Europese regeringsleiders, onder wie minister
van Financiën Jan Kees de Jager. Zij
uitten tijdens overleg in Brussel begin
deze week hardop hun onvrede over
de Griekse prestaties.
De Jager vond dat de Grieken bij
uitblijven van resultaat dan maar gedwongen moeten worden tot privatisering van staatsbedrijven om de
schuld te verminderen (‘economie
lijkt meer op communisme’). Ook
zijn Duitse collega toonde zich verbolgen over het tempo waarin privatiseringen plaatsvonden – ‘Nog nul
euro!’ Ze eisen aanvullende maatregelen om het gat te dichten.

Griekenland-bashing
Kortom, ook onder beleidsmakers is
Griekenland-bashing in. Maar helemaal terecht is dat niet, vindt Allard
Bruinshoofd, hoofd economisch onderzoek bij Rabobank. ‘We zijn verontwaardigd over dingen die we niet
hadden afgesproken.’
Bruinshoofd doelt op de voorwaarden van de bailout van 110 miljard door het IMF en de Europese
Unie, die vorig jaar mei tot stand
kwam. Afspraken over privatisering
werden toen niet gemaakt, die zouden pas vanaf 2012 in beeld komen
na inventarisatie. ‘In juli komt de
lijst, het is nu pas mei’, zegt Bruinshoofd. ‘De privatiseringsagenda is
door tegenvallers naar voren gehaald.’
Roepen dat de Grieken weinig
hebben gedaan, is volgens de econoom niet terecht. ‘Grieken hebben
al veel pijnlijke maatregelen genomen.’ Bovendien kost privatiseren
door de complexiteit ervan veel tijd.
De beursgang van bijvoorbeeld de

Veel Grieken vinden helemaal niet dat hun overheid te weinig doet. Ook gisteren waren er demonstraties tegen bezuinigingen. REUTERS

Grieks drama in cijfers
Overheidsschuld
in % van het bbp

Hulp van Europese landen in mrd euro
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PTT vergde in Den Haag jaren voorbereiding.
Overigens is privatisering op langere termijn wel degelijk een deel van
de oplossing. Volgens het IMF heeft
de Griekse overheid een uitzonderlijke portefeuille bedrijven, belangen
en vastgoed. Daarmee zou het land
wel vijf keer zo veel geld kunnen ophalen als de nu toegezegde 50 miljard, schat het Fonds.

Recessie
Dat De Jager c.s. zulke strenge taal uitslaan over het onderwerp is electoraal
gezien wel begrijpelijk. Nog meer
steun verlenen aan Griekenland is
lastig te verkopen, zeker nu de PVV zo
hardhandig tegen is op de voorpagina van De Telegraaf. Met weer een
nieuwe lening win je hoogstwaarschijnlijk geen stemmen. Maar ironisch genoeg speelt de Europese regeringselite de populisten dus in de
kaart door zo fel van leer te trekken.
Wat De Jager er niet bij vertelt, is
dat juist de keiharde voorwaarden
van de bailout van vorig jaar er mede
de oorzaak van zijn dat de Griekse
economie slechter gaat dan verwacht.
Door zo hard te bezuinigen in de

hoop het begrotingstekort te dichten,
sloeg de recessie nog harder toe,
waardoor de belastinginkomsten tegenvielen en de uitgaven stegen. Zo
loopt het tekort niet snel genoeg terug, blijft het wantrouwen en kan het
land niet zelfstandig geld lenen.
Griekenland, zo is al vaak gewaarschuwd, zit daarom in een neerwaartse spiraal waar ze niet uitkomen door
nog harder te bezuinigen.
De laatste dagen gonst het daarom
van de geruchten dat de Griekse
schuld moet worden ‘geherstructureerd’, oftewel: niet geheel terugbetaald. Een grote hoeveelheid Europese (en Griekse) banken en
pensioenfondsen die hebben belegd
in Griekse schuld, zullen hierdoor
geraakt worden.
De Europese Centrale Bank is om
die reden faliekant tegen afwaarderen van schuld, uit angst voor een
soort tweede kredietcrisis. Als Griekenland gewoon het programma uitvoert, dan komt het vanzelf goed, zei
een bestuurder. Maar dat gelooft alleen niemand meer.
In deze uiterst complexe situatie
klinkt de stem van de populist als de
beste oplossing: geen cent meer!

Burlesque champagne

Smoesjes

Runaway Groom

Jean Paul Gaultier heeft een champagneﬂes
ontworpen met zwart latex, netkousen en een
rode strik, voor de champagne Cuvée Brut.

Twee Amerikaanse inbrekers beweerden dat ze
niets wilden stelen, ze zochten een plekje om te
vrijen. De politie geloofde er niets van.

Een Chinese werd gered toen ze uit het gebouw
van de huwelijksplechtigheid wilde springen,
nadat de bruidegom haar had gedumpt.

875.000 Lezers van De Pers zien deze advertenties. Wilt u ook uw woning in kleur presenteren vanaf slechts € 99,- inclusief BTW. Informeer bij uw makelaar of bel met Ieke van Hees (30) 600 74 67 of René den Uijl (030) 600 74 95 of Sylvia Alonso (070) 307 84 52 of Margot Wijnen (070) 307 84 06

Haarlem

Delftlaan 241

Kesteren

Nassaulaan 16

Loosdrecht

Loire & Cher gebied

Zandvoort
Jac. van Heemskerckstraat 23

Prachtige Villa

Nieuw Loosdrechtsedijk 5E

Zeer ruime (ca.160 m², 6 slaapkamers!)
goed onderhouden jaren-30 woning
met voor- en achtertuin voorzien van
nieuwe bestrating, nieuwe schuur en
achterom. Moderne badkamer en
toiletten. Onder architektuur
uitgebouwde keuken. 2e badkamer op
zolder, vliering met stahoogte. Centrale
ligging (scholen, wegen & winkels).
Open Huis 22 mei 10.30u-13.00u.

Genoeg van de drukte van de stad?
Betaalbaar en rustig landelijk wonen in
de Betuwe? Op slechts 35 treinminuten
van Utrecht en Arnhem! Maak kennis
met deze ruime, sfeervolle en goed
onderhouden hoekwoning op mooie
kavel grond! Trefwoorden: woonkamer
40 m², woonkeuken 18 m², 4 mooie
slaapkamers, nieuwe en complete
badkamer. Een echte aanrader!

Dit 2-kamerappartement met LIFT heeft
een PRACHTIG UITZICHT over de
boulevard, strand en zee.
Het is v.v. een royale woonkamer én
keuken, badkamer en slaapkamer.
Woonkamer met open haard en ruim
balkon. Uitstekende ligging t.o.v.
NS-station en centrum!
Parkeermogelijkheid (gratis) bij het
complex. Woonoppervlakte ca. 78m².

Te Koop of Te Huur - Wegens
omstandigheden voor ‘spot-prijs’...
Op 700 km vanaf Utrecht heerlijke
villa in licht glooiend gebied aan de
Kastelenroute. Om te wandelen, ﬁetsen,
golfen, vissen, jagen maar ook binnen
1,5 uur in hartje Parijs. Ook het interieur
kan grotendeels worden overgeomen.
Alle info + foto’s op
WWW.LAPLUSBELLEMAISON.COM

Modern en luxe wonen én genieten van
een schitterend vergezicht over de
weilanden? Ontdek dan dit lichte
5-kamer hoekappartement (1990) op
een mooie locatie aan de rand van
Loosdrecht. Kenmerkend voor dit appartement is de ruime indeling
(opp. 114 m²), de 2 badkamers, de
eigen garagebox en één privé
parkeerplaats.
Gezonde en actieve VvE!

Vraagprijs: € 450.000,- kk
www.wateenleukhuis.nl
Tel.: 023-5250090

Vraagprijs: € 275.000,- kk
www.peterz.nl
Tel.: 0488-441133

Vraagprijs: € 279.000,- kk
www.greevenmakelaardij.nl
Tel.: 023-5739234

Vraagprijs: € 275.000,- kk
e.mail brandcom@planet.nl
Tel.: 023-5324227

Vraagprijs: € 225.000,- kk
www.vuister.com
Tel.: 035-5824281

Duitsland

Zeist

Beusichem

Zaandam

Vogels’tun 11

Grensgebied
Arnhem,Nijmegen, Winterswijk

Wilt u ook ruimer en toch betaalbaar
wonen??
Verleg uw grenzen en kijk op
www.elsmannmakelaars.nl !!
Hier treft u een uitgebreid woningaanbod voor een betaalbare prijs!
En dat slechts enkele kilometers over
de Duitse grens bij Arnhem, direct
aan de A12!

Rainer Elsmann Immobilien
www.elsmannmakelaars.nl
Tel.: 0031 - (0)26 4954557

Godfried van Seijstlaan 92

Oranjehof 6

Twiske 256

Tzummarum

Zaterdag 21 mei a.s. open huis van
11.00 tot 14.00 uur, waarom? U trekt
nu nog twee hypotheekrentes af U
krijgt een jaar overbruggingsgarantie
Volledig gerenoveerde helft van een
dubbel woonhuis, 5 kamers (6 mogelijk),
met royale tuin en oprit voor meerdere
auto’s, garage en houten berging. Kom
eens een kijkje nemen, verras ons!

Stijl en klasse! Afwerking van het
hoogste niveau in deze riante villa
(2007)! Op maar liefst 1088 m² grond
met een inhoud van 1000 m³ heeft u
ongekende mogelijkheden. Denk aan
separate praktijk c.q. werkruimte aan
huis terwijl ook inwoning mogelijk is.
Fraaie tuin rondom. Een sfeervol object
dat een persoonlijke kennismaking
verdient.

Keurig onderhouden 4 kamer
hoekappartement met vrij uitzicht
gelegen op de derde etage van een net
appartementencomplex. De garage
op de begane grond staat separaat
te koop. Het appartement is centraal
gelegen t.o.v. uitvalswegen, openbaar
vervoer, winkelcentra en recreatie
gebied ‘t Twiske

Nette 4-persoons chalet op 391m2
eigen grond in park in Tzummarum
(Friesland), nabij de Waddenkust en
Leeuwarden, dichtbij Franeker en
Harlingen. Snel bereikbaar via de
Afsluitdijk. Ideaal voor tripjes naar
Vlieland en Terschelling. Indeling: o.m.
twee 2-persoons slaapkamers (w.o. 2
1-persoonsbedden), keuken, douche,
apart toilet. Ruime tuin.

Vraagprijs: € 575.000,- kk
www.outliving.nl
Tel.: 06-52690335

Vraagprijs: € 995.000,- kk
www.peterz.nl
Tel.: 0488-441133

Vraagprijs: € 137.500,- kk
www.vlieg.nl
Tel.: 075-6533838

Prijs:  35.000,Peter le Nobel
Tel.: 06-55915566

Bezoek
de prachtig
ingerichte
modelwoningen.
elke vrijdag van 12.00 tot 14.00 uur
zaterdag 28 mei van 12.00 tot 14.00 uur

Stadswoning

Prachtige 2 of 3-laagse stadswoningen met zonnig terras.
Verkoopprijs vanaf  430.000,- .v.o.n.

zondag 29 mei van 12.00 tot 15.00 uur
Locatie Bouwterrein Miles Building,
tegenover Boelelaan 873 te Amsterdam

Maak kennis met Miles Building, het fraaie woongebouw met 71 riante en luxe

Fris Woningmakelaars

koopwoningen op één van de spannendste plekken van de Amsterdamse Zuidas.

020 - 301 77 00

Waterwoning

Riante maisonnettes gedeeltelijk boven het water.
Verkoopprijs vanaf € 510.000,- v.o.n.

Hier aan het Gershwinplein kiest u voor internationale allure en stijl.
Eefje Voogd Makelaardij
De bouw is in volle gang, de oplevering vindt circa oktober 2011 plaats.

020 - 305 05 60

www.milesbuilding.nl
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De kantoren die leegstaan
zijn de lelijke eendjes.

Urban
Living

Jacob van Rijs Ontwerper Alfabetgebouw

Extra
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Column Natasja van den Berg

Brandende beha

r komen steeds vaker berichten naar buiten over de
rol van vrouwen in de revoluties die op dit moment gaande
zijn in de Arabische wereld. En
het bijzondere van deze tijd is dat
ze, hoe ver van ons bed ook, bijna
live te volgen zijn.
Op het Tahrirplein in Egypte
zijn debatten aan de gang over de
positie van vrouwen in het postMubarak-tijdperk. Een belangrijke emancipatiestrijd die internationale steun en aandacht verdient. Via internet zijn de debatten goed te volgen. Op YouTube
staan verschillende verslagen.
Een andere actie die ik via
Twitter op de voet volg, is de actiegroep Women 2 drive in Saoedi-Arabië. Zij is al een tijdje actief
op Facebook en Twitter en haar
aanhang groeit met de dag. Ook
internationaal begint de actiegroep steun te verwerven. CNN
had deze week een item over de
actie. Zij roepen alle vrouwen in
Saoedi-Arabië met een internationaal rijbewijs op om op 17 juni
hun chauﬀeur een dagje aan de
kant te zetten en zelf hun auto te
besturen. Dat is namelijk op dit
moment verboden voor vrouwen. Het initiatief is genomen
door de 32-jarige vrouw met een
internationaal rijbewijs, die in
het buitenland gewoon kan rijden en deze absurde regel symbolisch vindt voor de positie die

E

Voor de I en de Q was geen plek op het Alfabetgebouw.

Een hip creatief bedrijf wil
een kantoor dat je bijblijft
#Alfabetgebouw

Koop je eigen letter in het Alfabetgebouw. Nieuwbouw naar de wensen
van creatieve bedrijven.
Floor van Dijck
Amsterdam
V

Als alles meezit verschijnt in de loop
van 2012 in de Amsterdamse Houthaven het Alfabetgebouw. Een nieuw,
multifunctioneel bedrijfsgebouw
voor de creatieve sector. Een stevig
pand met 3.250 m² vloeroppervlak
en 24 parkeerplaatsen. Op de gevel
prijkt (bijna) het hele alfabet en achter elke letter schuilt een bedrijfsunit.
Een opvallend gebouw voor bedrijven die graag opvallen; creatief van
buiten, creatief van binnen. Grafisch
ontwerpbureau Thonik is de eerste
gebruiker, dit bedrijf claimde gelijk
maar de eerste zes letters van het alfabet. Het ontwerp is van Jacob van Rijs
van MVRDV Architecten uit Rotterdam.
Hoe is het gebouw tot stand gekomen?
Van Rijs: ‘We zijn begonnen met Thonik, een van de eerste toekomstige
gebruikers. Wij hadden eerder voor
hen ook hun huidige kantoor ontworpen en zij zochten een nieuwe
plek. In Amsterdam is het voor middelgrote bedrijven lastig om aan passende ruimte te komen. Voor de groten valt altijd iets te regelen, kleine
bedrijven zijn makkelijk ergens on-

der te brengen, maar een bureau als
Thonik is te groot voor het servet en te
klein voor het tafellaken. Ze konden
een optie krijgen op een stuk grond in
de Houthaven. Toen is bedacht er
ook andere bedrijven bij te zoeken en
stapte NIC, een projectontwikkelaar
in. Samen met Thonik hebben we het
alfabetconcept bedacht. Daar ligt de
overlap tussen ontwerp en architec-

3250
vierkante meter
Het Alfabetgebouw krijgt een
vloeroppervlak van 3.250 m2.
Per bedrijfsunit is er 128 m2 beschikbaar.

tuur. We hebben samen een ‘betonfont’ ontworpen, letters gegoten in
beton. Op basis daarvan is de gevel
bedacht. Elk raam heeft een letter,
achter elke letter zit een bedrijfsunit
van ongeveer 128 m2. De letters krijgen ook lampen met lichteffecten.
Het bleek alleen niet haalbaar om 26
letters op de gevel te zetten, dus werden het er 24. De I en de Q zijn afgevallen. Die zitten namelijk al ín het
gebouw, dus die hoeven niet op de
gevel.’

Waarom wil een bedrijf als Thonik
dan toch een nieuw gebouw, terwijl alleen al in Amsterdam
300.000 vierkante meter kantoorruimte leegstaat?
‘Het probleem is dat de leegstaande
kantoren niet voldoen aan de eisen
van bedrijven als Thonik. Die willen
geen standaardgebouw met systeemplafonds, die willen ruigheid, eigenheid. Er zijn genoeg kantoren die leeg
staan, maar het zijn de verkeerde gebouwen, de lelijke eendjes. Bedrijven
willen ook in hun ruimte onderscheidend zijn. Dat is ook de reden waarom de projectontwikkelaar wel in het
Alfabetgebouw geloofde.’

vrouwen hebben in haar land.
Zij probeert haar landgenotes
te overtuigen mee te doen aan de
actie met een keur van argumenten waarbij de economische het
meest lijken te overtuigen. In
sommige huishoudens gaat meer
dan eenderde van het budget op
aan een chauﬀeur. In krappe economische tijden zonde van het
geld.
Toen vrouwen in het Westen
hun rechten op gingen eisen,
kozen zij als symbool van onderdrukking de beha of het korset,
zo wil de mythe. En zij verbrandden deze dus als protestactie. De
vrouwen in Saoedi-Arabië kiezen
als symbool voor hun onvrijheid
het verbod om zelf auto te rijden.
Op 17 juni zullen zij deze protestactie houden. Ben benieuwd of
ze net zo veel eﬀect zullen hebben als de mythische kracht van
onze behaverbranding.

Natasja van den Berg schreef
het boek Praktisch Idealisme.

Moderne variant op
ouderwets meubel

Nieuwe ontwerpen en
lezingen op 100% Design

Groningen Job Smeets en Nynke
Tynagel van kunst- en designcollectief Studio Job hebben voor het
recent gerenoveerde Groninger
Museum de Gothic Chair ontworpen. Deze stoel is een nieuwe, vrolijk gekleurde versie van ouderwetse houten stoelen. De stoelen
worden in tien verschillende kleuren verkocht door designmerk
Moooi.

Rotterdam Voor architecten en
ontwerpers is er volgend weekend
het evenement 100% Design in de
Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam. Voor wie zelf geïnteresseerd is in design opent de fabriek
op zaterdag 28 mei de deuren.
Ontwerpers laten op 100% Design
hun nieuwste meubilair en andere
producten zien. Ook zijn er lezingen en interviews.

Wat heeft het Alfabetgebouw dan
wel, dat de bestaande panden niet
hebben?
‘Het Alfabetgebouw wordt een basic
gebouw. Het voldoet aan alle eisen
wat duurzaamheid van nu betreft,
maar is verder erg no-nonsense. Hoge
fabriekshalachtige plafonds, ruwe
afwerking en heel multifunctioneel;
het zou in de toekomst eventueel ook
een woongebouw kunnen worden.
Aan de noordkant heb je uitzicht, aan
de zuidkant komt een galerij met ook
buitenruimte. En het is een gebouw
met een heel duidelijke signatuur,
een pand dat je bijblijft. Je koopt of
huurt als bedrijf geen kantoor, maar
een letter. Je zou kunnen zeggen, dat
het een gebouwd adres is, één grote
brievenbus. Uiteindelijk moet elke
letter gaan leven.’

2513

Alfabetgebouw online

Nog een website

Duurzaam

Voor wie niet kan wachten tot 2012:
op www.alfabetgebouw.nl kun je vast zien hoe
het gebouw eruit komt te zien.

En voor wie nog niet overtuigd is: op www.waaromstaatditpandtehuur staan tien redenen
waarom een bedrijf in het Alfabetgebouw wil.

Bij de bouw van het Alfabetgebouw is ook aan
duurzaamheid gedacht: er komen zonnepanelen
en energiearme luchtverwarming.

10

Dagblad De Pers Donderdag 19 mei 2011

Na de inloopdouche is nu het
stoombad je-van-het.

Extra
Urban Living

Een regenbui in de badkamer
#Trends Tandenpoetsen boven een cappuccinokleurige
wasbak, terwijl je luistert naar je iPad, die vanachter de
spiegel klinkt. En daarna lekker een stoombad met een
ﬁlmpje. De badkamer anno 2011.

Floor van Dijck
Amsterdam
V

Let’s face it: de badkamer is niet meer
de plek waar je ’s ochtends slechts de
slaap uit je ogen wast, halverwege de
dag nog een keer je make-up bijwerkt
of ’s avonds snel je tanden poetst.
Nee, anno 2011 is het een volwaardige leefruimte waar je tot rust moet
komen. En dus moet ‘ie mooi zijn.
Dat is in elk geval de trend. Maar een
normaal mens vervangt zijn of haar
badkamer hoogstens een keer
per tien jaar. Of twintig.
Daarom gaan badkamertrends een stuk geleidelijker dan interieur- of modetrends. Toch zijn ook in
badkamerland stromingen
waar te nemen. De belangrijkste op een rij.

Wassen en stomen
De badkamer als symbool voor rust,
onthaasting, schoonheid en ontspanning: de welness-stroming is de
afgelopen tien jaar al in opkomst en
nog steeds going strong. Een gewone
douchecabine of ouderwets bad voldoet niet meer, het moet meer zijn
dan dat: je eigen spa in huis. Maar
binnen deze stroming zijn weer
trends waar te nemen. Waren eerst de
jacuzzi en de inloopdouche musthaves, nu is het stoombad je-van-het.
Een cabine waarin je kunt douchen,
maar die ook een aangenaam warme
nevel verspreidt. Topontwerper Philippe Starck tekende een extra mooie
voor het merk Duravit. Voor je eigen
Turkse stoombad in een designjasje.
Een andere, iets minder prijzige,
badkamerpimper is de regendouche.
Niet een gewone kop met één straal,
maar langzame druppeltjes uit een
strak vormgegeven douchehemel. De
bui die je op straat uit alle macht probeert te vermijden is een weldadige
lichaamsverfrisser in je thuisspa.

Kleur in de badkamer
Nog iets van de laatste jaren dat doorzet; kleur. Zat je vroeger met een witte
badkamer wel goed, nu mag het frivoler. Kleur geldt niet alleen voor de
tegels, ook de wasbak, toiletpot en
het bad mogen en kunnen best een
ander tintje hebben. Zo komen veel
fabrikanten met zwart, koffiebruin,
cassiskleurig, rood en grijs sanitair.
Echt knallende kleuren en modekleuren blijven nog wel een risico,
want je wilt naast een stijlvolle ook
een tijdloze badkamer, zodat je over
drie jaar niet opnieuw kunt gaan ver-

bouwen. Ook de vormen veranderen.
Van de rechte lijnen en strakke vormen mag het tegenwoordig allemaal
wat ronder, organischer. Geen strak
ovalen of rechthoekig bad, maar eentje die meer is aangepast op het menselijk lichaam, zoals de Bath Tub van
de Italiaanse ontwerper Marco Tallarida.

Hightech
Terwijl je met een touchscreen de
bubbels in de jacuzzi nog even wat
hoger zet, blijkt achter de spiegel op
de muur tegenover het bad een
flatscreentv verstopt te zitten. Gemakkelijk te bedienen met een eveneens waterdichte afstandsbediening.
Zo mis je geen aflevering van Zembla.
Of van Echte meisjes in de jungle.
Tv kijken in bad of onder de douche is geen toekomstmuziek meer; de
waterbestendige systemen zijn inmiddels al te koop bij badkamerspeciaalzaken. Fabrikant Villeroy en
Boch sprong in op de trend met een
extra avant-gardistisch systeem met
luidsprekers verstopt achter de badkamerspiegel. Hun systeem +Sound
is opgebouwd rondom een digitale
soundprocessor met in totaal zes
luidsprekers. Het geluid en de bediening worden draadloos geregeld via
Bluetooth. Een ander futuristisch
snufje is de sunshower; een bizarre
combinatie tussen een zonnebank en
een douche, waarbij je je naast water
ook onderdompelt in het licht van
een uv-lamp.

Met de klok mee:
de douchehemel
van Rogerseller,
een koﬃebruine
wastafel van
Villeroy en Boch,
de stoomdouche
van Philippe
Starck en
wastafels en een
badkuip van
Villeroy en Boch.

Minder high tech...

... maar toch best modern

Bezet

De Romeinen bouwden ook al badkamers. Ze
waren alleen weggelegd voor de rijken: de rest
ging naar publieke badhuizen.

In het paleis van Knossos vond men de oudst
bewaarde badkamer, uit 1700 v. Chr. Opvallend is
dat het bad best lijkt op hedendaagse baden.

Badderen, optutten of gewoon even jezelf in de
spiegel bewonderen: vrouwen brengen gedurende hun leven 2,2 jaar door in de badkamer.
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entertainment
Marks Soort Mensen; door Mark Koster, Maarten Bloem en Persis Bekkering

#Hitstory

Redactie MSM
Amsterdam
V

Het zit er op voor de
talkshowkoningin

Story doet stout
De Mediacode is gekraakt! Deze
Máxima-foto wil de RVD niet geplaatst hebben, maar we doen het
toch. Story plaagt met ons mee.

Zonder Dansplaat kenden we Brainpower niet, zonder België geen Henk
Westbroek. Waar zaten ze daarvòòr?

Als beroepskweler Henk Westbroek
niet van de ene op andere dag volle
zalen trok met de nummer 1-hit België, had hij nu nog de mooiste baan
van de wereld. ‘Vòòr Het Goede Doel
werkte ik als bibliothecaris in de universiteitsbibliotheek, ik was socioloog. Dat waren zeer gelukkige jaren,
veel prettiger dan mijn muziektijd,
als ik er zo op terugkijk. De hele dag
lezen, en ik mocht zelf bepalen wanneer de deur open- en dichtging. Als
ik geen zin had, was dat om half vier.’
De Utrechtse ironicus is met 43
andere ‘rasartiesten’ (de meeste
mammoets glorieerden vòòr MSM’s
tijd) verzameld in het glimmende
zwartwitboek Hitstory. Selfmade celebrity-fotograaf William Rutten en
zijn vaste stukjestikker Cors van den
Berg interviewden en portretteerden
voor deze stoeptegel Nederlandse
zangers (voorwaarde: ze moeten zelf
hun teksten schrijven, sorry Borsato)
over hun eerste nummer 1-hit. De hit
waardoor iedereen hen opeens kende, zonder welke Westbroek nog naar
oud papier rook. En Pierre Kartner
naar bakvet. ‘Ik was bakker in België’,

Q&A Mediacode

Brainpower (links), Henk Westbroek en Henk Temming (rechts). ANP/KIPPA

herinnert de bejaarde zanger van Het
Kleine Café aan de Haven zich. ‘Om
half drie ging ik mijn bed uit om
brood te bakken. Maar ik wilde een
baan waardoor ik om half drie mijn
bed pas ín ging. En dat is gelukt!’
Jan Keizer vertelt trots dat hij groot
profvoetballer had kunnen worden,
als Mon Amour niet zo’n miljoenenhit
was geworden. ‘Ik had een contract
voor de betaalde jeugd van Volendam. Onder anderen tegen Schneider
heb ik gespeeld, tegen Hoekema en
Van der Leij. Mijn vader werd heel
kwaad toen ik voor de muziek koos.’

Anita Doth (MSM houste altijd op de
popi gabberklassieker No Limit) hadden we waarschijnlijk nooit gekend.
‘Zonder 2 Unlimited was er niet veel
goeds van mij terechtgekomen’, buldert ze haar schaamte weg. ‘Ik was
administratief medewerker bij de politie, maar haatte mijn baan.’
Ondanks Westbroeks nostalgie
zou hij niet meer terugwillen, stellen
we u nog even gerust. ‘Ineens vonden
alle leuke jonge meisjes mij mooi. Ik
wil graag geloven dat er een godswonder heeft plaatsgevonden, want
de dag ervoor was ik nog lelijk.’

Drie jaar geleden was het een rel.
AT5 en onze huisroddelboer Story
hadden deze sympathieke straatfoto van het prinselijk paar, stiekem
gekiekt op weg naar een feestje in
de Supperclub, graag willen plaatsen. De RVD verbood het, met een
strenge vinger op de Mediacode.
Dit gentlemen’s agreement verbiedt
de media om foto’s te publiceren
van het Koninklijk Huis die in de
privésfeer geschoten zijn. AT5 en
Story gingen gedwee op hun knieen en haalden de foto weg, MSM’s
voorgangers Koster & Jojanneke,
dol op relletjes, plaatsten het plaatje niettemin.
Deze week verscheen roze
Máxima opeens weer in de schappen: op de cover van,
jawel, Story.
Matthieu Slee, Storyhoofdredacteur, waarom
haalt u de foto weer van
de plank?
‘Ik vond het een enorm
leuke foto. Voor de veertigste verjaardag van de
prinses heeft de RVD weliswaar drie beelden ter

Lekker provocerend.
‘Zo is het niet bedoeld, we hebben
goede redenen om het te plaatsen.
U weet natuurlijk ook dat ik het oneens ben met de Code. Ik vind het
een gotspe. Een eenzijdige afspraak. Als Willem-Alexander en
Máxima gewoon over straat lopen,
mogen wij dat toch wel fotograferen?’
In 2008 was u nog niet zo stoer...
‘Ik heb geen zin om elke week voor
de rechter te verschijnen, dat kost
ons te veel geld.’
Al een kokende RVDvoorlichter aan de lijn
gehad?
‘Ze hebben nog niet gebeld. Maar deze cover is
een weldoordachte
beslissing, laat ze maar
bellen.’
De RVD was niet bereikbaar voor commentaar.

Jeroen Krabbé pakt
rol in In Therapie

#Oprah

Na 25 jaar is het wel welletjes voor
Oprah Winfrey, maar we zijn nog niet
van haar af.

De Zorgregelaar van
Zilveren Kruis helpt bij het
vinden van de juiste zorg

Redactie MSM
Amsterdam

Dat is de Plus van Zilveren Kruis

V

Oprah Winfrey is klaar met haar
show, de laatste episode is opgenomen. Na 25 jaar gaat Orpah, zoals ze
echt heet, rentenieren. De kwart eeuw
babbel-tv was redelijk schandaalvrij,
maar ook Oprah kwam wel eens in
het nauw.

Amsterdam Kan hij het nog: acteren? We gaan het zien. Jeroen
Krabbé heeft een rol te pakken in
het tweede seizoen van de NCRVdramaserie In Therapie. Krabbé zal
in de serie de rol vertolken van
Wouter. Een man van de oude
stempel. Als CEO van een groot
chemisch concern is hij gewend de
touwtjes in handen te hebben. Na
een misstap verliest hij zijn baan
en komt op de divan terecht.

Lars von Trier draait
door in Cannes
Cannes Die gekke Lars von Trier:
altijd goed voor een relletje. Ditmaal begon de regisseur in Cannes een exposé over nazi’s, joden
en begrip voor Hitler. Een hoop oh
la la’s en pijnlijke stiltes waren het
gevolg. Von Trier redde zich uiteindelijk met de opmerking dat
hij natuurlijk de Tweede Wereldoorlog vreselijk vindt en geen hekel heeft aan joden. Wel vindt hij
Israël een rotland.

1. Oprah en de hamburgers
Kennen we de gekkekoeienziekte
nog? Oprah maakte een aflevering
rond de vleesziekte en bezwoer nooit
meer een hamburger te eten. Vleesprijzen kelderden, Oprah moest voor
de rechter verschijnen: ze won.

2. James Frey
Als Oprah je boek plugde was je binnen, zeven miljoen yankeemama’s
renden dan naar de Bruna. Het boek
van James Frey, A Million Little Pieces,
checkte ze onvoldoende. Frey’s junkiememoires bleken vals en Oprah
moest door het stof.

beschikking gesteld, maar die waren dezelfde avond natuurlijk overal al op tv. Daar is niets meer aan
voor onze lezers. Deze foto is buiten
de oﬃciële momenten genomen,
veel leuker. Hij cirkelt overigens vrij
rond op internet, daar doet de RVD
toch ook niets aan?’

AT5/FRANK BUIJS

Scoren deed Jan al voor BZN

Zoekt u iemand die speciaal vervoer regelt voor uw kind? Dan helpt de Zorgregelaar u bij
het vinden én regelen van de juiste zorg. Of het nu voor uzelf is, of voor iemand anders.
Kijk op www.zilverenkruis.nl/zorgregelaar of bel met een van onze zorgregelaars op
0900 - 55 66 768 (lokaal tarief).

3. De school voor Afrikaantjes
Wil je goed doen, wordt het een puinhoop. Winfrey’s Leadership Academy
for Girls te Zuid-Afrika werd in 2007
met veel bombarie (Nelson Mandela
kwam opdraven) geopend. Krap een
jaar later kwamen er verhalen over
seksueel en fysiek misbruik boven
water. Oprah was geschokt.

Omroepen vinden
fusies helemaal prima
Hilversum De Hilversumse omroepen, bang als ze zijn allemaal
de dupe te worden van aangekondigde bezuinigingen, hebben een
brief geschreven. Daarin doen ze
uit de doeken dat er in 2015 drie
fusieomroepen moeten zijn.
(KRO-NCRV, BNN-VARA en
TROS-AVRO). In 2015 moet Hilversum het doen met een aderlating van 50 miljoen, vandaar.

Mel Gibson uit zijn schulp

Flintstones terug op de buis

Vrouw eist geld Alberto

Na alle malaise rond zijn scheiding had niemand
verwacht dat Mel Gibson in Cannes zou
opduiken. Hij was er toch en poseerde gewillig.

Wij misten het niet echt maar de animatieserie de
Flintstones komt terug op de buis. Seth McFarlane, maker van Family Guy bemoeit zich ermee.

Een paardenfokster wier stem niet goed genoeg
vervormd zou zijn in een programma van Alberto
Stegeman eist negen ton van de presentator.
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#Brief Máxima is veertig. MSM’s
Mark Koster schreef een brief aan
de pampa-prinses, samen met 39
andere generatiegenoten voor het
boekje: De Máxima-generatie.

Ik ren elke dag langs je paleis.
Als het moet.

Lieve Máx
S

oms heb ik medelijden met je, om- Hoewel jullie buitenhu
is in Mozamdat je een burgerm eisje bent en bique aan alle politiek
correcte voornooit zal snappen hoe die rare schriften voldeed,
en jij plechtig beloofOranjes denken. Je bent een telg uit de de goede-doelenproj
ecten op te zetten,
klimmende middenklasse van Argenti- bleek de bouw
te zijn uitgevoerd door
nië, een lieve schat, een lekker wijf zelfs, een koloniale
proletenbende, zeker toen
maar je wordt nooit royal material.
bekend werd dat een van de stenenschuiHet meest meelijwekkende verhaal ver een corrupte
vastgoed-Harry was die
dat ik over je hoorde is die anekdote, op- met onze belasting
penningen zakengetekend in de biografie De Argentijnse vriendjes zou
omkopen.
Jaren, dat je op kostschool in je eentje onNormaal gesproken mag iedereen zelf
der een eik je meegebrachte boterham- uitmaken door
wie hij wordt opgelicht,
men moest nuttigen, omdat paps de kan- maar bij de
Oranjes is een negatieve
tine niet kon betalen.
beeldvorming al snel fnuikend. Als de
Dat móet je hebben gevormd. Of ver- Tweede Kamer vragen
gaat stellen is het
gis ik me? Het gebrek aan economisch veel te laat.
comfort in je jeugd is later vaak een issue
Bovendien, de familie heeft toch al
in het gezin Zorreguieta geweest toch? een keurig vakanties
tulpje in Italië, waar
Vooral je moeder waarschuwde dat je het je zomervakanties
kunt doorbrengen
financieel ‘moeilijk’ zou krijgen als je zelf met Alex en de
meiden? Komt nog bij dat
ooit kinderen zou werpen.
‘echte chic’ natuurlijk altijd húúrt of loDeze angst, hoe begrijpelijk ook, be- geert bij royale vrienden
, want bezittinpaalt nog steeds veel van je gedragingen, gen zijn je alleen
maar tot last.
Máxima, en dat is best een beetje treurig,
Je weet toch dat het adellijke leven
vind ik.
zich afspeelt in het puntje van de piraDe koninklijke familie is in de eerste mide van Maslow
en geen plaats biedt
plaats een pr-schild en dus moet je besef- aan ranzige geldzake
n of opzichtig matefen dat je een dienende rol vervult waar- rialisme.
bij wij, het volk, jou onderhouden. Jij, ik
Met dat Mozambique-gedoe toonde
zeg het maar eerlijk, lijkt deze ‘wie be- jij je weer even
die bange middenstander
taalt, bepaalt’ mores helaas nog niet he- die je nooit meer
wilde zijn. Geschroklemaal te doorgronden.
ken door negatieve publiciteit zei je deeHet lijkt er soms op dat het volk jou moedig dat je
de villa zou verkopen,
moet behagen, zodat je niet meer in je maar dát is nog
steeds niet gebeurd, omuppie onder een boom uit een tupper- dat de prijs niet
voldoende is. Laat lekker
ware bakkie hoeft te eten.
gaan. Afkopen die hap, en verder.
Helaas, zó werkt het niet, Máx!
Heb je de lessen van je
De koningin is CEO van een konink- lijk wel goed begrepen moeder eigen? Je werkte ooit bij
lijk handelshuis en levert ons, als het een bank in New
York
goed is, geld op. Je schoonmoeder heeft verkocht. Je woonde waar je obligaties
potverdorie in het
dat altijd goed begrepen.
financiële hart, ten tijde van de internetDe Rotterdamse econoom Harry van bubbel én de opkomst
van de huizenDalen berekende een aantal jaren gele- boom, en had
met je geoliede netwerk,
den al eens dat Hare Majesteit ons land in een bak bonusse
n, zeker al miljonair
haar drie decennium strekkende bewind kunnen zijn,
of er anders zeker met één
ongeveer 88 miljard heeft opgeleverd. hebben kunnen
trouwen.
Nu jij nog!
Dan had je nu in The Hamptons vaTe vrezen valt echter dat jouw vurige kantie kunnen vieren
in
Latijns-Amerikaanse ego, dat dus deels is groezelige Mozamb plaats van in het
ique. Nu heb je eigevormd door gebrek aan aristocratische genlijk niks:
een beetje geld, nauwelijks
fijnzinnigheid, wel eens zou kunnen vrijheid, en leef
je met een best saaie man
gaan opspelen. De recente handelsreis in een gouden
kooi waar je niet uit kan
naar Duitsland leek een laatste poging ontsnappen.
om je nogmaals te conditioneren, had ik
Waarom was je niet wat geduldiger en
het idee. Hare Majesteit is een beetje bang heb je niet beter
rondgekeken in de famivoor Belgische toestanden, waar een los- lie? Friso was
bankier en woonde behaaggeslagen prins, zoals je weet, de natie te lijk in Londen.
Maurits was knap, en
schande maakt met zijn amoureuze en buitte de blauwe
bloedband slim uit voor
financiële misstappen.
eigen gewin.
Máxima, jij lijkt verstandiger, maar
Inmiddels weet je dat je zonder de
helemaal gerust ben ik er nog niet op. Je Oranje’s gelukkige
r gaat worden.
opzichtige pogingen om bij de monarMisschien moeten wíj elkaar eens ontchistische voorhoede te willen horen lij- moeten. In je
jonge jaren hield je van
ken ingegeven door opwaarts mobiele krachtige succesvo
lle persoonlijkheden,
neigingen. In je New Yorkse jaren achter- waarmee je hard
kon lachen. Met jouw
volgde je ooit een hardlopende John alimentatie, wat
toch ook een beetje mijn
Kennedy jr. in het Central Park, nadat geld is, ben je
geen onaardige catch.
deze jou (zei je zelf tegen vriendinnen)
Ik ren elke dag langs je paleis, als het
glimlachend had aangestaard.
moet. Ik zal altijd naar je lachen.
Dit onhebbelijke nouveau-riche-geHet is nog niet te laat.
drag toonde je ook in de Mozambiqueaffaire. Alex en jij wilden een luxueuze
zomervilla op een schiereiland aan de
Indische Oceaan kopen om niet gestoord
te worden. Dat was een avontuurlijk en te
prijzen plan, maar niet als je van koninklijke bloede bent.

kus,
Mark Koster

ANP

Catherine Keyl had last

Jessica Alba aan de hypno

Patty werkloos

Catherine Keyl deelt ons mee via haar site dat er
bij haar een poliep is verwijderd uit de darm.
Sterkte ermee Catherine!

Actrice Jessica Alba moet eerdaags bevallen van
no. 2. Als voorbereiding doet ze een cursus
hypnobirthing om rustig te blijven.

Patty Brard keert niet terug bij Shownieuws in een
nieuw seizoen. SBS6 is klaar met
Brard zo lijkt het.

Dagblad De Pers Donderdag 19 mei 2011

Je kunt je telefoon opladen
door een stukje te ﬁetsen.

Uit &Rondje
thuis
Randstad
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Place To Go Red Light Radio Benefiet

Pornosnorren voor prostitutiezender
Wat Red Light Radio
Waar Overtoom 301, Amsterdam
Wanneer Beneﬁet, ad hoc
Xwww.redlightradio.net/schedule,
www.ot301.nl
NL020
V

V

gepraat. Terwijl het bier vloeit, gaat
het vooral over radio. Die was vroeger beter (‘Weet je nog, de Moordlijst van de VPRO? Dat was pas radio!’).
Hugo, een van de twee oprichters, kijkt vrolijk naar de menigte
voor het podium. ‘De spaarpot is
bijna leeg, we betalen alles zelf.’ Na
vanavond zal er wel weer wat inzitten. Veel drinken schijnt de spaarpot ook te helpen, het is druk bij de
bar. Binnen is het benauwd, zoals
we dat kennen van OT301, maar
koud bier lost veel op.
Het is interessant om OT301 een
keer vol hipsters te zien, in plaats
van de gebruikelijke krakerachtige
types. Naast een inzamelingsactie
wordt vanavond de lancering van
het Red Light Radio-project op de
website www.voordekunst.nl gevierd. Daar kunnen fans de zender
ﬁnancieel steunen. Maar vanavond
dansen de radiofans door de OT301,
op nummers die (bijna niemand)
lijkt te kennen. Nieuwe artiesten
ontdekken, bier drinken omdat het
voor een goed doel is én veel knappe koppen. Wat een feest. Die organiseerden de radiozenders van
vroeger niet.

anachter een prostitutieraam
op de Wallen klinkt al een
tijdje een obscure mix van
afrobeat, metal en oude hiphop.
Het is de online radiozender Red
Light Radio. Ondertussen heeft de
zender een trouwe schare luisteraars die vanavond massaal uitrukt
naar OT301. Daar is het eerste live
beneﬁetfeest van Red Light Radio.
De deal: het beste van de dj’s, het
beste van hun platencollectie, bevriende muzikanten als Housemagger en Adolf Butler en de
spaarpot van de radiozender spekken.
Dat lijkt te lukken. Mannen met
baardjes, pornosnorren en matjes
druppelen langzaam binnen. Ze
gluren wat naar meisjes met jarenvijftig-kleding. Oude rockers staan
vooraan, vuisten in de lucht. ‘Hij
weet het nog niet, maar wij gaan
later trouwen’, zegt een meisje, terwijl ze kijkt naar een jongen met
een baard. Na navraag bij beide
sekses blijken er veel mooie mannen en vrouwen rond te lopen,
vandaar.
Naast het versieren wordt er veel

Deze rubriek is een samenwerking tussen NL Unlimited en De
Pers. Zie voor meer clubrecensies de
NL-magazines.

Onafhankelijk Georgië
danst in Den Haag

Operadagen Rotterdam
met oosterse première

Den Haag Georgië bestaat 20 jaar
en viert dat vanaf maandag drie
dagen in Den Haag. Met het dansensemble Rustavi in het Lucent
Danstheater en een foto-expo in
het Atrium. Georgische wijn proeven kan 24 mei in het Hilton.

Rotterdam Talloze topproducties
op operagebied zijn vanaf vrijdag
tien dagen lang te zien in de Maasstad. Met een recital van diva Anna
Antonacci en de première van de
opera Middle East over Yasser
Arafat versus Ehud Barak.

MOJO CONCERTS PRESENTS

AHOY ROTTERDAM

Wachten op je vlucht kan nu in de frisse buitenlucht.

Picknicken op Schiphol
Ecospot

#Airportpark

Uitrusten in comfortabele stoelen,
vogeltjes die ﬂuiten en vlinders die
voorbij ﬂadderen. Amsterdam is een
park rijker. Op Schiphol.
Nicky Cammaert
Amsterdam
V

Na de paspoortcontrole en voorbij de
obligatoire vliegveldwinkels neem je
de roltrap naar het nieuwe park dat
zich bevindt in Lounge 1, boven bij
de D-pier. Zodra je het groene landschap binnenstapt fluiten de vogels
en zie je door de bomen een paar
comfortabele zitzakken. De sfeer is
zo sereen dat bezoekers de neiging
hebben om te fluisteren. Dat heeft
waarschijnlijk ook te maken met de
mensen die rustig liggen te slapen op
de groene bankjes.
Het airportpark vormt een oase
van rust op het hectische vliegveld.
Het parkgevoel komt tot leven door

de vlinders die door de ruimte geprojecteerd worden en de subtiele geluiden die te horen zijn. Het geluid in
het park verloopt volgens een cyclus.
Zo zijn er vogelgeluiden, watergeluiden en het geluid van spelende kinderen. Dat klinkt misschien een beetje irritant maar dat is het absoluut
niet. Het enige nadeel is de uitwerking van de watergeluiden op je
blaas.
Naast de 130 jaar oude boom die
in het park staat bevindt zich een
kraampje waar toeristen, geheel toepasselijk, bloembollen en zaden
kunnen kopen. Leuk souvenirtje
voor het thuisfront. Verderop ligt een
café waar je een picknickmandje kan
vullen met parkvoedsel. De koffie is
fair trade, de broodjes zijn biologisch
en de sapjes vers.

Daglicht
Duurzaamheid is een terugkerende
factor in het meest bijzondere park
van Amsterdam. Afval wordt gescheiden in speciale prullenbakken en het
park wordt verlicht door daglicht dat
via speciale lichtbuizen naar binnen
wordt gebracht. Maar dat is niet alles.
Naast lekker luieren kan er in het park

ook gefietst worden. De prettige bijkomstigheid van een fietstochtje is
dat de fietsen energie opwekken waar
je mobiele telefoons mee op kan laden. Een schril contrast met de werkplekken die zich net buiten het park
bevinden waar in een snelle oogopslag al minstens drie stopcontacten
worden gespot.

Frisse lucht
Reizigers kunnen zelfs een luchtje
scheppen. Dat is vrij uniek. Over het
algemeen kun je voorbij de paspoortcontrole niet meer naar buiten. In het
airportpark bevindt zich een draaideur die naar een zogenaamd buitenterras leidt. De draaideur werkt niet
op elektriciteit, er is gewoon wat ouderwetse spierkracht nodig om de
deuren te laten draaien.
Het buitenterras is volledig bekleed met kunststof gras waarop een
enorme picknicktafel staat. Verder
staan er met klimop beklede designstoelen die ongeveer hetzelfde uitzicht bieden als het iets hoger gelegen
panoramadeck. Ideaal voor transferpassagiers die al uren in een muf
vliegtuig hebben gezeten en even willen genieten van de frisse lucht.

Coole goodies scoren in Chinatown
#Trend

AsiaStation.nl is een nieuw platform
dat koele Hollanders laat zien wat hip
is in Azië. Lijm die je oogleden aan elkaar plakt bijvoorbeeld.
Redactie lifestyle
Amsterdam
V

21 OKTOBER 2011
KAARTVERKOOP START A.S. VRIJDAG OM 10.00 UUR VIA
ENTREE: VANAF u 69 (EXCL. SERVICEKOSTEN). AANVANG: 20.00 UUR
G E T F I R S T Æ C C E S S TO T I C K E T S AT

GEORGEMICHAEL.COM

In de categorie bizarre beautyproducten: ooglijm. Koji Eye Talk plakt je
oogleden dubbel om je ogen groter te
laten lijken en is een absolute hit in
Azië, waar veel vrouwen balen van
hun niet-westerse oogopslag. Instructiefilmpjes op YouTube zijn niet
voor de gevoelige kijker. Je brengt de

witte lijm op als eyeliner, wacht tot-ie
doorzichtig wordt, duwt met behulp
van een bijgeleverd plastic tangetje je
ooglid naar binnen zodat de huid
vastplakt en voilà, een opener oog dat
zich makkelijker laat opmaken.
Op de site van nieuwe Amsterdamse trendstore Asia Station staat
meer waarvan wij nog nooit hadden
gehoord. Eetstokjes speciaal voor
kinderen (best logisch eigenlijk) of
wat te denken van een sojamelkmachine? Met dit ding, dat eruitziet als
een koffiezetapparaat, tover je zelf in
een kwartiertje sojabonen om in een
gezond lactosevrij drankje. De iDream1260 uit China is ook apart.

Deze futuristisch ogende helm belooft ontspanning door hoofdmassage, rustgevende muziek én een vibrerende bril.
Asia Station, deze week geopend
midden in Amsterdams Chinatown,
is een idee van Chiwah Chow. De
jonge trendspotter constateerde een
stijgende interesse van consumenten
in Aziatische culturen en producten
en droomde van een plek waar mensen goodies uit China, Taiwan, Japan,
Zuid-Korea, Indonesië, de Filippijnen en Vietnam konden kopen. Een
soort hippe oosterse wereldwinkel
waar je ook terecht kunt voor de beste
Bubble Tea-adresjes.

Festival aan de Werf

Indiestad Amsterdam

Krijg de kleren

Op het Utrechtse Festival aan de Werf zijn vaak al
theatervoorstellingen te zien van het zomerseizoen. Van 19 t/m 28 mei in de binnenstad.

Platenzaak Concerto werkt samen met Paradiso
en de Melkweg om de nieuwste indiebands te
laten zien dit weekend. www.indiestad.nl

Wie geen geld wiluitgeven aan nieuwe kleding:
zondag om 13.00 uur in Canvas, 7e verdieping
aan de Wibautstraat kun je kleren ruilen.

Madiwodo-actie:
€10,- korting op
sauna-dagentree!
U betaalt geen € 29,50 maar slechts € 19,50 p.p.
Op vertoon van deze bon ontvangt u € 10,- korting op sauna-dagentree. Maximaal 2 personen
per bon.De bon is geldig van ma 16 t/m do 19 mei en van ma 23 t/m do 26 mei 2011.Reserveren is noodzakelijk.Deze actie is niet geldig i.c.m.andere acties en arrangementen.

Happiness
●
●
●
●
●
●
●

Voordelig naar de sauna tijdens:
de Madiwodo-wellnessweken
van 16 t/m 26 mei 2011

Ontvangst met verse smoothie
Rondleiding
Gebruik van alle saunafaciliteiten van 10.00 - 23.30 uur
Gratis gebruik van douchegel,shampoo en scrubzout
Uitgebreid lunchbuffet
Deelname aan de Aufguss,een heerlijk opgietritueel
(o.b.v.beschikbaarheid)
Hamam Ontdekking - reistijd 30 minuten
Een van oorsprong Turks reinigingsritueel.
of
Ontspanningsmassage – reistijd 30 minuten
of
Facial Treatment Basic - reistijd 30 minuten
Een gezichtsbehandeling voor hem of haar

................................................................................. .

Arrangementsprijs

€ 67,50

p.p.

Het arrangement is geldig t/m 30 juni 2011.Reserveren is
noodzakelijk.De behandeling vindt plaats tussen 10.00 - 22.00 uur.
Prijswijzigingen,druk- en zetfouten voorbehouden.

Thermen Bussloo, Bloemenksweg 38, 7383 RN Voorst. Reserveer nu via www.thermenbussloo.nl of bel (055) 368 26 40

Na de treinreis verder fietsen?
Stap over op een OV-fiets!

Als het station niet uw eindbestemming is, kunt u gemakkelijk een OV-ﬁets huren op het station. Dat kan op 175 stations en bijvoorbeeld
ook op Terschelling en Texel. Voor ﬁetsvakanties adviseren wij u wel uw eigen ﬁets mee te nemen, maar anders stapt u overal makkelijk
en snel over op een OV-ﬁets. Als OV-ﬁetsabonnee huurt u een OV-ﬁets voor slechts € 3,- per dag. Zonder borg, legitimatie of formulieren.
Meer informatie op ov-ﬁets.nl.
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Nieuwe apparaten zijn beter te
vinden dan reparateurs.

Uit &Rondje
thuis
Randstad

Martine Postma Initiatiefneemster Repair Café

15

Repareren is
meestal gewoon
een puzzeltje.
FOTO’S: ALEXANDER
SCHIPPERS

Reparatieles tegen weggooien
#RepairCafe TU-studenten kunnen geen band meer plakken. Hoog tijd voor een reparatieploeg die terloops lesgeeft.
Marleen van Wesel
Delft
V

Anderhalf jaar geleden introduceerde
Martine Postma het Repair Café in
Amsterdam: een bijeenkomst waar je
je kapotte strijkijzer, bedlampje of
jurk mee naartoe neemt om te repareren samen met handige vrijwilligers.
Sinds januari van dit jaar breiden
de Repair Cafés zich uit over de rest
van het land. Ook voor de Technische
Universiteit Delft maakt de Repair
Bus een stop. Postma zelf, drie elektriciens, een naaister en een fietsenmaker wachten af wat de studenten
zullen meebrengen.
‘Van TU-studenten verwacht ik
best wat technisch inzicht, dus misschien hebben ze helemaal niet zoveel kapotte apparaten’, denkt elektricien Willem Bos. ‘Bovendien
hebben de meeste studenten waarschijnlijk geen strijkijzers en staafmixers.’

Er worden inderdaad niet veel huishoudelijke apparaten meegebracht,
maar des te meer fietsen. ‘Tja, wat
werkt er nog wél?’, kaatsen Bouwkundestudenten Donna Stam en Jasmijn
Kok terug op de vraag wat hun fietsen
mankeert. ‘De remmen blokkeren, er
zit een slag in het wiel en de ketting
valt er steeds af.’
De fietsenmaker legt de studenten
uit hoe ze de rem aan moeten draaien
en laat het ze vooral zelf proberen.
Want de bedoeling van het Repair
Café is niet dat je je apparaat inlevert,
maar dat je zelf leert hoe je het kunt
repareren. Bos: ‘Dat lijkt soms moeilijk, maar meestal is het gewoon een
puzzeltje.’

Geërfde schemerlamp
Milieujournaliste Postma begon de
Repair Cafés als een alternatief voor
het weggooien van kapotte spullen.
‘Ik geloof niet dat mensen zoveel
spullen bij het grofvuil zetten uit on-

wil. Nieuwe apparaten zijn nu eenmaal gemakkelijker te vinden dan
goede reparateurs.’
De bijeenkomsten werden meteen goed bezocht. Mensen brengen
vooral dierbare apparaten mee, zoals
een geërfde schemerlamp, maar ook
huishoudelijke apparaten en kleding.
Het meest gehavende apparaat dat
het team ooit weer aan de praat kreeg
was een antieke platenspeler. ‘De eigenaresse was ontzettend blij. Nu
kon ze haar David Bowie-platen weer
beluisteren.’
Ook ontving Postma enthousiaste
reacties uit andere steden. ‘Ik heb
toen een subsidie aangevraagd bij
Agentschap NL, van het ministerie
van Economische Zaken, Landbouw
en Innovatie, om de komende drie
jaar een landelijk Repairnetwerk op
te zetten.’ Met die subsidie helpt ze nu
andere steden op gang.
Vorige week is het eerste vaste Repair

Café geopend, in Amsterdam-Oost.
Vooralsnog zal de locatie niet dagelijks open zijn, vertelt Postma. ‘Maar
met een vaste ruimte waar standaard
gereedschap aanwezig is kunnen we
wel regelmatiger bijeenkomsten organiseren. Ook kan de ruimte dienen
als kantoor voor de stichting. En we
willen er experimenteren met een
helpdesk.’

Best simpel
Niet alleen studenten komen op het
Delftse Repair Café af. Een man in
pak laat de traptractor van zijn zoontje zien. ‘Voor vijf euro gekocht op
Koninginnedag, maar de laadschop
werkt helaas niet.’
De fietsenmaker helpt intussen
een studente die anoniem wil blijven
met het plakken van haar fietsband.
‘Ik wil liever niet in de krant als de
TU-studente die niet eens een band
kan plakken. Hoewel, nu kan ik het
wel. Het is eigenlijk best simpel.’

Genie Micha Wertheim

Ali B leest

Boerin zoekt molenaar

Misschien wel de cabaretier met het hoogste
IQ: Micha Wertheim staat woensdag 25 mei in
Oude Luxor en er zijn nog kaartjes!

Functioneel alfabeet Ali B leest in het
Rotterdamse Walhalla op zaterdagavond, maar
er is ook muziek op zijn eerste theatertour.

Getrouwde boerin zoekt de liefde bij een molenaar. Dat loopt slecht af. Messen in hennen speelt
het hele weekend in de Haagse Appelloods.
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De online-seks met Daan
is geweldig.

Uit & thuis

Het weer Vandaag en morgen

Wat buien en wat zon

t.w.v. € 395,-

Oude
Verbond

Iedereen wil stralend witte
tanden. Immers, een mond
met witte tanden is een schitterend gezicht én maakt een
onvergetelijke indruk.
WIT® bleekt je tanden op een
2
veilige en een deskundige
manier en dat in slechts één
uur. Zij zijn gevestigd in het centrum van Amsterdam,
Den Haag, Maastricht en Rotterdam. De gediplomeerde
mondhygiënistes maken je tanden met de veilige en professionele BriteSmile methode gemiddeld 9 tinten witter, met
uitschieters van maar liefst 14 tinten!

5
grote hit

aantekening

1
bitter
vocht
dagtekening

grootmoeder
los (van
4 zand)

Voor meer informatie: www.britesmile.nl, www.wit.nl, of tel: 0203304260

Fr. voegwoord
onderofficier
correct

WIN! VANDAAG:
Hotelbon Voucher t.w.v. À40,-.
Met de Hotelbon Voucher kan 3
nachten gratis worden overnacht
met 2 personen in ruim 3000
hotels in Europa. Informatie:
www.hotelbon.nl

Finland

6

3
4
6
5
2
1
3
3
1
6
4
5
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Om kans te maken op dag- of weekprijs belt u de gevonden cijfercombinatie uit de vakjes ABC door naar 09095010703 (À 0,60 p.g.). Of SMS “PERS -spatie- oplossing” naar

3553 (À 0,60 p.o.b. excl. de kosten voor het gebruik van uw mobiele

HELLAS

Zweeds raadsel
-G-L-P-C
PARABOOL
-D-CURVE
TOPHIT-M
-GAL-OMA
DATUM-ET
-D-SUOMI
FOUTLOOS

3
5
7
6
2
1
4
8
9

1
6
9
8
4
7
2
3
5

4
8
2
3
9
5
7
1
6

9
2
4
7
1
6
8
5
3

5
1
3
2
8
9
6
7
4

6
7
8
4
5
3
9
2
1

OPLOSSINGEN

BEL 0909-5010703 OF SMS NAAR: 3553
ZO DOET U MEE

2
5
3
1
6
4

6

1
2
4
6
3
5

5

6
3
2
5
4
1

4

T&O

3

5
4
1
3
2
6

2

Mini-sudoku

1

CRYPTOGRAM

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

Een BriteSmile behandeling van WIT®

klimplant

kromme
lijn
schaakterm

2
4
1
5
6
8
3
9
7

De meeste mannen zijn erg
duidelijk in hun oproep: een
‘zichzelf goed verzorgende, slanke, niet-rokende, avontuurlijke,
ﬁnancieel onafhankelijke, in het
bezit zijn van IQ en EQ en sportieve en eerlijke’ vrouw maakt de
meeste kans. Gelukkig mag ze
wel een ‘rugzakje’ hebben, mits
de zoekende man maar geen last
krijgt met de inhoud. Uiteraard
zijn ‘betrouwbaarheid en zorgzaam zijn, vrolijkheid, spontaniteit en levensgenieter‘ ook onontbeerlijke eigenschappen.
Mwah, ben zonder afspraak naar
de kapper geweest. Zou dat
avontuurlijk genoeg zijn?
Ik klik op het envelopje naast
zijn foto en schrijf: ‘Hoi Banjo,
Ik zoek nieuwe bestuurder die
tank weer vol gooit, ben altijd
van een oud mannetje geweest,
heb wel de nodige kilometers gemaakt maar trouw op tijd altijd
een beurt gehad.’

plaats in
Portugal
kortstondige regen

de zin
om te
lachen

8
3
5
9
7
4
1
6
2

B

Indon.
gerecht
wiskundige term

7
9
6
1
3
2
5
4
8

anjo65 zoekt: 1 vrouw, kleur
niet belangrijk, mag mening hebben, tot 44 jr., mag
in bezit zijn van rijbewijs en/ of
kind(eren), mag al van het leven
genoten hebben en hoeft wat mij
betreft niet altijd binnen gestaan
te hebben.
Ik moet lachen als ik deze oproep lees. Bob, één van de vier
mannen waar ik nu mee mail, is
ook zo’n grapjas. Zijn oneliners
zijn hilarisch en als ik in een dip
zit schrijf ik hem als eerste.
Heel anders is Bart. Duidelijk
een stuk ouder en serieuzer. Als
ik weer eens gezeur op mijn
werk heb kan ik heerlijk bij hem
ontladen en advies vragen. Dan
gaat mijn eerste mail naar hem.
Robbie is eigenlijk niks aan,
een grote betweter. Als ik ongesteld ben en tegen iemand aan
wil schoppen is hij mijn nummer
één. Discussies van twee uur
lang zijn dan geen uitzondering.
En als ik seks wil mail ik Daan.
Ik heb hem nog nooit ontmoet
maar de online-seks is geweldig.
Met wat ondeugende voorstellen, vieze woorden en veel fantasie is het niet van echt te onderscheiden. Maar waar blijft dan
toch die ene speciale man bij wie
ik dat allemáál kan? Waarom heb
ik vier virtuele kerels nodig om
aan mijn trekken te komen?

WIN! DEZE WEEK:

ZWEEDS RAADSEL:

GEBAKKEN
A---L-RSPRUITEN
T-A-M--VIS-RŸST
R-P-E-COLIEKOEK
U-N---NWEGWEZEN

Banjo65 zoekt...

Cryptogram

Lezerscolumn Henriët Veerman

Henriët Veerman

Sudoku
(vorige week
donderdag)

16

telefoon). De lijst met winnaars staat op
www.puzzelland.com/depers

© Puzzelland/Leen Groeneveld

1
Horizontaal:
1. Met zulke peren blijf je zitten (8); 4. Het
voedsel van de kinderen (8); 6. Gezond dier
(3); 7. Gaat niet naar beneden voor het
4
gerecht (4); 9. Dom baksel (8); 10. De essentie van een straat geeft niet thuis (8).

2

SUDOKU  

3

4

5

6
Verticaal:
1. Komt zij op bezoek of juist niet? (9);
2. Opkomende veerkracht? (7); 3. Voor wie
het toekomt (3); 5. Het wordt fijn als er snel 9
voor geld wordt gezorgd (7); 8. In de film
maakt men openlijk ruzie (5).
10

9
7

6
4 5

8

8
7

2

A

5
2
1

2
4 8
9
2

1 7 B 3
6
6
5 8
1
3 1
6
2
8 4
7
3 C

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

A

B

C

Selectie geplande OV-verstoringen:
Amsterdam (bus)
T/m 20 mei: GVBlijn 363. Halte Molenwijk vervalt.
Amsterdam (tram)
T/m 5 augustus: GVBlijnen 1, 2, 5, 13 en
17. Halte Nieuwezijds Kolk vervalt.
Krimpen aan den IJssel (bus)
T/m 22 mei: Connexxionlijnen 193, 195,
292 en 295. Krimpenerhout vervalt.
Haarlem (bus)
T/m 10 juni: Connexxionlijn 90. Muntersln, Edisonstr,
Schouwtjespln en Uit
den Bosstr vervallen.

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

Morgen

De dag begint met bewolking en
lichte regen. Vanuit het noordwesten wordt het droog. In het westen
breekt lokaal de zon door. In Limburg blijft het bewolkt en kan een
regen- of onweersbui ontstaan. Het
wordt 15 tot 19 graden.

Na een frisse nacht, met lokaal een
mistbank, zien we de zon. Het zuidoosten moet rekening houden met
een plaatselijke regenbui. De wind
is zwak en veranderlijk. Het wordt
17 graden in het westen en 21 of 22
graden in het oosten.
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‘Ik ben alleen zo bang voor
het vallen in het peloton.’

17

Mama Weylandt Vorig jaar tijdens Parijs-Roubaix

‘We weten niet hoe
het nu verder moet’
#Begrafenis

De verongelukte wielrenner Wouter
Weylandt is gisteren in Gent begraven. ‘De pijn is niet te dragen.’.
Dominique Elshout
Gent
V

Onder het beeld van Johannes in de
Gentse Sint Pieterskerk staat uitleg
over het leven van de heilige. ‘Dronk
schadeloos een beker gif (serpentenkop).’ De gifbekers die hier vandaag
worden leeggedronken door familie
en vrienden van Wouter Weylandt,
zijn zo schadeloos niet. Eerder onverteerbaar. Zijn ‘vake’ en ‘moeke’, op
het gedachtenisprentje: ‘Wij weten
niet hoe het verder moet. De pijn is
niet te dragen.’
In de kerk kan het publiek, voor de
uitvaartdienst, een groet brengen aan
de witte doodskist, geflankeerd door
foto’s van Weylandt, een levenslustige, flamboyante sportman. Tikkeltje
arrogant, op en top verzorgd, showman, familieman. Vorige week maandag maakte hij een val in de Ronde
van Italië, zo hard dat hij niet meer
opstond. De dood kwam op slag.
Veel prominenten uit de Vlaamse
wielerwereld hebben de gang naar de
kerk gemaakt. Tom Boonen is er, Johan Museeuw, Peter van Petegem;
drie meervoudige winnaars van de
Ronde van Vlaanderen. Ook Weylandts ploeggenoten Fabian Cancellara, Fränk Schleck en de Nederlanders Joost Posthuma en Tom
Stamsnijder zijn present. Angelo Zomegnan, de baas van de Ronde van
Italië, liet gisteren zijn koers de koers
en reisde af naar het Sint Pietersplein.

Uit het Noord-Brabantse dorpje
Made is wielerfotograaf Henk Theuns
naar Gent gekomen. Theuns sprak
vorig jaar tijdens de klassieker ParijsRoubaix lang met een aardig echtpaar. Oudere mensen die zich in de
berm van een strook lelijke kasseien
hadden geposteerd.
‘Gewone werkmensen’, zegt
Theuns. Het waren de ouders van
Wouter Weylandt. Ze genoten van het
succes van hun zoon, die bezig was
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Rugnummer
Het rugnummer tijdens Weylandts fatale val zal in de Giro
nooit meer worden gebruikt.

een goede beroepswielrenner te worden. Alleen had moeder Weylandt
wel drie keer verwezen naar het gevaar in de wielrennerij. ‘Ik ben zo
bang voor het vallen.’
Tijdens de dienst gisteren sprak
Elke, de zus van Wouter Weylandt. Ze
had het over haar kleine broertje, dat
vroeger op een fietsje Tour de France
speelde. ‘Ook toen ging dat gepaard
met spectaculaire valpartijen.’ Weylandt zette de buurt op zijn kop, als
‘grootste deugniet van Gent en omstreken.’
An-Sophie, de zwangere partner van

Weylandt, liet een van haar vriendinnen namens haar het woord voeren.
Ze liet doorschemeren dat haar Wouter het soms niet meer zag zitten, het
harde leven van een wielerprof. Bekend is dat Weylandt het erg moeilijk
had met het overlijden van zijn trainingsmaat Frederiek Nolf, twee jaar
geleden in zijn slaap tijdens de ronde
van Qatar.

Speelsheid
In september hoopt An-Sophie te bevallen van een dochter. ‘Ik hoop dat
ik jouw lach bij haar zal terugvinden,
net als jouw speelsheid.’
Zo’n tweeduizend mensen op het
Sint Pietersplein keken naar beelden
van de dienst binnen, op een groot
scherm. Normaal gesproken wordt
het wielrennen op deze plek gevierd,
als het peloton zich in beweging zet
voor de start van de eerste wedstrijd
in het Vlaamse seizoen, de Omloop
Het Nieuwsblad.
Nu klinkt er een spontaan sereen
applaus als vrienden van Weylandt
de kist naar buiten dragen. Dat gebeurt nadat er eerst opzwepende
popmuziek door de kerk heeft gegalmd, de muziek die Weylandt gebruikte om zich op te peppen voor
wedstrijden en trainingen.
Over een van die trainingen vertelde Weylandts vriend en collega Iljo
Keisse. Een week voor de Ronde van
Italië hadden ze samen vijf uur lang
door de Ardennen gereden, in de
stromende regen. Weylandt had niet
gedacht aan schuilen, hij wilde door.
En in de Ronde van Italië won de
Fransman John Gadret de etappe van
gisteren.

Een treﬀer van Falcao bezorgde FC Porto de Europa League. REUTERS

Droomseizoen
eindigt met titel
#EuropaLeague

Daarom torste FC Porto gisteren
een loodzware favorietenrol met
zich mee in Dublin. De tweevoudig Champions League-winnaar
en 25-voudig landskampioen kon
alleen falen tegen Braga wiens
beste prestatie in de clubgeschiedenis een tweede plaats in de competitie was.
De enige wapens die het kleine
Braga in de eerste helft leek te hebben, waren de messen die in de
voetbalschoenen van de spelers

verstopt leken te zitten. Met keiharde charges probeerde de outsider het spel van FC Porto te ontregelen. Het paste ook wel een beetje
bij de manier waarop Braga dit
seizoen tot de Europa League-finale is doorgedrongen: met hard
werken binnen een sterk collectief.
Het strijdplan leek tegen FC
Porto bijna een helft goed te gaan,
maar kon één minuut voor de rust
ook weer worden opgeborgen.
Falcao kopte een fraaie voorzet
van Freddy Guarín feilloos achter
doelman Artur en zette zijn ploeg
op een verdiende voorsprong.
Niettemin bleef Braga ook in
de tweede helft hoop houden op
een goed resultaat. Het vocht als
het kleinere broertje dat zich voor
de laatste keer moest bewijzen tijdens een potje straatvoetbal. Die
inzet werd meteen na rust bijna
beloond. Invaller Mossoró had
moeten scoren toen hij opeens helemaal alleen voor doelman Helton verscheen. Hij miste de kalmte
om doeltreffend te zijn en raakte
de benen van de sluitpost.
De kans leek Braga wél te helpen in het vinden van wat extra
zelfvertrouwen. De ploeg trok wat
meer naar voren, bleek tegen de
individuele sterren van FC Porto
ook een beter team te hebben.
Tien minuten voor tijd had Braga
zelfs meer doelpogingen achter
zijn naam staan dan de torenhoge
favoriet. Toch was de kans van
Mossoró de enige echte mogelijkheid op een gelijkmaker.
FC Porto hield stand, zonder in
Dublin de status van droomploeg
in zijn geheel waar te maken.

Janssen en Ajax voeren
eerste gesprek in Arena

Veel vraag naar kaarten
bij de landskampioen

Amsterdam Theo Janssen heeft
gisteren een gesprek gehad met
een delegatie van Ajax. De bijeenkomst vond plaats in de Arena.
Trainer Frank de Boer van de
landskampioen uit Amsterdam
liet maandag weten Janssen graag
aan zijn selectie te willen toevoegen. De middenvelder mag voor
drie miljoen euro weg bij FC
Twente.

Amsterdam Volgens Ajax heeft het
behalen van het kampioenschap
afgelopen zondag tot een ‘ware
hype’ onder de supporters geleid.
Inmiddels is er een wachtlijst voor
seizoenkaarten ontstaan. Ook de
verkoop van businessseats en skyboxen is de laatste paar dagen
enorm aangetrokken. Verder is er
een grote vraag naar shirts en andere artikelen met de derde ster.

FC Porto sloot zijn prachtjaar af
met de winst van de Europa
League. De Portguese kampioen
was met 1-0 te sterk voor SC Braga.
Redactie sport
Amsterdam
V

Kijk naar de cijfers van FC Porto
vóór de Europa League-finale en
zie meteen het prachtjaar van de
Portugese kampioen. In 52 wedstrijden maakte het team van
coach André Villas-Boas liefst 130
doelpunten, waarvan er 66 voor
rekening werden genomen door
het aanvalsduo Hulk en Falcao.
Op 3 april, vijf speeldagen voor
het einde van de Primeira Liga
kroonde FC Porto zich al tot kampioen. De teller stond toen op 27
overwinningen en drie gelijke spelen, terwijl er ook nog eens een
reeks van zestien opeenvolgende
zeges bij zat. Ter vergelijking: de
tegenstander van gisteren, SC Braga, eindigde in de Portugese competitie op een vierde plek met
liefst 38 punten achterstand.

Loodzwaar

De indrukwekkende uitvaartdienst van Wouter Weylandt. TIM DE WAELE

‘PSV wil Assaidi’

Boymans gewild

Willem II trekt scout aan

De geruchtenmachine staat vlak na het seizoen
alweer aan. PSV zou Oussama Assaidi willen aantrekken als Balázs Dzsudzsák naar Rusland gaat.

VVV-spits Ruud Boymans is hot property op de
transfermarkt. ADO Den Haag en NAC Breda
willen hem inlijven.

Willem II heeft eerst maar eens een scout aangetrokken om de missers uit het verleden niet wéér
te maken. Piet de Visser gaat de club helpen.
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De wijze waarop ze op en neer
bewogen was heel apart.

Sport

Het is alsof de dames weten dat een slechte prestatie bij thuiskomst resulteert in een publieke steniging. PRO SHOTS

Sombere Noord-Koreaanse
vrouwen weigeren een lach
#Vrouwenvoetbal

Het Noord-Koreaanse vrouwenelftal
was in Nederland. Grote leider Kim
Jong-il was de enige die kon lachen.
Fokko Ebbens
Venlo
V

Een Noord-Koreaanse official wandelt met een sombere blik door de
catacomben van De Koel. Op zijn
borst prijkt een speldje met daarop
een afbeelding van Kim Jong-il, de
grote leider van de Noord-Koreanen.
In zijn rechterhand heeft hij een witte
plastic zak. Aangekomen bij de organisatie begint hij te rommelen in zijn
zakje. Hij tovert een vlag en een cd
met het volkslied omhoog. Een vragende blik. Weet de organisatie zeker
dat het beschikt over vlag en volkslied
van het juiste Korea?
Noord-Korea – voer voor de fantasie. Enige overgebleven stalinistische
mogendheid ter wereld. Land dat
sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in isolement leeft. Niemand mag er in. Niemand mag er uit.
Maar er is één bevolkingsgroep die
wel buiten de landsgrenzen kijkt. Het
zijn de topsporters. Afgelopen zomer
bijvoorbeeld, toen de voetballers van
Noord-Korea deelnamen aan het WK
in Zuid-Afrika. Een succes was het
niet.

De Noord-Koreanen haalden vooral
het nieuws met de bizarre incidenten
die zich tijdens en na het eindtoernooi voordeden. Zo probeerden vier
spelers te vluchten. Tevergeefs. Bij terugkomst in het vaderland werd de
selectie op een podium in hoofdstad
Pyongyang gezet. Waarna het volk de
spelers kon bekogelen met tomaten
en andere rotte vruchten. En de staat
wees coach Kim Jong-hun aan als
grootste zondebok. Hij diende zich te
melden bij een strafkamp.
Tenminste, dit zijn de verhalen die
anonieme bronnen de wereld in slingerden. Omdat voetbalbond en staat
niets bevestigen, noch ontkennen,
blijven de gebeurtenissen in het stalinistische land de fantasie prikkelen.

Het volk blij maken
Deze zomer moeten de voetbalsters
van Noord-Korea het volk blij maken. Zij nemen deel aan het WK in
Duitsland en in het kader van dat
toernooi streken ze gisteren neer in
Venlo voor een oefeninterland tegen
Oranje (1-1).
In Limburg zullen ze de komst van
de Aziaten niet snel vergeten. Enkele
medewerkers van VVV keken een dag
voor de wedstrijd vol verbazing naar
de training van bondscoach Kim
Kwang Min. Een opdrukoefening
hadden ze wel vaker gezien. Maar de

volledig synchrone wijze waarop de
Koreaanse dames op en neer bewogen was wel heel apart. Een dag later
tonen de Noord-Koreanen opnieuw
aan dat het met de discipline wel
goed zit. Eén voor één stappen ze de
bus uit. Eerst de technische staf. Zonder glimlach. Daarna de medische
staf. Zonder glimlach. En tot slot de
speelster. Zonder glimlach.
Het is misschien een geinig gezicht, die strak opgevoede vrouwen.
Maar het dameselftal van NoordKorea behoort wel degelijk tot de betere landen van de wereld. Met dank
aan het sportprogramma van de
Noord-Koreaanse staat. Talentvolle
speelsters worden vanaf jonge leeftijd
onderworpen aan een strak sportprogramma. Op latere leeftijd staat diezelfde staat garant voor het inkomen
van de speelsters. Het maakt van de
Noord-Koreaanse dames professionals in een wereld die gedomineerd
wordt door semi-professionalisme.
Ondanks dit succesje kan er bij de
Noord-Koreanen ook voor, tijdens en
na de warming-up geen glimlach af.
Ja, Kim Jong-il lacht vanaf zijn speldje de wereld toe. Maar de speelsters
bewegen somber – en wederom opvallend synchroon – over het veld.
Het is alsof ze weten dat een slechte
prestatie op het WK bij thuiskomst
resulteert in een publieke steniging.

Krajicek rekent in Parijs
af met Chinese

Olympische vlam is
alleen voor de Britten

Parijs Michaëlla Krajicek heeft gisteren de tweede ronde bereikt bij
de kwalificaties voor Roland Garros. De Nederlandse tennisster
was in drie sets te sterk voor Han
Xinyun: 6-4 3-6 6-2. Krajicek had
ruim twee uur nodig om zich te
ontdoen van de Chinese. Krajicek
strandde vorig jaar in de derde en
laatste kwalificatieronde op het
Parijse gravel.

Londen De olympische vlam van
2012 zal naar alle uithoeken van
Groot-Brittannië worden gebracht. Dat maakte de commissie
die de Olympische Spelen in Londen organiseert, gisteren bekend.
Hoewel de fakkel voorheen de
hele wereld werd overgedragen,
krijgen dit keer alleen de Britten de
vlam te zien. De commissie maakte ruim 74 locaties bekend.

McEnroe roemt fraaie
reeks van Djokovic

Nesta begint aan tiende
seizoen bij AC Milan

Londen John McEnroe vindt de zegereeks van Novak Djokovic indrukwekkender dan zijn seizoensstart in 1984. Het record van de
Amerikaan die destijds het jaar
begon met 42 overwinningen op
rij, wordt momenteel aangevallen
door de Serviër. Djokovic staat al
op 37. ‘Door de hoeveelheid concurrentie en fysieke inspanning is
zijn reeks veel knapper.’

Milaan In navolging van Mark van
Bommel heeft ook Alessandro Nesta zijn contract bij AC Milan met
een jaar verlengd. De 35-jarige verdediger begint volgend seizoen
aan zijn tiende jaar in dienst van
de Milanezen. Milan verlengde
eerder al de verbintenissen van
Thiago Silva en reservedoelman
Flavio Roma. Clarence Seedorf is
nog met de club in gesprek.

Citaat

‘Ik had twijfels over Luis
Suárez. In het verleden
hebben spelers uit Nederland hun problemen gehad
in de Premier League.’
Robbie Fowler Op Liverpool FC TV

Groningen wil zonder
Matavz revanche

Veldrijder wint zware
etappe in Giro d’Italia

Groningen FC Groningen moet
het in de eerste wedstrijd tijdens
de play offs voor Europees voetbal
stellen zonder Tim Matavz. De
aanvaller is nog niet hersteld van
een aantal blessures. Trainer Pieter
Huistra wil tegen Heracles Almelo
revanche. In de competitie wonnen de tukkers tweemaal. ‘We hebben iets recht te zetten. De uitwedstrijd was misschien wel onze
slechtste wedstrijd van het jaar.’

Castelfidardo John Gadret heeft
gisteren de elfde etappe in de Ronde van Italië op zijn naam geschreven. De Franse wielrenner, bekend
uit het veldrijden, bleef in een
spannende finale met pittige beklimmingen de concurrentie net
voor. Joaquin Rodriguez moest in
de sprint zijn meerdere in Gadret
erkennen. De Spanjaard Alberto
Contador blijft in het bezit van de
roze leiderstrui.

DE KROON Service- en schoonmaakdiensten.

Zoekt Enthousiaste Vakantiekrachten.
die voor ons in de periode juni tot september willen werken.
Diverse werktijden en locaties.
Lijkt dit jou leuk vakantiewerk neem dan z.s.m. contact met ons op.
Tijdens kantooruren: 030-2427200, reageer via WWW.DEKROON.COM
of personeel@dekroon.com

Gekkenwerk

Ieder zijn eigen ambitie

Opa Bert

Zaterdag dalen de wielrenners in de Giro de
gevaarlijke Monte Crostis af. Er zijn matrassen en
vangnetten geplaatst.

Mark Verkuijl had een aanbieding van Ajax op
zak, maar heeft ervoor gekozen om het
vrouwenelftal van FC Utrecht te blijven coachen.

Bert van Marwijk zou overwegen om te stoppen
met werken als hij daardoor meer tijd met zijn
kleinkinderen kan doorbrengen, zegt hij in VI.
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We leggen het werk pas neer
als de spijker erin zit.

Sport

Cor Tol Bestuurslid FC Volendam
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De Palestijnen van de voetbalwereld
#FCVolendam Ook dit jaar maakt FC Volendam, met maar liefst zes spelers uit eigen dorp in de A-selectie, weer kans op
promotie naar de eredivisie. Succes zit de Volendammers in de genen. Maar wat is het geheim van het vissersdorp?

Iwan Tol
Volendam
V

Eigenlijk kan het helemaal niet. Een
voetbalclub uit een dorp van 22.000
inwoners, met een begroting van vier
miljoen, zonder een suikeroom of
een groot achterland, die kans maakt
op promotie naar de eredivisie. En
tóch gebeurt het in Volendam. De
vraag is: hoe kan dat?
Als iemand daarop het antwoord
weet, dan is het Cor Tol wel. De geboren en getogen Volendammer is bestuurslid van de plaatselijke voetbalclub en staat al 41 jaar voor de klas als
docent maatschappijleer op het Don
Bosco College in Volendam. In het
dorp kent iedereen Tol en Tol kent
iedereen.
Volgens hem is het antwoord op
die vraag niet zo heel moeilijk. ‘Volendammers beschikken over een
bijzonder hoge arbeidsmoraal. Onze
successen zijn het resultaat van keihard werken.’ Hij wijst graag op het
lage werkeloosheidspercentage in
Volendam of op het hoge aantal
zzp’ers in het dorp. Elke morgen vertrekt een stoet aan busjes van bouwbedrijven richting Amsterdam en
omstreken. Tol: ‘Wat een Volendam-

mer doet, dat doet-ie goed. En anders
niet.’ De voetballers en zangers zijn
een exponent van die instelling.
Graag vertelt Tol de anekdote over
speelgoedmagnaat Bart Smit uit Volendam. Die dacht een paar jaar geleden dat het misschien handiger was
om het magazijn te verplaatsen naar
het midden van het land. Totdat de
Sinterklaastijd aanbrak. Tol: ‘Bleken
al die mensen daar om vijf uur hun
werk neer te leggen. Dat is ondenkbaar hier. Binnen drie maanden was
hij terug. Volendammers zullen
nooit de hamer om vijf uur neerleggen als de spijker er nog niet inzit.’

Topvoetballers
Sinds de invoering van het betaald
voetbal heeft Volendam al 25 jaar in
de eredivisie gespeeld. Negen keer
degradeerde de ploeg weer; het dankt
er zijn bijnaam ‘De Heen en Weer’
aan. In de loop der jaren leverde FC
Volendam tal van topvoetballers en
internationals af, van Gerrie en
Arnold Mühren tot Wim Jonk. Van de
huidige A-selectie komen zes spelers
uit het eigen dorp. Volgend jaar zijn
dat er acht.
Ook oud-toparbiter Jan Keizer
komt er vandaan. Volgens hem zit het

harde werken de Volendammers in
de genen. ‘Volendammers werken
ook door als de baas niet kijkt.’ En dat
hoeft allemaal niet per se volgens de
regels, voegt hij er aan toe. ‘Hier zeggen ze: voor een zwarte euro moet je
net zo hard werken als voor een witte.’
Om de oorsprong van het succes
van Volendam te duiden, grijpt Tol
terug naar de verre geschiedenis van
het dorp, naar de Reformatie, die volledig aan Volendam voorbijging. Zodoende is het vissersdorp een roomskatholieke enclave midden in een
protestant land. Tol: ‘Ze wilden de
paapsen onderdrukken, zoals dat
heette. Er werd zelfs een protestantse
kerk gebouwd hier. Toen kreeg je een
innerlijk verzet dat je nu ook bij Palestijnen nog ziet. Dat zit diep bij de
Volendammers. Het zit in elke vezel,
en dat krijg je er niet uit.’
Die enorme geldingsdrang heeft
ook zijn schaduwkanten. Het is nooit
goed genoeg. Voormalig trainer Frans
Adelaar zegt: ‘Ik heb een fantastische
tijd gehad in Volendam. Maar dat
kwam ook doordat ik drie assistenten
uit het dorp had. Als er gezeik was,
hadden zij dat al in de kiem gesmoord. Volendammers hebben allemaal een stem als een marktkoop-

man. Als ze aan de overkant van de
tribune fluisterden, hoorde ik het op
de bank.’
Beroemd is het verhaal van Dick
de Boer. Hij woont zo dicht bij het
stadion dat als de lichtmasten zouden vallen, zijn huis zou worden verpulverd. Zijn periode als hoofdtrainer van FC Volendam liep echter uit
op een nachtmerrie. Het dorp hield
hem verantwoordelijk voor de slechte resultaten. Zijn huis werd in brand
gestoken, vuilnis in zijn tuin gestort,
zijn auto beklad en zijn zoon in elkaar geslagen.

Gemopper
Volendam is een apart dorp. Door de
geïsoleerde ligging raakten in de loop
der eeuwen eigen wetten en gebruiken in zwang; die worden tot op de
dag van vandaag door de inwoners
bewaakt. Niet voor niets verzuchtte
voormalig trainer Henk Wisman ooit
dat hij blij was dat hij aan het einde
van zijn werkdag bij de rotonde aan
de rand van het dorp de derde afslag
kon nemen. Weg het dorp uit. Weg
van het gemopper.
Tol schudt zijn hoofd als de geslotenheid van het dorp ter sprake komt.
‘Ik was perschef toen De Boer hier

werkte. Wat hem overkwam, was het
werk van een kleine groep. Door er
telkens opnieuw bij stil te staan,
maakt hij het erger dan het misschien
was. Laat hij zijn rug rechten, net zoals Jan Veerman van Het Hemeltje.
Na de nieuwjaarsbrand vroegen ze
mij in een interview: moet Veerman
nu het dorp uit? Mijn antwoord was:
‘Nee, die man doet morgen gewoon
zijn boodschappen hier’. Het is gebeurd, hoe erg ook. We blijven niet
haatdragend. Het is voorbij. Maar ze
moeten er niet steeds weer zelf over
beginnen. Zo is het met De Boer ook.
We willen in Volendam altijd vooruitkijken.’
Vanavond speelt de club in eigen
huis de heenwedstrijd tegen VVVVenlo in de nacompetitie. Mocht FC
Volendam promoveren, dan zal de
club geen onverantwoorde risico’s
nemen om op het hoogste niveau te
blijven. ‘Het andere Oranje’ zit in de
veilige categorie 3 van de KNVB en
wil dat graag zo houden. Het knusse
stadion wordt stapje voor stapje gerenoveerd – door Volendamse bouwbedrijven uiteraard. Tol: ‘Want waarom zouden we het anderen laten
doen als we het zelf het beste kunnen?’

In blijde verwachting

Veeleisend

Sh*t

Felicitaties aan Liverpool-ster Steven Gerrard en
zijn vrouw Alex Curran. Zij verwachten hun derde
kindje. Het was niet gepland.

Venus Williams heeft zich afgemeld voor het
WTA-toernooi in Brussel. De organisatie is blij,
want de ster eiste drie luxe suites in een hotel.

Mario Balotelli wordt niet meer om een reactie
gevraagd op de Britse tv. Op de vraag hoe hij zich
voelde, zei hij eerder: ‘Het hele seizoen was shit’.

VERWACHT VANAF SEPTEMBER
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