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In Engeland en Italië kan het, in 
Nederland blijkt een atheïstische 
campagne op de bus niet moge-
lijk. CBS Outdoor, dat de reclames 
verzorgt, wil het niet . Humanis-
ten alhier wijken uit naar elektri-
citeitskastjes, met de tekst:

‘Er is waarschijnlijk geen god
Durf zelf te denken
En geniet van dit leven!’

Oranje kwam in de oefenwed-
strijd tegen Tunesië niet verder 
dan 1-1. Doelman Maarten Steke-
lenburg ging de fout in bij de te-
gentreff er. Uit alle statistieken 
blijkt dat de Ajax-keeper geen 
succes heeft in Oranje. De bonds-
coach moet Edwin van der Sar 
maar weer eens bellen.

Baby’s eten 
de crisis weg
Danone (voorheen 
Numico) had een 
topjaar

IN BUSINESSSPORT

Oranje mist 
Van der Sar

Adviseur Wouter Korving van 
Rebel legt uit dat presteren be-
langrijker is dan imago. Pagina 11.

‘Het geeft 
niks als de 
klanten 
ons eikels 
vinden’

IN BUSINESS NL

Goddelozen 
missen de bus
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Gerrit Zalm heeft bestuurders ge-
vonden die zijn staatsbank ABN 
Amro grondig moeten verbouwen. 
Waar? Bij die staatsbank zelf.

Sylvia Marmelstein
Mathijs Rotteveel
AMSTERDAM...
De afdelingen communicatie  bij 

ABN Amro en Fortis Bank Neder-

land zijn druk in de weer met het 

regelen van televisieschermen. 

Daarop kunnen de 30.000 bank-

werknemers volgende week van 

achter hun bureau volgen hoe hun 

baas Gerrit Zalm de nieuwe leiders 

van de staatsbank aan hen voor-

stelt.

Zalm is zo goed als klaar met de 

zoektocht die hij eind vorig jaar is 

begonnen. Hij heeft bestuurders ge-

vonden voor zijn zogenoemde tran-

sitieteam, dat na het voorstellings-

rondje meteen aan de slag moet om 

van de ABN Amro en Fortis Bank 

Nederland één grote sterke Neder-

landse staatsbank te maken. Het is 

de bedoeling dat het transitieteam 

later dit jaar de nieuwe raad van be-

stuur vormt.

Bestuursstoelen

‘Om die plek te veroveren, hebben 

bestuurders en bankmedewerkers 

de afgelopen maand een felle strijd 

gevoerd. ABN Amro en Fortis  wil-

den allebei zoveel mogelijk eigen 

mensen op de bestuursstoelen’, zegt 

een ingewijde. Dat was een laatste 

stuiptrekking na de stoelendans die 

er de afgelopen anderhalf jaar is ge-

weest. Eerst nam Fortis ABN Amro 

over en dreigden veel mooie banen 

naar Fortis-bestuurders te gaan. Ver-

volgens nationaliseerde minister Bos  

ABN Amro inclusief Fortis Neder-

land. ‘Daardoor roken de mensen 

van ABN Amro weer kansen om de 

meeste topfuncties te claimen.’

Het resultaat: de nieuwe bestuurders 

zijn een mix van beide banken. In het 

team komen drie huidige directiele-

den van ABN Amro: Chris Vogelzang, 

Wietse Reehoorn en Johan van Hall. 

Vanuit Fortis komt in ieder geval de 

huidige voorzitter van de raad van 

bestuur, Jan van Rutte, in het team, 

zeggen verschillende bronnen die 

dicht bij Zalm zitten.

Er is er nog één stoel vrij. Fortis 

claimt deze voor hun directeur retail 
Jeanine Helthuis. Dat lijkt niet te luk-

ken.

ABN Amro  Deftige bankiers geweerd

Zalm werft  
vernieuwers 
in eigen huis

Eerst dreigden veel 
mooie banen naar 
de Belgen te gaan. 
Nu niet meer.

Lees verder op pagina 3

Armoedzaaiers in 
de VS worstelen 
zich een weg 
omhoog.

6

PERSPECTIEF

Vechtsport
voor sukkels

Lees meer op pagina 20

Pottenbakken?
                              geeft antwoord op pagina 18
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Donderdag
Februari 2009

Banned from
the Netherlands!

Geert Wilders is niet welkom in Groot-Brittannië . 
Als we zo beginnen: De Pers weet ook nog wel wat 

Britten die we hier liever niet zien. 
   Lees verder op pagina 2
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Argus Sneller afrijden door wegwerken wachtlijsten CBR

Peter Middendorp doet als 
schrijver/journalist dagelijks verslag 
van zijn belevenissen in Den Haag.

Nijmegen gaat de tweedeling in het 
onderwijs aanpakken door ouders te 
dwingen kinderen in hun eigen wijk 
naar de basisschool te sturen. De 
Tweede Kamer omarmt de maatregel.

Nijmegen wil voorkomen dat po-
pulaire, witte basisscholen uit hun 
voegen barsten terwijl zwarte scho-
len leeglopen. Met een bindend 
schooladvies wordt de vlucht naar 
witte scholen tegengegaan, zodat de 
concentratie allochtone leerlingen die 
achterblijft relatief klein blijft.
‘De scholen hebben onderling afspra-

ken gemaakt’, zei Tweede Kamerlid 
Jan Jacob van Dijk van het CDA giste-
ren. Ook de  PvdA steunt het plan.

De PVV en de SGP zijn tegen. Vol-
gens de partijen tast het bindend ad-
vies de vrijheid van onderwijs aan. 

Als hun kind bijna drie jaar is, 
moeten ouders zich melden bij een 
digitaal loket. Na invoering van de ge-
gevens biedt de computer keus uit 
drie scholen in de wijk. Ouders mo-
gen drie scholen buiten hun buurt op-
geven, maar als die volzitten, moet 
hun kroost naar een andere school.

Nijmegen

STRIJD TEGEN ZWARTE SCHOOL

Toch weer hergebruiken?
De IJzeren Rijn-goederenspoorlijn tussen 

Antwerpen en Duitsland is mogelijk te vroeg 
afgeschreven, aldus Eurlings (Verkeer).

Gaswolk van zwavelzuur 
In Herten (Limbrug) lekte een vrachtwagen 

zwavelzuur. Met een waterscherm bescherm- 
de de brandweer de buurt tegen giftig gas.

...
PETER
MIDDENDORP

O
m kwart over zeven schijn je 
Agnes Kant in mijn sport-
school aan de Marktstraat te 

kunnen tegenkomen. Verder zie je 
er geen mensen van het Binnenhof. 
Tot een paar dagen geleden dan, 
want sinds die tijd zie ik Frank Ver-
meulen geregeld op de loopband 
aan het werk. Aan Frank Vermeulen 
kleeft een verhaal.

Vermeulen was chef van de 
Haagse redactie van NRC Handels-
blad. Er kwam een nieuwe chef, 
maar Vermeulen wilde niet vetrek-
ken, al liep hij de nieuwe chef dan 
voor de voeten. Daarom mocht hij 
zijn zegje voortaan op het internet 
doen, in een Politblog, en kreeg hij 
een bureau op de zolder van de re-
dactie. 

Dit alles volgens de verhalen.
Nu komt het gedocumenteerde 

gedeelte: Vermeulens zoontje be-
dreigde Wilders met de dood. Ver-
meulen vroeg Wilders zijn aan-
klacht in te trekken. Wilders wei-
gerde of stemde toe, in elk geval 
schreef Vermeulen enkele weken 
later een negatief verhaal over Wil-
ders. Het verband hiertussen is van 
Wilders, en werd overgenomen 
door de hoofdredactie: het persoon-
lijke en het zakelijke was met elkaar 
verbonden geraakt, Vermeulen 
werd zijn Politblog afgenomen en 
hij werd overgeplaatst naar een an-
dere redactie.

Toen ik dit hoorde, dacht ik: wan-
neer spreek je van een nederlaag? 
Hoeveel nederlagen lijdt een mens 
gemiddeld? (Zelf zit ik op twee, 
twee fl inke.) Hoe snel ben je weer 
iemand aan wie niemand nog de 
nederlaag kan ruiken?

De eerste keer zag ik Vermeulen 
in de kleedkamer – gezeten en bijna 
geheel gekleed droogde hij zijn te-
nen af. Aan het moment waarop ie-
mand zijn tenen afdroogt, kun je 
veel afl ezen. Wie pas als allerlaatste 
zijn tenen afdroogt, bekommert 
zich bijvoorbeeld niet om erotiek. 
‘Aan je hoofd te zien,’ zei ik, onvrien-
delijker dan de bedoeling was, ‘heb 
je goed je best gedaan.’ ‘Ja,’ zei hij. 
‘Misschien wel een beetje te.’

Twee dagen later ging ik van een 
afstandje naar hem staan kijken 
toen hij op de loopband stapte en 
begon te rennen. Dieren kunnen 
niets van hun nederlagen navertel-
len, het is de nederlaag die ons van 
andere soorten onderscheid. Je kunt 
voor de nederlaag uitrennen, heel 
hard en met een blij gezicht, maar 
dan helpt het niet natuurlijk, dan 
kun je net zo goed gaan drinken. 
Vermeulen rende nergens voor uit, 
hij pakte elke meter doelbewust, 
elke stap drong tot hem door. 1

Wie zijn tenen 
pas als laatste 
afdroogt, geeft 
niet om erotiek.

Tien Britten, een vis en een bevol-
kingsgroep die er wat ons betreft 
niet meer inkomen als de Engelsen 
niet ophouden met Wilders pesten.

Maaike Boersma
AMSTERDAM...
DE BECKHAMS

V
oetbalkoppels met sterallures, 

die moeten we hier niet. Rafael en 

Sylvie hebben we zorgvuldig weten te 

lozen in Spanje, en de laatste die we 

hier met zijn ‘elke week een andere 

look’-hoofdje willen zien is David 

Beckham. Zelfs niet als hij Feyenoord 

van de afgrond zou willen komen 

redden. Met David zelf is al heel veel 

mis - hij deelt het bed met persoon-

lijk assistentes en rondborstige mo-

dellen en koopt vervolgens dure sier-

raden om de jaloezie van vrouwlief te 

blussen - maar ook vrouwlief zelf vin-

den we met haar graatmagere in man-

telpak gehulde minilijfje niet leuk. Ze 

voldoet gewoon niet ons ideaalbeeld 

van Hollands welvaren. That’s all.

RICHARD WILLIAMSON 

D
e eerste Brit die we vanaf nu me-

téén weer terugschoppen naar 

zijn eigen land is Richard Willi-

amson. Deze voorheen geëxcommu-

niceerde, stronteigenwijze bisschop 

heeft vroeger tijdens de geschiedenis-

les namelijk niet zo goed opgelet, 

waardoor meneer denkt dat de gaska-

mers tijdens de Tweede Wereldoor-

log nooit bestaan hebben. Sorry? 

CHRIS MARTIN

E
r zijn wel tien redenen waarom 

Martin zijn mooie smoeltje hier 

niet moet vertonen. Bijvoorbeeld 

omdat alles wat hij doet ingestudeerd 

is en hij dus verre van rock’n roll is, 

omdat hij keer op keer in interviews 

bewijst dat hij geen enkel gevoel voor 

humor heeft - als hij al antwoord 

geeft. En omdat hij ondanks dit alles 

heel vol is van zichzelf. Zo zei hij 

laatst in een interview dat-ie baalt dat 

hij niet vaak herkend wordt door ‘de 

gewone burger’ (hiermee doelt Mar-

tin op ons, het plebs, beste lezer). 

GARRY GLITTER

A
lleen om zijn naam al willen we 

‘m niet. Gatverdamme. Hij zou 

het overigens goed doen op onze net 

gestopte website stopkindersex.com. 

Glitter kan namelijk niet met zijn be-

haarde handen van kleine kinderen 

afblijven. Hij zocht zijn heil in be-

kende sekstoerismelanden als Viet-

nam en Cambodja waar hij seks had 

met minderjarige meisjes. De beste 

plek voor Garry is een donkere kerker 

waar 24 uur per dag zijn eigen gejen-

gel, dat door moet gaan voor super-

hits, uit de speakers klinkt. 

HUGH GRANT

E
en van de meest overgewaardeer-

de mannen is Hugh Grant. Met 

zijn lodderige hondenogen sleept hij 

de ene onschuldige fi lmrol na de an-

dere binnen, maar in werkelijkheid is 

deze prima donna een van de groot-

ste smeerlappen van het noordelijk 

halfrond. La Grant laat zich, ook als 

hij een relatie heeft, graag door een 

prostituee bevredigen in een auto. 

Niet zo lang geleden nog doken er 

foto’s van Grant op in gezelschap van 

piepjonge studentes, die hij met rode 

lodderogen probeerde te zoenen. 

Classy Hugh, heel classy. 

PETE DOHERTY

N
u Majoor Bosshardt er niet meer 

is, is er in ons land geen plaats 

om junkies als Pete Doherty op te 

vangen. Maar afgezien van het feit 

dat Doherty waarschijnlijk de 

hele hoofdstedelijke voor-

raad drugs in z’n eentje weg 

zou werken, zijn er meer 

redenen om hem niet 

meer toe te laten. Zo zou 

de politie flink meer 

mankracht moeten aantrek-

ken als Doherty zich hier zou 

vertonen. De beste man is eer-

der gearresteerd voor drugs-

bezit, rijden onder invloed, 

autodiefstal, verkeersover-

tredingen en inbraak in het 

appartement van nota bene 

zijn eigen bandgenoot. Lekker in 

Engeland blijven dus, Pete.

PRINS HARRY 

B
este Harry, dat je rood haar 

hebt, daar kunnen we op 

zich nog wel mee leven. Maar dat 

je het grappig vindt om op feest-

jes in een nazikostuum te ver-

schijnen, daar zien we echt met 

de beste wil van de wereld de lol 

niet van in. Trek in het vervolg 

een leuk piratenpakje aan 

ofzo. En ook die Paki-uitspra-

ken waren helemáál niet grappig. Ei-

genlijk heb je gewoon geen humor. 

Bovendien hebben we hier ons ei-

gen koninklijk nageslacht, en 

die zijn veel mooier, leuker, 

knapper en schattiger dan jij. 

Lekker in Engeland blijven 

dus. 

JOEY BARTON

C
riminelen hebben we 

hier al genoeg, dus op 

de Britse voetballer Joey Barton zit-

ten we al helemaal niet te wachten. 

Deze asshole (sorry, een ander woord 

is er niet voor) drukte ooit  tijdens 

een kerstfeest een sigaret uit in het 

oog van een teamgenoot, sloeg een 

fan van een ander team in elkaar en 

mishandelde een taxichauffeur. Oh 

ja, en broerlief is veroordeeld voor 

een racistische moord. Zo lang hij 

Britten lastig valt vinden we dat na-

tuurlijk prima. Blijf daar.

CHRISTIAN BALE

O
ok de licht ontvlambare Britse 

acteur Christian Bale mag thuis-

blijven. Wie haalt het in godsnaam in 

zijn hoofd zijn eigen moeder en zus 

te mishandelen? En of dat nog niet 

erg genoeg is ontbrandde hij onlangs 

in een niet te herhalen scheldkanon-

nade nadat een medewerkster op de 

fi lmset door het blikveld van zijne 

Koninklijke Hoogheid liep waardoor 

meneer afgeleid werd. Zoek de groe-

ne Engelse heuvels op zouden we 

zeggen, en kom tot rust.

SCHOTSE ZALM 

D
e Schotse zalm is het varken van 

de Noordzee. De vis wordt in 

enorme kwekerijen gekweekt. Op 

zich niets mis mee, ware het niet dat 

de voedselketen verstoord wordt 

door de enorme hoeveelheden voed-

sel die in de bassins gestrooid 

worden en ook daarbuiten 

terecht komen. Plus medicij-

nen, om te zorgen dat de vis 

niet ziek wordt. De wilde 

zalmpopulatie krijgt hier-

door ook met ziekte te 

maken. Resultaat: product 

met vlakke smaak hier in 

de winkels dat thuis roof-

bouw op milieu pleegt.

VRIJGEZELLE BRIT

M
aar wie we voortaan 

aan de grens écht gaan 

weigeren, linea recta op het 

vliegtuig terug naar huis zetten, 

is de Britse zuiptoerist. U kent 

hem wel, die bierbuikige, kalende, 

dikke lelijkerd die met zijn verkle-

de vrienden door de stad waggelt 

van de ene coffeeshop naar de an-

dere en hier zijn laatste ponden, 

kots en sperma spendeert voor 

hij in het thuisland in het huwe-

lijksbootje stapt. We haten jul-

lie, we haten jullie, we haten 

jullie. 1

Wilders-rel  Als we zo beginnen...

Jullie komen er 
niet meer in, 
lelijke zuiplappen

Weg met de Britten 
die hier hun laatste 
ponden, kots en 
sperma spenderen.
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Noodplan voor de autobranche
Bovag heeft een tienpuntenplan opgesteld voor de autobran-

che. Het gaat om voorstellen die het vertrouwen van de consu-
ment vergroten. Zo wil het een slooppremie voor oude auto’s.

Niet Willem Holleeder, maar de in 
2005 geliquideerde John Mieremet 
was de afperser van vastgoedmag-
naat Willem Endstra. 

Dat betoogde Holleeders advo-
caat Stijn Franken gisteren tijdens 
het hoger beroep tegen Holleeder. 

Volgens Franken blijkt dit onom-
wonden uit de opnamen van een 
gesprek tussen Endstra en Miere-
mets advocaat André Beckers in 
2002. Endstra zou het gesprek ver-
volgens door hebben gespeeld aan 
Holleeder.

Zaak-Holleeder

‘MIEREMET WAS DE AFPERSER’

Iets meer dan 36 jaar na de Watersnoodramp stormde het 
in Zeeland weer bij springtij: de combinatie die de eilan-
den in 1953 fataal werd. Deze keer liep het goed af, en bleek 
er ook de volgende ochtend bij inspectie van de kades (zo-

als hier op de kade van de Koopmanshaven in Vlissingen) 
geen schade. Uiteindelijk bleef het water met 3,37 meter 
boven NAP zo’n twintig centimeter onder de voorspelde 
hoogte. FOTO: MAARTEN HARTMAN/HOLLANDSE HOOGTE

Zeeuwse dijken houden nu wél stand

Vervolg van pagina 1...
Helthuis voldoet slechts aan een van 

de twee eisen die Zalm stelt. ‘Zalm 

staat erop dat het een vrouw is die er-

varing heeft met personeelszaken’, 

zegt een ingewijde bij Fortis. ‘En Helt-

huis is dan wel vrouw, maar heeft een 

commerciële achtergrond.’

Na die laatste benoeming is het 

zevenkoppige team compleet. Vorige 

week bleek al dat oud-staatssecretaris 

Joop Wijn aanschuift. Hij is daarmee 

met Zalm vooralsnog de enige bui-

tenstaander. 

De mensen die de strijd om een 

topfunctie hebben gewonnen, zijn 

vooral mensen die openstaan voor 

grote veranderingen. ‘Ze zijn niet 

bang om afdelingen overhoop te ha-

len of het werk op een heel andere 

manier doen’, zegt een bankmede-

werker. Over wat er precies gaat ver-

anderen, is Zalm niet nog niet duide-

lijk. ‘Hij heeft slechts aangegeven dat 

er een frisse wind gaat waaien bij de 

nieuwe overheidsbank en dat het 

transitieteam besluiten gaat nemen 

die niet goed hoeven te vallen bij 

vastgeroeste deftige bankiers.’

De eerste opdracht van het team is 

om ABN Amro en Fortis Bank Neder-

land te laten samensmelten. Ze wij-

zen werkgroepen aan die zich daar-

over buigen. ‘Het zou goed kunnen 

dat ze oude plannen uit de kast trek-

ken die er nog liggen uit de tijd dat 

Fortis ABN Amro had overgenomen’, 

zegt een Fortis-medewerker. Over ui-

terlijk acht weken komen ze met 

plannen. ‘Haast is geboden, want de 

werknemers verkeren al te lang in on-

zekerheid. Ze staan te popelen om te 

horen wat ze bij hun bank gaan doen’, 

zegt Carla Kiburg, bestuurder bij FNV 

Bondgenoten.

De ongeveer 1400 werknemers bij 

onder andere de ABN-onderdelen 

Hollandsche Bank Unie, IFN Finance 

en een aantal advieskantoren blijven 

nog wat langer in onzekerheid. Deze 

onderdelen heeft ABN Amro vorig 

jaar onder druk van de Europese 

Commissie voor (te) weinig geld ver-

kocht aan Deutsche Bank. Brussel 

zou anders de overname van de Ne-

derlandse onderdelen van ABN Amro 

niet goedkeuren. 

De onderdelen komen ‘waar-

schijnlijk’ weer terug bij ABN Amro. 

Ze blijken lastig af te splitsten. Zalm 

bekijkt nu in overleg met Brussel of er 

andere onderdelen zijn die makkelij-

ker afgescheurd kunnen worden. 1

Nieuw bestuur  Toekomst ABN onzeker

Een ‘frisse wind’ bij de 
vernieuwde staatsbank

‘Het zou goed 
kunnen dat ze 
oude plannen uit 
de kast trekken’

Amsterdam neemt gas terug bij de 
hervormingen van de hoerenbuurt.

ANP
AMSTERDAM...
Het stadsbestuur van Amsterdam 

maakt pas op de plaats op de Wallen. 

De hoofdstad zal voorlopig geen on-

omkeerbare stappen meer nemen 

om de bekende hoerenbuurt te trans-

formeren. Het college van burge-

meester en wethouders wacht totdat 

de gemeenteraad zich in mei uit-

spreekt over de plannen om het aan-

tal prostitutieramen, coffeeshops en 

souvenirwinkels te verminderen.

Dat beloofde burgemeester Job 

Cohen gisteren aan de raad. ‘Ik zeg u 

toe dat wij verdergaan met de voorbe-

reiding van de plannen, maar dat wij 

daarin geen nieuwe uitvoeringsele-

menten zullen inbrengen.’

Volgens hem houdt dat in dat de 

hoofdstad geen panden meer zal op-

kopen en de bestemming van al ge-

kochte gebouwen niet zal wijzigen. 

Een woordvoerder lichtte toe dat het 

bijvoorbeeld woningcorporaties wel 

vrij staat om zelf gebouwen over te 

nemen. Die krijgen dan alleen geen 

fi nanciële steun van de gemeente.

Het stadsbestuur maakte in de-

cember 2007 bekend het aantal pros-

titutieramen, coffeeshops en souve-

nirwinkels op de Wallen te willen 

verminderen. Hoewel de gemeente-

raad zich nog over de plannen moet 

uitspreken, ging het college meteen 

fl ink aan de slag. Partners van de ge-

meente, zoals corporaties, kochten 

het ene na het andere pand op.

Meerdere partijen in de gemeente-

raad stelden gisteren dat het stadsbe-

stuur te snel gaat. Marijn Ornstijn van 

de VVD: ‘Iedere democratische legiti-

mering voor dit handelen ontbreekt.’ 

Directe aanleiding voor de kritiek was 

de toestemming die woningcorpora-

tie NV Stadsgoed kreeg om enkele 

panden te herontwikkelen die vroe-

ger toebehoorden aan seksbaas Char-

les Geerts. 1

Hoerenbuurt
Even geen gedoe 
op de Wallen
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Archeologen hebben in Oosterhout 
(Noord-Brabant) in de nieuwbouw-
wijk Vrachelen veel archeologische 
sporen van bewoning aangetroff en. 
De overblijfselen van diverse neder-
zettingen dateren uit de bronstijd 
(3000 tot 800 voor Christus) tot en 
met de periode na de Middeleeu-
wen. Uit het hele tijdvak zijn sporen 
gevonden.

Noord-Brabant

SPOREN UIT 
BRONSTIJD

Tien eilanden in zes verschillende 
Europese landen aan de Noordzee 
moeten over twintig jaar duurzaam 
en zelfvoorzienend zijn. Gisteren is 
het startsein gegeven voor het Crad-
le to Cradle Islands-project (C2C). 
Friesland coördineert en leidt het 
project. Ameland en Texel gelden als 
proeftuin: zij krijgen bijvoorbeeld 
elektrisch openbaar vervoer.

Klimaat

DUURZAME 
EILANDEN

Vice-premier Andre Rouvoet denkt 
dat een tijdige aankondiging van 
een beperking van de hypotheek-
renteaftrek in 2012 ervoor kan zor-
gen dat mensen voor die tijd snel 
een huis kopen. En dat is goed om-
dat zo op korte termijn de economie 
wordt aangezwengeld. Rouvoet 
zegt tegen een snelle ingreep te zijn, 
maar vindt het verstandig alle op-
ties open te houden om een econo-
mische recessie tegen te gaan.

ChristenUnie

AFTREK TOCH 
NIET TABOE
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Boek van Stan Storimans (1)
Minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) 
heeft gisteren in het vliegtuig op weg naar Georgië 

het boek van cameraman Stan Storimans gekregen.

Boek van Stan Storimans (2)
Marjolein Storimans, de vrouw van de vorig jaar in 

Georgië overleden journalist, wilde graag dat de minis-
ter het boek kreeg, vanwege zijn betrokkenheid.

Boek van Stan Storimans (3)
‘Dat doet je toch wel wat’, zei de minister. Storimans 
kwam op 12 augustus om het leven toen hij verslag 

deed van het confl ict in Zuid-Ossetië.

Marcel van Engelen
AMSTERDAM...

1 In Nederland wordt de 
evolutietheorie breed 
geaccepteerd

EO-coryfee Andries Knevel is inmid-

dels om. Op tv nam hij afstand van 

het idee dat God de wereld in zes da-

gen schiep. Hij accepteert Darwins 

evolutietheorie: de soorten hebben 

zich in de loop van miljoenen jaren 

gevormd. Maar alleen al de reacties 

van de EO-top bewezen de hardnek-

kigheid van die eerste opvatting. Het 

Darwinjaar 2009, dat een viering 

moest worden van een invloedrijk 

denker, is voor orthodoxe christenen 

vooral een platform om hun theorie 

als een gelijke tegenover die van Dar-

win te zetten. Het scheppingsverhaal 

leeft niet alleen bij orthodoxen. Vier 

jaar geleden nog toonde CDA-minis-

ter van Onderwijs Maria van der Hoe-

ven zich een aanhanger van ‘intelli-

gent design’. Ook veel moslims 

accepteren de ‘leer’ van Darwin niet.

2 Op middelbare scholen 
wordt Darwins theorie al 
lang erkend

Dat zou je zeggen, maar tot 1998 was 

de evolutietheorie geen onderdeel 

van het schriftelijk eindexamen. Het 

onderwerp ligt namelijk nogal gevoe-

lig in het van oudsher christelijke Ne-

derland. Inmiddels is de evolutiethe-

orie een verplicht onderdeel van de 

lesstof. Dat wil zeggen: leraren biolo-

gie moeten het behandelen, maar 

hoe ze dat doen, dat staat hun vrij. 

Op veel christelijke scholen wordt 

het scheppingsverhaal als een alter-

natieve verklaring gegeven. Leerlin-

gen van sommige orthodox-christe-

l i j k e  s c h o l e n  k r i j g e n  e e n 

‘huiswerkboek’ mee met de titel: Evo-
lutie, een kip zonder ei: in de bijbel en 

niet in Darwins On the Origin of Spe-
cies staat de waarheid.

3 De evolutietheorie is 
gevaarlijk, want zonder 
God is er geen onderscheid 

tussen goed en kwaad

Veel gelovigen vinden het Darwinis-

me eng, want het zou de mens overle-

veren aan de wetten van de natuur. 

Een misvatting, want de evolutiethe-

orie beschrijft hoe de mens zich heeft 

ontwikkeld, maar schrijft niet voor 

hoe de mens moet zijn. Volgens we-

tenschapsfi losoof en Darwin-kenner 

Chris Buskes komt het onderscheid 

tussen goed en kwaad juist voort uit 

evolutie. Soorten die wisten samen te 

werken, sociaal waren, hadden meer 

kans te overleven dan soorten die dat 

niet deden. Je ziet het bij apen: vlooi 

jij mij, dan vlooi ik jou. ‘Wat gij niet 

wilt dat u geschiedt, doe dat ook een 

ander niet.’ De moraal van mensen zit 

door de evolutie in onze genen ge-

bakken, aldus Buskes, en komt niet 

van God.

4 Darwin is voer voor 
biologen

Uiteraard, maar evengoed voor 

psychologen of literatuurweten-

schappers. Zo dachten psychologen 

lang dat de mens maakbaar was. 

Anno 2009 is het idee van een ‘stone 

age mind’ populair: we hebben nog 

steeds het brein van onze voorvade-

ren die over de Afrikaanse savanne 

trokken, maar leven in de stad. Van-

daar bijvoorbeeld onze vraatzucht. 

Als je destijds een vette hap tegen-

kwam, was het nuttig die snel naar 

binnen te schrokken. Nu eten we ons 

dik en dood. Met de evolutietheorie 

kun je zelfs de betekenis van litera-

tuur en muziek verklaren: schrijvers 

en zangers willen niets anders dan 

zoveel mogelijk vrouwtjes aantrek-

ken. Een jager die een mooie bijl kon 

maken trok het andere geslacht aan. 

Hij zou voor goed nageslacht zorgen, 

want hij was creatief, had doorzet-

tingsvermogen en moest een effi ciënt 

jager zijn. Waar haalde hij anders de 

tijd vandaan om een bijl te maken?

5 Vrouwen gaan net zo 
graag vreemd als mannen

Ook dat idee kunt u vergeten 

als u Darwin serieus wilt nemen. 

Mannen kunnen nu eenmaal vrij 

zorgeloos met hun zaad strooien, 

een vrouw heeft een beperkt aantal 

eicellen. Bovendien pleegt zij de 

grootste investering: negen maanden 

zwangerschap. En de natuur wijst uit: 

de sekse die voor de voortplanting 

het meest moet investeren, is kies-

keuriger. Uiteraard is seks, met de 

komst van voorbehoedsmiddelen, 

meer geworden dan voortplanting. 

En natuurlijk spelen opvoeding en 

cultuur een rol. Maar dat betekent 

niet dat wij onze instincten – hon-

derdduizenden jaren lang ontwik-

keld – zomaar achter ons kunnen la-

ten. Het zit in onze genen. 1

Met dank aan Maartje Brattinga

Discussie  Bij zijn 200e geboortedag

Het Darwinisme in vijf misvattingen
Miljoenen brochures met het verhaal dat God de mens heeft gemaakt. Een proteststicker 
voor op de brievenbus: ‘Nee creationisme, ja Darwin’. 150 jaar geleden zette Charles 
Darwin de wereld op zijn kop. Nog lang niet iedereen accepteert zijn evolutietheorie.

‘Het onderscheid 
tussen goed en 
kwaad komt juist 
voort uit evolutie.’

P
recies op het moment dat ik 
er vanuit ging dat ik me die 
avond maar als dakloze bij de 

nachtopvang van het Leger Des 
Heils zou moeten melden, of met 
hangende pootjes veroordeeld was 
tot een tocht diep de provincie in, 
naar mijn meisjesbed in mijn ka-

mertje in het ouderlijk huis – zo mo-
gelijk een nog grotere vernedering 
voor een 26-jarige die al acht jaar op 
zichzelf woont – kwam er goed 
nieuws. 

Goed nieuws in de vorm van een 
reddende engel die mij had opgege-
ven bij antikraak en de antikraak die 
precies die dag belde. 

Kom kijken en vind je het iets, dan 
moet je er vanavond al slapen. Van-
avond? Geen probleem! Lang leve het 
kraakverbod.

Het bleek een gigantisch apparte-
ment in het centrum van Amsterdam 
te zijn met hoge plafonds en veel ra-
men. Meer dan honderd vierkante 
meter, helemaal voor mij alleen – 

arme Maaike kon er makkelijk bij 
maar dat mocht niet, helaas. Enige 
nadeel: er lag niets op de vloer, behal-
ve stoffi  g beton. Op naar de kring-
loopwinkel daarom, voor het aller-
grootste en lelijkste kleed dat ze had-
den. 

Ik wist niet hoe lang ik hier kon zit-
ten, dus ik besloot niet veel mee te 
verhuizen. Het komt er nu op neer dat 
ik Spartaanser dan Spartaans leef. Ik 
heb alleen een eenpersoonsmatrasje 
op het beton, een paar enorme tassen 
kleren (plus de gigantische berg zooi 
van Maaike), een lamp en een stoel.

Daar zit ik dan in mijn eentje, met 
een muziekje dat zachtjes uit mijn 
laptop komt, in mijn stoel in de lege 

balzaal van de woonkamer. Even voel 
ik me intens blij. Je hebt eigenlijk 
niets nodig! Ik spring op en doe een 
vreugdedansje, al zwierend door mijn 
kersverse paleis.

Tot ik schrik van gebonk op mijn –
mijn! – deur. Ik doe open en staar in 
het zure gezicht van – blijkbaar – de 
benedenbuurvrouw. ‘Ben jij de nieu-

we huisbewaarder? Wil je niet zo 
stampen, het klinkt vreselijk door!’, 
galmt haar stem door mijn gang. ‘En 
geen harde muziek hè, ’s avonds?’ 

Beduusd ga ik weer zitten en zet 
het muziekje zachter. Het paleis is 
opeens vooral leeg en groot en kaal. 
Ik mis Maaike. 1

...
FLOOR
VAN DIJCK

DAKLOOS (8)

Journalistes Maaike en Floor be-
richten in deze rubriek onregelmatig 
over leuke en lelijke momenten tijdens 
hun zoektocht naar woonruimte.

Meer dan honderd 
vierkante meter, 
helemaal voor 
mij alleen.

In Engeland kan het wel, in Nederland niet: anti-godsreclame op stadsbussen. ANP

Leerresultaten in het Noorden blij-
ven achter bij de rest van het land.

Redactie binnenland
AMSTERDAM...
Basisscholen in Friesland, Groningen 

en Drenthe lopen achter bij de rest 

van Nederland. Uit onderzoek van de 

Onderwijsinspectie blijkt dat 17 pro-

cent van de basisscholen in de noor-

delijke provincies zwak of zeer zwak 

is. Gemiddeld is dat 10 procent.

Dat heeft het ministerie van On-

derwijs gisteren bekendgemaakt. Ver-

antwoordelijk staatssecretaris Sharon 

Dijksma heeft met Friesland, Gronin-

gen en Drenthe afgesproken dat zij 

met scholen in de provincies gaat 

overleggen om de kwaliteit van het 

basisonderwijs te verbeteren.

Vooral de uitleg door leraren en be-

geleiding aan kinderen blijft achter. 

Mogelijke verklaring is dat veel lera-

ren moeite hebben met het onderwij-

zen aan combinatieklassen. 1

Basisscholen
Slecht onderwijs in 
Noord-Nederland

Zowel de gedaagden als het OM leg-
gen zich neer bij het vonnis.

Redactie binnenland
AMSTERDAM...
Oud-topman Cees van der Hoeven 

van supermarktconcern Ahold legt 

zich neer bij de opgelegde geldboete. 

Hij gaat niet in cassatie tegen het von-

nis van het gerechtshof in Amsterdam 

wegens zijn rol in het boekhoud-

schandaal bij Ahold. Ook de andere 

verdachten en het OM hebben vrede 

met de opgelegde straffen.

Zo kan er defi nitief ‘een streep on-

der de zaak’ worden gezet, aldus de 

raadsheren. Het OM gaat niet in cas-

satie vanwege de hoge kosten en de 

lange periode die de zaak al in beslag 

heeft genomen. 

Het hof wees voormalig fi nancieel 

topman Michiel Meurs aan als het 

brein achter het gerommel met docu-

menten. Meurs kreeg een werkstraf 

(240 uur), zes maanden voorwaarde-

lijk en een boete van 100.000 euro. 

Van der Hoeven moet 30.000 euro 

betalen. Oud-bestuurder Jan Andreae 

kreeg drie maanden voorwaardelijk 

en een boete van 50.000 euro. 1

Rechtsgang
Iedereen akkoord 
met Ahold-straff en
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Tzipi Livni heeft met haar Kadima 
nipt de Israëlische verkiezingen  
gewonnen. Of ze ook echt gaat  
regeren, is nog maar de vraag. 

Redactie buitenland
AMSTERDAM...
Het verschil tussen Kadima en het Li-

kud van Benjamin Netanyahu be-

draagt precies één zetel (28 om 27). 

Zowel Livni als Netanyahu eiste giste-

ren de zege op. Livni omdat ze de 

grootste is (‘Het volk heeft Kadima 

gekozen’), ‘Bibi’ omdat hij weet dat 

nationalistisch rechts fors heeft ge-

wonnen. 

Als derde kwam, zoals verwacht, 

het extreem-rechtse Yisraël Beiteinu 

van Avigdor Lieberman uit de bus. 

Die veroverde met een sterk anti-Ara-

bische campagne vijftien zetels. De 

Arbeidspartij van Ehud Barak ein-

digde op de vierde plaats met dertien 

zetels, een nieuw dieptepunt voor de 

partij. 

Netanyahu lijkt de beste papieren 

te hebben om een coalitieregering te 

vormen. Hij komt met de rechtse en 

religieuze bondgenoten van Likud 

(waaronder Yisrael Beitenu en de 

Shas-partij) makkelijk aan een meer-

derheid in de 120 zetels tellende 

Knesset. Voor Livni ziet het er minder 

rooskleurig uit. De vraag is wat presi-

dent Shimon Peres gaat doen. Hij 

moet een (in)formateur aanwijzen.

Wat zeker lijkt, is dat het vredes-

proces in een impasse belandt. Voor-

al als het lang gaat duren voordat er 

een regering is gevormd. 1

Israël
Zege helpt Kadima 
niet echt vooruit

Jong Zuid-Afrika leefde op veel te 
grote voet. De veilinghuizen staan 
vol in beslag genomen BMW’s. 

Elles van Gelder
JOHANNESBURG...
Een veilingmedewerker poetst hem 

nog even op. De velgen van de 2008 

Ferrari 599 GTB Fiorano moeten 

glimmen voor een zo hoog mogelijk 

bod. Vierenhalf miljoen rand, zo’n 

345.000 duizend euro, hoopt Shan-

non Winterstein van veilinghuis Au-

cor ervoor te krijgen. ‘Er zijn er maar 

vijf of zes in het land. Wij hebben de 

beste in beslag genomen auto’s’, zegt 

hij trots.

Zuid-Afrikanen houden van hun 

auto’s. Voor een nieuwe BMW, hier 

ook wel voluit geschreven als Black 
Man’s Wish, steken ze zich graag in de 

schulden. Op krediet kopen is popu-

lair in Zuid-Afrika. Niet alleen voor 

auto’s en huizen, maar zelfs voor 

wasmachines, bedden en tv’s. Alles 

kan op afbetaling. 

Maar er worden steeds meer auto’s en 

huizen in beslag genomen die niet 

meer kunnen worden afbetaald. Dat 

zette in Zuid-Afrika al in vóór de kre-

dietcrisis. Oorzaak is vooral de steeds 

hogere rente op leningen. Deze ligt 

nu op 14,5 procent. Het land wil zo 

de inflatie laag houden.  

Gat in de hand
De totale consumentenschuld is in 

Zuid-Afrika de afgelopen vijf jaar ver-

viervoudigd en staat nu op 85 miljard 

euro. Vooral Zuid-Afrikanen tussen 

de 25 en 35 jaar steken zich in de 

schulden. Volgens onderzoek van 

Credit Matters, een bureau dat Zuid-

Afrikanen helpt uit de schulden te 

komen, heeft met name de blanke 

jeugd een gat in de hand. Verder ko-

pen ook de groeiende zwarte mid-

denklasse en de buppies, zwarte yup-

pies, graag op krediet. 

Per maand worden zesduizend 

auto’s door banken in beslag geno-

men. Daarvan belandt het grootste 

deel op de veilingvloer. Banken wil-

len zo snel mogelijk van hun vloot af. 

Daardoor zijn er koopjes te scoren 

voor degenen die nog wel goed in de 

slappe was zitten. Vooral wat oudere 

Zuid-Afrikanen lopen deze zaterdag 

rond op de veilingvloer van Aucor.

De 50-jarige Chris uit Johannes-

burg draait om de rode Ferrari heen. 

‘Ik heb al een BMW650, het is tijd 

voor wat beters.’ De zaken van de vast-

goedhandelaar gaan nog goed ge-

noeg om tot 230.000 euro voor de 

Ferrari over te hebben. Betalen doet 

hij cash, zegt hij nonchalant.

Teleurgesteld

Het bieden begint. Zo’n driehonderd 

bieders zwaaien met hun kaartjes. Dit 

is bijna het dubbele van een paar 

maanden geleden. Een meerderheid 

is particulier, geen autohandelaar. 

Ook dat is een nieuwe trend.

Er zijn bij Aucor alleen auto’s in de 

klasse BMW, Mercedes en Porsche te 

koop. De bieders zijn aangekomen 

bij nummer 32, de Ferrari. Het bedrag 

gaat eerst snel omhoog en blijft dan 

steken op 270.000 euro. De veiling-

meester kijkt wat teleurgesteld. ‘We-

ten jullie wel dat er minder dan dui-

zend kilometer op de klok staat?’ 

Ook Chris kijkt bedrukt. Voor hem is 

het 40.000 euro te veel. Dan de Aston 

Martin Vantage 4.3 V8 convertible uit 

2007 maar. Chris betaalt 85.000 euro 

cash. Een goede deal, grinnikt hij. 

De South African Reserve Bank be-

slist binnenkort of de rente op lenin-

gen wordt verhoogd. Zo ja, dan moe-

ten veilinghuizen plaatsmaken voor 

een nieuwe aanvoer auto’s. 1

Zuid-Afrika Blanke jongeren met schulden

De Ferrari bleek 
toch iets te duur

De Ferrari was de duurste auto op de veiling van Aucor eind vorige maand. @5.6 MEDIA

Bijna gelijktijdig zijn gisteren drie 
zelfmoordaanslagen gepleegd op 
ministeries in de Afghaanse hoofd-
stad Kaboel. Zeker twaalf mensen 
kwamen om het leven, onder wie 
vijf terroristen. De verantwoorde-
lijkheid is opgeëist door de taliban.
Vandaag brengt de nieuwe Ameri-
kaanse gezant voor de regio, Richard 
Holbrooke, een bezoek aan Kaboel.

Afghanistan

AANSLAGEN 
IN KABOEL

Veel bestuurders op de bussen en 
trams van de Vlaamse maatschappij 
De Lijn weigeren nog langer een 
stropdas te dragen. Ze zijn bang dat 
agressieve passagiers hen er mee 
wurgen. Aanleiding is een incident 
waarbij een betrapte zwartrijder 
twee controleurs aanviel. Ze wer-
den aan hun stropdas door de hele 
bus gesleurd. 

België

STROPDAS 
TABOE IN BUS

Morgan Tsvangirai is gisteren be-
edigd als premier van Zimbabwe. Hij 
legde rond het middaguur de eed af 
ten overstaan van zijn voormalige 
aartsrivaal, de dictatoriale president 
Robert Mugabe. Tsvangirais Bewe-
ging voor Democratische Verande-
ring (MDC) moet in een regering van 
nationale eenheid gaan samenwer-
ken met ZANU-PF van Mugabe. De 
twee voerden lang een bittere strijd.

Zimbabwe

TSVANGIRAI 
AAN HET ROER

AP
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Gevaren worstelen
63 worstelaars stierven onder de 50 jaar. Waaraan? 
Hartaanval: 21, zelfmoord: 8, overdosis: 8, kanker: 6, 

moord: 4, beroerte: 3, mislukte stunt: 1, Overig: 12.

Tristan Spade vs. The Musketeer
Ze zijn natuurlijk ook in beeld te zien. Kijk eens op 

YouTube:  http://www.youtube.com/
watch?v=-LGlEasit-g&feature=related

Andre the Giant
Worstelicoon is The Giant, een man van 2.24 m. Vijf-
tien jaar lang was hij heer en meester in de ring.  Ooit 

speelde hij de dombo in de film The Princess Bride.

Dimitri Tokmetzis
NEW YORK...

I
n de ring in Gleason’s Gym 

beuken twee jongens in 

strakke pakjes op elkaar in. 

Ze zijn een jaar of achttien 

en meppen elkaar in het ge-

zicht en op de borst. Knietjes 

in de rug, trappen in de buik. 

Het is maandagavond en de atleten 

nemen de laatste moves door voor de 

wedstrijd van zaterdag.

Eén van hen is Mikey Firestorm. 

Zijn ouders kijken vanaf twee klap-

stoeltjes aan de zijkant toe hoe hun 

zoon zijn tegenstander tackelt, aan 

zijn haren optrekt, boven zijn hoofd 

tilt en met grof geweld teruggeeft aan 

de mat. De klap is oorverdovend. De 

ring zucht. Lucht en zweet worden 

verplaatst. Oef!

In dit kleine zaaltje in Brooklyn, 

New York ziet het worstelen er verras-

send genoeg een stuk pijnlijker uit 

dan op tv. Wie herinnert zich niet de 

wedstrijden van de World Wide Wrest-
ling Federation (WWWF) die Sky Chan-
nel eind jaren tachtig uitzond: Hulk 

Hogan tegen Andre the Giant, dat 

werk. Doorgestoken kaart natuurlijk. 

Maar wel een nepwereld waar de top 

in grote arena’s speelt. Prime time, 

voor het oog van de natie. En waar de 

top bakken met geld verdient.

Van die glorie is hier weinig terug 

te vinden. Het zaaltje stinkt naar ja-

renlang uitgewasemd boks- en wor-

stelzweet. Worstelaars en boksers 

staan hutjemutje op elkaar, vechtend 

om ruimte tussen en in de ring. Het 

geroffel van oude boksballen en de 

bovengrondse metro overstemmen 

het gemopper van de zaalmanager, 

die enige orde probeert te houden.

Als Mikey vanaf de touwen op zijn 

opponent neerploft, kirt zijn moeder 

Dern Frisone van plezier. ‘There you 
go!’ Volgens haar gaat zoonlief het ze-

ker schoppen tot de World Wrestling 
Entertainment (WWE), waar worste-

laars miljoenen verdienen. ‘Hij traint 

al sinds zijn dertiende vier keer per 

week hier bij Johnny.’ Ze zegt er prima 

tegen te kunnen als Mikey er van 

langs krijgt. ‘Hij breekt wel eens een 

rib, zijn knieschijf is eens ontzet. Af 

toe wat blauwe plekken, schaafwon-

den en bloedneuzen. Maar hij weet 

wat hij doet’, zegt ze vol vertrouwen. 

Vader en moeder gaan iedere training 

en wedstrijd mee, want Mikey heeft 

nog geen rijbewijs. 

Worstelen is topsport

Spreid je risico’s, is de boodschap die 

Johnny Rodz zijn leerlingen mee-

geeft. Aan de top, bij de WWE, is 

ruimte voor een kleine honderd atle-

ten. Verspreid over de Verenigde Sta-

ten proberen tienduizenden ambiti-

euze mannen in zeker duizend clubs 

zich naar boven te worstelen. 

Rodz is directeur van opleidings-

centrum WUW en heeft de top jaren 

geleden al bereikt. Aan zijn vinger 

prijkt het bewijs: een knots van een 

ring, die hij in 1995 kreeg toen hij in 

de National Wrestling Hall of Fame 

werd bijgezet. In speelgoedzaak Toys 

‘R’ Us ligt een action figure van hem in 

de schappen. De muren van zijn kan-

toortje zijn behangen met verkleurde 

posters en vergeelde foto’s, getuige-

nissen van een indrukwekkende car-

rière. Johnny ‘The Unpredictable’ Rodz 

in het sportpaleis Madison Square 

Garden; Rodz met de prins van Koe-

weit. 

Weggezakt in zijn grote bureau-

stoel vertelt hij dat hij een diepe hekel 

heeft aan mensen die zeggen dat Pro 
Wrestling nep is. ‘Kom maar even mee 

de ring in. Dan laat ik je zien hoe nep 

het is.’ Rodz (68) heeft door de jaren 

heen veel collega’s vermalen zien 

worden in de gehaktmolen die Pro 

Wrestling heet: hartaanvallen, drugs-

verslaving, zelfmoord, kanker.

Het is volgens hem wel degelijk sport 

waarvoor je jarenlang moet oefenen. 

Je talent ontwikkelen. Je lichaam 

sterk maken en vooral sterk houden. 

Maar zelfs dat is geen garantie voor 

succes. Sommige scholen bieden 

voor duizenden dollars korte wor-

stelcursussen aan, maar dat is niets 

waard, moppert hij ‘You got to pay your 
dues’, zegt Rodz keer op keer. Je moet 

je strepen verdienen en onderaan be-

ginnen. Hij kan het weten: zijn school 

leverde zes kampioenen af die het ver 

schopten in de WWE.

In de ring is een nieuwe garde aan-

getreden om te trainen. Tristan Spade 

(28) speelt met een kleine latino, zo-

als een kat met een halfdode muis 

speelt alvorens die op te eten. Hij 

trekt aan zijn haren, werpt hem tegen 

de touwen, lijkt zijn schedel met zijn 

knie te splijten, stopt diens hoofd tus-

sen zijn benen en laat zich dan vallen 

en gooit hem keer op keer met harde 

knallen op de mat. Met een bloed-

neus en een flinke bult verlaat de 

kleine latino de ring. 

Spade is na college-wrestling een 

paar jaar missionaris op Curacao ge-

weest. Daarna kwam hij in het onaf-

hankelijke Pro Wrestling circuit te-

recht, waar hij zijn karakter vormgaf: 

voortaan kwam hij de ring in als een 

snode pooier. Destijds verdiende hij 

twintig dollar per wedstrijd; per 

weekend vocht hij vier wedstrijden. 

Doordeweeks verbleef hij in een ran-

zig, maar spotgoedkoop hotel in New 

York om bij Rodz te trainen. Nu heeft 

hij zijn vizier gericht op de WWE en 

doet hij modellen- en acteerwerk om 

nog iets van een boterham te verdie-

nen. ‘Over een paar jaar moet het luk-

ken. Dan is het vijf jaar flink verdie-

nen. Ik stop voordat mijn lichaam 

kapot is. Hopelijk heb ik dan wel een 

leuk huis kunnen kopen.’

Zijn collega die zich The Musketeer 
noemt, heeft het juiste moment aan 

zich voorbij zien gaan. Buiten de ring 

is hij Roger Kuhn, een zachtaardige 

veertigjarige alleenstaande vader uit 

Connecticut. Die vaderlijke verant-

woordelijkheid, en twee banen over-

dag, maken het voor hem onmoge-

lijk het tot de WWE te schoppen.

Kunst van het bespelen

In de ring speelt Kuhn een arrogante 

Franse aristocraat in een maillot, met 

verenhoed en zwaard, die in een wolk 

van eau de cologne graag het publiek 

uitdaagt. Dat theater is voor hem,  

naast het sportieve aspect, de reden 

om drie keer per week drie uur naar 

Brooklyn te rijden. ‘Met worstelen 

vertellen we een verhaal, vaak over 

hoop en geloof, over goed en kwaad. 

De kunst is om de emoties van het 

publiek te bespelen. Dat is de kick: 

voor 10.000 man staan die allemaal 

de schurft aan je hebben. Je bespu-

gen. Je uitschelden. Als je niks hoort 

bij worstelen, dan weet je zeker dat je 

verkeerd bezig bent.’

Vaak huurt de WWE speciaal voor 

de verhaallijnen scriptschrijvers in. 

Meestal zijn ze belachelijk simpel. 

Een worstelaar gaat er vandoor met 

de vrouw van zijn tegenstander. Of 

de jonge nieuwkomer die de oude 

gevestigde kampioen van zijn troon 

stoot. Het publiek wordt tussen de 

wedstrijden door in tientallen maga-

zines en sites van roddels voorzien 

die sluimerende vuurtjes opstoken. 

Wie wint, hangt af van de aantrek-

kingskracht van een worstelaar op 

het publiek. Of wie het meeste geld 

Worstelen  Acteren in schimmige zweetzaaltjes

Knietjes in de 
rug en trappen 
in de buik

Sinds The Wrestler, de bejubelde film met Mickey 
Rourke, dromen duizenden worstelaars opnieuw 
van geld en roem. De meesten van hen blijven 
hangen in een groezelige onderklasse.

‘Nep? Kom 
even mee de 
ring in. Dan 
laat ik zien 
hoe nep het is.’

Johnny Rodz heeft veel collega’s vermalen zien worden. 
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X instapvoordeel

Nu een jaar lang voordeel bij ADSL van XS4ALL
 Tot maar liefst € 240,- korting  

  Gratis installatiemonteur t.w.v. € 89,95  

  Hoogste score in providermonitor Consumentengids (december 2008)  

  Al vanaf € 29,95 per maand

Deze actie loopt van 2 februari tot en met 31 maart 2009. 
Druk- en zetfouten voorbehouden. Kijk voor de (actie)voorwaarden op www.xs4all.nl

Links: The Musketeer (voorgrond) ligt uitgeteld naast Reggadones. Rechts: MG Gallagher versus Jorge Santi. FOTOGRAFIE: NIENKE VAN ATTEVELDT 

Worsteltop 3
1. Ric Flair

2. Hulk Hogan
3. The Rock

‘Hij breekt wel 
eens een rib, 
zijn knieschijf 
is ontzet. Af 
en toe blauwe 
plekken, 
schaaf-
wonden en 
bloedneuzen. 
Maar hij weet 
wat hij doet.’

binnenhaalt voor de organisatie. 

Soms zitten er platte commerciële 

belangen achter. Bij het niet al te po-

pulaire vrouwenworstelen wint door-

gaans de ‘diva’ die aan het einde van 

het seizoen een photoshoot heeft in 

Playboy. Dat verkoopt lekker. Bij de 

mannen wint soms de slechterik, zo-

als ‘The Undertaker’: het publiek smult 

van zijn griezeligheid. Maar meestal 

wint de populaire ‘good guy’. En in de 

WWE is dat op dit moment de goede, 

brave John Cena.

Op de wedstrijdavond op zaterdag 

lijkt Gleason’s Gym een wereld ver-

wijderd van Madison Square Garden, 

dat een paar mijl aan de overkant van 

de East River ligt. Achter een proviso-

risch gordijn kleden de atleten zich 

om. Vetrolletjes worden in strakke 

broekjes gepropt, onder een fel tl-

licht dat geen mededogen kent. Som-

migen dragen mooie op maat gesne-

den kostuums. Anderen hebben 

gewoon iets carnavalesk uit de kast 

getrokken: een cowboyhoed, een 

masker, een kekke zonnebril. Een 

tweetal ‘bandieten’ met planken-

koorts neemt nog snel een aantal 

kopstoten door.

De zaal vult zich langzaam met 

zo’n 150 mannen, vrouwen, groot-

moeders , vaders, studenten en voor-

al heel veel kinderen. Een meisje met 

vrolijke staartjes krijst de hele avond 

alle slechteriken in de ring toe: ‘you 
suck, you suck!’ De techniek en de lo-

gistiek laten de ceremoniemeester 

geregeld in de steek. Als hij eens vijf 

minuten moet wachten op een wor-

stelaar, begint hij zenuwachtig iets te 

stotteren over de Superbowl. Het pu-

bliek heeft weinig trek in een goed 

gesprek over sport en werpt hem de 

ene na de andere belediging toe. 

Arme ceremoniemeester.

De ongeveer dertig worstelaars 

komen om de beurt door het glitter-

gordijn oplopen. Ze bespelen eerst 

het publiek. Sommigen zoeken de 

gunst, anderen dagen uit. Het publiek 

gaat er gretig op in. ‘Als je zo dik bent, 

moet je niet zo’n strak broekje dra-

gen’, roept de één. ‘Volgende keer 

mag je tegen mijn grootmoeder wor-

stelen’ schreeuwt een ander. Het erg-

ste wat je kan overkomen is stilte. 

Mikey Firestorm, opgejut door 

zijn eigen ambitie, gaat er hard tegen-

aan en krijgt de handen op elkaar. 

Het scheelt ongetwijfeld dat hij goed 

uitbeeldt hoe hij stikt onder de dikke 

worstelhanden van zijn tegenstander. 

Als hij uit de ring wordt gegooid, 

breekt hij bijna zijn rug op de harde 

rand. Tenminste, zo lijkt het. Mikey’s 

moeder kluift haar nagels af. 

Iets later krijgt Tristan Spade na 

een lang en hard gevecht een bokaal 

tegen zijn hoofd en ‘verliest zijn be-

wustzijn’. Tot groot verdriet van en-

kele stoeipoezen, zijn ‘hoertjes’, die 

hem altijd vergezellen. Tegen de tijd 

dat The Musketeer op moet, is de 

helft van het publiek alweer vertrok-

ken. Hij gaat er hard op in, beukt en 

smijt erop los en schopt, per ongeluk, 

zijn tegenstander in het gezicht. Het 

publiek haat hem ervoor, maar dat 

kan ook aan zijn houding liggen. Hij 

heeft touché op de achterkant van zijn 

broekje staan.  En iedereen in het pu-

bliek die ruzie zoekt met The Muske-

teer kan die woorden van dichtbij 

bewonderen. Natuurlijk verliest hij 

en wint de good guy. 

Na afloop spreken de twee worste-

laars de wedstrijd nog even door. 

‘Moest dat nou, die trap in m’n ge-

zicht?’ Ach, relativeert The Musketeer 

terwijl hij zijn worstelpak bijeen-

raapt, zijn aktentas pakt en zich op-

maakt voor de lange rit naar Connec-

ticut. ‘Het blijft contactsport.’ 1

S
am Ford is worstelaar en geeft 
als onderzoeker colleges over 
Pro Wrestling aan het presti-

gieuze Massachusetts Institute of 
Technology (MIT):

‘Het worstelen werd pas echt 
groot met de opkomst van kabelte-
levisie. Er zijn nog maar twee grote 
organisaties over, WWE en TNA 
Wrestling. WWE is beursgenoteerd, 
heeft kantoren op alle continenten, 
beheert pay-per-view kanalen en 
houdt grote toernooien in enorme 
stadions. Hun jaaromzet ligt rond de 
500 miljoen dollar per jaar.

‘Het is erg dringen aan de top. Om 
het te maken moet je een goede at-

leet zijn én ook over veel contacten 
beschikken. Je moet in korte tijd 
veel geld verdienen, want het is 
geen levensstijl die je lang volhoudt. 
En je moet een aansprekelijk perso-
nage creëeren. Hulk Hogan was niet 
eens zo’n goede worstelaar, maar hij 
wist het publiek perfect te bespelen.  

‘De interactie is heel belangrijk. 
Laatst werd ik door een klein jonge-
tje voor alles wat naar is uitge-
maakt. In de pauze kwam ik hem te-
gen in de wc . Hij zei: ‘je bent goed 
bezig’. Ik zei: ‘jij ook’. Toen de wed-
strijd werd hervat, stond hij weer 
lekker te schreeuwen. Zo spelen we 
allemaal een rol.’

Iedereen speelt een rol, en wéét het!



SOMS
DE AUTO 
SOMS

DE TREIN

Voorbeeld: zo sms’t 
u uw gegevens 

naar 4477

tip acfp

SMS deze 8 tekens naar 4477:

Begin uw sms met deze 3 letters en een spatie. Vul hier de letters van 5 t/m 7 in. Vergeet de ‘p’ op het eind niet.

spatiet I P . . . P
5 6 7 81 2 3 4

Bent u toe aan een nieuw mobieltje en loopt 
uw abonnement (bijna) af? Maar wordt u geen 
wijs uit dat enorme aanbod? Laat u dan tippen 
door mensen die dagelijks alle aanbiedingen 
bijhouden, maar aan geen enkele provider 
gebonden zijn. Sms uw gegevens naar 4477 
en u krijgt een 100% objectief advies. Precies 
afgestemd op ùw wensen en budget. Kost u 
eenmalig 70 cent voor het sms’je en verder 
niks. En u zit nergens aan vast. 

5 Wat zijn uw wensen?
a: SIM only (geen toestel)
b: eenvoudig en voordelig toestel
c: een Nokia met veel functies
d: een Samsung met veel functies
e: de meest geavanceerde alleskunner
f: toestel om vooral mee te e-mailen
g: zo plat mogelijk toestel
h: geen voorkeur/andere wens

6
a: € 10,- 
b: € 20,-
c: € 30,-
d: € 40,-
e: € 50,-

Wat wilt u maximaal
per maand betalen?

7 Wanneer loopt uw
huidige abonnement af?
a: is al afgelopen
b: ik heb geen abonnement (meer)
c: ik weet het niet precies
d: februari 2009
e: maart 2009
f: april 2009
g: mei 2009
h: juni 2009
i: juli 2009
j: augustus 2009
k: september 2009
l: oktober 2009
m: november 2009
n: december 2009
o: januari 2010

  Beantwoord de 3 vragen. 
 Zet de 3 letters in de
 lege vakjes 5 t/m 7 hieronder.

   Sms de 8 letters (inclusief tip,
  spatie en de afsluitende ‘p’) naar 

4477.

  Tipteam belt u snel met 
 de gsm-aanbieding die
 nu voor u het gunstigst is.

  Loopt uw abonnement nog even?
 Dan bellen we u voordat het
 afloopt en hoort u wat dan 
 voor u de beste gsm-deal is.

Zo krijgt u gegarandeerd 
de beste nieuwe gsm-deal:

Loopt uw abonnement nog een tijdje?
Sms tóch uw gegevens door. Dan tippen we u 
tijdig wat voor u voordeliger is: verlengen of 
overstappen naar een andere provider. 

Meer weten?
Kijk op www.tipteam.nl

Objectief advies wat nu 
de beste gsm-deal is voor u.
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Schaduwambtenaren 
Rebel is een Rotterdams adviesbureau. Het 
is of was betrokken bij de OV-chipkaart, 
Zuid-As en HSL. 

Voor advies over koopsubsidie of startershypotheek
www.hypotheekshop.nl

De betaalbaarheid van koopwonin-
gen verbetert dit jaar. Dat stelt Rabo-
bank, de grootste hypotheekver-
strekker van Nederland, in zijn giste-
ren gepubliceerde Kwartaalbericht 
Woningmarkt. De bank voorziet een 
daling van de gemiddelde huizenprijs 
met 3,5 procent, waarbij de duurdere 
huizen het hardst worden getroffen.

Volgens Rabobank is de woning-
markt de afgelopen tijd flink afge-
vlakt als gevolg van de kredietcrisis, 
die het vertrouwen van consumenten 
heeft ondermijnd. 

Vorig jaar wisselden 182.000 wonin-
gen van eigenaar. En dat is bijna 10 
procent minder dan in 2007. Toch is 
volgens de bank van een stilstand 
geen sprake.

Rabobank is positief over de ver-
eenvoudiging van de woonlastenfa-
ciliteit die het kabinet heeft aange-
kondigd. Dankzij die regeling kunnen 
huizenbezitters die buiten hun schuld 
in acute geldnood zijn geraakt een 
beroep doen op een fonds dat tijdelijk 
hun rentelasten en aflossingsver-
plichting overneemt.

Rabobank

HUIZENPRIJS DAALT MET 3,5%

De Italiaanse sportwagenbouwer 
Ferrari zag over 2008 de winst met 
27 procent stijgen tot 339 miljoen 
euro. De omzet groeide met 15,2 pro-
cent naar 1,9 miljard euro. Het aantal 
geleverde auto’s steeg in 2008 met 2 
procent tot 6.587. De Verenigde Sta-
ten bleef de grootste afzetmarkt 
voor Ferrari. Daar werden 1.700 au-
to’s verkocht, hetzelfde aantal als in 
2007. De omzet in Oost-Europa liet 
een stijging zien van 23 procent.

Winstgroei

FERRARI NOG 
CRISISPROOF

Redactie economie
AMSTERDAM...
Als de aandelenmarkt instort, de re-

cessie erin hakt en massaontslagen 

zijn aangekondigd, eten baby’s ge-

woon door; net zoveel als gisteren, zo 

niet meer.   

Het Franse voedingsmiddelen-

concern Danone weet dat als geen 

ander. Het heeft mede dankzij stevige 

omzetgroei in babyvoeding een 

prachtig 2008 gehad, waarin de net-

towinst met 10 procent steeg tot 1,3 

miljard euro. Ook voor 2009 ver-

wacht Danone een prima jaar. 

Dit succes heeft een oranje tintje, 

want weet u nog: medio 2007 kocht 

Danone het Nederlandse Numico, 

bekend van Olvarit, babyvoeding 

met een hoge winstmarge. Daarvoor 

betaalden de Fransen destijds 12,3 

miljard euro, een bedrag waarmee de 

aandeelhouders tevreden waren en 

dat nu lijkt op een goede investe-

ring.

Oud-Numico-topman Jan Ben-

nink zal het nieuws met genoegen 

consumeren. Hij heeft niet alleen een 

kerngezond bedrijf afgeleverd, het 

blijkt dat Numico ook onder Franse 

vleugels goed functioneert. 

Zo positief was de periode na de 

overname niet voor Bennink. Hij 

werd verguisd als de man die mee-

werkte aan de ‘uitverkoop’ van Ne-

derland en daarvoor een beloning 

ontving van rond de tachtig miljoen 

euro. 

Nu blijkt dat Bennink, die ooit als 

puinruimer bij Numico binnen-

kwam, al die miljoenen wel waard 

was. De baby’s eten ondertussen nog 

maar eens een potje Olvarit. 1

Smak  Babyvoeding verkoopt goed (met dank aan Jan Bennink)

Met baby’s de recessie door

De vraag naar olie daalt volgens 
schattingen van het Internationale 
Energie Agentschap (IEA) met 
980.000 vaten per dag tot 84,7 mil-
joen vaten per dag. In januari ging 
het IEA nog uit van een daling met 
een half miljoen vaten per dag in 
2009. De wereldwijde olievraag valt 
dit jaar ongeveer 1,4 miljoen vaten 
per dag lager uit dan in 2007. Dat is 
de scherpste daling van de vraag 
sinds 1982, aldus het IEA.

Prognose

VRAAG NAAR 
OLIE OMLAAG

Redactie economie
AMSTERDAM...
Het kan raar lopen in een week. 

Was het eergisteren nog een grote 

goednieuwsshow bij ING omdat de 

Postbank van het toneel verdween 

en opging in ING Bank, gisteren 

was de stemming op het hoofd-

kantoor somber. De medewerkers 

van de bank kregen te horen dat er 

in Nederland 2.700 banen moeten 

verdwijnen bij ING.

Duizend werknemers worden 

naar huis gestuurd. Nog eens 1.700 

banen worden geschrapt door het 

niet opvullen van vacatures en via na-

tuurlijk verloop. De ontslagronde 

raakt vrijwel elk onderdeel van ING. 

Bij consumentenbankieren verdwij-

nen 170 arbeidsplaatsen, op de IT-af-

deling gaat het om 115 tot 240 banen. 

Ook enkele verzekeringsdochters, 

waaronder Nationale Nederlanden, 

worden getroffen. Daar verdwijnen 

320 tot 350 banen. De rest van de 

ontslagen valt bij zakelijk bankieren, 

de vastgoeddivisie, op het hoofdkan-

toor en bij de facilitaire dienst.

Vakbond FNV Bondgenoten rea-

geerde gisteren onthutst op de ontsla-

gen. Het zijn er veel meer dan de vak-

bond had aangenomen. ‘Het is te gek 

voor woorden dat staatssteun voor 

banken leidt tot ontslagen in plaats 

van werkgelegenheid,’ aldus vak-

bondsbestuurder Jan-Paul Veenhui-

zen. 

ING kreeg twee keer staatssteun. 

Het kwam in de problemen door de 

malaise op de Amerikaanse huizen-

markt. ING wil dit jaar 1 miljard euro 

besparen. De ontslagen horen bij dit 

plan. Wereldwijd verdwijnen er 7.000 

banen bij ING. 1

ING
Met de blauwe 
leeuw verdwijnen 
nog 1000 mensen

Ontslagen (1)
Nike, ’s werelds grootste producent van sportartike-
len, overweegt maximaal 1.400 banen te schrappen 
in verband met de wereldwijde economische crisis. 

Ontslagen (2)
De Finse mobieltjesmaker Nokia wil de productie 

fors terugschroeven. Een deel van de circa 
2.500 werknemers moet tijdelijk op non-actief.

Ontslagen (3)
Bij autofabrikant Peugeot Citroën zullen naar 

schatting ‘tien- tot twaalfduizend mensen 
in Europa’ hun baan verliezen. 

Edward Deiters
AMSTERDAM...
Het Fortisbestuur had zich gisteren 

voor zijn aandeelhoudersvergadering 

letterlijk verschanst achter een heg. 

De barrière scheidde de bestuurders 

van circa 5.000, deels woedende, aan-

deelhouders die kwamen stemmen 

over de toekomst van het bedrijf.

De sfeer was grimmig. Veel boege-

roep. En door de zaalmicrofoons 

werden tal van stekeligheden richting 

podium geroepen. Zo werd Fortis- 

CEO Karel de Boeck onder meer voor 

leugenaar uitgemaakt en kwam ook 

president-commissaris Jan-Michiel 

Hessels aan de beurt. ‘Als Fortis fail-

liet gaat, dan draait de heer Hessels 

het gevang in. Daar zullen wij voor 

zorgen!’, dreigde een boze aandeel-

houder. Een ander vergeleek Hessels 

met een ‘Amerikaanse gangster uit de 

jaren dertig van de vorige eeuw’.

Net als veel collega-aandeelhou-

ders was hij woedend op de Neder-

lander, die in de media meermaals 

dreigde dat Fortis failliet zal gaan 

wanneer de aandeelhouders tegen 

een overname stemmen van delen 

van Fortis door de Bank BNP Paribas 

en de Nederlandse staat. 

Na uren van verwijten stemde 57 

procent van de aandeelhouders gis-

termiddag tegen de verkoop. 

De consequentie van deze uit-

komst is nog niet helemaal duidelijk. 

Wel is het mogelijk aanleiding voor 

schadeclaims. De geplaagde Hessels 

besloot de vergadering met: ‘Nou ja, 

dat was ’t dan.’ 1

Verkoop
Aandeelhouders Fortis stemmen tegen

GETTY IMAGES
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KOSTER  &  JOJANNEKE Met medewerking van: Lorianne van Gelder en Suzanne Peters 

Zeven Bossche mbo-scholieren 
lanceerden een alcoholvrij cocktail-
pakket. Communicatiemanager 
Thomas  van den Einden (17): 
‘We hebben een boodschap.’

AMSTERDAM...
Alcoholvrije cocktails. Wat een 
saaie boel. Drinken jullie scholie-
ren niet meer?
‘Jawel, juist te veel. Maar wij vinden 

dat alcohol helemaal niet nodig is 

om het gezellig te hebben.’

Aha, een moraalridder.
‘Nou, we willen in eerste instantie de 

pakketten verkopen, maar we heb-

ben ook een boodschap.’

En zelf raak je het bedwelmende 
goedje niet meer aan.
‘Inderdaad. Ik ben al gestopt met 

drinken.’

Waarom? Heb je een religieuze 
achtergrond?
‘Uh, het heeft vooral met een fi nanci-

ele achtergrond te maken.’

Het geld is op.
‘Ja.’

En hoe lopen de zaken van jullie 
bedrijf, Ar-T Jong en Creatief?
‘We zijn 30 januari van start gegaan 

en we hebben nu twintig pakketten 

(à 14,95) verkocht.’

Dan is er weer geld voor champag-
ne!
‘Nou, nee. De inkomsten mogen we 

helaas niet houden. Onze ouders en 

leraren hebben in ons geïnvesteerd. 

We moeten eerst onze aandeelhou-

ders terugbetalen.’ 1

‘Alcohol is helemaal 
niet nodig’

AMSTERDAM...
Ze werkten als optiehandelaar bij De 

Bank en als beleggingsanalist bij een 

fi nanciële dienstverlener in Chicago. 

Nu zijn ze schnabbelaars met een car-

navalshit over de kredietcrisis.

Het deuntje viel hem in, ergens ter 

hoogte van Nijmegen, op weg naar de 

kerstdis bij zijn schoonouders in 

Maastricht. Op de radio kreunde hit-

zanger Mika ‘Relax, Take it Easy’  en - 

zonder erbij na te denken - begon de 

ontslagen belegginganalist, het re-

frein mee te zingen: ‘Gestresst, kre-

dietcrisis.’

De oneliner is de titel van de fi -

nanciële carnavalsplaat van twee 

weggezuiverde soldaten van  het ka-

pitalisme. 

Ontslagen analist
Rolf, een ontslagen beleggingsanalist 

en Dirk, een wegbezuinigde optie-

handelaar, starten deze week met een 

caravalstour door het land. Vanaf 

vandaag is de lancering van de num-

mer. Zaterdag neemt het duo een vi-

deoclip op bij de ingang van de Ne-

derlandsche Bank.

‘Toen Rolf zijn tekst aan mij voor-

zong in een Amsterdam café, waren 

we net allebei ontslagen. Hier werden 

we behoorlijk vrolijk van’, zegt Dirk. 

De heren willen niet met achternaam 

genoemd worden, omdat ze aan het 

solliciteren zijn en niet de ambitie 

hebben zich verder te ontwikkelen 

als alaafroepende entertainers.

Het nummer is een muzikale au-

tobiografi e van hun korte carrière in 

de haute fi nance. 

De twee vrienden, die elkaar ken-

den van de middelbare school in 

Schijndel, leefden het gelukzalige le-

ven van een young urban professional. 
‘Ja, we hadden een goed salaris, een 

mooie wagen, een fi jne vriendin en 

toen was het ineens afgelopen’, zegt 

Dirk (28). 

Kort maar prachtig

De bedrijfskundige werd bij de hr-

manager van De Bank geroepen en 

kon terstond zijn werkplek ontrui-

men. ‘Ik had niks door. We dachten: 

wij overleven wel.’ 

Niet dus. Ook zijn maat Rolf (28), 

die in Chicago bij een grootbank be-

leggingen analyseerde, werd wegge-

saneerd. ‘Het was een kort, maar 

prachtig avontuur’, zegt hij met een 

hoorbare zachte carnavals g. 

‘Keihard gewerkt. In het weekend 

rustte ik een beetje uit, lunchte ik lek-

ker en liep ik hard langs Lake Chica-

go. Het was het leven van een yup. 

Maar ik zet mijn carrière nu tijdelijk 

voort als schnabbelaar.’

Geen goudkeeltjes
Dirk en Rolf waren niet bepaald 

goudkeeltjes. Bij een bevriende pro-

ducer huurden ze voor 1000 euro een 

studio, een achtergrondzangeres en 

een ingeblikte housevariant op Mi-

ka’s Relax. ‘We hebben de rechten van 

Mika niet afgekocht. Dat neemt de 

producer voor zijn rekening’, zegt 

Rolf diplomatiek. ‘Zo groot zal het 

toch wel niet worden?’ Dan stilte: 

‘Aan de andere kant, het is een mooie 

aanvulling op onze afvloeiingsrege-

ling.’ 

 En hij dicteert de tekst (ook te ho-

ren op You Tube en op http://www.

dirkenrolf.nl).: 

‘Ik was zo’n vent met een grote baan en 
bonus van drie ton. Als een speer door het 
plafond, totdat de crisis echt begon. En 
mijn huis, en mijn bak en mijn wijf. Niet 
te dokken. Flikker op, honderd bier, we 
gaan los.

Refrein: ‘Gestresst. Kredietcrisis.’ 

‘Hé ben je vrij, heb je ook geen baan. Ben 
erbij. Kom naast me staan. Vrij. Feest tot 
morgen door. Voel maar daar. Pak die 
bonus. Geen stress. Vet in het rood. Je 
kijkt me vragend aan. De laatste ronde, 
die gouden handdruk. Raak me daar 
maar aan.’

Rolf: ‘Toen ik het voor het eerst in de 

auto zong, zei mijn vriendin: ‘Moet je 

wat mee doen!’ Even later trof hij 

Dirk, zijn oude klasgenoot, waarmee 

hij uithuilde in dat café in de Amster-

damse Utrechtsestraat: ‘Rolf zong het 

liedje ook voor mij. Toen zei ik: ‘ Dit 

moeten we samen doen!’, zegt Dirk.

Rolf: ‘ Het is goed dat we even een 

grap maken over de crisis. Je hoort 

elke dag tientallen berichten over de 

ellende. Laten we komende weken 

vooral feest maken.’ 1

Waan van de week  Schnabbelen na ontslag

Carnavalshit voor krijtstrepen
Twee ontslagen 
bankiers 
buiten de crisis 
uit met een 
carnavalskraker.

Kojo@depers.nl
Hoewel wij niet gauw om onderwerpen verlegen 

zitten, zijn lumineuze ideeën uwer zijde van harte 
welkom. Uw digitale post kan naar: kojo@depers.nl

Liftmuziekfabriek failliet
Muzak, een producent van lift- en supermarktmu-
ziek en van het wachtmuziekje van de telefoon, is 

wegens miljoenen euro’s schuld failliet verklaard.

Facebookoprichter moet dokken
Mark Zuckerberg, oprichter van profi elensite Face-

book, moet twee klasgenoten 65 miljoen dollar beta-
len. Hij zou met hun idee aan de haal zijn gegaan.

‘Wij zetten onze carrières nu tijdelijk voort als schnabbelaar.’ EVERT ELZINGA

‘Goed salaris, 
mooie wagen, fi jne 
vriendin en ineens 
was het afgelopen’.

A
af Brandt Corstius en ik gin-
gen maandag Geert Wilders 
interviewen voor Jackie 

Business. Omdat Wilders het onder-
werp ‘vrouwenemancipatie’ na aan 
het hart lijkt te liggen (denk aan zijn 
motie over verbod op boerka’s in pu-
blieke ruimtes) was ik benieuwd 

naar zijn visie op aanverwante zaken 
als ‘vrouwen op topposities’ en ‘va-
derschapsverlof’. In de auto op weg 
naar Den Haag zei Aaf; ‘Ik was wel 
verbaasd dat het je gelukt is een af-
spraak te regelen; heb heel wat on-
aardige columns over Wilders ge-
schreven.’ 

Ter hoogte van Zoetermeer sloe-
gen ineens alle metertjes in mijn auto 
uit. De auto bleef wel rijden, maar ik 
manoeuvreerde zo snel als ik kon naar 
de kant. ‘Wat moet ik nou?’, zei ik. Aaf, 
schrijfster van Het handboek voor de 
moderne vrouw, keek me ongemak-
kelijk aan: ‘Hulp inroepen?’

Ik belde de garage, die adviseerde 
rustig door te rijden. ‘Wel rechts hou-

den hè, mevrouwtje’. 
Daar gingen we – nu in opperste con-
centratie – over de vluchtstrook, 
waardoor ik de afslag miste. 

‘Heb jij een TomTom?’, zei Aaf.
‘Ja’, zei ik, ‘maar die heb ik niet bij 

me.’
‘Handig’, zei ze, ‘ik heb een gps op 

mijn telefoon’. Na een minuut en wat 
gepiep zei ze: ‘Maar ik weet dus niet 
hoe die werkt.’

Uiteindelijk kwamen we maar tien 
minuten te laat op onze afspraak. We 
waren allebei op van de zenuwen en 
moesten heel nodig plassen.

‘Meneer Wilders heeft tot twaalf 
uur’, zei de persvoorlichter.

‘Mogen we nog even naar de wc?’ 

zeiden wij.
Eenmaal in het kantoor van Wilders 
legde Aaf een bandrecorder ter groot-
te van mijn laptop op tafel. ‘Is van 
mijn vriend’, zei ze, ‘superkwaliteit!’ 
Vervolgens zei ze charmant edoch za-
kelijk: ‘Meneer Wilders, we nemen 
alles op.’

‘Prima’ zei Wilders.
‘Wat denkt u van een quotum voor 

vrouwen op topposities’, vroeg ik.
‘Absoluut tegen’, zei Wilders stel-

lig. ‘Ik geloof niet in hulpacties. Vrou-
wen moeten die posities zelf bevech-
ten.’

Na tien minuten interviewen zei 
Aaf: ‘O jee, fi le full.’

‘Wat?’, zei ik.

‘Mijn taperecorder is vol en ik weet 
niet hoe ik zo’n fi le moet uhh dele-
ten… zal ik even mijn vriend bellen?’

Wilders keek geduldig toe. 
‘Laat maar’, zei ze, ‘ik ga wel 

meeschrijven. Waar hadden we het 
over?’

‘Te weinig vrouwen op topposi-
ties’, zei Wilders.

‘Ja’, zei ik, ‘en dat u niet gelooft in 
hulptroepen.’

‘Nee’, zei hij, ‘neem jullie; twee 
zelfstandige vrouwen, jullie zitten 
toch niet op hulp te wachten?’ 1

...
FEMMETJE
DE WIND

Femmetje de Wind is hoofdredac-
teur van Jackie.

Wie

Twee ontslagen bankiers.

Wat

Maken een carnavalshit, ‘Krediet-
crisis.’

Wanneer
Morgen te horen op YouTube.

Waarom

Omdat ze beetje blut zijn… 1

Kredietcrisislied
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GROEI

De HSL, Zuid-As en OV-chipkaart. 
Noem een groot overheidsproject, 
en het snel groeiende adviesbureau 
Rebel is erbij betrokken.  

Remco Tomesen
ROTTERDAM...
Fronsende wenkbrauwen. Dat was in 

het begin vaak de reactie als de op-

richters van Rebel hun bedrijfsnaam 

noemden. En geef toe, Rebel klinkt 

als de naam van een reclamebureau 

of actiegroep. Niet als een bureau dat 

adviseert over ernstige zaken als eco-

nomische kostenplaatjes en het 

vormgeven van een publiek-private 

samenwerking. 

Rebel ontstond in 2002, toen tien 

medewerkers van de grote Rotter-

damse adviesclub Ecorys besloten 

om weg te gaan bij hun werkgever. De 

adviseurs van Rebel komen ondertus-

sen over de vloer bij ministeries, grote 

gemeenten, banken, internationale 

organisaties en zorginstellingen. Het 

bedrijf heeft zo’n 85 man en vrouw in 

dienst; 50 daarvan werken in Neder-

land, de rest op kantoren in België, 

Duitsland, Turkije en Spanje. De ad-

viseurs adviseren niet alleen, maar 

helpen ook mee bij de uitvoering van 

projecten. En om het plaatje com-

pleet te maken: Rebel is ook inves-

teerder. 

OV-Chipkaart

Een typisch Rebel-project is de invoe-

ring van de OV-Chipkaart, waar het 

bedrijf sinds anderhalf jaar bij be-

trokken is. Het ministerie van Verkeer 

en Waterstaat schakelde Rebel in. 

Mede-oprichter Wout Korving (41): 

‘Wij helpen bij het verbeteren van de 

samenwerking tussen alle betrokken 

bedrijven en overheidsinstanties. Het 

punt waar het project vastliep’. Een 

ander groot publiek-privaat project 

waar Rebel bij was betrokken, was de 

bouw van de Tweede Coentunnel. 

Rebel adviseerde het private consor-

tium dat het contract voor de aanleg 

won. En Rebel had ook adviseurs die 

zich bogen over de Zuid-As. 

Waarom hebben ministeries en ge-

meenten partijen van buiten nodig? 

Mede-oprichter Korving: ‘Dat wij 

worden ingeschakeld past in een 

trend. De Betuwelijn en HSL hebben 

veel ellende opgeleverd. De Tweede 

Kamer eist veel meer begeleiding bij 

dit soort megalomane projecten’. 

De adviezen van Rebel komen ook 

ver buiten de Nederlandse landsgren-

zen terecht. Zo is de club betrokken 

bij de aanbesteding van een nieuwe 

haven in Monrovia, hoofdstad van 

Liberia. Door de oorlog is de haven 

van die stad kapotgeschoten. 

Rebel had vorig jaar een omzet van 

10 miljoen euro. Natuurlijk willen de 

oprichters dat die omzet groeit; over 

vijf jaar moet het tussen de 50 en 100 

miljoen zitten. De mannen denken 

dat groei mogelijk blijft, ook nu de 

wereldwijde economische crisis nog 

wel even lijkt te duren. In ’t Veld: ‘Je 

moet fl exibel zijn’. En dus zitten de 

medewerkers van Rebel nu om tafel 

met de heren en dames van grote 

banken. Logisch: sinds het overheids-

ingrijpen bij veel grote banken, is pu-

bliek-private samenwerking in de 

bankenwereld plotseling hot. 
Rebel in de bankenwereld dus. 

Over die bedrijfsnaam is in ’t Veld 

nog niet uitgesproken trouwens. 

‘Twee jaar na onze oprichting vond 

niemand Rebel meer een goede 

naam,’ zegt hij. Het bedrijf hield een 

verkiezing: verzin een nieuwe naam. 

In ’t Veld: ‘Niemand was blij met de 

verzonnen namen, ze hadden geen 

karakter’. 

Eikels

Sindsdien is er niemand meer van 

Rebel die vraagtekens zet bij de naam. 

Korving: ‘We kwamen erachter dat 

die naam niet zomaar een woord is, 

maar iets zegt over ons karakter. Wij 

willen de wereld verbeteren, en zijn 

niet bang om te zeggen dat we het an-

ders zien dan de opdrachtgever. Ik 

heb het liefst dat opdrachtgevers den-

ken: het zijn eikels, maar ze hebben 

wel goed werk geleverd’. 1

Rotterdams bureau  Adviseur bij mega-projecten

Rebel tussen de ambtenaren

Het wordt even stil in de lift. Muzak, 
dè Amerikaanse fabrikant van lift -
en supermarktmuziek is failliet. Het 
bedrijf ging volgens The Wall Street 
Journal ten onder aan een enorme 
schuldenlast die ligt tussen de 100 
en 500 miljoen dollar.  Toch gloort er 
hoop voor het bedrijf Muzak Hol-
dings LLC, dat al sinds 1934 liften, su-
permarkten en restaurants opleukt 
met muzikaal behang. Het bedrijf 
mikt op een doorstart.

Muzak

EINDE MAKER 
LIFTMUZIEK

Kijken naar groei
India verwacht dit jaar nog steeds vijf procent econo-

mische groei. Daarom vertrekken deze week circa 
veertig Nederlandse bedrijven op handelsmissie.

Groei tv-reclame
Adverteerders gaven het afl open jaar 3,2 procent 

meer uit aan televisiereclame. Ze besteedden 974 
miljoen euro in 2008, tegen 944 miljoen euro in 2007.

Plaatjes vs. Wuppies
De gratis voetbalplaatjes zijn volgens Tammo Bij-

molt, hoogleraar marketingonderzoek, nog beter 
voor het imago van Albert Heijn dan de wuppies.

WERK
WOORD

Jeroen in ‘t Veld (links) en Wouter Korving : ‘Niemand hier vond Rebel meer een goede naam maar een betere vonden we niet’.  ARIE KIEVIT

De Telegraaf Media Groep (TMG) ver-
koopt tijdschrift JAN waarschijnlijk 
aan G+J Uitgevers, dat onder meer de 
bladen Quest en Glamour uitgeeft. 
Dat melden meerdere bronnen die 
bekend zijn met de situatie. 
G+J is een van de grootste tijd-
schriftuitgevers in Europa en is voor 
bijna 80 procent in handen van het 
Duitse mediaconcern Bertelsmann. 
Eerder deze week maakte TMG de 
verkoop van Residence, Elegance, 
CosmoGirl! en Hitkrant aan Pelican 
Magazines Hearst bekend. TMG zei 

toen ook dat de onderhandelingen 
met andere geïnteresseerde partijen 
over JAN, FHM en Motoplus zich in 
het eindstadium bevinden. Wat er 
met Motoplus gaat gebeuren is onge-
wis, maar Arno Kantelberg, de uitge-
ver van Esquire, is in ieder geval geïn-
teresseerd in FHM. Hij bevestigt te-
genover deze krant dat hij gesprek-
ken voert met De Telegraaf over het 
overnemen van die titel. Eerder kocht 
hij Esquire al van TMG. Kantelberg zei 
niet te weten hoe lang de gesprekken 
met TMG nog gaan duren. 

TMG denkt onderhandelingen snel af te ronden

G+J WIL TIJDSCHRIFT JAN 

Southphase :-) waardeert inspirerende en 
positieve ideeën. Word je optimistisch en geïn-
spireerd door dit artikel, of wil je iets of iemand 
nomineren, kijk dan op www.southphase.com.

I
k heb zo lunchpauze. Belt u 
daarna maar terug.’ Of: ‘Ja sorry 
hoor, maar ík heb die prijzen 

niet verzonnen’. Zulke reacties naar 
klanten kunnen natuurlijk nooit, 
maar met de huidige kredietcrisis 
zijn ze helemaal dodelijk! 

Goed omgaan met klanten is nu 
belangrijker dan ooit. Handig is het 
als je daartoe bepaalde ‘klanttypes’ 
herkent. Dan kun je het gedrag en 
de behoeften van de klant beter in-
schatten en rustig omgaan met 
eventuele kritiek.

Negen klanttypen en hun gebruiks-
aanwijzing:
-  De strijdlustige is een opgewon-

den standje. Laat hem uitpraten en 
blijf rustig en zakelijk.

-  De positieve benadert je met een 
lach. Bevestig hem in zijn eigen-
waarde en adviseer hem.

-  De allesweter hamert op zijn me-
ning en houdt eindeloze monolo-
gen. Laat hem zichzelf bewijzen. 

-  De spraakwaterval laat je niet of 
nauwelijks aan het woord. Laat 
hem uitpraten en onderbreek tact-
vol.

-  De schuchtere is spaarzaam met 
woorden. Moedig hem aan tot 
praten, ga niet te veel op details in.

-  De weerbarstige heeft abrupte ge-
baren en meestal een slecht hu-
meur. Laat hem zijn kennis en er-
varing spuien en laat je overeen-

stemming zien.
-  De dikhuidige 

antwoordt in 
korte woorden 
en komt ongeïn-
teresseerd over. 
Moedig hem 
aan en toon be-
langstelling.

-  De arrogante vindt zich superieur 
en is veeleisend. Toon dat je het 
met hem eens bent, bekritiseer 
hem niet.

-  De listige vragensteller is waak-
zaam en wil dat jij hem overtuigt. 
Wees alert en beantwoord zijn 
vragen met tegenvragen.

Deze typen zijn natuurlijk wat kari-
katuraal. Maar toch, overdreven of 
niet, een dosis extra klantbewust-
zijn kan nooit kwaad in barre crisis-
tijden… 1

* Verstand van de klant. Een prakti-
sche gids voor de klantgerichte me-
dewerker. Christian Homburg, Ruth 
Stock. ISBN 978.90.5871.106.9, € 19,95. 
www.thema.nl

...
Klanten binden
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H
et blijft hangen en wurgen 
voor de Amerikaanse autofa-
brikant General Motors (GM). 

Het boegbeeld van de zo geplaagde 
Amerikaanse auto-industrie, dat be-
kend is van klassieke merken als Ca-
dillac en Pontiac, maar hier meer be-
kendheid geniet vanwege Saab, vecht 
nog steeds voor zijn bestaan. 

In een poging om de Amerikaanse 
regering ervan te overtuigen dat het 
bestaansrecht heeft, gaat het fors in 
zijn personeelsbestand snijden. Het is 
van plan om wereldwijd tienduizend 
banen te schrappen. General Motors 
kreeg onlangs een lening van de 

Amerikaanse overheid van maar 
liefst 17,4 miljard dollar. Een van de 
voorwaarden die de overheid heeft 
gesteld is dat GM zijn bedrijfsstruc-
tuur ingrijpend verandert, zodat het 
op eigen benen kan blijven staan. 

Die lening moet hoe dan ook voor 
2012 worden terugbetaald. De on-
derneming heeft tot 17 februari ge-
kregen om met een herstelplan te 
komen. Mocht de autofabrikant 
daar onverhoeds niet in slagen, dan 
moet het het geleende bedrag van 
17,4 miljard dollar meteen terugbe-
talen. Financiële experts denken dat 
dat onbegonnen werk is en zeggen 
dat het voor GM beter is om het fail-
lissement aan te vragen. Het is nu 
eenmaal te log en te traag om te 
kunnen concurreren. Ons advies is  
dan ook om het uit koers geraakte 
GM zo snel mogelijk te verkopen. 1

E
indelijk een paar licht posi-
tieve berichten uit de financi-
ele sector. Die kwamen uit 

Zwitserland, het bankenland bij uit-
stek. Zowel UBS als Credit Suisse, de 
twee grootste (zaken-)banken van 
het land, maakten gisteren cijfers 
bekend. Die zagen er op het eerste 
gezicht dramatisch uit. Zo vielen de 
afschrijvingen op slechte leningen 
bij UBS een stuk hoger  uit dan ge-
dacht en presteerden alle onderde-
len van UBS eigenlijk zwak.

Ook kende het onderdeel Private 
Banking, waar vermogende particu-
lieren hun geld onderbrengen, grote 

uitstromen. Dat was twee keer zo 
groot als verwacht. Bij Credit Suisse 
waren vergelijkbare resultaten te 
zien. Ook daar moest weer worden 
afgeschreven op slechte leningen en 
presteerde de divisie Private Banking 
ver onder de maat. Daarnaast waren 
de resultaten bij het onderdeel za-
kenbankieren, dat zich bezighoudt 
met het adviseren van bedrijven, 
ronduit teleurstellend. 

Tot zover het slechte nieuws. Want 
er zijn ook enkele lichtpuntjes die het 

vermelden meer dan waard zijn. Bei-
de banken konden namelijk vertellen 
dat ze 2009 sterk begonnen zijn, en 
dat duidt in ieder geval op enig her-
stel. Zo begon de maand januari voor 
UBS met goede resultaten bij het be-
heren van de vermogens van de aller-
rijkste klanten van de bank. Bij Credit 
Suisse vielen soortgelijke geluiden te 
horen. Het management van de Zwit-
serse bank is namelijk redelijk posi-
tief over het lopende jaar. 

Verder stelt Credit Suisse minder 
vatbaar te zijn voor de slechte en vaak 
ongrijpbare marktomstandigheden. 
Daarbovenop zegt de bank straks te 
kunnen profiteren van een eventuele 
opleving van de markt. Toch blijft het 
ook voor de twee grootste Zwitserse 
banken nog even uitkijken geblazen. 
De markt is namelijk nog uiterst fra-
giel en ook lijkt het nog veel te vroeg 
om te zeggen of het herstel daadwer-
kelijk is ingezet. Het zou namelijk 
best kunnen dat er sprake is van een 
slechts tijdelijke opleving. 1

...
Zwitserse banken 
zijn lichtpuntjes

...
Zet snel de rem op 
General Motors 

Financiële bijsluiter: De Pers geeft advies over het kopen 
en verkopen van aandelen. Bedenk echter: deze adviezen 
verschijnen in een krant waarvan de hoofdredacteur z’n 
geld op een IJslandse bank had gezet. Mocht u zich über-
haupt al aan aandelen wagen in deze tijd: het navolgen 
van onze adviezen is GEHEEL VOOR EIGEN RISICO!
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Voorvadertjes
De vele groepen pygmeeën, die verspreid over Cen-

traal-Afrika leven, zijn niet afzonderlijk ontstaan, 
maar stammen af van een en dezelfde populatie.

Oude bekenden
De (Franse) onderzoekers kwamen ook tot de 

conclusie dat het uiteenvallen van de pygmeeën-
populatie pas drieduizend jaar geleden gebeurde .

Opzij, kleintje!
De pygmeeën werden toen waarschijnlijk uiteen-

gejaagd door grotere, Bantu-sprekende volkeren, die 
vanuit Oost-Afrika hun woongebied binnendrongen.

Een eeuw lang waren shows met 
‘vreemde volken’ buitengewoon 
populair. En wetenschappers 
kwamen graag de hoofden opmeten.

Marcel Hulspas
AMSTERDAM...
Wegens enorm succes kwamen ze 

weer terug in Amsterdam: woeste 

Arabische krijgers op hun indrukwek-

kende kamelen. Ze hadden de stad in 

1892 al aan hun voeten gekregen; 

tien jaar later liet de Duitse impresa-

rio Willy Möller ze opnieuw opdra-

ven. De belangstelling was wederom 

groot. Maar niet iedereen kon de 

show waarderen. ‘Het is alles ge-

maakt, niet echt’, mopperde A.J. de 

Veer in Boon’s Geïllustreerd Magazijn. 

Hij sprak van een ‘saamgeraapt zood-

je’. De door Möller door heel Europa 

heen en weer gesleepte Egyptenaren 

waren volgens hem ‘uitschot’, gelokt 

door het geld: ‘De ware zoon van de 

woestijn verlaat zijn vaderland niet.’

De Veer was een roepende in die 

woestijn. Volkerenshows waren hot, 

en bleven tot in de jaren dertig van de 

vorige eeuw ongekend populair. Ze 

boden de grote massa der nieuwsgie-

rige blanke Europeanen de kans een 

glimp op te vangen van de bizarre 

volkeren waarover ze in kranten en 

tijdschriften hadden gelezen: woeste 

Afrikaanse krijgers, wilden uit Zuid-

Amerika en de Stille Zuidzee, nobele 

nomaden uit het Midden-Oosten en 

stoere indianen uit Noord-Amerika. 

En ziet, de tentoongestelde exotische 

mensenrassen voldeden aan hun ver-

wachtingen. Dankzij sluwe impresa-

rio’s als Willy Möller.

De uitvinders van de tentoonge-

stelde mens waren de Amerikaanse 

circusgiganten Barnum & Bailey. Hun 

eerste pronkstuk, uit 1835, was de Si-

amese tweeling Chang en Eng. De 

belangstelling voor deze twee-een-

heid was zó groot dat ze hun show 

spoedig uitbreidden met andere curi-

ositeiten van vlees en bloed, met als 

hoogtepunt de cowboys-en-india-

nenshow onder leiding van revolver-

held Buffalo Bill. 

Complete dorpen

In Europa volgde dierentuineigenaar 

Carl Hagenbeck hun voorbeeld. Hij 

importeerde woeste krijgers, vreed-

zame boeren en exotische danseres-

sen, soms complete dorpen, uit alle 

windstreken. Maar het waren niet al-

leen nieuwsgierige burgers die zich 

kwamen vergapen. Wetenschappers 

maakten dankbaar gebruik van de 

plotselinge toevloed van vreemde 

rassen.

Volgens Darwin (die in 1859 zijn 

Origin of Species publiceerde) hadden 

mens en mensaap dezelfde (aapach-

tige) voorvader. Biologen en antro-

pologen waren daarom naarstig op 

zoek naar de ‘tussenvormen’ die de 

overgang van aap naar mens illu-

streerden. De geïmporteerde ‘wilden’ 

moesten dus niet alleen allerlei ‘au-

thentieke’ gebruiken en kunstjes le-

ren (vaak al aan boord, op weg naar 

Europa); eenmaal aangekomen wer-

den ze ook naar allerlei laboratoria 

gesleept, waar ze van alle kanten wer-

den opgemeten en gefotografeerd. 

Het resultaat van al deze noeste 

arbeid was nihil. De heren geleerden 

konden het niet eens worden over de 

vraag welke eigenschappen en maten 

van belang waren, en welke rassen en 

volkeren dus ‘hoger ontwikkeld’ wa-

ren dan wel in een ‘primitief’ stadium 

waren blijven steken. Het blanke ras 

was uiteraard het beste, maar over 

wat zich ‘daaronder’ afspeelde, kon-

den ze het niet eens worden. 

Hoge en lage culturen

Vanaf 1900 moesten de ‘fysische an-

tropologen’ dan ook steeds vaker wij-

ken voor de ‘cultureel antropologen’, 

die veel meer geïnteresseerd waren in 

mythen, rituelen en gebruiken (maar 

daarbij overigens vaak ook nog dach-

ten in termen van ‘hoge’ en lage’ cul-

turen). Ook de volkerenshow was in 

die tijd op zijn retour. De massa ging 

liever naar de bioscoop - waar overi-

gens dezelfde racistische stereotiepen 

te zien waren (maar dan gespeeld 

door betere acteurs). En tegenwoor-

dig kan men terecht bij de televisie, 

bij het al even gemanipuleerde Groe-
ten uit de Rimboe. 

De schitterende affi ches van al die 

‘foute’ volkerenshows, maar ook de 

foto’s, tabellen, gipsafgietsels en an-

dere restanten van die bedenkelijke 

vorm van wetenschap, lagen decen-

nialang op zolders te verstoffen. Me-

dewerkers van het Teylers Museum in 

Haarlem zijn in die kelders afgedaald 

en hebben, in samenwerking met het 

Museum Dr. Guislain in Gent, een 

fraaie tentoonstelling ingericht, vol  

bizarre herinneringen aan de tijd dat 

de verre volkeren amusement waren 

– en aan moesten tonen dat het blan-

ke ras toch wel het beste was. 1

* De exotische mens, tot 10 mei in 
Teylers Museum, Haarlem.

Tentoonstelling  Mensen kijken

Importwilden als 
volksvermaak

Zeg tegen rokers dat hun huisdier 
last heeft van de rook, en ze gaan 
serieus nadenken over stoppen.

Redactie wetenschap
AMSTERDAM...
Hardnekkige kettingrokers die geen 

boodschap hebben aan de waarschu-

wing dat ze hun eigen gezondheid 

schaden, gaan plots ernstig twijfelen 

wanneer hen wordt verteld dat hun 

huisdier onder de rook te lijden heeft. 

Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd 

in de Amerikaanse staat Michigan.

Dat huisdieren last kunnen heb-

ben van passief roken staat wel vast. 

Katten en honden, maar ook vogels 

en knaagdieren die samenwonen met 

rokers lopen een groter risico op kan-

ker en huidklachten, en ze worden 

vaak ook kortademig. 

In een onderzoek onder 3.300 

Amerikanen (waarvan een op de vijf 

roker; en een op de vier leefde samen 

met een of meer rokers), bleek dat het 

grootste deel daar niet van op de 

hoogte was. Eenmaal geconfronteerd 

met de gevolgen van roken voor hun 

viervoeter, bleek een op de drie rokers 

bereid om diep na te denken over 

stoppen. Een op de zes niet-rokers 

beloofde om hun rokende mede-

bewoner(s) te vragen om te stoppen. 

Een kwart van de niet-rokers besloot 

dat ze voortaan maar buiten moesten 

gaan staan.

Mensen zijn dol op hun huisdier, 

en geven grote sommen geld uit om 

hun viervoeter gezond en gelukkig te 

maken. Daar zouden de antirook-

campagnes meer op in moeten spe-

len, concluderen de onderzoekers. 

Een publiciteitscampagne ‘Roken en 

huisdieren? Liever niet’ zou wel eens 

veel effect kunnen sorteren. 1

Gezondheid
Huisdier brengt 
verstokte roker 
aan het wankelen

Tegenwoordig 
kan men terecht 
bij ‘Groeten uit 
de rimboe’.

marcel.hulspas@depers.nl

E
r kon eigenlijk niks misgaan. 
Alles en iedereen stond klaar 
om het Darwinjaar, het an-

derhalve-eeuwfeest van de evolu-
tietheorie, grondig te verstoren. Er 
was een kwart miljoen bij elkaar 
geharkt voor een folder getiteld 
‘Evolutie of schepping – wat geloof 
jij?’ die landelijk verspreid moet 

worden. Tientallen orthodoxe clubs 
hadden er aan meebetaald; dominees 
hadden er voor gecollecteerd. En de 
EO zou op 16 mei een grote bijeen-
komst beleggen over dezelfde vraag. 
Nederland zou ons voor eens en altijd 
leren dat God de aarde geschapen 
heeft. In zes dagen. Maar toen was 
daar Andries Knevel. In zijn eigen pro-
gramma, met de toepasselijke titel 
Het zal je maar gebeuren, vertelde 
Knevel dat hij dat niet meer geloofde. 
En hij had er spijt van dat hij het crea-
tionisme had gepropageerd. Knevel 
zette ter plekke zijn handtekening 
onder een verklaring waarin hij het 
creationisme afzwoer. Het boegbeeld 
van orthodox Nederland, de ex-direc-

teur van de EO (waarvan tweederde 
van de leden de bijbel letterlijk 
neemt), liet zijn trouwe aanhang kei-
hard vallen. Daarop maakte Arjan 
Lock, de huidige EO-directeur, een ka-
pitale blunder. Gesteld voor de keuze 
‘Genesis of Knevel’ koos hij voor de 
laatste. De EO gelooft nog steeds dat 
God de aarde heeft geschapen, ‘maar 
laat in het midden of dat in zes dagen 
is gebeurd of in een evolutie van mil-
jarden jaren’, vertelde hij de Volks-
krant. Schepping of evolutie was voor 
hem ‘geen issue’. Hij was immers geen 
bioloog. En het scheppingsverhaal 
was ook ‘niet de essentie van het ge-
loof’. De strijd tegen de evolutie 
moest nog beginnen – en na Knevel 

verliet ook de EO voortijdig het slag-
veld; alle medestanders in verwarring 
achterlatend. Wat een gezamenlijke 
campagne tegen de goddeloosheid 
moest worden, een heerlijk optrek-
ken achter hetzelfde banier, dreigt nu 
te ontaarden in een ouderwets potje 
bekvechten in eigen kring.

‘Vroeger geloofde ik dat de aarde 
in zes dagen geschapen was, nu ge-
loof ik in de evolutietheorie’, ver-
klaarde Knevel in de uitzending. Een 
vertederende vergissing. De man 
denkt een nieuw geloof gevonden te 
hebben. Hij heeft er duidelijk nog niks 
van begrepen. Darwin is geen profeet 
en zijn Origin of Species geen Heilige 
Schrift. Evolutie is een theorie die 

vragen stelt, die verklaringen op-
pert, die onaf is en op ieder moment 
bijgesteld kan worden. Dat is nu 
juist wat met het creationisme niét 
kon: daar mocht in orthodoxe kring 
nu juist niét over worden gediscus-
sieerd. De heren protestanten wil-
den graag discussieren – maar dan 
over evolutie. Het loopt een beetje 
anders. Knevel, bedankt! 1

...
MARCEL
HULSPAS

HET VERRAAD 
VAN KNEVEL

Woeste negers als circusattractie. TEYLERS MUSEUM

Volkerenshows 
bevestigden de 
racistische cliché’s 
in de media.
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POP

Arjan Terpstra
AMSTERDAM...
Maandag zullen in de Amsterdamse 

Music Hall de pannen wel weer van 

het dak gaan. Kaiser Chiefs treedt dan 

op, en de mannen uit Leeds weten 

hoe je een feestje bouwt. De opge-

wekte beats van drummer Nick 

Hodgson tegelen een strak dansvloer-

tje, en de energieke podiumpresenta-

tie van zanger Ricky Wilson doet de 

rest. Verzet is zinloos, de voetjes gaan 

van de vloer, of je nou wil of niet. 

Is dat vreemd, die dansbaarheid 

bij een gitaar-georiënteerde band? 

Niet als je weet dat Kaiser Chiefs zo 

ongeveer op de dansvloer geboren is. 

Nick Hodgson was dj voordat Kaiser 

Chiefs doorbraken, zo vertelt hij De 
Pers aan de telefoon. ‘Elke vrijdag-

avond draaiden Ricky en ik indie-

muziek in een club. Op een gegeven 

moment weet je precies welke plaat 

de vloer in beweging brengt. En die 

nam ik de volgende middag op de 

bandrepetitie mee. Ging bij Blondie 

het dak eraf? Dan bouwde de band 

op zaterdagmiddag aan nummers in 

Blondie-stijl. Zo is ons geluid ont-

staan.’

Sinds 2003 worden de Chiefs zelf 

grijsgedraaid in de zogenaamde in-

diedisco’s: clubs met dansvloer die 

volledig op indiemuziek zijn gericht. 

Een clubvorm die alleen maar kon 

ontstaan in de voormalige kolenin-

dustriegebieden van Midden-Enge-

land. Of het nu beatbands uit Liver-

pool waren of punkers uit Manchester, 

bandjes uit die regio hebben altijd 

manieren gevonden om blanke ar-

beidskinderen hun zorgen weg te la-

ten dansen. 

Inmiddels is de hele wereld een 

indiedisco. Waar de Kaiser Chiefs 

zijn, wordt gedanst. De single Never 
Miss a Beat staat garant voor een hek-

senketel tijdens de Europese tour 

waar de Chiefs nu mee doende zijn. 

Voor het zesde opeenvolgende jaar 

staat de band voor wéér grotere 

zalen, waar wéér meer mensen tot 

dansen worden gedwongen. Geeft 

die schaalvergroting geen druk? 

Hodgson: ‘Nee. In een stadion zie je 

toch alleen maar de eerste twintig 

rijen. En laten we alsjeblieft het verle-

den niet verheerlijken. Ik voel me 

tien keer meer thuis in een stadion 

dan in de kroegjes uit de bad old days. 
Die hebben geen artiestentoilet. Als 

je wilt plassen, zul je toch echt door 

het publiek heen moeten.’ 1

* Kaiser Chiefs HMH, ma 16 februari.

Profi el  Kaiser Chiefs

Keizers van de indiedisco

Mark King slappend in actie. JEFF SPICER

Mark King scoorde met Level 42 
monsterhits, maar vocht altijd 
tegen vooroordelen. ‘Het is net of 
mensen nu pas naar ons luisteren.’

Arjan Terpstra
AMSTERDAM...
Nostalgie is een veelkoppig monster, 

ervaart Mark King (1958). Als front-

man van Level 42 is hij een van de 

gezichten van de retrotrend rond de 

jaren tachtig. En wat doet een muzi-

kant als de muziek die hij dertig jaar 

geleden speelde opnieuw populair 

is? ‘Dan surft hij lekker mee op de 

golven. Niemand wint er iets bij als 

we ineens experimentele jazz gaan 

maken. Het is mijn werk, mijn vak, 

om een X-aantal mensen een paar 

uur goed te vermaken, en dat gaat nog 

steeds uitstekend met onze muziek. 

Wie denkt dat dat niets voorstelt, 

moet het maar een keer proberen.’

King, die de komende dagen zeven 

shows in Nederland speelt, weet waar 

het publiek voor komt. ‘We spelen 

braaf wat mensen van ons verwach-

ten: Hot Water, Lessons in Love. Ik 

maak mezelf niets wijs: we zijn on-

derdeel van een grote nostalgiehype, 

anders was Level 42 allang in de neve-

len van de tijd verdwenen.’ 

Het is voor King wel een vreemde 

hype, vertelt hij vanuit zijn huis op 

het eiland Wight. Rationeel is niet 

goed te verklaren waarom die duis-

tere tijden nu ineens onderwerp van 

verering zijn. King: ‘Kennelijk zoeken 

mensen naar manieren om aan het 

slechte nieuws te ontsnappen, en wij 

zijn daar het instrument voor. Raar, 

want de jaren tachtig waren een ramp 

voor veel mensen, zeker in Engeland. 

Daar wil je toch niet aan herinnerd 

worden?’

De bedachtzame woorden komen 

van een muzikant die door de mu-

ziekpers nooit echt serieus is geno-

men. Hoe beter het ging met de pop-

hits van de opgewekt slappende 

bassist en consorten, hoe negatiever 

het journaille op de hitmachine rea-

geerde. Een houding waar King nóg 

boos om kan worden. ‘Zogenaamd 

serieuze muziekjournalisten beoor-

deelden bands op hoe ze over maat-

schappelijke vraagstukken zongen. 

Goede popmuziek was morele pop-

muziek. Punk schopte tegen het sy-

steem, dat was goed. Reggae sneed 

misstanden aan: dat was goed. Wij 

maakten prachtige liefdesliedjes, 

maar geen goede kopij. Wij zéiden 

niets, maar dat betekent niet dat we 

niets te zeggen hadden.’ 

King geeft toe dat hij begin jaren 

tachtig vrij bleu was, politiek gezien. 

Hij groeide op tussen muzikanten, 

trad vanaf zijn twaalfde al op en leef-

de sindsdien van en voor de muziek. 

‘Wight is een echt toeristeneiland. 

Muzikanten verdienden goed geld 

door in de hotels te spelen. Ik wist 

niet beter dan dat daar je zakgeld van-

daan kwam. Je nieuws ook overigens, 

zo’n eiland is alleen maar bezig met 

de vraag of die nieuwe hotelspeeltuin 

er nou komt of niet. Het heeft lang 

geduurd voor ik doorkreeg wat er in 

de rest van de wereld gebeurde.’

Level 42 kreeg het negatieve stig-

ma niet van zich afgeschud, ook niet 

toen de band meer betrokken num-

mers produceerde. In 1989 schreef 

King bijvoorbeeld Take Care of 
Yourself, waarin hij de problematiek 

van die tijd onder de loep nam. ‘Dat 

lied doet het nu beter dan toen, het 

lijkt echt over vandaag te gaan. Maar 

het was te laat, het kwam bij niemand 

op dat we iets van maatschappijkri-

tiek in ons repertoire zouden heb-

ben. Nu we los zijn van die onzin 

komt het lied veel beter tot zijn recht. 

Alsof mensen nu pas luisteren.’ 

‘Level 42 is nu alleen nog fun en 

herinneringen. Misschien is dit deel 

van mijn carrière wel leuker dan toen 

we nog beroemd waren.’ 1

Interview  Level 42’s Mark King

De zoete 
wraak van een 
hitmachine

‘Engagement was 
een eis in de jaren 
tachtig. Wij pasten 
niet in dat vakje.’

Staatsomroep
Het uitverkochte concert van De Staat in Paradiso 

vanavond is te volgen op fabchannel.com en kan 
ook na afl oop nog eindeloos worden bekeken.

Jammerrr
De Limburgse rockband SAT2D stopt ermee. Deze 

zomer stond de beloftevolle rockformatie nog op 
Pinkpop, na het winnen van een bandwedstrijd. 

Stoorzender
De nieuwe plaat van Snoop Dogg wordt uitgegeven 
door MTV. De rapper brak onlangs met Interscope 

Records en geeft nu de muziekzender een kans. 

Nog even en niemand kan meer om 
Kyteman heen. De trompettist en pro-
ducent Colin Benders blaast vriend en 
vijand omver met zijn Kyteman’s hip-
hop orchestra, een strakke, jonge, 
twintigkoppige bigband die hiphop-
vocalisten de ruimte geeft om tot gro-
te hoogten te klimmen. Stap opzij, 
Pete Philly & Perquisite, het wordt 
druk op de zomerpodia als het om 
dansbare, live gespeelde hiphop gaat. 
20 Februari komt The Hermit Sessions 
(Rough Trade) uit, de weerslag van 
Kytemans zoektocht naar optimisti-

sche hiphop die de grenzen met big-
bandjazz aftast. Het levert een plaat 
op die zeker in de eerste helft heer-
lijk mellow je oor invloeit. De acht 
gastrappers doen hun ding in het 
Engels en Frans en laten alvast ho-
ren hoe de zomer van 2009 gaat 
klinken. Sommige nummers zijn 
minder mellow, zoals het pompen-
de IT Circus, waar Kyteman cum suis 
laten horen niet alleen maar lief 
voor de luisteraar te zijn. Een mooi 
debuut! 
Arjan Terpstra

Recensie: Hiphop

MET KYTEMAN DE ZOMER IN
‘De ergste ziekte in deze wereld is niet 
kanker of aids … de ergste ziekte van 
deze wereld is haat en de remedie 
daartegen is liefde.’ Aldus de oplos-
sing voor alle wereldproblemen uit de 
koker van de Amerikaanse soulzan-
geres India Arie. Het laat meteen het 
probleem zien van haar vierde album 
Testimony: vol 2, love & politics. Ooit 
werd ze bekend met akoestische 
soulliedjes, die een echt ander nieuw 
geluid hadden dankzij haar gebruik 
van unplugged gitaar.
Niemand verwacht dat India Arie zich 

klakkeloos herhaalt op haar vierde cd, 
maar niet elke koersverandering is 
een goede. Het album valt uiteen in 
liefdesliedjes als Chocolate High en 
politieke songs waarin alle continen-
ten voorbijkomen. Verdwenen de 
donkere melodieën, hier overheersen 
gezellige zoete liedjes, die zo als 
soundtrack van de X-factor zouden 
kunnen dienen. Of mijmeren over de 
getto’s van Amerika die zo lijken op 
die van Rio en Mumbai. Nee, India’s 
geluk maakt niet gelukkig.
Dirk Koppes

Recensie: Soul

GELUK MAAKT NIET GELUKKIG

JIMMY BRUCH
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Ga naar onze website voor 1001 andere leuke adresjes!

Cityspots | Amsterdam mag dan groots 

aandoen, maar de stad is in feite opge-

deeld in verschillende dorpjes. Het chi-

que Oud-Zuid bijvoorbeeld, waar u in 

straten als de Cornelis Schuytstraat of 

de van Baerlestraat leuke boetiekjes zult 

aantreffen met mooie, exclusieve kle-

ding. De gezellige Pijp, waar u als mode-

bewuste vrouw eens binnen moet kijken 

bij Haastje Repje (Ferdinand Bolstraat) 

of als man zijnde bij Angel Agudo (Sarp-

hatipark). In Oud-West biedt de Over-

toom uitkomst voor diegenen die iets te 

decoreren hebben in hun stulpje; vele 

leuke interieurzaakjes zijn namelijk in 

deze straat gevestigd. Ga je liever rich-

ting centrum? Smaak (Leliegracht) is 

een leuk winkeltje met veel hippe, Deense 

kledingmerken. Als je tenslotte voor een 

heerlijk kopje koffie en taart neerstrijkt 

in de gezellige Jordaan bij Espressobar 

Tazzina (Brouwersgracht), kan je dag 

echt niet meer stuk…

Shoppen in Amsterdam

Shopping by

Streetfacts
Leeftijd stad: Amsterdam is officieel nu 

728 jaar oud. BN’ers: Katja Schuurman, 

Doutzen Kroes, Gerard Joling, Monique 

Klemann, Erik van Muiswinkel, Albert 

Verlinde, Daphne Bunskoek, Halina 

Reijn, Ellen ten Damme en nog vele, vele 

anderen…

50% korting
Schoenen / laarzen oud seizoen

50% korting op alle schoenen en 

laarzen van de eerdere seizoenen. 

Uitgezonderd zijn Golden Goose 

en sommige AFvdVorst

LUUKS
Jacob Obrechtstraat 12
Amsterdam

Korting uit Amsterdam

UIT

JEAN VAN LINGEN

Vanaf vandaag kunt u gaan zien of 
Slumdog Millionaire terecht Oscars 
gaat winnen.

Femke van Wiggen
AMSTERDAM...
Slumdog Millionaire is de sleeper van 

dit fi lmjaar, het meest onverwachte 

succes. Het bombastische Australia 

zou groot worden, Milk natuurlijk 

vanwege het homocorrecte onder-

werp (films als Philadelphia deden 

ook hele scholen naar de bioscoop 

trekken) en The Curious Case of Benja-
min Button alleen al omdat publieks-

lieveling Brad Pitt daar drie uur lang 

in te bewonderen is. 

Maar alle verwachtingen rond die 

fi lms ten spijt ging het in verhouding 

voor een appel en een ei en met louter 

onbekende acteurs gemaakte Engelse 

Slumdog Millionaire er de afgelopen 

weken met alle eer vandoor. Zo won 

de fi lm vier Golden Globes (waaron-

der de belangrijkste: voor beste fi lm 

en beste regie) en zeven Bafta’s (de 

Engelse Oscars – en weer was het raak 

in de belangrijkste categorieën) en 

maakt regisseur Danny Boyle met 

zijn crew volgende week kans op 

maar liefst tien Oscars. Waarschijn-

lijk zal hij die niet allemaal in de 

wacht slepen, maar dat er een stuk of 

vijf Oscars voor Boyle in het vat zitten 

lijkt zeker. Dat is opvallend, want van 

Boyle, die in ’96 doorbrak met Train-
spotting, werd na de nodige fl ops nog 

maar weinig verwacht. En de maat-

schappijkritische ondertoon van de 

fi lm trekt zo op het eerste gezicht ook 

al geen drommen naar de bioscoop. 

Wat maakt Slumdog Millionaire dan zo 

magisch? 

Sprookje
De fi lm is gebaseerd op het gelijkna-

mige boek van Vikas Swarup en ver-

telt het verhaal van Jamal Malik, een 

18-jarige ‘chai wallah’ (theejongen) 

uit de ‘slums’ (sloppen) van Mumbai, 

die ook tot zijn eigen verbazing Week-
end Miljonairs wint. De schijnheilige 

presentator koopt niets voor Jamals 

eerlijkheid en laat hem arresteren, 

waarna Jamal zijn ‘onschuld’ moet 

bewijzen door zijn levensverhaal te 

vertellen – waardoor duidelijk wordt 

waarom hij het antwoord op alle vra-

gen wist. 

Dat leven is doffe ellende. De jon-

ge Jamal groeit in de sloppenwijken 

op, waar zijn moeder voor zijn ogen 

wordt vermoord en hij en zijn broer-

tje (dat later voor galg en rad zal op-

groeien) geronseld worden door een 

foute bedelorde. 

Getver, wat een drama, denkt u nu, 

ik heb helemaal geen zin in deprime-

rend realisme nu mijn baan op de 

tocht staat en de recessie bijna een 

depressie is. Maar het bizarre is: on-

danks al dit drama komt u vrolijk 

fluitend de bioscoop uitgelopen. 

Slumdog Millionaire laat nietsont-

ziend zien wat de prijs is van een we-

reldeconomie in opkomst, maar is 

uiteindelijk vooral een liefdesverhaal 

en een sprookje, een soort Le fabuleux 
destin d’Amélie Poulain, maar dan met 

een vette Bollywood-knipoog. 

Bollywood 
Boyle heeft de fi lm snel gefi lmd en 

nog sneller gemonteerd, de kleuren 

zijn helder, de beelden fabelachtig en 

de muziek, geschreven door Bolly-

woodlegende  A.H. Rahman (met de 

hit Paper Planes van MIA) is ronduit 

overrompelend. Net zoals de on-

schuld van Jamal uiteindelijk ontroe-

rend is. Vandaar die glimlach op het 

eind, of je nu wilt of niet.

Natuurlijk is Slumdog Millionaire 

niet de sterkste fi lm van het jaar, maar 

wel de charmantste. Allen daarom al 

maakt ‘ie grote kans op een Oscar 

voor beste fi lm, beste regie, beste ci-

nematografi e en beste soundtrack. 

Als Kate Winslet en Mickey Rourke 

dan winnen voor hun hoofdrollen 

(The Reader en The Wrestler) kunnen 

we dit jaar best tevreden zijn. 1

Film  4 Golden Globes, 7 Bafta’s en 10 Oscars? 

En de winnaar is...

Twee jaar na het succes van Zwa-
nenmeer Bijlmermeer is er een deel 
2. Maar of dat net zo goed gelukt is? 

Femke van Wiggen
AMSTERDAM...
Een succes dunnetjes overdoen is een 

slim streven. In 2006 maakte Nita 

Liem met dansers van het Nationale 

Ballet en amateurhiphoppers uit de 

Bijlmer het onverwachts sprankelen-

de Zwanenmeer Bijlmermeer. Krap 

twee jaar later is er een nieuwe pro-

ductie, weer van Nita Liem. Dit keer 

met vier dansers van Het Nationale 

Ballet en zes professionele streetdan-

cers van Don’t Hit Mama. 

Het idee achter Zwanenmeer Bijl-
mermeer II is hetzelfde: hoe kan het 

klassieke Zwanenmeer een brug slaan 

tussen deze twee (ogenschijnlijk) to-

taal verschillende groepen dansers? 

Het antwoord is hier dodelijk sim-

pel: dat kan niet. Dat ligt niet per se 

aan de tien dansers, die ieder zo hun 

talent hebben. Afgezien van dat er 

dramaturgisch bijna niets overblijft 

van Het Zwanenmeer, is Liems chore-

ografie nogal mager: ze geeft haar 

dansers niet de kans om ook echt iets 

op het podium uit te zoeken. 

Liem houdt vast aan het stramien: 

blokje klassiek, blokje streetdance, 

pas de deux klassiek, pas de deux hip-

hop, enzovoorts. Soms mengen de 

dansers een beetje, maar alleen opdat 

de streetdancers verwonderd of grap-

pend kunnen toekijken wat een para-

dijsvogels die klassiek geschoolde 

dansers toch zijn. Zo verwordt Zwa-
nenmeer Bijlmermeer II tot een show-

case van de mogelijkheden van de 

streetdance en de beperkingen van de 

klassieke dans – en dat kan toch niet 

Liems bedoeling zijn geweest. 1

* Tournee t/m 25 april.

Dans
De zwanen blijven 
paradijsvogels

Slumdog Millionaire: het meest onverwachte succes van dit filmjaar. 
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Brainsnack:Parkeerplaats 2. De zwarte
auto staat altijd tussen twee witte en
tegenover een rode auto.

Zweeds

MONOTOON

Cryptogram
Horizontaal: 1.
Affiches; 4. buigtang; 6.
krab; 8. naderbÿ; 9.
tuig; 10. slaperig; 11.
antislip.
Verticaal: 1. Albast; 2.
ingang; 3. haardos; 5.
geraakt; 6. kÿkers; 7.
bergop.

Nederland 1 Nederland 2 Nederland 3 RTL 4 RTL 5

RTL 7

RTL 8

SBS 6 NET 5 Veronica Eén

Canvas National Geographic BBC 1 BBC 2 Comedy Central

Discovery Channel Spraakmakend nieuws Volg het op depers.nl

On fi re
Koala’s ontsnappen 
ternauwernood aan vuurzee.
www.depers.nl/koala

Filmpje
Een robot 
voor iedereen.
www.depers.nl/mini

Filmpje
Berover ontmoet toerist. 
Wie legt het af?
www.depers.nl/toerist

16 Op de buis

    17:00     Sesamstraat 
     17:30     Dichtbij Nederland 
     17:50     GroenLinks 
     17:59     EénVandaag 
     18:00     NOS Journaal 
     18:15     EénVandaag 
     18:40     NOS Sportjournaal 
     19:00     Lingo 
     19:25     Het kinderziekenhuis 
     20:00     NOS Journaal 
     20:30     Wie is de Mol? 
     21:30     Het mooiste meisje van de klas 
     22:20     De school van Prem 
     23:00     Pauw & Witteman 
     23:55     NOS Journaal 
   

    17:00     NOS Journaal 
     17:05     Nederland helpt 
     17:35     Tijd voor MAX 
     18:25     That’s the question 
     18:50     Man bijt hond 
     19:20     Hart en ziel 
     19:55     NCRV Natuurlijk - Nationale 

Landschappen 
     20:25     Netwerk 
     20:50     Twee voor twaalf 
     21:25     Andere tijden 
     22:00     NOS Journaal 
     22:15     Nova/Den Haag Vandaag 
     22:55     Holland Doc: Dit gaat nooit meer 

weg 
     23:50     NPS Klassiek: Koechlin 
   

    17:40     The king of Queens 
     18:05     My name is Earl 
     18:30     How I met your mother 
     19:00     Wie is de chef? 
     19:30     Date my mom 
     20:00     PostcodeLoterij: Deal or no deal 
     20:30     Life 
     21:25     Life 
     22:20     Saving Grace 
     23:15     Las Vegas 
   

    17:20     Lena en Cem 
     17:45     Baasjes 
     18:00     SpangaS 
     18:23     Het Klokhuis 
     18:45     NOS Jeugdjournaal 
     18:59     Nederland 3 
     19:00     ONM 
     19:22     NOS Journaal 
     19:30     De Wereld Draait Door 
     20:20     NOS Journaal 
     20:30     Thema-avond Belastingen: 

Betalen is voor de dommen 
     21:55     Keuringsdienst van Waarde 
     22:30     NOS Sportjournaal 
     22:50     NOS Journaal 
     23:00     QI 
     23:40     De Wereld Draait Door 
   

    17:05     As the world turns 
     18:00     RTL Nieuws 
     18:15     Editie NL 
     18:35     RTL Boulevard 
     19:30     RTL Nieuws 
     19:55     RTL Weer 
     20:00     Goede tijden, slechte tijden 
     20:30     Bestemming bereikt 
     21:30     Char 
     22:30     Battle of the stars 
     23:00     EHBO: Eerste Hulp Bij Opvoeden 
     23:55     RTL Nieuws 
   

    17:30     Charmed 
     18:30     Home and away 
     18:55     Ghost whisperer 
     19:55     Smaken verschillen 
     20:30     Raising Helen 
     22:55     Law & Order: Special Victims Unit 
     23:50     Criminal intent 
   

    17:00     Little house on the prairie 
     18:00     De grote verbouwing 
     19:00     Hart van Nederland - Vroege editie 
     19:20     Shownieuws - Vroege editie 
     20:00     Trauma centrum 
     20:30     House 
     21:30     The Mentalist 
     22:30     Hart van Nederland - Late editie 
     22:50     Piets weerbericht 
     22:55     Shownieuws - Late editie 
     23:15     Trauma Team: Situation critical 
   

    17:10     Kim Possible 
     17:35     Phineas & Ferb 
     18:00     Sneak 
     18:10     My wife and kids 
     18:40     According to Jim 
     19:05     Will & Grace 
     19:35     Friends 
     20:00     Freddie 
     20:30     Wild Wild West 
     22:35     Torque 
   

    17:10     De bruiloft van... 
     17:40     Oprah Winfrey show 
     18:35     Dr. Phil 
     19:30     Debbie’s facelift voor je huis 
     20:30     Laws of attraction 
     22:15     De liefdesmakelaar 
     22:45     As the world turns 

    18:00     The A-Team 
     18:55     Knight rider 
     19:55     Married with children 
     20:30     Tears of the sun 
     22:40     28 Days later 
   

    17:05     Are you being served? 
     17:35     Buren 
     18:00     Het journaal 
     18:10     De rode loper 
     18:35     Blokken 
     19:00     Het journaal 
     19:40     Man bijt hond 
     20:07     Het weer 
     20:15     Thuis 
     20:45     Koppen 
     21:15     Van vlees en bloed 
     22:10     De laatste show 
     22:55     Het journaal laat 
     23:16     KENO-uitslagen 
     23:17     Het weer 
     23:20     Schone schijn 
     23:50     Man bijt hond 
   

    17:00     Hitler’s secret bunkers 
     18:00     Dog town: Second chances 
     19:00     Trent’s wild cat adventures: 

Hoedspruit/Moholoholo 
     19:30     Talking to animals 
     20:00     Air crash investigation: Hijacked 
     21:00     Megastructures: Concrete marvels 
     22:00     Blowdown: Explosive engineering 

- Cape Canaveral 
     23:00     Blowdown: Explosive engineering 

- Vegas Casino 
   

    17:05     Prank patrol 
     17:35     Little Howard’s big question 
     18:05     Newsround 
     18:15     The weakest link 
     19:00     Nieuws en weerbericht 
     19:30     Regionaal nieuws en weerbericht 
     20:00     The One show 
     20:30     EastEnders 
     21:00     Life of Riley 
     21:30     The green green grass 
     22:00     Hustle 
     23:00     Nieuws en weerbericht 
     23:25     Regionaal nieuws en weerbericht 
     23:35     Question time 
   

    17:30     Ready steady cook 
     18:15     Cash in the celebrity attic 
     19:00     Battle of the brains 
     19:30     Eggheads 
     20:00     Oz and James drink to Britain 
     20:30     Media revolution 
     21:00     Masterchef 
     22:00     Victorian farm 
     23:00     What the Victorians did for us 
     23:30     Newsnight 
   

    17:05     Wheeler dealers: VW type 25 
     17:35     Wheeler dealers: VW type 25 
     18:05     Miami Ink: Back to their roots 
     19:00     Mythbusters: Air cylinder rocket 
     20:00     Dirty jobs: Cheese maker 
     21:00     London Ink: While Nikole’s away 
     22:00     Chris Ryan’s elite police: 

Kazakhstan 
     23:00     Destroyed in seconds 
     23:30     Shocking survival video’s: Sea 

cave rescue 
   

    17:15     Zoé Kezako 
     17:30     Gawayn 
     17:45     George van de jungle 
     18:00     Op schok 
     18:10     Karrewiet 
     18:20     Amika 
     18:35     Zo is er maar één: De cup 
     18:55     En daarmee basta! 
     19:10     Disney’s Zoom in op Maggie 
     19:20     Karrewiet 
     19:30     Op schok 
     19:40     Pat & Stan 
     19:50     SOS Antarctica 
     19:59     CANVAS 
     20:00     Terzake 
     20:40     Little Britain USA 
     21:05     Tribe 
     22:00     Planet earth 
     22:55     Phara 
     23:35     Classic albums 

    20:00     The Simpsons 
     20:25     Jeff  Dunham: Spark of insanity 
     22:00     The offi  ce US 
     22:25     30 Rock 
     22:55     Arrested development 
     23:20     The Simpsons 
     23:50     The Daily Show: Global edition 
   

Oplossingen puzzels

LAS VEGAS
RTL5

James Caan bestiert een casino waar altijd 
wel wat aan de hand is.

PLANET EARTH
CANVAS

Mooiste BBC natuurdocumentaires. 
Ditmaal over ijsgebieden.

KEURINGSDIENST VAN 
WAARDE, NED3

In deze editie wordt gespeurd naar de 
herkomst van vissenvoer.

LITTLE BRITAIN USA
CANVAS

Humor en sketches van het illustere duo in 
de Verenigde Staten.

FILM: WILD WILD  
WEST, VERONICA

Westernkomedie met held Will Smith en 
Kevin Kline als boeman.

20.30 20.40 21.55 22.00 23.15
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De ziekte van Joling

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

Sandra Wolswijk...

E
en diagnose van de dokter 
heb ik niet nodig. Ik weet 
precies wat ik mankeer. Ik lijd 

aan de ziekte van Joling.
Ik werk vier dagen vier uur op de 

voor mij meest productieve uren 
van de dag. Vanaf elf uur voer ik 
klantgegevens in een database in, 
met tussendoor een lunchpauze. 

Ik word zo moe van collega’s die op 
luide toon werkoverleg houden aan 
hun bureau. En van de ene collega die 
een witleren bank wil kopen, wat 
door de andere collega wordt afgera-
den. Onophoudelijk gaat de telefoon 
die ook weer met hard stemgeluid 
wordt beantwoord, behalve als het 
een privégesprek is. Daarbovenuit 
schettert de radio en schromen ze niet 
om valser dan een krolse kater mee te 
zingen.

Dan heb je nog te maken met collega’s 
die het liefst zien dat jij hun werk er-
bij doet, zodat zij de handen vrij heb-
ben voor internet, foto’s van hun 
schattige kindjes of een gesprek over 
die schattige kindjes. Of een combi-
natie hiervan. 

Tien keer per dag hoor je: ‘Ik heb 
het zo koud.’ Trek dan een trui aan, 
muts! Nee, je moet dan belangstel-
lend vragen of ze soms ongesteld 
moet worden. Ze laten je voelen dat 
je niet collegiaal bent als je weigert 
om hun rotkarweitjes te doen of 
wanneer jij de radio zachter zet.
De enige ontsnapping is koffi  e halen. 

Of maar weer naar het toilet. Is het 
nou zou gek dat ik mijn werk – mijn 
eigen werk – goed wil doen en verder 
niets? 

Toch ben ik iedere dag bezig om 
me niet onder de voet te laten lopen 
of in een hoek te laten drukken. Na 
mijn werk slaap ik een uurtje op de 

bank om energie op te doen om te 
gaan koken. In de weekenden ben ik 
steeds minder productief. Ik moet 
herstellen van de afgelopen week 
en me voorbereiden op de nieuwe 
werkweek. Manlief doet het huis-
houden naast zijn fulltime baan. Ik 
breng meer stress dan geld mee 
naar huis. Daarom heb ik mijn baan 
opgezegd. Om met Gerard Joling te 
spreken: ‘Ik heb er de kracht niet 
meer voor’. 1

Is het nou zo gek 
dat ik mijn werk 
goed wil doen en 
verder niets?

EPA

Moore maakt Wall Street-docu
Filmer Michael Moore is druk doende met een 

documentaire over de fi nanciële crisis. Hij zoekt nog 
mensen die hun verhaal doen, staat op zijn blog.

Het model Michelle
Volgende maand prijkt Michelle Obama op de cover 

van modeblad Vogue. Die eer viel eerder 
presidentsvrouw Hillary Clinton ten deel.

Hopkins in Allenfi lm
Hoe hij gaat heten en waar hij over gaat is nog niet 

bekend, maar Woody Allen is aan het casten voor een 
nieuwe fi lm. Anthony Hopkins is al aan boord.

Het rommelt nog steeds bij de 
Nederlandse Moslim Omroep 
(NMO). Er ligt beslag op de tegoeden 
en er komt een kort geding.

Merel van Leeuwen 
AMSTERDAM...
Producente Ingrid Willemse heeft 

voor twee ton beslag laten leggen ten 

laste van de Nederlandse Moslim 

Omroep (NMO). Ze eist schadever-

goeding, omdat de omroep een deal 

met haar niet netjes heeft afgehan-

deld. 

Irritant’, aldus Lucien Nix, advo-

caat van de NMO. De omroep gaat via 

een kort geding proberen het beslag 

ongedaan te maken. De voorzitter 

van de NMO, Abderrahman Farsi, wil 

inhoudelijk niet op de zaak ingaan.

Willemse schreef in 2005-2006 

een 12-delige dramaserie onder de 

naam Duizend en een Dag. Theo van 

Gogh zou de boel regisseren, maar 

zijn dood zette daar een streep door. 

Volgens Willemse waren er harde af-

spraken over de serie, eerst met Frank 

William, voormalig NMO-directeur 

en later met het interim-bestuur. Nix 

heeft een andere versie. Hij vindt dat 

Willemse had moeten weten dat Wil-

liam haar onrealistische toezeggin-

gen heeft gedaan. ‘Bovendien is er 

nooit iets op papier gezet en gete-

kend. Ze had gewoon betere afspra-

ken moeten maken.’ 

De NMO zegde de samenwerking 

met Willemse op in de zomer van 

2007, omdat de omroep de serie niet 

kon fi nancieren en omdat het naar 

hun zeggen niet meer paste in de pro-

grammering, aldus de producente. 

‘Dat laatste mag je best willen, maar 

ik vind dat ze het op z’n minst netjes 

hadden moeten afhandelen en dat is 

niet gebeurd.’ 

De NMO heeft haar ongeveer een 

ton betaald voor het schrijven. Wil-

lemse benadrukt dat het geschil daar 

ook niet om draait. ‘Dat gaat over de 

productie van de serie.’ 

Ze heeft beslag laten leggen, om-

dat ze van meerdere kanten heeft ge-

hoord dat de NMO geen geld heeft. 

Dat beslag ligt er sinds eergisteren. 

Volgens advocaat Nix is dat buitenge-

woon vervelend, omdat de omroep 

nu niet bij het geld kan. 

Hij denkt dat Willemse de NMO 

onder druk wil zetten. ‘In april is er 

een rechtszaak, maar zij dwingt ons 

door het beslag de zaak zo snel moge-

lijk te schikken zodat ze de procedure 

intrekt en wij weer bij het geld kun-

nen.’ 

Volgens de advocaat maakt ze geen 

kans bij de rechter. 

‘Ik kan me niet voorstellen dat als 

die schadevergoeding überhaupt 

wordt toegewezen, die twee ton zal 

zijn.’ 1 

Moslimomroep  Producente wil geld zien

Opnieuw heibel bij NMO 

‘Ze dwingt ons met 
dit beslag snel 
tot een schikking 
te komen.’

Uniek in tv-land: een serie die loopt 
als een tierelier, maar waar iedereen 
het liefst zo snel mogelijk zijn bie-
zen pakt. Toch is dat bij Grey’s Ana-
tomy aan de hand. Katherine Heigl 
beter bekend als Dr. Izzie Stevens 
zou besloten hebben de hitserie te 
verlaten. De verhaallijn zou haar 
niet zinnen. Eerder werd al bekend 
dat acteur T.R. Knight  (dokter Geor-
ge O’Malley) weggaat. 

Doktersdrama

LEEGLOOP BIJ 
GREY’S?

Bob Marley drankjes, koff ersets, 
briefpapier en videospelletjes gaan 
binnenkort opduiken, zo meldt de 
BBC. De familie van de reggaezanger 
heeft een merchandise deal geslo-
ten met een investeringsmaatscha-
pij. De handel in spullen van de zan-
ger is elk jaar zo’n 500 miljoen 
waard. Daar ziet de familie nu geen 
cent van. 

Cashen

BOB MARLEY 
WORDT MERK

Hollywoodacteur Will Smith staat 
nummer 1 op de Forbes-lijst van 
trekpleisters in de fi lmsterrenindu-
strie. Johnny Depp, Leonardo DiCa-
prio, Angelina Jolie en Brad Pitt vol-
gen hem direct. Forbes vroeg stu-
diobazen, producenten, regisseurs 
en fi lmdistributeurs naar de pu-
bliek-aanzuigende werking van 
1.400 acteurs. Criteria waren kaart-
verkoop, succes in de media en ac-
teertalent.

Overkill

WILL SMITH IS 
TREKPLEISTER

SNACK
ATTACK

In de rubriek Snack Attack vindt de 
luie couch potato elke week een op-
lossing voor zijn primaire calorieën-
aandrang. Minimale inspanning tij-
dens het reclameblok, maximaal 
genot voor op de bank. De eerste 
bloedsinaasappels liggen de winkel, 
nu met groene thee en rum.

Dirk Koppes

Soms bereikt ons de klacht dat sna-
cken zo ongezond is. Of er niet af en 
toe een bloemkoolstronkje kan 
voorbijkomen op een lowfat dip-
saus. Nou, het idee van snacken is 
juist dat je op ongegeneerde wijze je 
mond volstopt onverzadigbare vet-
zuren. Maar goed, voor alle anorexia 
athletica aanhangers onder u deze 
keer de bloedsinaasappelen.
Dezer dagen voor het eerst weer in 
de winkel. Nog niet altijd bloedrood 
van binnen, dus goed checken bij de 
aankoop. Al te gezond gaan we het 
nu ook weer niet maken, dus we 
gaan de sinaasappelen wel combi-
neren met suiker. Dan blijft er van de 
vitamine C niets over. Vrij naar een 
recept van Ron Blaauw.

2 bloedsinaasappelen, 1 dl Earl Grey, 
scheut rum, scheut Grand Marnier, 
zakje vanillesuiker, 40 gram suiker, 2 
dl slagroom,  evt. 1 dl gembersiroop

Schil de sinaasappelen en snij het 
vruchtvlees tussen de vliezen uit. 
Snij het vruchtvlees in stukjes. Ver-
warm de Earl Grey met de rum, 
Grand Marnier, vanillesuiker en sui-
ker. Roer de stukjes sinaasappel 
hierdoor. Schenk in wijnglazen en 
laat in ijskast afk oelen. Klop voor 
serveren de slagroom halfstijf, meng 
eventueel met gembersiroop en 
verdeel over de glazen.

Bloedsinaasappel 
met een groen tintje

Lezerscolumn

Ze zou krijsend op het 911 bandje staan, haar armen zou-
den onder de bijtwonden zitten. Wat er écht gebeurd is 
weet niemand. Of het wel zangeres Rihanna is die zondag-
avond werd mishandeld is zelfs nog niet eens offi  cieel be-

kend. Maar vriendje Chris Brown heeft iemand tikken uit-
gedeeld. Sponsors weten niet hoe snel ze de rijzende R&B 
zanger moeten dumpen. Zijn advocaat zegt niets, 5 maart 
staat Brown voor het hekje bij de rechter. REUTERS

Zeg maar dag tegen je carrière Chris Brown
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ZWEEDS RAADSEL:

BRAINSNACK:SUDOKU SUDOKU

CRYPTOGRAM: OPLOSSINGEN:

Horizontaal:
1. Klaar met de speelmerkjes? Plak ze tegen de muur! (8); 4. Werktuig van
een doorzakkende feeks? (8); 6. Schram die in zijwaartse richting loopt
(4); 8. Aankomend insect? (7); 9. Gepeupel in de bocht (4); 10. Als een
dijk zo suf (8); 11. Tegen een broekje dat afglijdt (8).

Verticaal:
1. Complete schors van marmer (6); 2. Hierdoor loopt de binnenvaart
binnen (6); 3. Op de kop van een rund achter de kachel (7); 5. Treffend
beledigd (7); 6. Met deze instrumenten zitten ze voor de buis (6); 7. Ruim
omhoog! (6). 

Op welke parkeerplaats (1-7) ontbreekt 
een zwarte auto?

6 1 4 7

5 4 2 8

2 7 6 5

5 8 3 9 7

7 8

3 2

6 8 9 3

3 4 1

9 4 8

2 7 6

4 6 9

8 3

9 7 3 8

1 2 4

6 1

3

4

1 8 5

639158472
175462983
824973651
583249167
297615834
416387529
762894315
348521796
951736248

594827316
132465897
768913425
971342658
853671249
246589173
689254731
415736982
327198564

Brainsnack:Parkeerplaats 2. De zwarte
auto staat altijd tussen twee witte en
tegenover een rode auto.

Zweeds

MONOTOON

Cryptogram
Horizontaal: 1.
Affiches; 4. buigtang; 6.
krab; 8. naderbÿ; 9.
tuig; 10. slaperig; 11.
antislip.
Verticaal: 1. Albast; 2.
ingang; 3. haardos; 5.
geraakt; 6. kÿkers; 7.
bergop.

1 2 3 4 5 6 7 8

uit-
sluiting
vervoer-
middel

in over-
vloed

kip

zang-
stem

soort
trein

projectiel

nood-
signaal

onder-
wereld
bloed-
gever

tota-
lisator
onbe-
werkt

sporen-
plantje
boots-
man

aanspo-
ring

Engels
café

rivier in
Italië

rivier in
Spanje

werp-
anker

manne-
tjeseend

sport-
term

kunsttaal

nijver-
heid

kelner

opening lied

1

2

3

4

5

6

7

8

P
ottenbakken, wie kent het 
niet? Maar kennen en kun-
nen is weer een ander ver-

haal. Dit jaar is het 250 jaar geleden 
dat ‘de vader van de Engelse pot-
tenbakkers’, Josiah Wedgwood, zijn 
bedrijf in aardewerk en porselein 
stichtte. In het woordenboek is 
Wedgwood inmiddels met een 
kleine letter terug te vinden. Dat is 
altijd een teken aan de wand, want 
de achternaam is dan een soort-
naam geworden. Het woordenboek 

vermeldt dat wedgwood een be-
paald fabricaat van Engels, halfver-
glaasd aardewerk is. Anno 2009 is 
wedgwood wereldwijd bekend (al 
maakt het bedrijf nu economisch 
zware tijden door). 

Ook met pottenbakken kun je 
dus groot worden. Maar Josiah 
Wedgwood was dan ook een enorm 
gedreven man, die het pottenbakken 
niet opnieuw uitvond maar wel voor 
een fl inke evolutie van het ambacht 
zorgde. 

Hij heeft ook anderszins van zich 
doen spreken. Voor zijn werknemers 
bouwde hij bijvoorbeeld een com-
pleet eigen dorp. Hij gaf dat dorp de 
naam Etruria, een vernoeming naar 
een gebied in Midden-Italië, waar de 
Etruriërs ooit befaamd waren om 
hun pottenbakkerskunsten.

De oudste dochter van Josiah 
Wedgwood, Susannah, schonk van-
daag precies tweehonderd jaar ge-
leden het leven aan een jongetje dat 
de naam Kareltje kreeg, op z’n Engels 
Charles, met als achternaam Darwin. 
Heel lang heeft moeder Susannah 
helaas niet voor Charles kunnen zor-

gen. Ze stierf al toen ‘de evolutionair 
in de dop’ pas acht jaar oud was. Of 
Charles een goede pottenbakker is 
geweest, is onbekend. 1

Pottenbakken

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

of kijk op mobiel.9292ov.nl

Van Dale geeft antwoord

* Deze rubriek verschijnt in De Pers 
op maandag, dinsdag en donderdag.

* www.depers.nl/vandale

Tijdelijke wijzigingen OV:
111

Velsen Zuid (bus)
Tot en met 20 maart.
Connexxionlijn 82. Halten Skiheu-
vel, De Wijde Blik, Zijkanaal B en 
Golfb aan vervallen.

Culemborg (bus)
Tot en met 13 maart.
Arrivalijn 46. Halten Jan Van Rie-
beeckstraat, Molenwindsingel en 
Prijsseweg vervallen.

Alkmaar (bus)
Tot en met 28 februari.
Connexxionlijnen 3 en 4. Halten 
Zaagmolenstraat en ’t Rode Hert 
vervallen.

111

Vandaag
Vandaag trekken er wat buien vanaf 

de Noordzee het land op. Hieruit valt 

een mix van regen en sneeuw. Tussen 

de buien door is er zon. De tempera-

tuur ligt rond 3-5 graden. De wind 

komt uit het noordwesten en is matig 

tot vrij krachtig aan de kust. Vannacht 

nemen de buien langzaam in aantal 

af. Het gaat licht vriezen.

111

Morgen
Morgen krijgen we hetzelfde weer als 

vandaag. Er trekken opnieuw win-

terse buien over. Tussen de buien 

door is het zonnig. Het wordt een 

graad of 5. ‘s Nachts klaart het op en 

kan de temperatuur dalen tot 3 gra-

den onder het vriespunt. De matige 

noordwestenwind blijft aanhouden, 

maar neemt zaterdag duidelijk af. 

Dikke Van Dale 3-in-1, € 119
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Ajax is de populairste Nederlandse 
voetbalclub in Europa. De Amster-
dammers hebben volgens onder-
zoeksbureau Sport + Markt 6,5 mil-
joen fans. De club bezet daarmee de 
negentiende plaats in de ranglijst. 
Feyenoord staat met 1,6 miljoen fans 
op de 52e plaats, PSV met 1,3 miljoen 
op de 61e plaats. Barcelona (44,2 mil-
joen) en Real Madrid (41 miljoen) zijn 
de clubs met de grootste aanhang ter 
wereld.

Voetbal

AJAX BLIJFT 
POPULAIR

Seks op het dak
Nives Celsius, de vriendin van Karlsruhe-speler Dino Drpic, heeft 

de headlines weer gehaald. Ze vertelde dat ze het graag een keer 
wil doen op het dak van het stadion van Real Madrid.

Iwan Tol
AMSTERDAM...
Een getapte jongen is hij niet, Leon 

Vlemmings, de man die het seizoen 

van Feyenoord alsnog in goede ba-

nen mag gaan leiden. Als speler was 

hij al geen lolbroek die er plezier in 

schiep om een drol in de zondagse 

schoenen van een ploeggenoot te 

mikken. Wel was hij, in de marge van 

het betaalde voetbal, een modelprof. 

Serieus, bevlogen en superfanatiek. 

Mensen die als trainer met hem 

werkten, roemen hem nog steeds om 

dezelfde eigenschappen. Ernie 

Brandts, in de voorgaande twee sei-

zoenen zijn baas bij NAC Breda, zegt: 

‘Leon en ik zijn tegenpolen. Hij is ie-

mand van de structuur, terwijl ik als 

oud-voetballer veel meer op gevoel 

en ervaring werk. Dat maakte van ons 

een complementair duo.’

Waar Ernie Brandts, vorig jaar nog 

de kroonprins van het trainersgilde, 

nu thuis wacht op een club, daar zit 

zijn voormalige assistent zondag in 

de Arena op de bank als trainer van 

Feyenoord. ‘Ik gun het Leon. Jaloezie 

ken ik niet,’ zegt Brandts. Toch is het 

vreemd. Voor Vlemmings, die alleen 

bij FC Eindhoven hoofdverantwoor-

delijke was, is de klassieker pas zijn 

zevende wedstrijd als hoofdtrainer 

op het hoogste niveau. 

Vreemd is het daarom niet dat de 38-

jarige Brabander nog steeds als een 

grote onbekende geldt, ook al omdat 

hij bepaald geen grootste carrière als 

speler heeft gehad: slechts 72 wed-

strijden in het betaalde voetbal. Op 

22-jarige leeftijd nam Vlemmings af-

scheid van het profvoetbal. Afge-

keurd vanwege een bijzondere bles-

sure: een slaapstoornis.

Hartslag

In 2001 vertelde hij hierover in Voet-
bal International: ‘Ik kreeg last van  

met vocht doorlopen ogen. Onder-

zoek in Heeze, waar een professor 

werkte die een van de besten was op 

het gebied van slaappatronen, wees 

uit dat ik een slaapstoornis had. Ik val 

in een hele diepe slaap, die drie keer 

zo lang duurt als bij iemand anders. 

Het gevolg daarvan is dat mijn herse-

nen zo tussen twee en half vier ’s mid-

dags een tikje krijgen. Dat is geen 

probleem, tenzij je iedere dag een 

zware fysieke inspanning moet leve-

ren. Als topsporter dus. Na twee wed-

strijden eredivisie en een hele pittige 

training kwam mijn hartslag niet 

meer onder de 180 per minuut. Ik 

herstelde dus niet meer.’

Vlemmings, afgestudeerd CIOS-

student, besloot zich daarom in 1991 

toe te gaan leggen op het trainersvak. 

Hij kon aan de slag bij PSV als jeugd-

trainer, maar dacht in die beginjaren 

nog te vaak als speler. Bij partijtjes 

wilde hij koste wat kost winnen. Eén 

van de PSV-talenten liep daardoor 

gescheurde enkelbanden op. ‘Mana-

ger Frank Arnesen gaf me toen be-

hoorlijk op mijn flikker. En terecht,’ 

zei Vlemmings daar later over. 

Bij PSV leerde Vlemmings Ernie 

Brandts kennen, de man die hem in 

2006 als assistent-trainer naar NAC 

haalde. ‘Leon is een innovatief per-

soon,’ zegt de ex-international. ‘Nu 

werkt elke club met computerbeel-

den om de tegenstander te analyseren 

of om de eigen spelers te beoordelen. 

Maar toen was Leon een van de eer-

sten. Ook daarin complementeerde 

Leon mij, want hij is veel handiger 

met computers dan ik.’

Saaie theoreticus

Die laptop. Rogier Molhoek, vorig 

jaar middenvelder bij NAC, begint te 

lachen. ‘Als Leon  met zijn computer 

kwam aanlopen, begonnen we al te 

gapen. Voetbalhumor. Heb je hem 

weer met zijn computer, zeiden we 

dan. Als hij even niet oplette, dan 

probeerden we dat ding achter zijn 

rug uit te zetten. Of we liepen expres 

door het beeld heen. Ik kan me nog 

zijn wedstrijdbespreking voor de 

wedstrijd tegen AZ herinneren. Hij 

eindigde toen met de woorden: ‘en 

we gaan winnen, weten jullie waar-

om?’ Op dat moment verscheen er 

een grote foto van mij in beeld. ‘Om-

dat hij bij ons speelt en niet bij AZ.’ 

Dat vond ik leuk gevonden. Mensen 

hebben een ander beeld van hem, 

maar Leon heeft best humor.’

John Laponder, oud-aanvoerder 

bij FC Eindhoven, onderstreept de 

woorden van Molhoek. Ook al is 

imago van Vlemmings dat van een 

saaie theoreticus zonder uitstraling. 

‘Leon is een perfectionist. Toeval 

komt in zijn gedachtengang gewoon-

weg niet voor,’ zegt de gewezen aan-

voerder van FC Eindhoven. ‘Maar dat 

betekent niet dat hij geen warme man 

is. Integendeel. Wat ik mooi aan hem 

vond, was dat hij nooit de verjaardag 

van mijn kinderen vergat. Ook toen 

hij al lang mijn trainer niet meer was. 

Dat zegt veel over iemand.’ 1

Voetbal  Leon Vlemmings moet de schade bij Feyenoord beperken

Vertrouwen op humor en een laptop 
Zonder relevante ervaring werd 
Leon Vlemmings (38) begin dit jaar 
trainer van Feyenoord. Portret van 
een ambitieuze Brabander. 

Loopbaan als speler: 
1987 – 1988: Helmond Sport  
(9 wedstrijden)
1990 – 1992 FC Wageningen  
(61 wedstrijden, 3 goals)
1992: FC Den Bosch (2 wedstrijden, 
afgekeurd voor betaald voetbal)

Loopbaan als trainer:
1991 – 2000: jeugd PSV
2000 – 2005: hoofdtrainer FC Eind-
hoven
2005 – 2006: assistent Oranje on-
der-19
2006 – 2008: assistent NAC Breda
2008 – 2009: assistent/hoofdtrai-
ner Feyenoord

Leon Vlemmings 
(Gemert, 3 april 1970)

‘Als Leon met zijn computer kwam aanlopen, begonnen we al te gapen.’ PICS UNITED

ANP
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De kans is groot dat Guus Hiddink za-
terdag al op de bank van Chelsea zit 
als de nieuwe interim-manager. De 
Nederlander, ook bondscoach van 
Rusland, en de Engelse club kwamen 
gisteren tot een akkoord voor een 
dienstverband tot het einde van het 
seizoen. Chelsea speelt dit weekend 
tegen Watford, in de strijd om de FA 
Cup. Hiddink wil vooral Roman 
Abramovitsj, de eigenaar van de Lon-
dense club, helpen. Chelsea ontsloeg 
vorige week Felipe Scolari als mana-
ger. ‘Het is een vriendendienst. 

Abramovitsj doet zo veel voor het 
Russische voetbal dat ik iets terug 
wilde doen’, lichtte Hiddink gisteren 
zijn besluit toe. Hij moet de komen-
de maanden vol aan de bak in Lon-
den. ‘Het is geen baan op afstand. Ik 
heb er een dagtaak aan. Voor een 
maand of drie.’ Te doen dus, in de 
ogen van de Nederlandse wereld-
burger, die in het verleden al eens 
met zo’n constructie werkte. Tijdens 
zijn tweede trainerschap bij PSV had 
hij ook de nationale ploeg van Au-
stralië onder zijn hoede. 

Voetbal

HIDDINK NU AL NAAR LONDEN

Jesse Huta Galung (23) is er gisteren 
niet in geslaagd de tweede ronde te 
bereiken bij het ABN AMRO World 
Tennis Tournament in Rotterdam. De 
Franse tennisser Jo-Wilfried Tsonga 
was in twee sets te sterk voor de Ne-
derlander: 7-6 (4) 7-6 (4). Huta Galung 
(23) begon nerveus aan de partij te-
gen de Franse wereldtopper. ‘Het 
duurde twee games, daarna was de 
spanning uit mijn lijf. Ik zat er heel 
dichtbij.’

Tennis

JESSE VECHT 
NAAR VERLIES

Champagne
Wereldkampioene skiën Lindsay Vonn komt voorlo-

pig niet in actie. De Amerikaanse is geblesseerd aan 
haar hand na het openen van een fles champagne.

Crash
Voormalig Formule 1-kampioen Michael Schuma-

cher wordt ook wat ouder. De Duitser crashte op zijn 
motorfiets en moest naar het ziekenhuis.

Flauw
Tijdens de Ronde van Californië mogen fans niet 

meer de namen van de wielrenners op de weg verven. 
De straten zouden niet meer schoon worden.

De sportvrouw van 2002 leeft in 
onmin met haar familie en haar 
sport. Verona van de Leur eiste 
gisteren inzage in de boekhouding 
van haar vader.

Redactie sport
AMSTERDAM...
Verona van de Leur was ruim zes jaar 

geleden de meest gevierde turnster 

van Nederland. Nu strijdt ze in een-

zaamheid tegen onrecht dat haar is 

aangedaan. Ze eiste gisteren voor de 

rechtbank van Den Haag inzage in de 

boekhouding van haar vader. Die zou 

achter haar rug om tienduizenden 

euro’s prijzengeld hebben opge-

maakt aan schoolboeken, kerstdi-

ners, het rijbewijs van haar zus en in-

ternet.

De 23-jarige voormalige turndiva 

woont niet meer thuis bij haar ouders 

in Zoetermeer. Ze zegt dat ze er niet 

meer welkom is. Haar vader heeft 

zelfs de sloten op de deur veranderd. 

Ook heeft Van de Leur zich afgewend 

van de turnwereld, waaraan ze zich 

dertien jaar van haar leven volledig 

gaf. Ze vond alleen maar onbegrip 

voor de stap die ze nam in haar per-

soonlijke leven. Iedereen wees name-

lijk haar oudere vriend Robbie af, die 

in het najaar van 2007 in haar leven 

verscheen.

Van de Leur kwam gisteren naar 

Den Haag samen met haar vriend en 

advocaat. Aanvankelijk zou het kort 

geding openbaar zijn, maar op aan-

dringen van haar vader werd de twist 

toch achter gesloten deuren uitge-

vochten. ‘Ze zit daar binnen om mij, 

omdat haar vader mij niet moet. Ik 

mag er ook niet bij zijn’, vertelde haar 

vriend. ‘Zolang de rechtszaak loopt, 

is het niet verstandig naar buiten te 

treden. Verona moet dit eerst oplos-

sen. En ik vertel helemaal niets over 

ons. Dat is privé.’ 1

Ruzie
Turnkoningin strijdt 
tegen haar familie

Stephan Wageman
AMSTERDAM...
Oranje moet op zoek naar een nieu-

we doelman om nog kans te maken 

op de wereldtitel. Dat bleek wel uit de 

oefenwedstrijd tegen Tunesië.

Het is een anekdote die telkens te-

rugkeert als doelman Maarten Steke-

lenburg weer eens ter discussie staat. 

Tijdens het WK onder-20 in 2001 was 

de Ajax-goalie niet in vorm. Toen Ste-

kelenburg in Argentinië weer een keer 

een slechte wedstrijd had gespeeld en 

het later durfde om een sigaretje op te 

steken, sprak Rafael van der Vaart 

hem cynisch toe. ‘Zeg, zou jij niet 

eerst eens wat ballen pakken.’ Beide 

hoofdrolspelers hebben ontkend dat 

het voorval heeft plaatsgehad, maar 

andere aanwezigen weten beter.

Stekelenburg staat in 2009 weer 

ter discussie. Toen trainer Marco van 

Basten hem na en blessure weer zijn 

plek teruggaf, pakte Ajax uit vijf wed-

strijden slechts vier punten en moest 

het tien tegentreffers incasseren. Bo-

vendien maakte de sluitpost in die 

duels een wankele indruk. Ajax had 

met het ingaan van de winterstop, 

toen Kenneth Vermeer nog de meeste 

wedstrijden onder de lat stond, 

slechts zeventien tegentreffers in 

evenzoveel wedstrijden.

Ook tegen Tunesië ging Stekelen-

burg kinderlijk in de fout toen Saihi 

na 67 minuten een schot van zo’n 

twintig meter recht op hem afvuurde. 

De doelman ging al een hoek in en 

verkeek zich zo op de bal die recht op 

hem afkwam. Tunesië bracht beide 

ploegen daardoor weer in balans. In-

valler Klaas-Jan Huntelaar  had even 

daarvoor Oranje op voorsprong ge-

bracht toen hij vanaf de rand van het 

strafschopgebied scoorde.

Stekelenburg blijkt in dit volwassen 

Nederlands elftal de zwakke schakel 

te zijn. Hij heeft ook een moeilijke 

opdracht door de legende van Edwin 

van der Sar te doen vergeten. De Man-

chester United-aanvoerder was er op 

het EK in Oostenrijk en Zwitserland 

persoonlijk verantwoordelijk voor 

dat de wereld weer respect heeft geke-

gen voor het voetbal uit Nederland.

Nu Van der Sar er niet meer is, 

blijkt opnieuw hoe belangrijk hij ei-

genlijk is geweest. Ook in het oefen-

duel met Oostenrijk, vlak voor het 

EK, kreeg Oranje in één helft liefst 

drie tegendoelpunten te verwerken. 

Doelman van dienst was toen Henk 

Timmer.

Wat de nietszeggende ontmoeting 

met de Tunesiërs vooral heeft geleerd 

is dat dit Nederlands elftal zonder 

een doelman van wereldklasse kans-

loos is voor de mondiale eindstrijd in 

Zuid-Afrika, volgend jaar. Hoewel 

ook de verdediging nog steeds niet op 

het allerhoogste niveau acteert, heeft 

vrijwel geen enkel land zoveel kwali-

teiten op alle andere posities.

Van der Sar heeft officieus zijn af-

scheid aangekondigd, maar als hij de 

laatste maanden gerichte vragen 

kreeg of hij tóch niet echt terug wilde 

keren, was daar ook nooit een heel 

duidelijk antwoord dat het WK 2010 

bij voorbaat uitsloot. In de weten-

schap dat bij de laatste vijf nederla-

gen van Oranje Stekelenburg liefst 

vier keer in de goal stond, is het de 

plicht van de bondscoach om Edwin 

vandaag eens te bellen. 1

Voetbal  Stekelenburg de fout in bij 1-1 gelijkspel in Tunesië

Vandaag direct Edwin bellen

Het Italiaans olympisch comité 
heeft de Spaanse wielrenner Ale-
jandro Valverde gesommeerd zich 
maandag in Rome te komen verant-
woorden wegens dopinggebruik of 
poging daartoe. Een afschrift van de 
dagvaarding is naar zijn werkgever 
Caisse d’Epargne en de internatio-
nale wielerbond UCI gegaan. De op-
roep aan de Spanjaard is nog een 
uitvloeisel van de geruchtmakende 
affaire ‘Operacion Puerto’.

Doping

VALVERDE 
VERHOORD

Zonder Van der Sar 
heeft dit Oranje 
geen enkele kans 
op het WK 2010

Bondscoach Bert van Marwijk probeert een brandje tussen John Heitinga en Karim in de kiem te smoren. ANP
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