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Olga Kurylenko is het eerste 
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Sterker nog, ze deelt niet eens 
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De nieuwe president staat voor een 
nu al legendarisch probleem: een 
immense staatsschuld. 

Jan-Hein Strop
AMSTERDAM...
Het was een symbolisch moment, be-

gin oktober. De nationale schuld van 

de VS steeg tot boven de tien biljoen 

dollar – de schuldklok op Times 

Square in New York kon het niet aan. 

Bush is er, onder goede economische 

omstandigheden, in geslaagd de 

overheidsfinanciën zo ernstig te laten 

ontsporen, dat zijn kleinkinderen er 

nog last van zullen hebben. Een ‘fij-

ne’ erfenis ook voor zijn opvolger.

Die moet stimuleringsmaatrege-

len nemen, terwijl gezondheidszorg 

en sociale zekerheid als gevolg van 

vergrijzing het begrotingstekort al-

leen maar doen stijgen. Gaan de VS, 

als de Japanners en Chinezen geen 

zin meer hebben dat te financieren, 

het tekort ‘monitariseren’? In gewoon 

Nederlands: de dollarpers volgens 

Zimbabwaans gebruik in de turbo-

stand zetten? Een paar adviezen voor 

de nieuwe baas. Om te beginnen: doe 

vooral niet wat Bush deed.

Amerika  Ontspoorde overheidsfi nanciën 

Een ‘fi jne’ erfenis voor 
de nieuwe president

Lars Anderson
AMSTERDAM...
Elke peiling voorspelde het en 

toch is het een verrassing. Barack 

Hussein Obama II wordt de eerste 

Amerikaanse president die er niet 

uitziet als de man op het dollarbil-

jet, zoals hij het zelf ooit zei.

Zijn overwinning is een fluwe-

len revolutie. Wit Amerika over-

wint zijn vooroordelen; zwart 

Amerika zijn wantrouwen in het 

politieke systeem.

Wat maakt deze revolutie mo-

gelijk? Bovenal de economische 

crisis, die op het juiste moment 

kwam. Obama’s momentum 

kreeg vaart omdat John McCain, 

zoals de Republikein toegaf, geen 

verstand heeft van economie.

Toch is Obama niet de winnaar 

dankzij de fouten van McCain. 

Obama heeft een uitgekiende grass-

root-campagne opgezet, waarin hij 

de gewone man in beweging kreeg. 

Zijn meesterzet was het weigeren van 

staatsfinanciering voor zijn campag-

ne, zodat hij onbeperkt geld kon wer-

ven via miljoenen kleine donateurs. 

Zij leverden hem een half miljard 

euro op, McCain kwam aan krap de 

helft. Obama wist ook op bijna agres-

sieve wijze, ongeregistreerde arme 

kiezers te werven.

Obama bereikte de Amerikanen 

die walgen van de Bushclan, die het 

land naar de rand van de afgrond 

bracht. Zij snakken naar de change 

die het ‘baken van hoop’ belooft. Of 

hij dat kan waarmaken is de vraag. 

Amerika’s 44e superman in het Witte 

Huis moet vooral puinruimen: twee 

oorlogen, een gesmolten economie 

en een staatsschuld van tien biljoen 

euro. Maar Amerika heeft gekozen: 

Yes, he can! 1

CHANGE
Amerika heeft de keuze durven maken: 

de 44e president is een zwarte man.

*

*Zitten we ernaast? 
Zie dan de achterzijde van deze krant...

Lees meer op pagina 7

Verkiezingsuitslag
Lees alles over de verkiezings-
uitslag op www.depers.nl
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Crisis en
 leiderschap

B
ij crisis blijkt wat leiderschap 
waard is. Dan ook steunt het 
volk zijn leiders in wie het ver-

trouwen heeft.
1. In één van de grootste crises die 

Europa heeft meegemaakt en waarin 
grote rampspoed voor vrede en vrij-

heid dreigde – de Tweede Wereld-
oorlog – waren die leiders er. 
Op het juiste moment,  op de 
juiste plaats. Dé voorbeelden: 
Churchill en De Gaulle. Zij wa-
ren de hoop in bange dagen, 

toonden grote moed, versaag-
den niet. Toen de overwinning 

en de vrede bereikt waren, keer-
den de Britten en Fransen de 
kaarten. Churchill werd bij de ver-

kiezingen verslagen door Attlee, in 
Frankrijk startte de vierde Repu-

bliek.
2. Een crisis in klein formaat en 

korter geleden, was die van de Mo-
lukse gijzelactie kort voor de Tweede 
Kamerverkiezingen in 1977. De cam-

pagnes werden gestopt. Vooral pre-
mier Den Uyl was constant in beeld, 
de oppositie was zomaar uit het poli-
tieke zicht.

Mede door dit gebeuren won Den 
Uyl tien zetels en viel de winst voor 
mijn partij wat tegen. Toch kwam de 
PvdA een half jaar later in de opposi-
tie terecht en gingen CDA en VVD sa-
men regeren. Het kan dus verkeren. 

3. Nu zien we een wereldwijde fi -
nanciële crisis. Het woord en de daad 
zijn aan Wouter Bos. Alle oppositie-
partijen zijn uit de publiciteit ver-
dwenen. De PvdA stijgt in de peilin-
gen. Zoals ineens ook in Groot-Brit-
tannië premier Brown zich weet te 
recupereren. Bos staat in het centrum 

van de macht. Zoiets kan bedwel-
men. Je wordt er high van. ‘Ik heb 
die tent gekocht’, glunderde hij bij 
het in staatshanden brengen van 
ABN Amro. En opgewonden belde 
hij in bij Pauw en Witteman om de 
commissaris van de koningin in 
Noord-Holland de mantel uit te ve-
gen. Dat doet een minister niet.

Zal de winst van Bos en Brown 
beklijven? Er klinkt al gekraak. Irri-
tatie tussen CDA en PvdA. 

De begroting blijkt nu op drijf-
zand gebouwd. De kaart van popu-
lariteit kan zich zomaar keren.

Politiek is een bijzonder vak. 1

...
HANS
WIEGEL

Premier Jan Peter Balkenende ont-
hult vandaag een standbeeld van 
zijn grote, verre voorganger als par-
tijleider en premier (tussen 1901 en 
1905): Abraham Kuyper. 

Kustaw Bessems
DEN HAAG...
VU-historicus George Harinck 

spreekt bij de onthulling in Kuypers 

geboortestad Maassluis.

Gaat het over de overeenkomsten 
tussen Kuyper en Balkenende?
‘Nee, ik zal het hebben over de bete-

kenis van Kuyper voor Nederland. 

Balkenende zelf zal er wel op in gaan.’

Hebben ze veel gemeen?
‘Jaaa… natuurlijk! Ze tappen uit de-

zelfde bron. Drie woorden zijn be-

langrijk: waarden, verantwoordelijk-

heid en verscheidenheid. Waarden 

bepalen je persoonlijke leven én je 

politieke opvattingen. Verantwoor-

delijkheid, omdat je als burger niet 

alleen mag toezien, maar moet mee-

doen aan de politiek. Verscheidenheid 

draait om het besef dat Nederland een 

land is van minderheden waarvan er 

geen een dominant kan zijn.’

Zijn het ook dezelfde types?
‘Nee, helemaal niet. Kuyper was con-

fronterend. Hij had een ideologie die 

Nederland in tweeën deelde: de chris-

telijke politiek tegen de rest. We heb-

ben sindsdien maar één premier ge-

had die op hem leek en dat was PvdA-

er Joop den Uyl in de jaren zeventig.’

En Balkenende?
‘Die probeert te binden. Hij heeft 

meer weg van premier Piet de Jong, 

eind jaren zestig. Iemand die niet veel 

herrie maakte in de publiciteit. Of 

Jelle Zijlstra. Dempend, dat is Balke-

nende ook. Of Hendrikus Colijn, die 

vijf korte kabinetten leidde vóór de 

oorlog, zich profilerend als een nati-

onale premier. Balkenende heeft met 

de VVD geregeerd en gaat nu moeite-

loos verder met de PvdA. Dat vergt 

een bepaalde, eh… souplesse.’ 1

www.stichtingmonumentabraham-
kuyper.nl/

Onthulling  ‘Hij lijkt meer op De Jong dan op Kuyper’

Balkenende, demper met souplesse
Lange
Poten

‘Kras’ de markantste
Vijfsterrenhotel Krasnapolsky in Amsterdam is door 
Koninklijke Horeca Nederland gekozen tot markant-

ste horecaonderneming  van de afgelopen 125 jaar.

Breezerbelasting
Het kabinet zal breezers het beste uit de supermarkt 
krijgen door deze drankjes een zoettax op te leggen. 

Dat concludeert Ernst & Young in een onderzoek.

Oprotgeld
CDA, PvdA en ChristenUnie willen meer geld voor de 

terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. Ze 
willen hiervoor 2 miljoen euro extra inzetten.

•
•
•

Op mijn 17e 
ontdekte ik: 
anderen schreven 
ook verhaaltjes. 

...
PETER
MIDDENDORP

V
oor een expositie in de bibli-
otheek van Hoogeveen wer-
den tien ‘bekende Drenten’ 

om citaten gevraagd, die ter ver-
beelding aan kunstenaars worden 
gegeven. Bekende Drenten – aan de 
vooravond van mijn zevenendertig-
ste verjaardag was ik dan eindelijk 
tot het benijdenswaardige gezel-
schap toegetreden.

Ik koos een regel uit Tejo van 
Koos Meinderts en Harrie Jekkers. 
Omdat zijn vriendin zijn stijve ’s 
nachts vernederend in haar rug 
voelt prikken, volgt Tejo een ‘kursus 
bewust erectieloos knuff elen’. Op 
een middag zit hij tussen de blote 
mannen in een zaaltje. Allen hebben 
een draadje om hun ‘piem’, dat alle 
beweging registreert:

‘Het licht ging uit en de groeps-
leider startte de dia-serie ‘De vrouw 
als lustobject’ die begon met een 
kleurendia van Margareth Thatcher 
geprojekteerd tegen de achtergrond 
van de Big Ben en eindigde met een 
pornografi sche prent van twee 
dampende negerinnen op witte 
gympies.’

Tejo was het eerste boek dat ik 
las; op mijn zeventiende trok ik het 
eens uit verveling uit de kast. Tij-
dens het lezen deed ik een ontdek-
king: anderen schreven ook verhaal-
tjes. Ze deden er kaften om, ver-
dienden er misschien iets mee.

Zo markeerde Tejo een leven van 
stilstand en eentje met beweging. 
De dag erop zette ik het in de kast 
terug. Ernaast stond De donkere ka-
mer van Damokles. Ik nam het mee 
naar mijn kamer. Daar ontplofte het 
boek in mijn gezicht.

Om kennis te maken met de kun-
stenaars en de andere bekende 

Drenten, werden we onlangs uitge-
nodigd in de bibliotheek van Hooge-
veen. Van de bekende Drenten ken-
de ik er geen een. Een predikant ci-
teerde ‘een wijs man’: ‘De belang-
rijkste opdracht van de mens in de 
21e eeuw is het proces van mens-
wording’. De burgemeester van 
Hoogeveen had iets van Guus 
Meeuwis uitgekozen: ‘De tijd is 
soms net een schilderij, hij kleurt er 
elke keer een vakje bij.’

De kunstenaar aan wie ik zou 
worden gekoppeld, kwam niet op-
dagen, een omstandigheid die mijn 
reis naar Hoogeveen een beetje zin-
loos maakte. Hier staat tegenover 
dat de expositie in april vermoede-
lijk wordt geopend door iemand van 
koninklijken bloede, en ik maak me 
sterk dat die niet een voor een aan 
alle bekende Drenten zal worden 
voorgesteld. 1

Peter Middendorp doet als schrij-
ver/journalist dagelijks verslag van zijn 
belevenissen in Den Haag.

Telegraaf Media Group (TMG) wil 
onder meer de tijdschriften Elegan-
ce, Residence, Hitkrant, FHM en Mo-
toplus afstoten. De verkoop moet de 
fi nanciële marges verbeteren. Ver-
der werkt het bedrijf aan een nieu-
we bijlage over luxe producten bij 
de Telegraaf op Zondag.

Tijdschriften

UITVERKOOP 
TELEGRAAF 

Sinds augustus woedt volgens het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM) in Nederland een 
grote uitbraak van multiresistente 
salmonella. Er komen nog steeds vijf 
tot tien nieuwe meldingen per 
week bij vanuit het hele land.

Ziek

UITBRAAK
SALMONELLA

Treinreizigers op het traject Den 
Haag-Gouda hadden gisteren fl inke 
vertraging doordat een trein zich op 
een spoorwegovergang in een auto 

Total loss
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VAN DALE GEEFT ANTWOORD
Argus Heeft Amerika een zwarte president?

Het aantal diefstallen via de ‘Itali-
aanse methode’ blijft stijgen. Een 
campagne van het politiekorps 
Amsterdam-Amstelland ten spijt.

Godelief Swank
AMSTERDAM...
Iedere dag worden er zeker drie men-

sen slachtoffer van de Italiaanse me-

thode – en dat zijn alleen nog maar 

de cijfers uit Amsterdam. Andere ste-

den categoriseren deze vorm van 

diefstal nog niet apart. 

Bij de Italiaanse methode grissen 

dieven tassen of laptops weg uit stil-

staande auto’s, veelal van de bijrijder-

stoel. Ze slaan een ruit in, of trekken 

het portier open terwijl iemand bij-

voorbeeld wacht voor een stoplicht, 

en gaan er vandoor op een scooter. 

Vandaar de naam, naar de scooterste-

den Rome en Napels, waar deze vorm 

van diefstal al jaren speelt. 

In Nederland is het fenomeen be-

trekkelijk nieuw, maar verspreidt het  

zich vooral rond de hoofdstad als een 

olievlek. In augustus bedroeg het 

aantal gemelde gevallen in de regio 

Amsterdam-Amstelland nog 30, in 

september was dat al 55 en gisteren 

werd bekend dat in oktober 73 men-

sen slachtoffer zijn geworden. 

‘En het is niet meer alleen in Zuid-

oost, maar ook in Watergraafsmeer 

en Diemen’, zegt woordvoerder van 

het Amsterdamse politiekorps 

Arnout Aben. Dat korps trok eind ok-

tober aan de bel en startte een grote 

voorlichtingscampagne, met flyers, 

posters en een spotje op de regionale 

televisie. 

Die heeft Daphne van Langen (32) 

ook gezien, maar toch werd ze afgelo-

pen zaterdagochtend in Amsterdam-

Oost op deze manier beroofd. ‘Ik 

wilde net wegrijden toen het portier 

met veel geweld open werd getrok-

ken.’ De dief had in één tel haar hand-

tas, en had het ook voorzien op haar 

laptop, maar die wist de grafisch 

vormgever na een korte worsteling te 

behouden – al kostte dit haar wel een 

gebroken vinger. ‘Ik had van tevoren 

gelezen over dit soort diefstallen, 

maar ik zet mijn tas uit gewoonte al-

tijd naast me. Je waant je toch veilig 

in je eigen auto.’

Volgens Aben worden vooral 

vrouwen slachtoffer van de Italiaanse 

methode. ‘Mannen dragen hun por-

temonnee in hun kontzak en hun 

telefoon op hun heup. Vrouwen heb-

ben hun hele hebben en houden in 

een handtas zitten.’ En die kun je be-

ter uit het zicht opbergen. ‘Een dief 

scant in een paar tellen je auto.’ 1

Trend  Misdrijven met scooters

Amsterdamse lefgozertjes steeds 
vaker op z’n Italiaans op dievenpad

Coalitiepartij PvdA is tevreden met 
de uitbreiding van het verbod op 
belediging. Daarmee is een Kamer-
meerderheid vóór.

Kustaw Bessems
DEN HAAG...
‘Dan nog een aantal kleinere, maar 

niet onbelangrijke onderwerpen’, 

sprak PvdA-Kamerlid Ton Heerts gis-

teren aan het eind van zijn betoog 

tijdens de behandeling van de Justi-

tiebegroting. Hij had nog wat ‘punt-

jes’. Een daarvan was het plan van 

minister Ernst Hirsch Ballin van Jus-

titie om het verbod van belediging uit 

te breiden. Het kabinet wil dat het 

‘indirect beledigen’ van groepen op 

grond van ras, religie, levensbeschou-

wing geaardheid of handicap straf-

baar stellen.

Kon de minister, vroeg Heerts, nog 

een keer heel duidelijk uitleggen dat 

het wetsartikel alleen maar werd ver-

duidelijkt en niet aangescherpt? 

Heerts had daarover wat zorg waarge-

nomen in het publieke debat.

Die zorg kwam onder meer van juri-

dische experts die vaststellen dat na 

de wetswijziging al te heftige kritiek 

op geloof kan worden vervolgd als 

mensen zich daardoor beledigd voe-

len.

Het verbod op godslastering wordt 

afgeschaft, maar dat was een slapend 

wetsartikel. Het verbod op beledi-

ging, dat wordt uitgebreid, is wel ac-

tief en kent een hogere strafmaat. Dit 

wringt volgens bijvoorbeeld de Nij-

meegse jurist Henry Sackers, die het 

onderwerp voor Justitie onderzocht, 

met de vrije meningsuiting.

Maar Heerts vond dat Hirsch Bal-

lin ‘gewoon een heel goeie brief’ aan 

de Tweede Kamer had geschreven.    

‘Wij hebben een rechte rug voor de 

verdediging van de vrijheid van me-

ningsuiting’, zei hij. ‘Het is heel fi jn 

om in een kabinet te zitten dat op 

deze plaats en in deze tijd die vrijheid 

zó verdedigt.’

De wetswijziging verandert eigen-

lijk niets aan de huidige rechtsprak-

tijk, zei Heerts. Kon Heerts dan mis-

schien voorbeelden noemen van wat 

een indirecte belediging is, vroeg SP-

er Jan de Wit. Nee, dat kon Heerts 

niet. Was de verandering dan wel no-

dig, vroeg De Wit hem.

Volgens PVV-woordvoerder Ray-

mond de Roon is het verbod op bele-

diging nu al veel te vaag geformu-

leerd. Hij wees erop dat het OM meer 

dan een jaar nodig had om te conclu-

deren dat Geert Wilders niet moest 

worden vervolgd om diens uitspra-

ken over de islam en dat zelfs de des-

kundigen van het Openbaar Ministe-

rie kennelijk grote moeite hebben 

met de materie.

Het wordt straks nog vager, zei hij. 

‘Zo vaag dat mensen zichzelf gaan 

censureren. Laat ik maar niets meer 

zeggen, dan word ik ten minste zeker 

niet vervolgd.’

Formeel zal de Kamer het voorstel 

van Hirsch Ballin nog moeten goed-

keuren. Maar feitelijk kreeg hij hier-

voor gisteren, danzij de opstelling 

van de PvdA, voldoende politieke 

steun. Alleen de seculiere oppositie-

partijen zijn tegen.

Naïma Azough van GroenLinks 

noemde het onbegrijpelijk dat de 

PvdA met het plan akkoord gaat. ‘Dit 

zal veel grotere gevolgen hebben dan 

het verbod op godslastering ooit heeft 

gehad. Het is de vraag of de PvdA zich 

in de luren heeft laten leggen.’ 1

Meningsuiting  Indirect beledigen strafbaar

De PvdA voelt zich 
senang in kabinet

www.depers.nl/vandale

Te oordelen naar de taal is de gemid-

delde Nederlander niet erg familie-

ziek. Het Nederlands kent namelijk - 

in vergelijking met andere talen -

verrassend weinig woorden om 

familiebanden te benoemen. 

De Scandinavische talen bijvoor-

beeld hebben aparte woorden voor 

de grootvader van vaderskant (farfar) 

en die van moederskant (morfar). 

Het Spaans maakt, voor wie daaraan 

behoefte mocht voelen, onderscheid 

tussen de achterneef van dezelfde ge-

neratie (primo segundo) en die van 

een jongere (sobrino segundo).

Helemaal ingewikkeld wordt het 

met neven en nichten. Een nicht kan 

in het Nederlands zowel de dochter 

van je broer of zus zijn als die van je 

oom of tante (en of het woord nog 

niet zwaar genoeg belast is, duiden 

we er ook nog eens een homo mee 

aan). Andere talen, zoals het Frans en 

Engels, maken onderscheid tussen 

enerzijds de niece/nièce (kind van 

broer of zus) en anderzijds de cousin/

cousine. 

Om spraakverwarring te voorko-

men, gebruikt men weleens de term 

volle nicht. Maar lost dat iets op? Als 

je mensen vraagt wat een volle nicht 

is, antwoordt de meerderheid spon-

taan dat dat een dochter van een oom 

of tante is. En dat is dus niet het ge-

val. Alle woordenboeken zijn het er 

namelijk over eens dat een volle 

nicht een dochter van je broer of zus 

is. Althans in de oorspronkelijke 

betekenis. Misschien dat de ontwik-

keling hier ooit zozeer voortschrijdt 

dat het woordenboek moet worden 

aangepast aan de veranderde taal-

werkelijkheid. 1

Volle nicht

Van Dale Grote woordenboeken Duits, € 179

‘Mensen zeggen 
maar niks, worden 
ze ten minste zeker 
niet vervolgd.’

Redactie binnenland
DEN HAAG...
De stichting die volgende week de 

Dag van Respect organiseert, is hard 

afgestraft door staatssecretaris Sharon 

Dijksma van Onderwijs. Aanleiding 

is de tekst in een lespakket dat onder 

tweeduizend basisscholen is ver-

spreid: ‘De fi lm Fitna van Geert Wil-

ders, of het boek Mein Kampf van 

Adolf Hitler, zijn gebaseerd op een-

zijdige denkbeelden. Gelukkig zijn er 

ook een heleboel boeken, musea en 

toneelvoorstellingen die juist respect 

tonen (...).’ Dijksma noemde de ver-

gelijking onacceptabel. Ze dwong de 

stichting te rectifi ceren. Haar minis-

terie geeft de stichting volgend jaar 

geen subsidie meer, had het al eerder 

besloten. Van de andere sponsors, de 

ministeries van Justitie en VROM, is 

dat nog onbekend. 1

Lespakket
Dag van Respect 
kan het schudden

boorde. Niemand raakte gewond. De 
automobilist kwam volgens de politie 
op een bussluis terecht toen hij het 
spoor overging. ‘Daar wilde hij niet 

wezen, dus reed hij achteruit. Maar 
mist en achteruitrijden gaan niet 
goed samen’, aldus een politiewoord-
voerder. 1 FOTO: KOOS MECHIELSEN  

De politiekorpsen van Den Haag, 
Rotterdam en Utrecht verzamelen 
(nog) geen statistieken over de Itali-
aanse methode. Het valt bij hen on-
der straatroof. ‘En die neemt aan het 

eind van het jaar altijd toe’, zegt de 
Utrechtse woordvoerder Bernhard 
Jens. ‘Het wordt later licht en vroe-
ger donker, en mensen hebben extra 
geld op zak voor de feestdagen.’ 

Eindejaarspiek



Wereld4

Een uitgebreide 
trouwerij is 
voor de elite een 
absolute must.

Ja, 
ik wil...

...
PETRA
QUAEDVLIEG

E
en rustige zaterdagmiddag op 
ons woonerf en ineens klinkt 
er geschreeuw. Een man 

schreeuwt en vrouwen kijven terug. 
Wat is hier aan de hand? Burenruzie? 
Een huwelijkscrisis? Even later horen 
we knallen. Eerst een paar en dan een 
hele reeks: een knetterend vuurwerk 
weerkaatst tegen de huizen. En dan 
glijdt een witte limousine, versierd 
met rode rozen, de straat in.

Het is weer zover: een jong stel 
gaat trouwen. Het geschreeuw is on-
derdeel van het ritueel. De aanstaan-
de bruidegom moet voor het huis van 
zijn bruid gaan staan roepen dat hij 
haar komt halen. De vrouwen in de 
familie roepen terug. ‘Nee, je krijgt 
haar niet!’ De jongeman weer: ‘Maar 
ik hou zo van haar!’ Dit gaat een 
kwartiertje door, waarna hij mag bin-
nenkomen en er vuurwerk wordt af-
gestoken.

Vijfentwintig jaar geleden was 
een feestelijke bruiloft nog een ver-
werpelijke, feodale gewoonte. Nu is 
een uitgebreide trouwerij voor de be-
tere klasse een absolute must. In de 
afgelopen tien jaar heeft zich onder 
de stedelijke bovenlaag een draai-
boek voor de trouwdag ontwikkeld, 
waaraan duizenden ouders met kin-
deren in de huwelijksleeftijd zich 
spiegelen. Want zij, de ouders, zijn in-
dertijd getrouwd tussen twee ploe-
gendiensten door, in fabriekskleren.

Als de bruid is opgehaald, gaat het 
stel in limousine naar de afgehuurde 
eetzaal, liefst in een chique hotel. De 
trouwformaliteiten zijn al weken 
eerder afgehandeld bij de burgerlijke 
stand. Ook het fotoboek is dan al 
klaar. Het ligt eerbiedig op een schrijf-
tafeltje bij de ingang, zodat iedereen 
het paar in tal van idyllische poses 

kan bewonderen. Ook hangen er fo-
to’s (in posterformaat) rond de eetta-
fels: het jonge stel in traditionele Chi-
nese kledij op een theeceremonie. Of 
rennend, hand in hand, tegen een 
achtergrond van zon en zee.

In de eetzaal zitten al gauw vijf-
honderd mensen. Onder nieuw vuur-
werkgeknal en dramatische muziek 
komt het bruidspaar aanlopen over 
een rode loper. De ingehuurde master 
of ceremonies roept ouders en andere 
familieleden er bij en opent het ban-
ket met een champagnetoren, terwijl 
de bellenblaasmachine op volle toe-
ren draait. Dan komen de gerechten 
op tafel en beginnen de speeches. 
‘Oprechte liefde bracht hen bij el-
kaar... het huwelijk is een geschenk 
van de hemel... ik hoop dat jullie vol-
gend jaar een dikke baby krijgen...’

Een doorsneerekening ziet er vol-
gens een weddingplanner in Shang-
hai als volgt uit: eetzaal, eten en 
drank 35.000 renminbi (rmb), ringen: 
10.000, bloemen: 600, limousine: 
2.500, fotografi e: 4.000, make-up: 
800, trouwjurk: 4.000. Totaal: bijna 
57.000 rmb, ruim 6.000 euro. 1

Petra Quaedvlieg is correspondent in 
Shanghai. 

België
Een man die werd 

beroofd van 44 kg goud, 
pleegde het misdrijf zelf. 

Lab Career Event,
De banen- en opleidingsdag voor 
laboratorium medewerkers en studenten!

Lab Career Event 2008:
50 werkgevers en opleidingen
Workshop solliciteren
Workshop netwerken
Vele bedrijfspresentaties
Sessies doorstuderen
CV-checks door recruiters

•
•
•
•
•
•

Je bent gewild, maar wat wil jij?

26 november 2008 
Jaarbeurs Utrecht

LabLab
CareerEventCareerEvent

Solliciteren of studeren? Een nieuwe baan of een nieuwe opleiding? 
En waar dan? Kom er achter op 26 november tijdens het Lab Career Event. 

   Uw logo hier?    Uw logo hier?    Uw logo hier?    Uw logo hier?

26 november 2008 
Jaarbeurs Utrecht

De banen- en opleidingsdag voor 
laboratorium medewerkers en studenten!

Hoofdsponsor Co-sponsor Mediapartners:

   Uw logo hier?

Hoofdsponsor

Standhouders:

Schrijf je voor 
19 november gratis in op: 
www.labcareerevent.nl

Ook in Duitsland loopt het rook-
verbod tegen grenzen op. De strijd 
om ‘walmvrije zones’ is nog niet 
gestreden. 

Arjan Terpstra
BERLIJN...
Berlijn, zaterdagavond. In het drukke 

café-restaurant Tasty wisselt manager 

Hans met de afstandbediening van 

zender. Nu de bokswedstrijd is afge-

lopen gaat de reuzetelevisie boven de 

loungebanken op kampvuur. De dj 

gooit de eerste plaat op de tafel, de 

cocktailbar draait overuren en de be-

diening vervangt de overvolle asbak-

ken.

Asbakken? Ho even. Was roken in 

Duitse horeca niet verboden vanaf 1 

juli? ‘Dat was wel de bedoeling’, lacht 

Hans mij toe. ‘Maar de scherpe kant-

jes van het verbod zijn er wel af.’ De 

ondernemer doelt op de tijdelijke re-

geling die voor Berlijn geldt. De Duit-

se Bondsregering mag een algemeen 

rookverbod hebben afgekondigd, het 

is aan de deelstaten het verbod invul-

ling te geven. En aangezien Berlijn 

behalve stad ook een Bundesland is, 

heeft het een eigen Nichtraucher 
Schutzgesetz. 

Daarin staat dat in Einraumkneipen 

roken bij uitzondering is toegestaan: 

barretjes die maar één ruimte hebben 

en dus niet in een rokers- en nietro-

kersdeel gesplitst kunnen worden. 

Die café’s mogen niet groter dan 75 

vierkante meter zijn, er mag niet ge-

geten worden, men mag geen klanten 

jonger dan 18 binnenlaten en er moet 

aan de gevel kenbaar gemaakt wor-

den dat binnen gerookt wordt. Het 

feit dat een lobby van de Einraum-

kneipen zelfs de Berlijnse bondsse-

nator van Gezondheid Katrin Lomp-

scher overtuigde, laat goed zien waar 

de Duitse hoofdstad in de discussie 

staat: niet roken oké, maar het moet 

voor kleine ondernemers wel te doen 

blijven.

Vóór eind 2009 moet de regeling 

zijn vervangen. Tot die tijd is het 

schipperen, en niet alleen voor de 

kleintjes. Tasty telt twee ruime verdie-

pingen – in het restaurant boven 

wordt niet gerookt – en overschrijdt 

per verdieping gemakkelijk de 75 

vierkante-metergrens. Hoe zit dat? 

Hans, geheimzinnig. ‘Er zijn in Ber-

lijn maar drie controleurs die toezicht 

houden op duizenden café’s.’ 

De ondernemer weet dat hij de 

grenzen opzoekt. Maar zijn ondeu-

gende lach betrekt als ik hem het 

BeInBerlin-Magazin onder de neus 

houd, een gratis glossy over uitgaan 

en mode. ‘Walmvrije zones’, kopt het 

blad. ‘Waar nog gerookt mag worden 

en waar niet!’ 

Tasty staat in een rijtje rookcafé’s 

en krijgt een pluim van de redactie. 

De controleurs zijn een stuk dichter-

bij dan Hans dacht. 1

Berlijn  Rookverbod wordt niet nageleefd

Duitsland paft rustig door

‘De scherpe kantjes zijn inmiddels wel van het rookverbod af.’ REUTERS
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Het meest groene automerk van Nederland 
pakt uit tijdens de Daihatsu Actieweken! Kom 
nu naar de dealer voor spectaculaire acties!

BLIJFT STUNTEN!!

GRATIS
MDA

TOUCH

12,2512,25

200
MINUTEN

24,50

7,25

GRATIS
NOKIA
6500 Classic

GRATIS
LG
SECRET

BESTEL SNEL:
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200
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9,75

200
MINUTEN

24,50

9,75

WWW.GSMTOPDEAL.NL
OF BEL GRATIS: 0800-0770

GSM
TOPDEAL

icm T-Mobile Relax 200,
24 maanden lang tot maar liefst
70% korting op je abonnement

MIN

+
TW Big

Steel Watch

CADEAU

T.W.V. 199,-

Een Congolese peuter is even de ellende vergeten dankzij twee doosjes voed-
zame noodrantsoenen. Locatie: een vluchtelingenkamp in Kibati, Oost-Congo. 
De Verenigde Naties schatten dat de afgelopen week 100.000 mensen, onder 
wie 60 procent kinderen, hun huis ontvluchtten. 1 FOTO AP

Even geen honger

REUTERS

Bin Laden in Spanje
Omar bin Laden, zoon van, heeft politiek asiel aangevraagd in 

Spanje. Hij riep zijn vader begin dit jaar op geweld af te zweren. 
De 28-jarige Omar woont nu in Caïro. 

Verkiezingswaarnemers waren gis-
teren niet echt welkom in uitgere-
kend battle state Florida. Ze moch-
ten maar één stembureau bezoeken. 

Redactie buitenland
AMSTERDAM...
Europese waarnemers voelden zich  

gisteren belemmerd bij hun observa-

tie van de Amerikaanse presidents-

verkiezingen. Dat zei een woordvoer-

der van een team van de Organisatie 

voor Veiligheid en Samenwerking in 

Europa (OVSE). De waarnemers  

klaagden over beperkingen.

Ze stelden bijvoorbeeld dat zij in Fort 

Lauderdale (Florida) slechts één 

stemlokaal mochten bezoeken. Het 

stemlokaal was ook nog eens door de 

autoriteiten geselecteerd.

Een woordvoerder sprak over een 

onacceptabele gang van zaken. Uitge-

rekend in Florida, waar bij de verkie-

zingen van 2000 nogal wat onregel-

matigheden werden geconstateerd, 

hadden de waarnemers een andere 

houding van autoriteiten verwacht. 

Swing state Florida speelt bij de ver-

kiezingen een belangrijke rol, omdat 

er 26 kiesmannen te behalen zijn. 

De afgelopen weken waren, voor-

afgaand aan de verkiezingen, al in 

diverse staten klachten over onregel-

matigheden bij de stembusgang. 1  

VS  Verkiezingen

Waarnemers belemmerd

Redactie buitenland
AMSTERDAM...
Minister van Binnenlandse Zaken Ali 

Kordan moet het veld ruimen. Dat 

eiste het Iraanse parlement gisteren. 

Van de 247 aanwezige parlementari-

ers stemden 188 voor Kordans 

ontslag, onder hen waren zowel ge-

matigde als zeer conservatieve volks-

vertegenwoordigers.  

Kordan, een bondgenoot van pre-

sident Ahmedinejad, bekende on-

langs dat hij heeft gelogen over zijn 

diploma van de prestigieuze Britse 

Oxford Universiteit. Het document 

bleek een vervalsing en stond bol van 

de taalfouten. De minister zegt de 

graad in goed vertrouwen te hebben 

aangenomen van een vertegenwoor-

diger van de ‘Londen Oxford Univer-

siteit’ in Teheran.

Ahmadinejad heeft de afgelopen 

weken geprobeerd Kordan de hand 

boven het hoofd te houden. Parle-

mentariërs menen dat de president 

zich naïef heeft gedragen in de kwes-

tie. Het is niet duidelijk of hij het ont-

slag zal accepteren. 

De president noemde de pogingen 

om Kordan te ontslaan eerder ‘oneer-

lijk’ en ‘onwettig’. Een medewerker 

van Ahmadinejad probeerde vorige 

week nog parlementariërs om te ko-

pen om tegen de afzetting van Kordan 

te stemmen.

Door het vertrek van Kordan komt 

de toekomst van de regering steeds 

verder in het geding. Als Ahmadine-

jad nog een minister verliest, moet 

zijn hele kabinet ontslag nemen. Vol-

gens de Iraanse wet moet het kabinet 

opstappen als meer dan de helft van 

de regeerploeg is vervangen. Al negen 

ministers van de 21 ministers zijn ver-

vangen. Het ontslag moet worden 

gezien in het licht van de strijd tussen 

voor- en tegenstanders van Ahmadi-

nejad in de aanloop naar de presi-

dentsverkiezingen in juni. 1

Iran 
Minister met 
vervalst diploma 
moet opstappen

Sojasaus
Japan heeft met sojasaus 

geknoeid, zegt China. 
Er zou gif in zitten. 

Onderhandelaars uit China en Taiwan 
voerden gisteren topoverleg in Taipei, 
de Taiwanese hoofdstad. De gesprek-
ken duren tot vrijdag en zijn op het 
hoogste niveau sinds Taiwan zich in 
1949 van China afscheidde. Peking ac-
cepteert die afscheiding tot op heden 
niet. De Chinese topfunctionaris Chen 
Yunlin en zijn Taiwanese collega Pin-
Kung Chiang hebben een aantal ak-
koorden getekend over handel en 
verkeer. 

China

OVERLEG MET 
TAIWAN



 3588240 01
 426618440 07
 2078050 05
 1748750 01
 118611070 01
 335435580 01
 5434780 03
 465505880 01

 470296801 02
 422348031 04
 2506231 01
 1250751 02

 918462002 02
 134606612 01
 676504612 01
 2815712 01
 437173712 01
 146580532 01
 5578762 01
 506259862 02
 835850072 01
 4108572 03
 8364682 03
 3855682 04

 414782003 03
 3366113 01
 144690713 05
 3975763 12
 109273 01
 963585673 01
 931435773 02
 485118483 06
 2691783 02
 8452093 02
 40093 01

 686404 01
 2498604 01
 421771704 03
 4392804 03
 321954114 01
 107913224 01
 247234 01
 311336744 01
 331094274 01
 8280774 03
 3686084 01
 674093984 06
 310552494 04

 6971705 01
 973878215 01

 385224915 01
 329733125 01
 371512425 01
 5337725 03
 2819635 01
 136205445 01
 5915545 01
 627645 08
 417945 03
 437865495 09

 102887306 03
 368547116 03
 2842466 17
 112628966 01
 481039376 01
 3856776 02
 377102776 01
 335130186 01
 3687286 01

 3326007 01
 4973207 02
 2402607 01
 309235707 01
 858810417 01
 1947827 01

 412632047 01
 1575247 01
 2854547 06
 2067947 07
 507659457 02
 548124957 01

 4446408 01
 9014118 01
 154694118 04
 2548218 01
 824098528 01
 110457048 03
 309148 01
 397754248 01
 366460358 01
 556978 01
 421284498 01

 369082109 01
 3901409 02
 606450149 01
 153682949 01
 4037979 01
 887821189 01
 4146189 03
 550553789 01

TREKKINGSUITSLAGEN OKTOBER 2008
Winnende rekeningnummers BankGiro Loterij
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Dit is slechts een deel van het maandelijkse prijzenpakket. Bekijk het volledige overzicht op www.bankgiroloterij.nl
Geldprijzen worden automatisch overgemaakt op uw rekeningnummer. Winnaars van overige prijzen ontvangen schriftelijk bericht.

Eindcijferprijzen: gewonnen prijzen ingedeeld op eindcijfers van meespelende rekeningnummers. 

MILJOENEN WINNEN MET UW REKENINGNUMMER?

Bel 0909-2020800 (15cpm) 

of ga naar www.bankgiroloterij.nl

Zo simpel is het:
1. Uw rekeningnummer is uw lotnummer
2. De trekking is maandelijks
3. Geldprijzen worden automatisch op uw rekening gestort

LOTNUMMERPRIJZEN
 lotnummer  prijs (€)  lotnummer  prijs (€)  lotnummer  prijs (€)  lotnummer  prijs (€)

EINDCIJFERPRIJZEN
 eindcijfer(s) prijs (€)  eindcijfer(s) prijs (€)

HOOFDPRIJZEN 
lotnummer

 1332600 01 450
 981501710 01 450
 3850020 06 450
 1450020 01 250
 4955020 03 100
 1867220 02 250
 3370520 01 250
 369429230 01 100
 5400650 01 250
 308808460 03 450
 3046460 01 100
 375164960 01 250
 444440070 01 100
 635270 01 5.000

 4078001 01 250
 360611 02 100
 326601031 01 450
 118614231 01 250
 130571431 01 250
 711041 01 450
 3917051 01 10.000
 1272551 08 250
 373807651 06 100
 4146061 03 1.000
 324568061 01 100
 1526561 11 450
 586878661 01 100
 4151481 01 250
 524912491 01 1.000
 106942891 01 250

 2448602 02 450
 6199522 02 450
 6063832 03 450
 1888932 01 10.000
 4076442 01 450
 2789442 02 100
 598020942 03 450
 486301052 01 250
 3365552 01 250
 307044262 03 100
 2019172 01 450
 335516572 01 450
 3163582 06 100
 2812982 01 1.000
 2114392 01 450

 323706703 01 250
 3086413 01 100
 4973623 01 250
 480173923 01 250
 1807633 01 250
 481196633 01 100
 129208043 01 450
 5647243 05 5.000
 5113153 01 50.000
 142953253 02 250
 233218653 01 450

 4163063 01 450
 421336463 01 25.000
 478507763 01 450
 466072473 01 250
 413723593 01 100

 693141204 05 100
 810527014 01 450
 580315614 01 450
 383563224 03 100
 566752034 01 450
 5576134 01 100
 1415734 01 450
 2278644 01 450
 4295944 01 100
 5511654 01 5.000
 669659274 01 100
 2481284 01 450
 588546194 01 450
 810811294 01 250
 1891794 01 450
 3824894 01 450

 4871905 05 100
 571820115 10 100
 841001715 03 1.000
 606168915 01 1.000
 895133725 02 450
 940825 01 100
 615435 03 250
 4044535 01 450
 262935 03 100
 3473945 02 10.000
 2021055 02 500.000
 5790055 03 450
 489320155 01 450
 9009455 06 1.000
 353056855 02 450
 863470955 01 25.000
 121931765 04 250
 479273375 03 250
 226837475 01 250
 3281775 01 450
 809980975 01 100
 399034285 01 1.000
 4260985 02 450
 1647985 01 100
 314419195 01 100
 4253795 01 10.000

 771206 22 250
 170580806 04 100
 449031616 01 250
 2284716 01 100
 159491916 01 450
 959526 01 10.000
 415533856 01 5.000
 300043856 06 250
 451210956 01 450

 665209266 01 250
 431627576 05 100
 372755186 01 100
 3175296 01 100

 376243007 02 100
 6045307 02 1.000
 314827307 01 100
 1586507 01 250
 340603607 01 250
 264039807 02 250
 737117 05 100
 197417 01 250
 2656417 01 100
 143045717 01 100
 6055527 01 100
 5003827 05 100
 4870537 02 450
 3074167 01 100
 3104767 01 450
 475009967 01 450
 370702077 03 250
 130103187 01 250
 424243687 07 250
 7075787 01 450
 386300887 01 250
 943101697 01 100

 323151108 01 450
 6104208 02 250
 326218408 02 250
 116636408 01 100

 361855508 04 100
 110891708 01 450
 5089018 01 250
 116836318 01 100
 3656438 01 100
 2325348 01 1.000
 5361158 01 100
 4645958 01 100
 4505168 01 1.000
 1690368 01 250
 1678468 01 250
 862285178 02 450
 525949178 03 250
 130508888 01 250

 333304209 01 100
 2522909 01 250
 7939519 01 450
 2470519 01 450
 3568729 06 100
 866779639 01 450
 888179839 01 100
 3726549 01 250
 103194649 02 450
 662629949 01 250
 5307949 01 100
 439201659 07 250
 146982959 01 5.000
 906469 05 450
 608652199 01 250
 5232399 01 450

   €  25.000
 863470955 01
 421336463 01

  € 500.000
 2021055 02

  € 50.000
 5113153 01
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 4082  25
 5792  20

 03  7
 4903  30
 9313  25
 353  8
 063  15
 083  8
 583  8
 0683  10

 314  10
 1574  20
 194  8

 05  7
 4525  25

 3925  20
 7355  30
 075  10
 3075  30
 9785  25

 8416  10
 626  15
 1746  25
 5156  10
 8956  25
 466  10
 7676  10

 1307  30
 707  15
 6827  30
 4837  25
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 757  8
 4387  30
 3097  30
 1897  20
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 5588  30
 198  10
 698  10
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 789  15
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PRIJZENPAKKET 2008:

€ 1 miljoen
  € 500.000

  € 50.000

  € 25.000

  € 10.000

  € 5.000

  € 1.000

En iedere 
maand vele andere 
(eindcijfer) prijzen.

3x

12x

12x

175x

164x

60x

120x

€  5.000
 415533856 01
 5511654 01
 5647243 05
 146982959 01
 635270 01

€  10.000
 3917051 01
 1888932 01
 4253795 01
 959526 01
 3473945 02
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Rijken kijken 
De malaise in de fi nanciële wereld heeft 
een hoop rijken een stuk armer gemaakt. 
Zielig zijn ze echter in het geheel niet.

8 NOVEMBER 2008 OPEN DAG
WILLEM DE KOONING ACADEMIE / KIJK ZELF
10.00 TOT 15.00 UUR / BLAAK 10 EN WIJNHAVEN 61 
BACHELORS & MASTERS IN ART MEDIA DESIGN & LEISURE / WDKA.NL
SCHRIJF JE IN EN NEEM JE PORTFOLIO MEE VOOR ADVIES WILLEM DE KOONING ACADEMIE HOGESCHOOL ROTTERDAM

Een op de vijf bedrijven neemt op dit 
moment harde saneringsmaatrege-
len, blijkt uit onderzoek van accoun-
tantsorganisatie KPMG. Ruim 90 pro-
cent van de onderzochte bedrijven is 
bezig met het terugbrengen van de 
kosten. Tweederde van de bedrijven 
noemt de kredietcrisis als directe 
aanleiding voor de bezuinigingen. De 
meest toegepaste maatregel is het 
verminderen van het aantal manage-
mentlagen en werknemers. 

Kredietcrisis 

ONDERNEMERS 
BEZUINIGEN

Elektronica
De Europese Commissie is bezorgd over de toekomstige aanvoer 

naar Europa van zeldzame en cruciale grondstoffen voor elektro-
nica en mobieltjes. De vraag wordt wereldwijd steeds groter.

08

Als president Bush op 20 januari ver-
trekt, laat hij een economische jan-
boel achter, grotendeels door hem 
veroorzaakt. De volgende president 
kan gaan puinruimen, maar is gehin-
derd door probleem nummer één: 
een enorm begrotingstekort. Daar-
om het advies: doe vooral niet wat 
Bush deed. 

Jan-Hein Strop
AMSTERDAM...

1 
Val geen landen binnen on-

der valse voorwendselen,  

omdat Amerika democratie 

wil verspreiden in het Mid-

den-Oosten en zijn oliebelangen wil 

veiligstellen. Want zulke oorlogen en 

de langdurige bezetting die erop 

volgt, kosten nu eenmaal meer dan 

een ochtendje shoppen bij de Wal-

Mart. Zulk buitenlands beleid kun-

nen de VS zich niet meer permitteren. 

De volgende president zal tijdens de 

komende confrontatie met een nu-

cleair Iran niet meer unilateraal kun-

nen ingrijpen, zoals Bush zo graag 

deed. Samenwerking en diplomatie 

belooft een stuk goedkopere oplos-

sing te zijn. Dan kan dat dollar-

verslindende leger weer 

naar huis.

2 
Om dat begrotingstekort 

nog enigzins in de perken te 

houden, is het misschien 

ook een goed idee om – ten-

minste, als de president niet vergele-

ken wil worden met Robert Mugabe 

– de belasting te verhogen, vooral 

voor diegenen die wat dollars kun-

nen missen. Zoals bekend deed Bush 

precies het omgekeerde: hij wist voor 

zijn achterban enorme verlagingen 

door het Congres te loodsen, die bin-

nenkort permanent dreigen te wor-

den. Dat fi scale voordeel zou volgens 

goed Republikeins recept weer te-

rechtkomen in de economie, zodat 

iedereen ervan profiteert. ‘Sure’, 

dachten de Democraten die Donald 

Trump graag eens een dikke blauwe 

envelop willen sturen.

3 
Onder Bush was de rente in 

de periode 2001-2004 zo 

laag dat geld voor banken 

jarenlang in de uitverkoop 

was. Dat was om de economie te sti-

muleren na een kleine domper voor 

de interneteconomie. Iedere Joe the 
Plumber, ook diegene zonder lood-

gietersbaan, kreeg een hypotheek die 

op Wall Street werd verhandeld. Hui-

zenprijzen bleven maar stijgen, ook 

al stegen de inkomens lang niet zo 

hard. Verstandig? Och, zo lang dat 

goed gaat, gaat het goed. 

De geestelijk vader van dit beleid 

is een bejaarde met de naam Alan 

Greenspan, achttien jaar lang de cen-

trale bankier die door niemand werd 

tegengesproken. Vanzelfsprekend  

had Bush er geen bezwaar tegen de 

goede man te herbenoemen. Een cri-

sis zag de bankier ondanks die jaren-

lange ervaring niet aankomen. De 

markt regelt het normaal gesproken 

wel, verklaarde Greenspan onlangs 

nog. Nu is de rente opnieuw omlaag 

(1 procent) en dreigt Fed-voorzitter 

Ben Bernanke dezelfde luchtbel te 

creëren als zijn voorganger. Welke 

Amerikaan  gaat er nou sparen met 

lage rentes en een hoge infl atie? Dan 

liever een extra creditcard. 

4 
Bush de vrijemarktideoloog 

vond net als Greenspan dat 

de markt het ‘het beste’ weet. 

Daarom mochten zaken-

banken veel vrijer hun gang gaan dan 

gewone banken die tegoeden van 

klanten aanhouden. Waar de cultuur 

van deregulering toe heeft geleid is 

bekend, maar dat de Amerikanen nu 

zelfs onder Bush een onvervalst soci-

alistisch beleid voeren, is toch wel 

een staaltje fraaie ironie. 

De nieuwe president zal hoe dan 

ook breken met de ideologie die is 

ingezet onder Reagan, maar niet meer 

past bij deze tijd. Als zelfs iemand als 

Greenspan onder grote druk schoor-

voetend toegeeft dat er een foutje zit 

in het systeem, lijkt het tij niet meer te 

keren. Er gaan nu stemmen op om 

het versnipperde toezicht op de sec-

tor bij één machtige waakhond onder 

te brengen. Ook de hedgefonds-in-

dustrie zal niet kunnen ontkomen 

aan de roep om meer regels.

5 
Een Amerikaanse president 

als Bush benoemt natuurlijk 

gelijkgestemden in zijn 

kabinet: mannen die 

weten van aanpakken en zich 

van het belang van de gewone 

belastingbetaler weinig aan-

trekken. Lichtend voorbeeld is 

Henry Paulson, minister van Fi-

nanciën en oud-bestuurder van 

zakenbank Goldman Sachs. Toen 

Paulson moest bedenken hoe hij 

Wall Street van de ondergang zou 

redden, dacht hij: ik kan mijn ouwe 

vriendjes natuurlijk niet in de steek 

laten. Daarom bedacht de minister 

dat hij eigenhandig met 700 miljard 

dollar waardeloze bezittingen van de 

banken zou kopen. Hoeven die 

vrienden niet te bloeden voor hun 

fouten en wij niet als een soort com-

munisten die banken te nationalise-

ren. Binnen korte tijd werd Paulson 

teruggefl oten en heeft hij zijn plan 

bijgedraaid naar Europees model.   

 

6 
De nieuwe president moet 

adviseurs en ministers be-

noemen die niet Wall Street, 

maar de gewone man in 

Main Street vertegenwoordigen. 

Want daar is de pijn van de kredietcri-

sis inmiddels hard aangeko-

men. Als Bush in januari 

afscheid neemt, kunnen 

de puinruimers meteen 

aan de slag. 1 

‘The economy’  Nieuwe president erft fl inke recessie en failliete vrijemarktideologie 

Advies: niet doen wat Bush doet
Acht jaar economisch beleid van Bush leert de nieuwe president vooral hoe het níet moet. 

Redactie economie
AMSTERDAM...
Zo’n beetje de hele wereld is somber 

over de toekomst van de economie. 

Dat blijkt uit een onderzoek in 21 

landen van Motivaction en Global-

NR, een wereldwijd netwerk van on-

derzoeksbureaus. Over de economie 

zijn alleen Engelsen en Japanners nog 

pessimistischer dan Nederlanders. 

Aanmerkelijk positiever oordelen 

Nederlanders over de aanpak van de 

kredietcrisis. Het kabinet scoort een 

6,4; premier Balkenende en minister 

Bos (Financiën) krijgen van bijna een 

kwart van de Nederlanders zelfs een 8 

of hoger. Ter vergelijking: de Franse 

president Sarkozy scoort in eigen 

land een dikke onvoldoende. Twee-

derde van de Nederlanders is blij met 

de kapitaalinjecties en andere over-

heidsbemoeienis. 1

Nederland
Somber, maar blij met ingrijpen overheid

FOTO’S REUTERS
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Marja van Reijn van Global Refund 
is opvallend goed gehumeurd. Met 
een stijging van 30 procent van het 
aantal Russische bestedingen in 
ons land heeft zij daar alle reden toe.

AMSTERDAM...
U regelt de btw-teruggaven voor 
burgers van buiten de EU. Waarom 
smijten juist de Russen zo graag 
met geld in ons land?
‘Alleen Moskou heeft al vijftien mil-

joen inwoners, dus je hebt te maken 

met een grote groep die bestedingen 

doet in ons land. Daarnaast komt er 

jaarlijks een enorm aantal, 51.000, 

rechtstreekse vluchten aan in Neder-

land.’

Welke producten zijn favoriet?
‘Voornamelijk sieraden en kleding. 

En dat alles natuurlijk belastingvrij.’

Het aantal belastingteruggaven 
aan Amerikanen is juist met 39 
procent afgenomen... 
‘Zij lijden zowel onder de crisis als 

onder de ongunstige dollar. De Rus-

sen hebben ook wel last van de crisis, 

maar zijn er toch minder door gehin-

derd.’

Is Nederland klaar voor de stroom 
Russen die staat te popelen hier ri-
ant te spenderen?
‘Nee. Het servicepeil in ons land is 

nog veel te laag. De detailhandel 

moet leren hoe hij de Russische klant 

beter kan bedienen. Gemiddeld geeft 

zo’n klant 450 euro uit, een paar van 

zulke kopers en je hebt een dagom-

zet! Als de toeristische sector en de 

detailhandel de handen ineenslaan 

kan er zoveel meer worden bewerk-

stelligd. Breng de uitverkoopperiode 

onder de aandacht van toeristen. Die 

korting plus de btw-aftrek maakt Ne-

derland tot een heus taxfreewalhalla. 

Dergelijke kansen moeten winkeliers 

meer benutten. De tijd van ‘het gaat 

allemaal wel lekker’ is voorbij.’ 1

Nederland als 
taxfreewalhalla

AMSTERDAM...
Eerst het goede nieuws. Wie hebben 

er in horrorjaar 2008 eigenlijk wel 

verdiend, waardoor ze nu in de Quote 
500 staan? Hoofdredacteur Sjoerd 

van Stokkum bladert door de glim-

mende rijkenlijst. ‘We hebben tot het 

laatste moment nog aanpassingen 

gedaan’, dekt hij zich in.

Het is hem vergeven. In de twaalf 

jaar dat het Hollandse Forbes-klasse-

ment verschijnt, hadden de rekenaars 

aan het Amsterdamse Koningsplein 

nooit zoveel pech. Vlak na sluiting 

van de peildatum ontploften de beur-

zen, gleden banken weg, droogden 

de kredieten op en kwam de handel 

tot stilstand. Toch zijn er altijd con-

traire geesten die juist dan toeslaan. 

In Amerika wist oud-casinover-

slaafde Bill Gross, van investerings-

fonds Pimco, een miljard dollar te 

verdienen door te speculeren op de 

inlijving van de noodlijdende verze-

keraars Fannie Mae en Freddie Mac 

door de staat. Waren er in 2008 soort-

gelijke durfmonsters in de polder ac-

tief?

Ja, die waren er. Van Stokkum, die 

niet te veel wil onthullen, wil tegen-

over Koster en Jojanneke twee namen 

prijsgeven: David Slager (36) van het 

Britse hedgefonds Atticus en Allard 

Jakobs van handelshuis All Options 

hebben respectievelijk 378 miljoen 

euro (nummer 73) en 220 miljoen 

euro (positie 145) verdiend aan de 

grootste fi nanciële ramp van na de 

Tweede Wereldoorlog. Slager, een 

voormalige big swinging dick van za-

kenbank Goldman Sachs, cashte zich 

de Quote 500 binnen op een shortpo-

sitie (gokken dat de koers daalt) op 

de fusie tussen Barclays en ABN. At-

ticus, dat een 1 procentsbelang had in 

de Britse bank, jende net zo lang tot 

het huwelijk inderdaad klapte. ‘Die 

Slager is een wandelend telraam. Een 

man met een rekenmachine in zijn 

hoofd. Hij berekende dat de fusie een 

ramp zou worden en dat had hij goed 

gezien.’

Jakobs, die met zijn jonge beurs-

handelsgilde vanuit de Gouden 

Bocht opereert, had een aantal win-

nende, zij het nog steeds mysterieuze 

posities uitstaan. Van Stokkum: ‘Maar 

het kan best zijn dat hij dat geld nu 

weer kwijt is. Als je in VW bent gestapt 

met een shortpositie is alles ook zo 

weer verdwenen (de koers is namelijk 

wonderbaarlijk gestegen).’

Ondergrens

Nog meer vrolijke zaken te melden? 

‘Ja, jullie baas (multi-investeerder 

Marcel Boekhoorn) heeft het ook 

goed gedaan. Die hebben we op nul 

verlies gezet. Voor zover we hebben 

kunnen nagaan staan al zijn investe-

ringen in de plus’, zegt Van Stokkum. 

‘Dat beetje verlies in De Pers kan hij 

uit de renteopbrengsten gemakkelijk 

betalen. Hij heeft net een Gulfstream 

G 450 gekocht.’ Onder de streep is 

iedereen trouwens weer rijker gewor-

den. De ondergrens van de Quote 500 

is vijftig miljoen euro, twee miljoen 

meer dan vorig jaar. 

Traditiegetrouw staat er op de 

500e plaats altijd een Bekende Ne-

derlander. Dit jaar is Madrid-goal-

tjesdief Ruud van Nistelrooy de rode 

lantaarn van de gouden gids voor de 

rijken. Nog steeds niet de allerrijkste 

voetballer trouwens. Dat blijft Den-

nis Bergkamp met 63 miljoen op de 

436e plaats. 

Grootste stijger is de Schiedamse 

jeneverfamilie Nolet die 900 miljoen 

euro verdiende met de verkoop van 

de helft van hun sterk gedestilleerde 

drankje aan het Amerikaanse Diageo. 

Vooral het überhippe Ketel One 

(vooral veel gedronken door de bo-

nusbavianen in Wall Street en The 

City) zorgde voor een spectaculaire 

spurt op de lijst. Van Stokkum: ‘De 

Nolets zijn nu offi cieel miljardairs. 

Nu maar hopen dat ze hun geld niet 

bij Icesave hebben gestald. Even geen 

wodka met ijs daar. Hahaha. ‘

Goed, en dan nu het slechte 

nieuws? Wie zijn er gedaald, meneer 

Van Stokkum? Vette lach. Ach, laat 

ook maar, dat leest u zelf wel in het 

blad. 1

Waan van de week  Editie 2008

De rekenaars van 
Quote 500 werden 
gek van de crisis
Wie hebben er geld verdiend in het 
crisisjaar 2008? Koster en Jojanneke 
mochten even gluren. 

Goaltjesdief Van Nistelrooy draagt de rode lantaarn. ANP

Koster & Jojanneke Met medewerking van: Lorianne van Gelder en Justine Versteegh

In Business

Q&A

Onder de streep 
is iedereen 
trouwens weer 
rijker geworden.

Opvallende stijger

Jeneverfamilie Nolet.

Nummer 1

Opnieuw de Brenninkmeijers (plus 
6 miljard).

Nog meer vrolijks

De eerste Turk in de lijst heet Celal 
Oruc van Ortel, een virtuele opera-
tor voor mobiele telefonie.

Daler
Vastgoedmeneer Richard Hom-
burg kon de laatste maanden voor 
69 miljoen afmetselen.

Quote 500:
twaalfde editie met 
xxxtra rouwbijlage

R
ecentelijk hebben zoge-
naamde carry trades een be-
langrijke rol gespeeld op de 

beurs. De onvoorziene stijging van 
de Amerikaanse dollar en Japanse 
yen zijn er deels door veroorzaakt en 
zelfs de duizelingwekkende beurs-
val in oktober is deels te wijten aan 
carry traders. Wie zijn deze invloed-
rijke beleggers en wat doen ze pre-
cies?

Een typische carry trade is het le-
nen van geld in landen met een lage 
rente en dit wegzetten op een 

spaarrekening in een land met hoge 
rente. Daarmee is het de simpelste 
manier om te profi teren van rente-
verschillen tussen landen, vaak ge-
bruikt door hedge fondsen en institu-
tionele beleggers. De afgelopen jaren 
werd het geleende geld overigens 
niet alleen overgeboekt naar rekenin-
gen met hogere rentes, maar ook be-
legd in allerlei andere ‘assets’, zoals 
aandelen en vastgoed.

Carry trade paradijs
Japan staat al jaren bekend als het pa-
radijs voor de carry traders. Sinds de 
economische crisis in de jaren tachtig 
en de daaropvolgende defl atie is de 
rente nergens structureel zo laag ge-
weest als in Japan. Hierdoor worden 
er al jaren veel transacties verricht 
waarbij Japanse yens geleend wor-
den en dit geld vervolgens in allerlei 
valuta en beleggingen wordt wegge-
zet. Het lenen van een munt heeft een 
drukkend eff ect op de koers. Voor car-
ry traders maakt dit een munt alleen 

maar aantrekkelijker, omdat de waar-
de van de lening in eigen valuta daalt. 
Daarom werd er regelmatig meer ge-
leend dan beleggers feitelijk aan te-
genwaarde hadden.

Vorig jaar ontstonden er echter 
problemen, nadat door de kredietcri-
sis investeringen niet meer genoeg 
opbrachten en valuta’s onder druk 
kwamen te staan. Hierdoor werden al 
vrij snel een aantal carry trades terug-
gedraaid, hetgeen de yen deed stij-
gen. Vervolgens kwam men in een vi-
cieuze cirkel terecht van leningen die 
afgelost moesten worden (zoge-
naamde ‘margin calls’) en een stijgen-
de yen. 

Margin calls

Het gevolg daarvan was dat duizen-
den beleggers noodgedwongen hun 
beleggingen moesten verkopen, on-
danks dat deze fundamenteel prima 
waren, om hun leningen terug te be-
talen. Dat deze margin calls hebben 
bijgedragen aan de grootste beursda-

ling sinds de jaren dertig is duidelijk 
zichtbaar aan de hoge correlatie tus-
sen verschillende aandelen en mark-
ten. Dat ondergewaardeerde aande-
len met momentum het hardst daal-
den, is mogelijk te verklaren doordat 
op deze aandelen relatief weinig ver-
lies genomen hoeft te worden.

De Japanse munt is ondertussen 
zo volatiel geworden dat de G7 on-
langs heeft gewaarschuwd voor de 
gevolgen hiervan, bijvoorbeeld een 
verdere destabilisatie van de econo-
mie. 

Dit risico geldt in mindere mate 
voor andere populaire carry trade-be-
stemmingen, zoals Zwitserland en de 
laatste tijd ook de VS. Ook de munten 
van deze landen zijn hard gestegen 
ten opzichte van de euro. Dit terwijl 
er niet echt reden is om te denken dat 
Europa veel harder wordt geraakt 
door een economische crisis dan deze 
landen en de hogere Euribor-rente 
toch juist kapitaal zou moeten aan-
trekken.

Het lijkt logisch dat de enorme 
koersschommelingen van valuta 
beleggers afschrikken om nog aan 
carry trades te doen. Toch zijn de re-
cente stijgingen van onder andere 
de dollar en yen volgens Bloomberg 
deels veroorzaakt door nieuwe le-
ningen aangegaan door beleggers 
die willen profi teren van een markt-
herstel. 

Ondanks dat het aanlokkelijke 
principe van de carry trade niet zon-
der risico is, zal het nog wel even 
blijven voortbestaan. Iedereen die 
verwacht dat de dollar weer zal 
gaan dalen kan immers lenen tegen 
bijna 1% in de VS en het geld weg-
zetten in India voor 7,5%. Dat is toch 
6,5% rendement… 1

BELEGGEN MET
...
MARK
LEENARDS

Mark Leenards is fondsbeheerder 
van het SBS Global Equity Fund. 
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kadotip!

Tegen inlevering

van een volle spaarkaart:

Grote Mushabelly

van 35 cm

voor slechts

9,99

Tegen inlevering
van een volle spaarkaart:kleine Mushabellyvan 18 cmvoor slechts4,99

Tot en met zaterdag 3 januari 2009 kun je  bij Coop supermarkten sparen 
voor de bijzonder leuke Mushabelly’s. Bij elke ¤ 5,00 aan boodschappen 

ontvang je 1 spaarzegel. Tegen inlevering van een volle spaarkaart  
ontvang je een kleine Mushabelly van 18 cm (met een bijbetaling ¤ 4,99) 

of grote Mushabelly van 35 cm (met een bijbetaling ¤ 9,99).

... we zijn lief, leuk en zacht ... we zijn er in groot en klein
... we maken allemaal een eigen geluid ... we zijn leuk om te hebben

en je kunt ons sparen bij Coop en Supercoop!



ATLIS is met haar drie Servicelines 

aantoonbaar dé kennisorganisatie op 

het gebied van Ruimtelijke Informatie-

voorziening,  Java Enterprise Solutions 

en Projectmanagement. Met behulp 

van de nieuwste concepten en techno-

logieën voeren wij complexe projecten 

uit voor gerenommeerde opdrachtge-

vers, met name banken, verzekeraars 

en (semi-)overheidsinstanties.

De serviceline Enterprise Java Solu-

tions richt zich op het ontwikkelen en 

ontwerpen van systemen gebaseerd 

op Enterprise Java Technologie. Op 

basis van onze hoogwaardige ken-

nis van en ervaring met verschil-

lende (Open Source) frameworks, 

software architecturen en ontwikkel-

methoden streven wij altijd naar opti-

male oplossingen voor onze klanten.

We zij ook op zoek naar Consultants 

Projectmanagement (informatiesyste-

men) en Oracle (Spatial) Ontwikkelaars.

Enterprise Java OntwikkelaarsDe organisatie

Wie zoeken we?

Wij zoeken collega’s met een afgeronde hbo- of academische opleiding 

en ervaring met Java in een Enterprise omgeving. We verwachten ken-

nis van en ervaring met veel gebruikte frameworks en mainstream 

api’s. Daarnaast heb je een visie op je vakgebied, abstractievermogen 

en een heldere kijk op de mogelijkheden en beperkingen van de nieuw-

ste technologieën. 

Wat ga je doen?

Als Enterprise Java professional sta je in de frontlinie bij onze klanten en 

bij onze eigen productontwikkeling als het gaat om innovatieve projec-

ten en het toepassen van nieuwe technologieën. Je werkt zelfstandig of 

met een sparring partner aan uitdagende projecten in complexe omge-

vingen en krijgt te maken met de verschillende aspecten van enterprise 

systemen. Daarnaast ben je mede verantwoordelijk voor de inrichting 

van projecten en het ontwikkelproces. Deze activiteiten spelen zich met 

name af op het gebied van de Ruimtelijke informatievoorziening.

Ook speel je een belangrijke rol in het onderzoeken en verkennen van 

nieuwe technologie en houd je ATLIS wakker zodat we als innovatie 

speler op het gebied van complexe Enterprise oplossingen voorop blij-

ven lopen. Met de collega’s kan je de uitbouw van onze Java-expertise 

verder vormgeven.

Je bent een specialist die overkoepelend kan opereren en die het 

hele traject van analyse tot realisatie oppakt. Afhankelijk van je 

achtergrond en ervaring en uiteraard je ambitie kan daarbij de focus 

op analyse, ontwerp of ontwikkeling liggen. Daarbij speel je graag een rol 

in de processen die gebaseerd zijn op agile ontwikkelmethodieken.

Je bepaalt zelf waar je toekomst ligt en hoe je die realiseert binnen 

Atlis.

Wat bieden wij?

Bij ATLIS geven we naast een prima salaris veel ruimte voor eigen ini-

tiatief, een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid en streven we 

naar een gezonde verhouding tussen werk en privé. Ook zijn er goede 

mogelijkheden gecreëerd om thuis te werken. Persoonlijke en vakin-

houdelijke ontwikkeling, plezier in het werk, collegialiteit en teamgeest 

zijn aspecten waaraan we veel belang hechten.

ATLIS kent een platte organisatiestructuur met een informele profes-

sionele cultuur. We voeren een personeelsbeleid waarin het uitwisse-

len van ideeën en kennis goed tot z’n recht komt. ATLIS onderhoudt 

duurzame relaties met klanten én haar medewerkers. Dit is een direct 

gevolg van ons kwaliteitsstreven en het streven naar plezier in het 

werk. Het kantoor is direct gelegen aan de A12, vlakbij treinstation 

Bunnik.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie neem contact op met de Resource Manager: 

Jan Hendrik Verrips, telefoon 030-6020070, e-mail verrips@atlis.nl.

Ook kun je terecht op  www.werkenbijatlis.nl

Enterprise Java Solutions
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Simone Best
LES GIETTES...
Hoog in de Zwitserse Alpen doemen 

acht witte bolvormige verschijningen 

op in de sneeuw. Zijn het iglo’s? Nee. 

Tenten? Ook niet. Het zijn White-

pods. Het idee is om het natuur-

schoon vanuit de ‘cocons’ op een 

duurzame, maar ook zeer comforta-

bele manier te beleven. Zittend op 

het knisperende dons van het mega-

bed bij de vrolijk brandende houtka-

chel kijk je als een prinses door de 

panoramaramen over het Alpenge-

bied. Er is zelfs een vide in de pod om 

te loungen op een elandenvel.

De vrouw die deze pods naar de 

Alpen heeft gebracht is de Zwitserse 

Sofi a de Meyer (34). In een vorig le-

ven was ze advocate in Londen, 

woonde in Chicago op de 68e verdie-

ping en reisde de wereld rond. Na al 

die hectiek, werd ze ‘door de natuur 

geroepen’ en ging ze terug naar haar 

geboorteland. ‘Ik wilde een activitei-

tencentrum beginnen waar je alles 

kunt doen, behalve skiën, want dat is 

niet per se milieuvriendelijk voor de 

bergen’, vertelt ze, terwijl ze de glazen 

met lokale witte wijn bijvult. 

Geen geitenwollensok

In het restaurant, iets onder de White-

pods, zitten we met haar partner 

Alain Bosco en twee Amerikaanse 

gasten op huwelijksreis, uit White-

pod nummer 2, aan het diner. Van-

daag: linzensoep, spinazie, kip en 

rösti. Alles uit de buurt en duurzaam 

geteeld en gefokt. De twee bruine 

honden liggen gemoedelijk op de 

stoelen bij de grote open haard mid-

den in de ruimte. Norah Jones klinkt 

uit de speakers.

Begrijp Sofia de Meyer niet ver-

keerd: ze houdt van skiën, ze is geen 

geitenwollensok met opgeheven vin-

gertje, maar ze zocht naar een manier 

om van de bergen te genieten met iets 

meer aandacht voor al het natuur-

schoon. Zonder megalomane ski-

resorts. En toch met een mini-privé-

skihelling naast de pods, maar met de 

nadruk op sneeuwschoenwandelen 

en sleeën. 

Ze probeerde voor een geschikte 

overnachtingsplek van alles uit: van 

wigwam (te koud) tot nomadentent 

(geen ramen). Tot ze terechtkwam bij 

het ontwerp van de Whitepod van 

een Amerikaanse architect uit de ja-

ren dertig. Niet veel later stonden er 

acht in de bergen. De buurvrouw, in 

lange bruine jas met het teckeltje ste-

vig in de armen, moest wel even wen-

nen aan die vreemde grote bollen in 

de voortuin. Maar ook dat is gelukt en 

het concept blijft niet beperkt tot de 

Zwitserse bergen. De Chinezen heb-

ben er twee aangekocht die dienst 

hebben gedaan bij de Olympische 

Spelen, op de plek waar het olym-

pisch vuur is ontstoken. 

Solarpods 

Sofi a en Alain barsten van de plan-

nen. De Solarpods staan op stapel, op 

zonne-energie werkende pods. Sofi a: 

‘Ook willen we met het regenwater de 

toiletten gaan doorspoelen. De pods 

gebruiken eenderde van de energie 

van een hotelkamer.’ Het huwelijks-

koppel aan tafel zegt ook met milieu-

dilemma’s te worstelen: ‘Skiën is ge-

weldig, maar het knaagt ook. Al die 

kunstsneeuw die over de bergen 

wordt uitgestort… vreselijk.’

Sofia vertelt over de veranderin-

gen die ze merkt in het klimaat. 

‘Voorheen begon het te sneeuwen en 

bleef dat maanden zo. Nu hebben we 

de ene week extreme sneeuwval en 

vervolgens warmte en regen.’ Mocht 

er even geen sneeuw vallen, dan kun 

je je altijd nog vermaken in de luxe 

sparuimte met boeddhabeeld onder 

het restaurant. Of ga paragliden met 

Alain. Of dvd’s kijken in je Whitepod 

op een draagbare dvd-speler. Of ein-

deloos bladeren in de stapel boeken 

bij de open haard met uitzicht op het 

meer van Genève en een kopje Alpen-

thee met heel kleine paarse bloeme-

tjes. Wie wil er eigenlijk nog skiën op 

deze plek? 1

www.whitepod.com

Reizen  Veel energiezuiniger dan hotelkamers

Duurzame winterpret in
een Zwitserse witte bol
Milieuvriendelijke vakanties in de Zwitserse Alpen in een Whitepod. 

Redactie economie
AMSTERDAM...
Medicijnresten vormen in toene-

mende mate een bedreiging voor bo-

dem en water. Alleen al via de uit-

werpselen en urine van dieren komt 

er jaarlijks bijna 600 ton aan antibio-

tica in de grond. Dat schrijft het Tijd-
schrift Milieu. Uiteraard zorgen ook 

de urine en uitwerpselen van mensen 

voor bodemverontreiniging. Evenals 

het door de gootsteen of het toilet 

spoelen van medicijnen. De medi-

cijnresten komen via het rioolwater-

zuiveringsproces terecht in het op-

pervlakte-, grond, en drinkwater. 

Gevolg daarvan is weer dat dieren en 

mensen voortdurend in contact ko-

men met medicijnen en hun omzet-

tingsproducten. Wat de gevolgen 

hiervan precies zijn voor gezondheid 

en ecologie is nog onbekend. 1

Milieuprobleem
Veel medicijnen 
in drinkwater

Gezond eten voor milieu
Als iedereen zich zou houden aan de adviezen over 
gezond eten – geen vette hap en snoep – zou dat de 

CO2-uitstoot met 1,3 megaton verminderen.

Geen banen door duurzaamheid
Duurzaamheid leidt nog niet tot een concrete banen-

groei voor chemici. Dat blijkt uit een rondgang van 
MKBnet langs diverse banensites en bedrijven. 

Hypotheekcrisis betaalt energie 
De PvdA wil dat de overheid de winst die zij behaalt 

met de verkoop van haar belangen in fi nanciële 
instellingen in duurzame energie steekt. 

‘Ook willen we met 
het regenwater 
de toiletten gaan 
doorspoelen.’ 

Redactie economie
AMSTERDAM...
Zakenreisjes per trein worden popu-

lairder. Afgelopen jaar groeide het 

internationaal zakelijk reizen per 

trein met negen procent, meldt NS 

Hispeed. De groeiende populariteit 

heeft waarschijnlijk deels te maken 

met een toenemend aantal voorzie-

ningen voor zakelijke reizigers. Zo 

kunnen reizigers nu gebruikmaken 

van draadloos internet. Ook de ho-

gere kosten voor vliegreizen kunnen 

een rol spelen, onder meer door in-

voering van de vliegtaks. Sommige 

reizigers kiezen wellicht voor de trein 

uit persoonlijke milieuoverwegin-

gen. Volgens berekeningen van Mi-

lieu Centraal stoot de trein per reizi-

ger gemiddeld zeven keer minder 

CO2 uit dan een vliegreis naar dezelf-

de bestemming. 1

Milieuvriendelijk
Meer zakenreisjes 
met de trein

Een centrum voor 
activiteiten waar 
je alles kunt doen, 
behalve skiën. 

Chillen in de Whitepod. SIMONE BEST

I
n de kranten en op televisie ver-
schijnen wederom vreselijke 
berichten en beelden uit Oost-

Congo. Een kwart miljoen mensen is 
op de vlucht geslagen, uit angst voor 
de Tutsi-rebellentroepen van Nkun-

da. Zij strijden tegen Hutu-milities. 
Het is een oorlog die is overgewaaid 
uit het nabijgelegen Rwanda. Solda-
ten moorden, roven en verkrachten. 
Ook het Congolese regeringsleger 
wordt hiervan verdacht door de 
vluchtelingenorganisatie van de VN. 
En weer kijken we toe. Onze Europese 
leiders discussiëren er op los. Moeten 
we militair ingrijpen? Er is in Congo al 
een vredesmacht van de VN, maar die 
is niet in staat om de bevolking te be-
schermen tegen het geweld.

Wat te doen? Er zijn geen eenvou-
dige antwoorden. Deze smerige oor-
log wordt gefi nancierd met illegale 
inkomsten uit de mijnen. Er wordt 
bijvoorbeeld coltan gedolven, nodig 

voor onze mobieltjes. Afrika is gebaat 
bij eerlijke handel. Maar het helpt nu 
geen vluchtend mens als ik een over-
zicht geef van fairtradeproducten.

Moeten we dan geld geven aan or-
ganisaties die noodhulp verlenen? 
Dat hoeft niet perse goed te zijn. Lin-
da Polman laat in haar boek De Crisis-
karavaan zien dat noodhulp ook con-
fl icten kan versterken. Gemakkelijke 
antwoorden zijn er niet.

Dat knaagt. Ik moet denken aan 
het toneelstuk van Guido Kleene 
(Campagnie Dakar) getiteld Generaal 
D. dat ik een aantal jaren geleden zag. 
Het stuk opent met een man die op 
een bank in een park in Quebec wordt 
gevonden. Hij draagt een groezelig 

T-shirt, is dronken en ligt in foetus-
houding. De man wordt geïdentifi -
ceerd als Generaal D., voormalig be-
velhebber van de kleine VN-macht in 
Rwanda. Voor zijn ogen voltrok zich 
de genocide van 1994 en hij werd de 
zondebok. Dat stuk ging over de ver-
antwoordelijkheid van een ieder voor 
oorlogssituaties elders. Ik weet nog 
dat ik gedurende het stuk steeds treu-
riger werd. Duidelijk werd wel dat we 
met een forse internationale troe-
penmacht hadden kunnen ingrijpen. 
Maar de wereld had er geen trek in. 

Ook nu speelt die vraag. Moeten 
we militairen sturen? Mijn eerste im-
puls hierop is ja. Maar dat is makke-
lijk. Ik ben geen militair en Nederland 

is geen grote wereldmacht. Het eni-
ge wat ik nu kan doen is het nieuws 
volgen, meningen van anderen tot 
mij nemen (zoals de website van 
Linda Polman), en mijn eigen me-
ning vormen – hoe feilbaar ook. 

Misschien moet ik vervolgens 
onze volksvertegenwoordigers la-
ten weten wat ik vind. Of is dit gru-
welijke en langslepende confl ict te 
ingewikkeld voor gewone burgers? 
Is dan het enige wat ons rest het 
kiezen van wijze mensen die na-
mens ons deze moeilijke afweging 
maken? Sommige dilemma’s zijn 
bijna onoplosbaar. Hoop hebben, 
Yes we can! Change! roepen, lijkt 
opeens een loos gebaar. 1

DILEMMA
...
NATASJA
VAN DEN BERG

TREURNIS

ANP



meedoen of meer weten?
Bel gratis met PRA International op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur: 
0800-7427622 vanuit Nederland, 0800-73014 vanuit België en 0800-1860374 
vanuit Duitsland. Verwijs hierbij naar de vermelde studie-codes. U kunt tevens
een e-mail sturen naar vrijwilliger@PRAintl.com of kijk op www.vrijwilligerPRA.com

Wij zijn altijd op zoek naar 

mannelijke en vrouwelijke 

vrijwilligers van 18 tot 80 jaar 

die mee willen werken aan 

onze geneesmiddelen-

onderzoeken. Jaarlijks doen 

ongeveer 2.000 gezonde 

vrijwilligers en patiënten er 

aan mee. Zonder vrijwilligers 

kan geen onderzoek worden 

gedaan. Zonder onderzoek 

komen geen nieuwe medicijnen 

beschik baar. PRA International

is een onafhankelijk weten-

schappelijk instituut in 

Zuidlaren dat onder zoek 

verricht voor bekende 

internationale farmaceutische 

bedrijven. Soms gebeurt 

dit in samenwerking met 

(universitaire) ziekenhuizen. 

onderzoek alzheimer en schizofrenie, code 076341
Voor onderzoek naar een nieuw middel ter behandeling van alzheimer en schizofrenie zoekt PRA 
International gezonde mannen tussen de 18 en 50 jaar die: • bereid zijn om voor Groep G gedurende 
een periode van 5 dagen (4 nachten) in ons onderzoekscentrum te verblijven • bereid zijn om voor Groep 
Z gedurende twee perioden van 5 dagen (4 nachten) en van 4 dagen (3 nachten) in ons onderzoekscentrum 
te verblijven • niet roken of bereid zijn om 7 dagen voor het onderzoek en tijdens het onderzoek te stop-
pen met roken • bereid zijn om voor het onderzoek een medische keuring te ondergaan.

periode onderzoek
Groep G1: 10 – 14 november 2008
Groep G2: 11 – 15 november 2008
Groep G3: 12 – 16 november 2008
Groep G4: 13 – 17 november 2008 Groep Z: 8 – 12 december en 16 – 20 december 2008

vergoeding Groep G € 667,-* vergoeding Groep Z € 1.098,-*

onderzoek angststoornissen, code 073371
Voor onderzoek naar een nieuw middel in ontwikkeling tegen angststoornissen zoekt PRA gezonde 
mannen tussen de 18 en 45 jaar die: • bereid zijn om gedurende 12 dagen in ons onderzoekscentrum te 
verblijven • niet roken • bereid zijn om voor en na het onderzoek een medische keuring te ondergaan.

periode onderzoek
Groep 4m: 10 – 21 november 2008
Groep 4n: 18 – 29 november 2008
Groep 4o: 19 – 30 november 2008 vergoeding € 1.387,-*

onderzoek zenuwpijnen, code 081071
Voor onderzoek naar een nieuw middel ter behandeling van zenuwpijnen bij suikerziekte en als gevolg 
van behandeling van kanker, zoekt PRA International gezonde mannen tussen de 18 en 45 jaar die:
• bereid zijn gedurende een periode van 18 dagen (17 nachten) in ons onderzoekscentrum te verblijven, 
gevolgd door 5 ambulante bezoeken. Er wordt de mogelijkheid aangeboden om in een nabijgelegen hotel 
te overnachten • niet roken of licht roken • een gewicht hebben tussen 50 – 95 kg • bereid zijn om voor 
het onderzoek een medische keuring te ondergaan;

periode onderzoek
Groep 9a:  23 november – 10 december, ambulante bezoeken op 11, 12, 13, 14 en 15 december 2008
Groep 9b:  25 november – 12 december, ambulante bezoeken op 13, 14, 15, 16 en 17 december 2008
Groep 10a:  4 – 21 januari, ambulante bezoeken op 22, 23, 24, 25 en 26 januari 2009
Groep 10b:  6 – 23 januari, ambulante bezoeken op 24, 25, 26, 27 en 28 januari 2009
Groep 11a:  26 januari – 12 februari, ambulante bezoeken op 13, 14, 15, 16 en 17 februari 2009
Groep 11b:  28 januari – 14 februari, ambulante bezoeken op 15, 16, 17, 18 en 19 februari 2009

vergoeding € 2.235,-*

onderzoek anti-viraal middel, code 083101
Voor onderzoek naar een nieuw anti-viraal middel zoekt PRA International gezonde mannen tussen 
de 18 en 55 jaar die: • bereid zijn om gedurende een periode van 17 dagen (16 nachten) in ons onderzoeks-
centrum te verblijven • niet roken • bereid zijn om voor het onderzoek een medische keuring te ondergaan.

periode onderzoek
Groep 2: 20 november – 6 december 2008 
Groep 3: 27 november – 13 december 2008  vergoeding € 2.015,-*

*  Daarnaast ontvangen deelnemers een reiskostenvergoeding van € 0,19 netto per km, met een min. van €12,- en een 
max. van €160,- (840 km) per retourreis, ongeacht de wijze van vervoer.

gezocht:  gezonde mannen 
tussen 18 en 55 jaar



vrijwilligerPRA.com

vrijwilliger voor patiënt

geneesmiddelenonderzoek = mensenwerk



Nederland
AEX Index - slotkoersen 4 november

AANDEEL VOLUMESLOT VORIG SLOT VERSCHILVERSCHIL HOOG LAAG

aegon 221431203,769 3,133 0,64 ,7693 ,103
ahold 64247698,504 8,495 0,01 ,5498 ,3518
akzo nobel 249921332,38 31,13 1,25 ,8532 ,40531
arcelor mittal 757614724,54 22,00 2,54 ,7824 ,1221
asml holding 738416914,595 13,68 0,92 ,59514 ,9513
bam groep 18586477,11 6,94 0,17 ,157 ,936
corio 30911442,94 41,395 1,54 ,57543 ,7740
dsm, kon. 306098422,355 21,395 0,96 ,6022 ,42521
fortis 198193421,07 0,994 0,08 ,071 ,001
fugro 74146731,27 28,69 2,58 ,2931 ,3528
heineken 171703327,325 26,90 0,42 ,32527 ,54526
ing groep c. 272595629,095 7,61 1,48 ,0959 ,747
kpn 1072438611,271 11,085 0,19 ,29111 ,0011
philips, kon. 913205316,02 14,85 1,17 ,0216 ,0015
randstad 173703317,90 16,085 1,82 ,9117 ,48515
reed elsevier 488523910,402 10,46 -0,06 ,63510 ,2510
royal dutch shell a 1914189523,15 21,69 1,46 ,1523 ,29521
sbm offshore 112920415,36 14,49 0,87 ,3615 ,2614
tnt 238489617,05 16,50 0,55 ,1017 ,4216
tomtom 28521437,29 6,13 1,16 ,297 ,126
unibail-rodamco 90040120,745 118,225 2,52 ,745120 ,955116
unilever c. 1053965519,88 19,065 0,82 ,8819 ,1219
usg people 7844749,35 8,63 0,72 ,359 ,518
wereldhave 12070965,52 63,41 2,11 ,5265 ,0663
wolters-kluwer c. 285462713,625 13,68 -0,06 ,9413 ,3513

Amsterdam Midcap Index - slotkoersen 4 november

AANDEEL VOLUMESLOT VORIG SLOT VERSCHILVERSCHIL HOOG LAAG

aalberts ind. 5993088,20 7,64 0,56 ,208 ,667
amg 61549816,60 13,70 2,90 ,9316 ,9013
arcadis 20484810,45 9,62 0,83 ,7210 ,709
asm international 4212298,34 7,79 0,55 ,358 ,757
binckbank 3627166,57 6,20 0,37 ,596 ,206
boskalis westm. 46286729,63 25,74 3,89 ,6329 ,5526
crucell 55454610,65 9,85 0,80 ,6510 ,869
csm cert. 92470410,70 10,99 -0,29 ,1911 ,5810
draka holding 17468710,69 9,84 0,85 ,7510 ,0010
eurocomm. prop. 11243325,50 26,13 -0,63 ,1327 ,6724
heijmans 2424066,93 6,89 0,04 ,157 ,846
imtech 104491714,40 12,58 1,82 ,8514 ,6312
logica 30363730,97 0,89 0,08 ,001 ,880
nutreco holding 48298327,32 25,79 1,53 ,4927 ,3125
oce 2245183,98 3,85 0,13 ,004 ,863
opg groep 62722911,25 11,40 -0,15 ,4611 ,7910
ordina 4361035,49 4,82 0,67 ,665 ,854
pharming group 2106080,69 0,64 0,05 ,690 ,640
smit international 5850854,65 52,65 2,00 ,9354 ,6952
sns reaal 5814126,94 5,79 1,15 ,117 ,905
ten cate 9742717,72 16,70 1,02 ,8817 ,7016
vastned retail 8218240,50 40,05 0,45 ,0041 ,9039
vopak 27868428,72 26,72 2,00 ,7228 ,6026
wavin 8302733,57 3,03 0,54 ,583 ,103
wessanen c. 4490295,13 4,99 0,14 ,145 ,944

Amsterdam Smallcap Index - slotkoersen 4 november

AANDEEL VOLUMESLOT VORIG SLOT VERSCHILVERSCHIL HOOG LAAG

accell group 1427818,00 17,94 0,06 ,4418 ,8117
antonov 19546140,23 0,20 0,03 ,240 ,200
ballast nedam 1764716,60 16,05 0,55 ,0017 ,0816
beter bed 114958,53 8,39 0,14 ,538 ,278
brunel intern 6993310,34 10,47 -0,13 ,1011 ,0110
eriks group 3142334,00 31,63 2,37 ,2734 ,6031
exact hold. 5716017,89 17,82 0,07 ,1618 ,0117
fornix biosciences 83047,30 7,30 0,00 ,407 ,057-
gamma holding 1132815,37 14,90 0,47 ,5015 ,0015
grontmij c. 8061217,26 17,85 -0,59 ,3418 ,2617
innoconcepts 1168147,19 6,60 0,59 ,247 ,596
kardan 1290523,94 3,94 0,00 ,993 ,853-
kas bank 2398312,20 12,00 0,20 ,4912 ,3011
lanschot, van 205545,00 45,40 -0,40 ,4045 ,5044
macintosh retail 1277248,83 8,40 0,43 ,009 ,168
moolen holding 5243033,33 3,00 0,33 ,403 ,053
nieuwe steen 12152313,50 13,75 -0,25 ,6513 ,3313
qurius 10398960,29 0,26 0,03 ,290 ,260
sligro food gr 5178516,80 16,70 0,10 ,0017 ,5116
spyker cars 84113,58 3,55 0,03 ,603 ,453
super de boer 1526832,75 2,82 -0,07 ,902 ,722
tkh group 8795813,85 13,11 0,74 ,1914 ,3913
tmg 835514,10 14,96 -0,86 ,9514 ,9013
unit 4 agresso 14098612,45 12,00 0,45 ,7812 ,0012
vastned off/ind 6250410,30 10,19 0,11 ,3710 ,1110
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In Business14
De markt

BEURS
VANDAAG
REDACTIE: IEX.NL

W
ie ook de nieuwe presi-
dent van de VS is, hij kan 
zijn lol op met een stapel 

hoofdpijndossiers. Kredietcrisis, hy-
pothekencrisis, bankencrisis, eco-
nomische crisis, energiecrisis; de 
lijst is schijnbaar eindeloos. De ge-
schiedenis moet maar over Bush’ 
presidentschap oordelen, beleggers 
kunnen dat nu al een beetje aan de 
hand van de enige objectieve maat-
staf die zij hanteren: harde cijfers.        

George W. Bush kreeg op 19 janu-
ari 2001 de sleutels van het Witte 
Huis. Hoewel hij nog ruim twee 
maanden de baas is in Washington, 
moet er een wonder gebeuren wil-
len beleggers hem in januari vrolijk 
uitzwaaien. In hoeverre hij er recht-
streeks verantwoordelijk voor is, is 
een discussie voor studeerkamerge-
leerden. De acht Bush-jaren waren 
in elk geval een ware ramp voor de 
gemiddelde beurs en belegger. 

Dit is wat een aantal belangrijke 
Amerikaanse indices en andere be-
leggingsitems er sinds die 19e janu-
ari 2001 van bakten (exclusief divi-
dend) tot en met 4 november 2008:

•  Dow Jones: -12,0%
•  S&P 500: -28,0%
•  Nasdaq: -37,3%
•  Nasdaq 100 (pure technologie-in 
 dex): -49,7%
•  SOX (pure chipperindex): -67,0%
•  Russell 2000 (Midkapindex VS):  
 +10,3%
•  Olie (West-Texas Light Interme 
 diate): +126,7%
•  Goud (World Spot): +179,0%
•  Tienjarige staatsobligatie: -0,5%
•  Euro-dollar: -27,1%
•  AEX: -56,6%

Het is duidelijk dat met name aan-
delen een erg slechte belegging wa-
ren, om over technologiefondsen 
maar te zwijgen. De enige aandelen 
die het goed deden waren mid- en 
small caps uit de Russel 2000, be-
drijven met een beurswaarde van 
een paar miljard dollar. Het grappige 
is dat Bush kan beweren dat onder 
hem de Dow Jones en S&P 500 all 
time highs bereikten (najaar 2007), 
en kan verzwijgen dat er bearmar-

kets waren (2000-2003 en 2007-?), 
een van de grootste beurskrachs ooit 
(september-oktober 2008) en twee 
economische recessies.

Bush komt uit een oliedynastie en 
critici verwijten hem dat hij met zijn 
politiek vooral goed voor zichzelf en 
zijn familie heeft gezorgd. Oftewel, 
met de War on Terror, oorlogen in Irak 
en Afghanistan en zijn energiepolitiek 
– amper investeringen en toenemen-
de afh ankelijkheid van het Midden-
Oosten – is hij medeverantwoordelijk 
voor het exploderen van de olieprijs. 
Misschien is dat zo, maar hij deed 
niets tegen de daling van het zwarte 
goud sinds juli, die de prijs terugbracht 
van 147 naar dik 60 dollar nu.

De opvallendste stijger in het 
Bush-tijdperk is goud. Jaren bivak-
keerde het net even onder 300 dollar, 
om in 2002 een sprint in te zetten die 
het begin dit jaar over de 1.000 dollar 
tilde. Daar is nu zo rond 740 dollar van 
over. Of Bush hier ook de hand in had? 
Vast, menen goudbeleggers. Over 
geen enkel item doen zoveel com-
plottheorieën de ronde als goud. 

Volgens RTL-Z zijn beleggers het bes-
te af als Barack Obama wint. De zen-
der becijferde dat over de afgelopen 
honderd jaar de Amerikaanse beurs 
en economie het beter doen onder 
een Democraat dan een Republikein. 
Onder de Democraten liep de beurs 
per jaar gemiddeld 12,3% op en onder 
Republikeinen 8,0%. De economische 
groei was respectievelijk 5,4% en 
1,6%. Of nu Obama of McCain de 
nieuwe president is, de vooruitzich-
ten zijn nu zo slecht, dat beiden er 
waarschijnlijk een harde dobber aan 
krijgen die scores te behalen. 1 

Bedankt Bush (not)

De acht jaar onder 
Bush waren een 
ware ramp voor de 
gemiddelde beurs.

New York WTI spot 62,66

% VERSCHIL:
-6,55%

VERSCHIL:
-4,39

4 november 085 november 07



Agenda  woensdag 5 november
Dow Jones 9625,28

% VERSCHIL:
+3,28%

VERSCHIL:
+305,45

4 november 085 november 07

Hang Seng 14384,34

% VERSCHIL:
+0,28%

VERSCHIL:
+39,97

4 november 085 november 07

AEX Index 291,13

% VERSCHIL:
+6,64%

VERSCHIL:
+18,12

4 november 085 november 07

Euro/Dollar 1,3014

% VERSCHIL:
+3,26%

VERSCHIL:
+0,0411

4 november 085 november 07

Goud 760,90

% VERSCHIL:
+0,97%

VERSCHIL:
+7,33

4 november 085 november 07

Olie 65,32

% VERSCHIL:
-1,73%

VERSCHIL:
-1,15

4 november 085 november 07

Bedrijven Binnenland
07.30 Vopak 3e kwartaal in trading update

08.00 Wolters Kluwer Trading update

08.30 BESI 3e kwartaalcijfers

08.30 Samas Halfjaarcijfers

18.00 Provimi Omzetcijfers 3e kwartaal

Bedrijven Buitenland
07.00 ArcelorMittal 3e kwartaalcijfers

07.30 Hannover Rück Negenmaandscijfers

08.00 SAS 3e kwartaalcijfers

- Commerzbank Negenmaandscijfers

- Carlsberg 3e kwartaalcijfers

- Total 3e kwartaalcijfers

- BNP Parbibas 3e kwartaalcijfers

- Cisco Systems 1e kwartaalcijfers

- Time Warner 3e kwartaalcijfers

Economie Binnenland
09.30 CBS WW-uitkeringen aug.

09.30 CBS Waarde aandelenmarkt okt

16.00 Tweede Kamer Schiphol Aldersadvies

18.00 Quote Quote 500

Economie Buitenland
10.30 Markit Economies PMI diensten en industrie, okt

11.00 Eurostat Detailhandelsomzet sept.

DUITSLAND
DAX

KOERS:

5278,04
% VERSCHIL:

5,00%

DICHT
% VERSCHIL:

773,37
KOERS:

RTS-INDEX
RUSLAND

6,27%
% VERSCHIL:

9114,60
KOERS:

NIKKEI 225
JAPAN

HONGKONG
HANG SENG

KOERS:

14384,34
% VERSCHIL:

0,28%
SINGAPORE
STRAITS TIMES

KOERS:

1829,69
% VERSCHIL:

-2,87%
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De markt

DE
GONG

AMSTERDAM...
Jaap Arkesteijn, directievoorzitter van 

het Amsterdams Effectenkantoor 

(AEK), opende gisterochtend de han-

delsdag op Beursplein 5. Dit effecten-

kantoor levert financiële diensten 

aan professionele beleggers als ban-

ken, pensioenfondsen, vermogens-

beheerders en al dan niet beursgeno-

teerde ondernemingen uit binnen- en 

buitenland. AEK biedt diensten aan 

op het gebied van effectenbemidde-

ling en corporate finance. Wat was 

Arkesteijns beste of slechtste inves-

tering ooit? ‘KPN voor de splitsing 

in TNT en KPN’. Hij laat daarbij in 

het midden of dit zijn beste of 

slechtste investering was. De huidi-

ge kredietcrisis ziet deze aandelen-

man zich positief ontwikkelen: ‘Na 

de recente paniek volgt er de ko-

mende maanden een redelijk her-

stel. Volgend jaar hebben we een 

redelijk stabiele beurs’, zo verwacht 

hij. Optimistisch is Arkesteijn ook 

over de eindstand van de AEX; hij 

voorspelt een eindstand van 321 dit 

jaar. 1

Volgens de Volkskrant zijn 10 procent 
van de huizen 5 à 18 procent in prijs 
gedaald en het kabinet is van plan 
met maatregelen te komen. Is de Ne-
derlandse huizenmarkt de volgende 
bubbel die op springen staat?

HOOGUIT 30 PROCENT
Jos Koets (hypotheekadviseur 
Groenoord)
‘Ik vind dat er geen sprake is van een 
huizenbubbel, wel is de markt toe aan 
een gezonde correctie. Hiermee bedoel 
ik een daling van rond de 10 procent 
gemiddeld. De huizenprijzen zijn 
namelijk de afgelopen twintig jaar 
hard gestegen. Door de kredietcrisis 

kan de daling nog wel eens groter 
worden. Dit is en blijft ook afhankelijk 
van de hoogte van de hypotheekrente 
en de huurprijzen. In ieder geval 
verwacht ik geen dalingen van meer 
dan 30 procent.’ 

VALT MEE
Corné van Zeijl (fondsmanager SNS)
‘De huizenprijzen zijn de resultante 
van werkgelegenheid en consu-
mentenvertrouwen aan de ene kant 
(de vraag naar huizen) en de rente 
(de betaalbaarheid). De aanbodzijde 
is in Nederland sterk gereguleerd. 
Wij hebben geen elf maanden voor-
raad zoals de VS. Huizen worden on-
getwijfeld goedkoper, maar niet 20 
procent zoals in Amerika.
Als de SP en de PvdA de hypotheek-
rente ooit nog afschaffen, kunnen 
we een daling net als in Zweden 
verwachten: -30 procent. De Zwe-
den schaften in één keer de aftrek af 
en dat was de voorbode van een fi-
nanciële crisis. Als het geleidelijk 
gaat en in economische goede tij-
den, kunnen we hier langzaam rich-
ting Duitse niveaus gaan.’ 1

STELLING VAN DE DAG

Nu de huizenmarkt?

HET
PANEL 
REDACTIE: IEX.NL
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Actiemeisje
Zes maanden trainde Kurylenko om 

een goede Bondgirl te worden. Ze 
leerde schieten en skydiven.

Modelmeisje
De 16-jarige Olga werd op vakantie in Moskou 

ontdekt door een modellenscout toen ze uit een 
metro stapte. Sindsdien woont ze in Parijs. 

Femke van Wiggen
AMSTERDAM...
‘Ik noem mijn personage liever geen 

Bondgirl, dat voelt alsof ik mezelf een 

bimbo noem’, zei Eva Green toen Ca-
sino Royale twee jaar geleden uitkwam. 

Met die ene zin wist de Franse actrice 

feilloos al haar voorgangsters te redu-

ceren tot domme, lekkere en gewillige 

vrouwen.  

Zoals zoveel Bondmeisjes voor 

haar, legde Green uitentreuren uit dat 

die van haar ‘Echt Heel Anders’ was. 

Toegegeven, daar had ze best een 

beetje gelijk in. Was Bond zelf in Ca-
sino Royale introverter en serieuzer 

(lees: volwassener?) dan ooit, meisje 

Vesper Lynd was eigenzinniger dan 

we van het gemiddelde Bondschatje 

gewend waren. Niet voor niets werd 

ze de grote liefde van James Bond. 

Diezelfde Vesper is precies daarom 

de favoriete Bondgirl van Olga Kury-

lenko, Camille uit Quantum of Solace. 
En ja hoor, de geschiedenis herhaalt 

zich: ook zij, net als tientallen 

Bondmeisjes voor haar, vertelt nu in 

al haar interviews hoezeer haar 

Bondmeisje een stap vooruit is. Ca-

mille is moderner. Zelfstandiger. Een 

vrouw van nu. ‘Kijk maar naar de 

film’, zegt de chagrijnige Bondgirl.  

Inderdaad, laten we dat eens doen. 

Wat meteen opvalt is dat daarin ook 

een Bondgirl ‘oude stijl’ rondloopt, 

agente Strawberry Fields, die na een 

nacht met Bond dood wordt gevonden 

op diens bed, gedrenkt in pikzwarte 

olie (mooie verwijzing naar Goldfin-
ger). Een symbolischer afscheid van 

het ‘oude meisje’ lijkt niet mogelijk. 

Laten we dan meteen ook maar de 

gelukkige conclusie trekken dat 

Bondmeisje ‘nieuwe stijl’ Camille 

ook gewoon een bloedmooie Bond-

girl is die lekker veel door het beeld 

draaft. Ze komt misschien niet uit de 

zee waden zoals Ursula Andress uit 

Dr. No (1962) of Halle Berry uit Die 
Another Day (2002), maar de eerste 

scènes waarin 007 Camille van een 

afstandje bekijkt liegen er niet om. 

Littekens

Eindeloze benen, een gebronsde 

huid, een hemdje met spaghetti-

bandjes dat weinig te raden over laat. 

Herkenning alom. Ook de forse 

brandwond onder haar schouders is 

goed zichtbaar. Net als de Bondmeis-

kes voor haar heeft Camille in haar 

leven de nodige littekens opgelopen, 

letterlijk en figuurlijk. Welke, daar 

komt Bond natuurlijk wel achter. 

Maar, lees en huiver: dat vogelt 

Bond dit keer niet uit tussen de la-

kens! Olga Kurylenko is namelijk het 

eerste Bondmeisje dat niet met de ge-

heim agent naar bed gaat. Het uit de 

Oekraïne afkomstige ex-model is 

daar zelf zeer mee in haar nopjes. 

‘Bond heeft al met genoeg meisjes het 

bed gedeeld. Camille is anders. Voor 

het eerst heeft een Bondgirl een eigen 

verhaal in de film, een eigen missie 

om te volbrengen, en daarvoor ge-

bruikt ze Bond. Ze is een te sterk ka-

rakter om dat op te geven voor één 

hete nacht. Camille hoeft niet gered 

te worden, dat is het belangrijkste 

verschil met al haar voorgangsters.’ 

Meesmuilen

Nu geeft Kurylenko toe dat ze lang 

niet alle Bondfilms heeft gezien. Had 

ze dat maar wel gedaan, dan had ze al 

die zure kritiek van vrouwelijke 

Bondhaters niet zomaar voor waar 

hoeven aan te nemen. Dan had ze 

niet als het zoveelste Bondmeisje 

hoeven meesmuilen dat ‘al die ande-

ren’ niet meer waren dan armcandy. 

Het tegendeel is waar: de Bondgirl 

was in eerste instantie haar tijd ver 

vooruit. Nog voor de seksuele revolu-

tie losbarstte, wisten de Bondmeisjes 

uit de jaren zestig (zoals Honey Ryder 

en Pussy Galore) al die onweerstaan-

bare geheim agent te bespelen. Het 

waren geen lege hulzen, maar zin-

nenprikkelende schoonheden, mét 

hersens. Seks was een middel om te 

krijgen wat ze wilden, een lekker mid-

del, hadden ze er zelf ook nog wat 

aan. En eerlijk is eerlijk, juist de on-

vergelijkbare kat-en-muis-spelletjes 

tussen Bond en zijn maîtresses maak-

ten van Bond zo’n succes. 

Dat vervolgens in de jaren zeven-

tig de Bondmeisjes niet met hun tijd 

meegingen en ze in de jaren tachtig 

vooral moesten deugen, doet daar 

weinig aan af. Kurylenko zucht met 

dédain: ‘We leven nu in een andere 

tijd. Feministen mogen in hun hand-

jes knij-

pen met Camil-

le. Deze Bondgirl 

beledigt vrouwen niet. 

Ze is sterker, dieper en 

slimmer. We hebben 

het wel een beetje ge-

had om als cliché neer-

gezet te worden, toch?’

Tuurlijk. Maar hoe 

sterk Camille ook is, toch 

is Kurylenko’s Bondgirl 

veel beledigender dan alle 

voorgaande bijelkaar. Ze 

heeft namelijk geen enkel 

gevoel voor humor. En dat is 

veel dodelijker dan een hete 

nacht met Bond. 1

Profi el  Olga Kurylenko

Bondmeisje 
nieuwe stijl

Mannen willen haar altijd hebben, vrouwen willen 
haar zijn. Maar net als Bond heeft het Bondmeisje een 
metamorfose ondergaan. Innerlijk dan.

Een beetje Bondgirl is niet alleen 
bloedmooi en jong, maar heeft ook:

Een klinkende, zwoele naam. Dus 
geen Amanda Spoel, maar wel 

Elektra, Honey Ryder, Solitaire, Kissy 
Suzuki, Octopussy of Christmas 
Jones. De sterkste Bondmeisjes-
naam komt uit Goldfi nger (1964). Zij: 
‘My name is Pussy Galore.’ James 
Bond: ‘I must be dreaming.’

De glimmende bolide. Wie denkt 
bij Goldeneye (1995) niet aan 

Famke Janssen die als Xenia Ona-
topp langs Bond zoeft in haar rode 
Ferrari 355? Camille is degelijker, die 
scheurt in een Ford Ka. 

Een nogal ongewone baan, die 
vaak een dekmantel blijkt. Zo is 

Pussy Galore piloot, Christmas Jones 
kernfysicus en Octopussy circusdi-
recteur. Net echt normale meisjes 
dus.

Het dodelijk wapen. Meestal is 
dat ‘gewoon’ een pistool dat de 

dame in kwestie op Bond richt, 
maar er zijn origineler varianten, die 
Bond liever heeft. Zoals de dodelijke 
dijen van Xenia Onatopp of het mes 
dat Ursula Andress (Honey Rider) in 
Dr. No (1962) draagt aan haar kleine 
bikini. In Licence to Kill (1989) zegt 
Bond veelbetekenend: ‘Ik doe alles 
voor een vrouw met een mes.’ 1

Bondgirl checklist

B
ond verloor in voorganger 
Casino Royale zijn grote 
liefde Vesper, een dubbel-

spion die zelfmoord pleegde. In 
Quantum of Solace vindt de ge-
heim agent geen rust voor hij de 
hele waarheid kent. Bij zijn zoek-
tocht ontmoet hij de knappe maar 
opvliegende Camille, die om net 
zulke persoonlijke redenen als 
Bond haar eigen strooptocht voert. 
Zij leidt Bond rechtstreeks naar 
Dominic Greene, een meedogenlo-
ze zakenman en een belangrijk fi -
guur binnen de mysterieuze orga-
nisatie die Vesper chanteerde. Het 
stoppen van zijn duistere plannen 
is zelfs voor James Bond een hel-
se klus. 1

‘Quantum of Solace’
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Stuff

Musthave

Ze verleidt mannen niet, ze bezweert ze en slaat dan toe. LAWRENCE WATSON

Grace Jones was het zwarte stijl-
icoon van de jaren tachtig. Met 
een nieuwe plaat is ze terug, 
zwarter dan ooit. 

Arjan Terpstra
AMSTERDAM...
Zestig is ze al, Grace Jones, maar ico-

nen verouderen niet. Bij een optreden 

in het muziekprogramma van Jools 

Holland, ter ere van de lancering van 

haar nieuwe plaat Hurricane, trad als 

vanouds een diva over het voetlicht. 

Een grote ronde gaashoed op het 

hoofd, een zwarte mouwloze jurk 

met hoog opstaande kraag om het 

modellenlijf. Op het hoogtepunt van 

het nummer zwaait ze wild met haar 

jurk, zodat hoge kousen en een zil-

verkleurige slip zichtbaar worden. Na 

afl oop krijgt Jools Holland een zoen 

plat op de mond. Dat had hij in zijn 

lange carrière als presentator nou nog 

nooit meegemaakt. 

Het is Grace Jones in een notendop. 

Stijlvol, maar met nét dat tikje gekte 

om het spannend te houden. Seksu-

eel uitdagend, maar tegelijkertijd on-

grijpbaar en een beetje eng. Grace 

Jones verleidt mannen niet, zij be-

zweert ze en slaat dan toe. ‘I’m a man 
eating machine’, is de eerste regel van 

de single Corporate Cannibal. Aan het 

eind van het nummer klinkt een dier-

lijke grom en het geluid van scheu-

rend vlees. 

Allemaal theater natuurlijk: op 

haar zestigste verslindt Miss Jones 

niet zoveel mannen meer. Waar het 

om gaat is dat het Grace Jones-imago 

weer even wordt opgefrist, negentien 

jaar na haar laatste plaat. Met Jones is 

de Zwarte Weduwe terug, de vrouw-

tjesspin die na de paring het manne-

tje verslindt. Wat Grace ons geeft, is 

de Onverzadigbare Negerin, een ra-

cistisch lustbeeld uit de negentiende 

eeuw. De Gekooide Wildeman. Dich-

ter bij de duisternis kom je niet. 

Onzin? De One Man Show die zij 

in 1981 deed, liet niet anders zien 

dan Europese junglecliché’s. Ze liep 

rond met een tijger aan een halsband, 

gekleed in een catsuit met tijgerprint. 

Kroop naakt en schreeuwend op han-

den en voeten door een kooi, met 

naast haar een rauw stuk vlees en bo-

ven haar hoofd een bord ‘Niet voede-

ren’. Het was het werk van designer 

Jean-Paul Goude, die Jones-het-foto-

model-met-de-hoge-jukbeenderen 

veranderde in Jones-de-mannenver-

slindster. Een Jones die met haar vier-

kant geschoren haardos té stoer was, 

die zich extreem mannelijk gedroeg 

en vooral zwart is – zwarter dan haar 

huidskleur. Supermodel Alek Wek is 

bijvoorbeeld vele malen donkerder, 

maar Grace Jones komt dichter in de 

buurt van wat de blanke burgerman 

het meeste vreest: een gevaarlijk don-

ker dier met een seksuele daadkracht 

die direct naar de hel voert. Het zwart 

van mythen en nachtmerries, niet 

van mensenhuid.

Goude is al sinds 1985 uit beeld, 

maar zijn idool is in volle glorie te-

rug. In de videoclip van Corporate 
Cannibal – een van de mooiste clips 

sinds tijden – zien we Grace Jones in 

zwart-wit. Terwijl ze haar diepe Ja-

maicaanse donderstem laat rollen, 

vloeien haar gezicht en bovenlijf uit 

als een vloeistofdia. De stoere kop is 

pikzwart, zonder nuance, de ogen 

spierwit en duivels. Een sensuele 

mond die zingzegt dat ze wel pap van 

je lust. ‘Please to meet you. Please to 
have you on my plate.’ Grace Jones, de 

voodooprinses onder de popsterren, 

is weer onder ons. 1

Stijlcoon  Maandag komt nieuwe plaat uit

Grace Jones is 
zwarter dan 
haar huidskleur

Jones’ zwart is dat 
van mythen en 
nachtmerries, niet 
van mensenhuid

Drie vragen over hét ultieme 
hebbeding van Edwin Oudshoorn. 
Alleen een snelle beweging met de 
creditcard kan het hedonistische 
beest in deze ontwerper sussen. 
Althans, voor even.

AMSTERDAM ...
Waar heb je een zwak voor? 
‘Sinds ik aan een gracht in Amster-

dam woon, heb ik een zwak voor 

bootjes. In het weekend vaart er een 

parade van verschillende boten langs 

mijn huis. Elke keer zeg ik tegen me-

zelf: neem nou een boot, want je gaat 

toch nooit met vakantie. Varen op de 

grachten is toch het ultieme vakantie-

gevoel in eigen stad. Flesje rosé erbij 

en je bent even weg.’

Wat is de fi nanciële schade? 

‘Ach, voor mij is het nog een onbe-

reikbare droom. Ik wil niet zo’n pat-

serig grote kajuit met loungekussens. 

Ook geen speedboot, want dat ziet er 

niet uit. Ik wil wel zo’n klassieke boot 

met zo’n touw eromheen. Vrienden 

hebben mij net een bootje aangebo-

den. Zal ik het doen?’ 

Je twijfelt. 
‘Ja, heel erg. Je koopt een boot, maar 

daarna stopt het uitgeven niet. De 

kosten voor het onderhoud komen er 

ook nog bij. Kijk, dat zijn de grote 

struikelblokken. En toch, het klopt 

wel; ik ga nooit met vakantie dus mis-

schien moet ik het toch doen.’ 1 

Ultieme fetisj is een 
klassiek bootje 

Het crossmediaal platform NLstreets 
reikt vandaag voor het eerst de NL-
streets Awards uit aan de onderne-
mers van de leukste winkel en win-
kelstraat van het land. NLstreets wil 
met de prijs meer aandacht vestigen 
op de vervlakking van het winkelaan-
bod. Volgens de organisatie zijn de 
binnensteden steeds meer op elkaar 
gaan lijken.

Vervlakking

NLSTREETS IN 
ACTIE 

Het Nederlandse jeanslabel G-Star 
heeft het Amerikaanse PepsiCo, Inc. 
voor de rechter gedaagd. G-Star vindt 
dat Pepsi met het nieuwste drankje 
Pepsi Raw bewust misbruik maakt 
van de sterke merknaam Raw. G-Star 
gebruikt de merknaam al bijna twin-
tig jaar. Het merk eist dat de fris-
drankfabrikant het gebruik van de 
naam voor haar producten stopzet.  

Rechtszaak 

G-STAR KWAAD 
OP PEPSI 

Uitgeverij Condé Nast Publications 
Inc. stopt met de uitgave van man-
nenglossy Men’s Vogue. Het blad ver-
scheen tien keer per jaar. Het stopzet-
ten van de drie jaar oude titel is te 
wijten aan tegenvallende adverten-
tie-inkomsten, aldus de uitgeverij. 
Die zijn met twintig procent gedaald 
in het derde kwartaal van dit jaar. Een 
deel van de mannenglossy wordt op-
genomen in de reguliere editie van 
Vogue. 

Lectuur 

EINDE VOOR 
MEN’S VOGUE 

Grace Jones is de 
de Zwarte Weduwe, 
de Gekooide Wilde, 
de voodooprinses.

Hurricane (PIAS) komt maandag uit. 

Ja, ik wil graag donateur worden van Orange Babies. En ontvang hét accessoire van het jaar, 
de Fashion Card*. Daarom machtig ik hierbij Orange Babies tot wederopzegging maandelijks 
het volgende bedrag (minimaal 5 euro) van mijn bank- of girorekening af te schrijven.

 c5  c10  c25   anders, nl:

Naam:  M   V

Adres:  

Postcode:   Plaats:

Telefoon:  E-mail:

Geboortedatum:  Rekeningnummer:

Orange Babies Nieuwsbrief    ja   nee

Nieuwsbrief participerende winkels  ja   nee

Datum:  Handtekening:

Zie algemene voorwaarden op fashioncardbyorangebabies.nl.

*Deze is geldig tot 31 december 2009.
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Met korting je nieuwe outfi t kopen?
En tegelijkertijd zwangere vrouwen met hiv en 

hun baby’s steunen?

Word een jaar donateur van Orange Babies. 
Dat kan al voor c5 per maand. Ontvang

de Fashion Card en krijg een jaar lang 
10% korting op elke aankoop bij

vele shops van Vero Moda, name it, 
Pieces accessories, VILA, ONLY
en Expresso.

Kijk voor meer informatie op 
fashioncardbyorangebabies.nl 

of kom langs bij een van de 
deelnemende shops.

HH
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Onlangs introduceerde de Portu-
gese topvoetballer Luis Figo Earth 
Water in Portugal. Het was zijn 
eerste optreden als ambassadeur 
voor Earth Water Europe. 

...
Na de succesvolle lancering van Earth 

Water in Nederland in 2007 is Portu-

gal het tweede Europese land waar 

het water verkocht zal worden. Earth 

Water verkoopt zuiver mineraalwater 

waarvan 100% van de nettowinst 

naar de United Nations High Com-

missioner for Refugees (UNHCR) 

gaat. In Nederland zijn inmiddels 1,1 

miljoen pakjes water verkocht. Ver-

wacht wordt dat er in 2009 een veel-

voud van dit aantal over de toonbank 

gaat.

Bijdrage
Dankzij Earth Water kan de westerse 

consument een steentje bijdragen 

aan het mondiale tekort aan schoon 

drinkwater. Earth Water vraagt geen 

donaties of tijd in vorm van vrijwilli-

gerswerk, de consument hoeft alleen 

water te drinken. Earth Water draagt 

de nettowinst volledig af aan de 

UNHCR. Deze investeert vervolgens 

direct in duurzame watersystemen in 

gebieden waar dit het hardst nodig is. 

In 2007 rondde Earth Water Interna-

tional bijvoorbeeld een waterproject 

in Oost-Soedan af en hielp daarmee 

3.300 mensen aan schoon drinkwa-

ter. Door een beroep te doen op de 

Portugese consument kan Earth Wa-

ter nog meer mensen helpen in gebie-

den waar onvoldoende schoon 

drinkwater is. Vanwege de huidige 

noodzaak om zoveel mogelijk her-

nieuwbare grondstoffen te gebruiken 

en CO2-uitstoot terug te dringen, is 

bewust gekozen voor de milieuvrien-

delijke kartonnen verpakking van 

Tetra Pak.

De 36-jarige Portugese topvoet-

baller Luis Figo heeft onder andere 

gespeeld bij FC Barcelona, Real Ma-

drid, Inter Milan en het nationale 

voetbalelftal van Portugal. Figo kreeg  

van 1995 tot 1999 elk jaar de titel 

Voetballer van het Jaar en wordt zeker 

in Portugal gezien als één van de bes-

te voetballers ooit. Figo is geen 

vreemde als het gaat om goede doe-

len; hij zet zich al een aantal jaar in 

als ambassadeur voor Unicef en helpt 

met zijn Luis Figo Foundation straat-

kinderen in Brazilië. Figo: ‘Ik zal me 

volledig inzetten voor Earth Water en 

ik hoop met mijn status van bekende 

voetballer de opbrengst voor de 

UNHCR te verhogen.’

Earth Water
Earth Water, van oorsprong een Ca-

nadees initiatief, is in Nederland op-

gericht door Henk Witteveen en Pa-

trick de Nekker. Earth Water levert in 

samenwerking met UNHCR een bij-

drage aan de oplossing van het we-

reldwijde tekort aan schoon drink-

water. Het is onder andere verkrijgbaar 

in de LaPlace-restaurants en andere 

horecagelegenheden. 1

www.earthwater.nl 

Water  Na Nederland nu in tweede Europees land

Topvoetballer Luis Figo 
lanceert als ambassadeur 
Earth Water in Portugal

Minder vleesconsumptie betekent 
een vermindering van broeikas-
gasemissies. In opdracht van het 
ministerie van VROM is een onder-
zoek uitgevoerd met medewerking 
van de Nederlandse Vegetariërs-
bond (NVB).

...
Deze studie onderschrijft de oproep 

van de NVB met de campagne Eat-

Green dat één dag in de week geen 

vlees eten al een behoorlijke bespa-

ring kan opleveren van de uitstoot 

van broeikasgassen. In een reactie op 

het onderzoeksrapport zegt minister 

Jacqueline Cramer dat de overheid 

niet moet voorschrijven wat mensen 

eten, maar dat het wel goed is dat 

mensen goed geïnformeerd zijn. Vi-

beke Helder, directeur NVB: ‘De mi-

nister heeft gezegd dat de verant-

woordelijkheid bij de burger ligt. Met 

de campagnes V-Day en EatGreen 

timmeren we al hard aan de weg om 

mensen eenvoudige alternatieven te 

bieden voor een vleesloos dagje.’ 

 Het onderzoek richt zich uitslui-

tend op Nederlandse consumptiepa-

tronen en de milieubelasting daar-

van. Volgens de FAO is de veeteelt 

moniaal verantwoordelijk voor 18 

procent van het broeikaseffect versus 

13 procent van al het verkeer. 

Het onderzoek in opdracht van 

VROM is een verfi jning hiervan. He-

lemaal geen vlees eten is nog beter 

voor het klimaat: ons huidige voe-

dingspatroon heeft 40 procent meer 

broeikasgasemissie dan uitgebalan-

ceerde vegetarische voeding. 1

Eet groen
Vegetarisch eten 
beter voor klimaat

O
nlangs zijn dertig Smarts 
fortwo afgeleverd bij de NS. 
De NS heeft een duidelijke 

toekomstvisie waarin onder meer is 
vastgelegd dat het duurzame mobi-
liteit van deur tot deur wil bieden. 
Daarbij spelen de fortwo-modellen 
een belangrijke rol. Deze ultracom-
pacte, zuinige auto’s zijn voor de be-
zitters van de NS Business Card te-
gen een geringe vergoeding per uur 
te reserveren. De Smart staat ver-
volgens op de afgesproken tijd klaar 
op het station van aankomst zodat 
de reiziger zijn (zaken)trip zonder 
onderbreking kan voortzetten naar 
de plaats van bestemming. 

De NS heeft als doel zich steeds 
meer te ontwikkelen tot aanbieder 
van vervoer op maat. Voor zakelijke 

reizigers biedt ze via de NS Business 
Card bijvoorbeeld al taxi’s, leenfi et-
sen en bewaakte fi etsenstallingen 
aan. Nu gaat de NS een stap verder 
door ook dertig Smarts fortwo in te 
zetten. Deze zijn beschikbaar op de 
grotere NS-stations van Nederland. 
Houders van een NS Business Card 
kunnen deze auto via de businesssite 
van NS reserveren. Zodoende ver-
zorgt NS vervoer van deur tot deur in 
grotere steden. 

De Smart fortwo sluit ook naad-
loos aan bij het doel van de NS om 
vervoer zo duurzaam en milieuvrien-
delijk mogelijk te maken. Hij heeft 
een CO2-uitstoot die zo laag is dat hij 
goed is voor het energielabel A. 

Voor de reiziger die gebruikmaakt 
van dit unieke vervoersconcept zijn 

de voordelen legio: om te beginnen is 
het mogelijk om reistijd in de trein te 
benutten als werktijd en de Smart 
fortwo staat alleen klaar als je hem 
nodig hebt. Reizigers betalen boven-

dien uitsluitend voor de periode 
waarin ze de auto gebruiken, inclu-
sief benzine, verzekering en parkeer-
plek. En omdat alles gekoppeld is aan 
de NS Business Card, wordt de reke-

ning direct aan de werkgever ge-
stuurd. Door zijn ultracompacte af-
metingen is de Smart fortwo super-
wendbaar in de stad en overal mak-
kelijk te parkeren. 1

Duurzame mobiliteit

DERTIG SMARTS HELPEN NS BIJ 
VERVOER VAN DEUR TOT DEUR

De nettowinst 
wordt geïnvesteerd 
in duurzame 
watersystemen.

M
ijn zoon van zestien wil 
een ‘buikschuiver’. Een 
knetterbrommer die naar 

zijn idee lijkt op een crossmotor, zij 
het wat minder uitvergroot in ve-
ring en in spatborden. Heel diep in 
zijn hart heeft hij een nog grotere 
wens. Eentje op vier wielen in de 
vorm van een brommerautootje, 
maar zo’n ding gaat het voorstel-
lingsvermogen van zijn spaarpot of 
van mijn budget volledig te boven.

Het wordt dus rijden op twee 
wielen. Naar school, naar zijn baan-
tje, of gewoon voor de lol. Dat doet 
hij nu nog zonder motor. Hij is zijn 
eigen aandrijving op de fi ets. Als va-
der noem ik dat gezond en schoon, 
maar ja, die brommer blijft naar 
hem lonken. Ook al kost de aanschaf 
heel wat en brengen zijn baantje en 
zakgeld niet genoeg binnen om te 
kunnen rijden en verzekeren.

Na deze argumenten probeer ik 
defi nitief toe te slaan door te mel-
den dat een brommer nogal vuil is. 
Het gemiddelde exemplaar dat 
rondrijdt, doet het per kilometer an-
derhalf keer slechter in luchtvervui-
ling en CO2 dan de gemiddelde auto. 
De jongste generatie brommers en 
scooters met Euro II-norm is in 
luchtverontreiniging en CO2 verge-
lijkbaar met een nieuwe kleine 
auto. Dat vertel ik hem en intussen 
zoekt hij verlekkerd verder naar zijn 
eerste gemotoriseerde vehikel.

Ik heb laatst terloops een elektri-
sche scooter genoemd. Ik zit nou 
eenmaal een beetje in het milieu-
vak. In aanschaf vergelijkbaar met 
een benzine-exemplaar, maar als je 
alle kosten optelt en vergelijkt ge-
middeld ruim 3 cent per kilometer 
goedkoper dan een benzine-exem-
plaar. Het is wel een heel ander mo-
del dan een crossmotor natuurlijk.

Luchtvervuiling kennen de elek-
trische scooters niet. Opladen met 
groene stroom betekent eigenlijk 
geen extra CO2 meer in de lucht. 
Schoner, minder CO2, goedkoper, 
stiller; ik zie dat wel zitten. Hoewel? 
Na aanschaf zijn er twee kansen: of 
hij zet een hele nieuwe trend op 
school in elektrisch rijden, of hij 
wordt genadeloos afgeserveerd. 
Pubers onder elkaar, peer pressure 
enzo. Dat zorgt dan misschien als-
nog voor een buikschuiver. 1

Hans van Dijk is woordvoerder bij 
Milieu Centraal
www.milieucentraal.nl 

...
HANS
VAN DIJK

Buik-
schuiver

Luis Figo, Patrick de Nekker en Kori Chillibeck. 

De Smart is voor kaarthouders via de businesssite van de NS te reserveren. 
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De oplossingen van de puzzels 

staan op de RTV-pagina’s elders in 

deze krant.

ZWEEDS RAADSEL:

VERDELEN: SUDOKU SUDOKU

CRYPTOGRAM: OPLOSSINGEN:

Horizontaal:
1. Vreemdelingen die in ons leven (8); 4. Dwaas zonder ankerplaats (8); 6.
Waar men licht tegenaan kan lopen (4); 8. Ze heeft de naam anders niet
arm te zijn (7); 9. Als water heeft men het om erin te zwemmen (4); 10.
Enkel gewicht (8); 11. Die grote kerel daar is edelmoedig (8).

Verticaal:
1. Niet zachtzinnig voor haar (6); 2. Raar dat het niet bekend is (6); 3. Te
gebruiken bij moorden in de trein (7); 5. Dieren die om hun as draaien
(7); 6. Aardappel van een kip (6); 7. De eerste kookt op petroleum (6).

Verdeel dit vlak met rechte lijnen in vier delen, zodat
elk veld evenveel sterren bevat

5 2 8 1

4 9 5 2

6 1

3 7

7 2 3 8

8 1 4 2

9 5 6

9 6 3 8

6 7 5 9

9 4

1 8 7

8 3 4 1

1 7

6 2

4 6

5 6

8 5 3

7 4

1 2 3

4 5

6 7

8

9

10

11

539672814
741938652
286145793
952863147
467519238
813427569
398251476
124796385
675384921

756198234
341625879
289374561
892543617
137962485
465781392
913256748
624817953
578439126

Gelijke vormen:

Zweeds
-s-m-o-g-
leverbaar
-mÿl-iglo
magie-aas
-n-sec-d-
ate-danig
-inn-dona
medeweten
-keg-tars
MONORAIL

Cryptogram
Horizontaal:
1. Slovenen; 4. rede-
loos; 6. lamp; 8. marti-
ne; 9. geld; 10. mono-
gram; 11. genereus. 
Verticaal: 
1. Streng; 2. vreemd; 3.
noodrem; 5. spinnen;
6. legger; 7. primus.

1 2 3 4 5 6 7 8

beteke-
nisleer

op voor-
raad

brood-
suiker
zuid-

vrucht

Japanse
gordel

chic
diner

Turkse
titel

paard

afstands-
maat

toverij

sneeuw-
hut

gelofte

lokspijs
militair

in
opleiding

onheils-
godin

droog (v.
wijn)

slot (D.)
rekening vogel

behoor-
lijk

zelfkant

rivier in
Oostenr.

voor-
kennis

eretitel
van een
dame in
Spanje

wig

deel van
een

insecten-
poot

8

1

27

6

3

5

4
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Vandaag
Het is bewolkt met af en toe regen. De 

hoeveelheid water die uit de lucht 

valt is niet groot. De temperatuur ligt 

overdag rond 10 graden en er staat 

een matige tot vrij krachtige wind uit 

het noordoosten. Aan het einde van 

de middag wordt het vanuit het zuid-

oosten droog en klaart het wat op. 

Komende nacht is er kans op mist.

111

Morgen
Morgen wordt een dag met veel wol-

ken. Het blijft op de meeste plekken 

wel droog. Mogelijk zien we af en toe 

de zon, maar heel vaak zal dit niet 

zijn. De temperaturen komen met 11-

12 graden iets hoger uit. De wind is 

zwak en waait uit richtingen tussen 

noordoost en zuidoost. Vanaf zon-

dag krijgen we herfstweer.

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

of kijk op mobiel.9292ov.nl

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

Mama is boos
Meta van Gijn...

M
ijn uiterlijk zit me niet 
mee. Ik heb namelijk het 
ongeluk er aardig uit te 

zien. Gevolg daarvan is dat ik, wan-
neer ik op straat loop, altijd mensen 
en dieren aantrek. Eenzame oude 
mannetjes achtervolgen me per 
rollator, honden en katten zitten 
als kauwgom vastgeplakt in mijn 
haar en aan mijn kont hangt een 

sliert weeskinderen en verdwaalde 
psychiatrische patiënten. Ik kan niet 
alleen de stad in zonder zeker drie 
levensverhalen aan te moeten ho-
ren van de plaatselijke lonely souls. 
Wanneer ik de bus neem, ga ik op 
het aller-, allerlaatste moment naar 
de bushalte. Bushaltes zijn namelijk 
voor bloedzuigende bejaarden dé 
plek om me te grijpen en me niet los 
te laten voor ze bij de plaats van be-
stemming zijn. Ik zie er nu eenmaal 

aardig uit. Het punt is: ik bén hele-
maal niet aardig. Echt niet. Don’t let 
the blue eyes fool you. Ik ben boos-
aardig. 

Voor wie me niet gelooft: kom 
maar eens babyfoto’s kijken. Vanaf 
het moment dat ik kon fronzen, deed 
ik het. Ik was gewoon een heel boos, 
naar en driftig kind. Ik heb alleen 
maar boze foto’s van vroeger. Nu de 
eerste rimpels beginnen te komen 
kun je vast raden waar de eerste, 
ergste en meest opvallende zit. Op de 
fronslijn. 

Ik word om de haverklap boos. 
Vooral op mensen die er op zich hele-

maal niets aan kunnen doen. Laatst 
nog, stond ik in de rij bij Albert Heijn, 
staan er twee padvinders voor me. 
Ik háát padvinders. Vooral als ze niet 
8, maar 23 jaar zijn. Ver-schrik-ke-
lijk. Daar word ik op zo’n moment 
heel erg geïrriteerd van. Net zoals 
ik dat kan worden van mensen die 
Crocs dragen, of van die families met 
zo’n keurige anale caravan. Of van 
Andries Knevel. Oh, en ook hoog in 
mijn irritatielijst: SUV’s. Wie haalt 
het in z’n domme hoofd om met zo’n 
gigantische achterlijke energiever-
spillende kinderdodende bak door 
de smalle straten van Zeist te rijden, 

dit is niet de prairie van Kenia, doe 
normaal…

Ik word dan heel, heel boos, ook 
al zijn die mensen op zich best aar-
dig. Ik niet. 1

Tijdelijke wijzigingen OV:
111

Alkmaar/Koedijk (bus)
Asfalteringswerkzaamheden bij De 
Landman. Connexxionlijnen 11, 12, 
20, 21 en 25. Halten De Landman, 
Penningweg en Meijersloot verval-
len.

Noordwijk ZH (bus)
Aanleg rotonde.
Connexxionlijnen 42, 59, 60 en 208. 
Halte Sportpark vervallen.

Zwolle (bus)
Wegwerkzaamheden. 
Connexxionlijnen 1, 2, 3, 5, 9, 71, 74, 
83, 141 en 330. Halte Eekwal/Centrum 
vervallen.



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

Amerika kiest
The next president is…

www.depers.nl/verkiezingenvs

Fotogalerij
Bekijk de verkiezingen in beeld.

www.depers.nl/fotogalerij

Soldaat
Dorpsrel om ‘goede Duitser’.

www.depers.nl/soldaat

20 Op de buis

    17:00     KRO Kindertijd 
     17:01     Knapper 
     17:06     Twee lammetjes op avontuur 
     17:08     Koeienpoep 
     17:10     Charlie & Lola 
     17:22     Juan laat het varken uit 
     17:25     Sesamstraat 
     17:51     VVD 
     17:59     EénVandaag 
     18:00     NOS Journaal 
     18:20     EénVandaag: Amerikaanse 

verkiezingen 
     18:45     NOS Sportjournaal 
     19:00     Lingo 
     19:25     AVRO De Centrale Huisartsenpost 
     20:00     NOS Journaal 
     20:30     Tussen kunst & kitsch 
     21:25     KRO Detectives: Midsomer 

murders 
     23:05     Pauw & Witteman 
   

    17:00     NOS Journaal 
     17:10     Helvoirt 
     17:35     Tijd voor MAX 
     18:25     That’s the question 
     18:55     Man bijt hond 
     19:25     WijZijnDeGeschiedenis 
     19:55     Op uw gezondheid 
     20:25     Netwerk 
     20:50     Profi el 
     21:30     Opium 
     22:00     NOS Journaal 
     22:15     Nova New York 
     23:00     Profi el 
     23:50     PREMtime 
   

    17:05     PostcodeLoterij: Deal or no deal 
     17:35     Dr. Phil 
     18:30     The king of Queens 
     19:00     Wie is de chef? 
     19:30     Can’t buy me love 
     20:00     PostcodeLoterij: Deal or no deal 
     20:30     Raise your voice 
     22:35     Say it isn’t so 
   

    17:00     6tien 
     17:20     Heidi 
     17:45     Baasjes 
     18:00     SpangaS 
     18:23     Het Klokhuis 
     18:45     NOS Jeugdjournaal 
     18:59     Nederland 3 
     19:00     ONM 
     19:21     NOS Journaal 
     19:30     De Wereld Draait Door 
     20:15     NOS UEFA Champions League: 

voorbeschouwing Real Madrid - 
Juventus 

     20:35     NOS UEFA Champions League: 
Real Madrid - Juventus 

     21:30     NOS UEFA Champions League: 
wedstrijdanalyse 

     21:35     NOS UEFA Champions League: 
Real Madrid - Juventus 

     22:35     NOS UEFA Champions League: 
nabeschouwing Real Madrid - 

    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     Secret millionaire 
     21:30     De naakte waarheid 
     22:30     Drie bruiden met een maatje 

meer 
     23:30     RTL Nieuws 
     23:40     RTL Weer 
     23:45     RTL Boulevard 
   

    17:20     Ready steady cook 
     18:10     The Guardian 
     19:05     Gilmore girls 
     20:00     Smaken verschillen 
     20:30     Het Blok 
     21:35     Alleen nog een man 
     22:35     Return to Sender 
     23:30     Friends 
     23:55     Smaken verschillen 
   

    17:45     According to Jim 
     18:05     De grote verbouwing 
     19:00     Hart van Nederland - Vroege editie 
     19:20     Shownieuws - Vroege editie 
     20:00     Trauma centrum 
     20:30     Hart in Aktie 
     21:30     De ultieme woondroom 
     22:30     Hart van Nederland - Late editie 
     22:50     Piets weerbericht 
     22:55     Shownieuws - Late editie 
     23:20     Oerend hard 
     23:50     Wegpiraten! 
   

    17:00     A kind of magic 
     17:25     De Club van Sinterklaas 
     17:35     Monster Buster Club 
     18:00     Sneak 
     18:05     Politieachtervolgingen 
     18:15     Everybody hates Chris 
     18:40     According to Jim 
     19:05     Trick & Treat 
     19:10     Will & Grace 
     19:35     Friends 
     20:05     Two and a half men 
     20:30     Criminal minds 
     21:30     Numb3rs 
     22:20     The border 
     23:15     Profi ler 
   

    17:10     Oprah Winfrey show 
     18:05     De grootste verliezer 
     19:05     Het zonnetje in huis 
     19:35     Dr. Phil 
     20:30     Nora Roberts: Montana sky 
     22:20     De bruiloft van... 
     22:55     As the world turns 

    18:00     The A-Team 
     18:55     Knight rider 
     19:55     Married with children 
     20:30     The chamber 
     22:40     The French connection 
   

    17:05     Oh, doctor Beeching! 
     17:35     Buren 
     18:00     Het journaal 
     18:10     De rode loper 
     18:30     Blokken 
     19:00     Het journaal 
     19:40     Man bijt hond 
     20:05     Joker- en lottotrekking 
     20:10     Het weer 
     20:15     Thuis 
     20:45     Volt 
     21:35     Dokters van morgen 
     22:05     De laatste show 
     22:55     Het journaal laat 
     23:16     Winstverdeling joker en lotto 
     23:17     KENO-uitslagen 
     23:18     Het weer 
     23:35     De collega’s 
   

    17:00     Hunter hunted: Arctic attack 
     18:00     Vegas comes to China: Boom town 
     19:00     Animal inspectors 
     19:30     Megastructures: Man-made sun 
     20:30     Battlefront: Battle of the Bulge 
     21:00     Battlefront: North Africa 
     21:30     Earth investigated: Loch Ness 
     22:30     Big, bigger, biggest: Aircraft carrier 
     23:30     Outsmarting terror 
   

    17:04     The owl 
     17:05     Get 100 
     17:35     Blue Peter 
     18:00     Newsround 
     18:15     The weakest link 
     19:00     Nieuws en weerbericht 
     19:30     Regionaal nieuws en weerbericht 
     20:00     The One show 
     20:30     Inside out 
     20:57     Nieuws en regionaal nieuws 
     21:00     Little Dorrit 
     21:30     The people’s hospital 
     22:00     Silent witness 
     23:00     Nieuws en weerbericht 
     23:25     Regionaal nieuws en weerbericht 
     23:35     The National Lottery draws 
     23:45     My family at war 
   

    17:30     Are you an egghead? 
     18:15     Escape to the country 
     19:00     Eggheads 
     19:30     Strictly come dancing: It takes two 
     20:00     Top gear 
     21:00     Autumnwatch 
     22:00     Heroes 
     22:45     Heroes unmasked 
     23:00     Mock the week 
     23:30     Newsnight 
   

    17:05     Biker build-off : Chica vs Mike 
Pugliese 

     18:05     Miami Ink: Kat’s return, Ami’s ride 
     19:00     Mythbusters: Border slingshot 
     20:00     Dirty jobs: Cheese maker 
     21:00     Ultimate survival: Baja desert 
     22:00     Ross Kemp in Afghanistan 
     23:00     Future weapons: Non-lethal 

special 
   

    17:10     Disney’s The Emperor’s new 
school 

     17:30     Missy Mila 
     17:40     Pat & Stan 
     17:45     Spring 
     18:00     Chinees voor mij 
     18:10     Karrewiet 
     18:20     Spring 
     18:35     De pretroulette 
     18:55     En daarmee basta! 
     19:10     Space goofs 
     19:25     Karrewiet 
     19:35     Life with Derek 
     19:59     CANVAS 
     20:00     Terzake 
     20:35     Dag boek 
     20:40     Un long dimanche de fi ançailles 
     22:50     War made easy 
   

    17:00     Johnny Test 
     17:25     Avatar 
     17:50     Fairly odd parents 
     18:00     SuperNick (1) 
     18:10     SuperNick Op de Stoep bij 
     18:20     Gefopt! 
     18:35     SuperNick (2) 
     18:50     Het Huis Anubis 
     19:15     Superster - The family Battle 
     19:35     iCarly 
     20:00     That 70’s Show 
     20:25     The Daily Show & Colbert Report 

in New York 
     21:25     Family guy 
     21:50     The world stands up 
     22:00     Frasier 
     23:00     Malcolm in the middle 
     23:25     Just shoot me! 
     23:55     The Simpsons 
   

Oplossingen puzzels

OEREND HARD
SBS6

Reportages over feestjes ver, heel ver 
buiten de randstad.

RETURN TO SENDER
NET5

Katja Schuurman peilt hoe het er met haar 
derdewereldstichting voor staat.

DRIE BRUIDEN MET EEN 
MAATJE MEER, RTL4

Drie dikke bruiden strijden met de hulp van 
een dieetgoeroe om een designerjurk.

EARTH INVESTIGATED: 
LOCH NESS, NATIONAL 

GEOGRAPHIC Wat is er waar van de 
mythes rond het Loch Ness monster?

SECRET MILLIONAIRE 
RTL4

Realityserie: rijkaard gaat undercover 
onder de paupers voor de ervaring.

20.30 21.30 22.30 22.35 23.20

539672814
741938652
286145793
952863147
467519238
813427569
398251476
124796385
675384921

756198234
341625879
289374561
892543617
137962485
465781392
913256748
624817953
578439126

Gelijke vormen:

Zweeds
-s-m-o-g-
leverbaar
-mÿl-iglo
magie-aas
-n-sec-d-
ate-danig
-inn-dona
medeweten
-keg-tars
MONORAIL

Cryptogram
Horizontaal:
1. Slovenen; 4. rede-
loos; 6. lamp; 8. marti-
ne; 9. geld; 10. mono-
gram; 11. genereus. 
Verticaal: 
1. Streng; 2. vreemd; 3.
noodrem; 5. spinnen;
6. legger; 7. primus.



21Op de bank

S
nakt u naar een snack op de 
bank? Bij de zoektocht naar 
incorrect caloriënvoer biedt 

Snack Attack de helpende hand.

Gereedschap

1 hamer 
(al dan niet met klauw)

Ingrediënten
zak taco’s
2 avocado’s
crème fraîche
teen knofl ook
limoensap (evt.)
2 tomaten
geraspte kaas (evt.)

Chocolade staat al eeuwen be-
kend als troostvoedsel. Vers rela-
tieleed kan het best verwerkt wor-

den op de bank met chocolade-
rotsjes . Maar niet iedereen is in 

staat tot het sublimeren van eigen 
verdriet. Soms slaat die om in agres-
sie en willen we onze ex achteraf nog 
wat klapjes toedienen. Om stijging 
van het aantal crimes passionels te 
voorkomen, kan de latente liefdesde-

linquent zich beter uitleven in de keu-
ken.
Pak een stevige hamer. Leg de zak ta-
co’s op het aanrecht als een voodoo-
pop. Richt alle amoureuze woede op 
dit substituut en sla de taco’s aan gru-
zelementen. Doe dit gruis in een kom.
Schil de avocado’s, doe het vrucht-
vlees in een andere kom. Voeg de 
crème fraîche en de ontpitte tomaten 

toe. Met een geplette teen knof-
look voeg je wat pit toe. Limoen-
sap zorgt er voor dat het geheel 

een schijnfrisgezonde 
smaak krijgt (goed voor het 
caloriëngeweten, stel jezelf 

anders gerust met de vitamine B 
in de avocado). Roer het tacogruis 

door deze guacamole. Eventueel 
voor de sier geraspte kaas er over 
strooien. Resultaat: complete bak 
troostvoer die met 1 lepel 
kan worden leeg-
gegeten. 1

Snack Attack

GUACATACOCRUNCHMOUSSE

Mediaredactie
AMSTERDAM...
Hoe lang is het geleden dat de hoofd-

rolspeler van een actiefi lm naar huis 

ging met een Oscar voor beste acteur? 

Gene Hackman flikte het in 1971, 

met zijn rol als Jimmy ‘Popeye’ Doyle 

in The French Connection. 

Deze fi lm zou Hackman (die in-

middels met pensioen is) tot een ster 

maken in Hollywood én herbergt een 

van de beroemdste achtervolgingscè-

nes in de fi lmgeschiedenis.

Doyle is een undercoveragent in 

New York, die jaagt op het brein ach-

ter een groot drugstransport dat van 

Frankrijk naar de Big Apple wordt 

verscheept. Gemeen, sadistisch, ra-

cistisch, egoïstisch, zomaar wat woor-

den die je op Doyle kunt loslaten. 

Doyle is 100 procent agent, naast zijn 

baan heeft hij niets. Tel zijn verrotte 

karakter op bij een gure New Yorkse 

winter en je hebt een naargeestige, 

keiharde, maar steengoede thriller. 

Hoogtepunt is een achtervolgings-

scène van maar liefst acht minuten 

door de stad. Special effects en leeg-

gemaakte straten ontbreken, slim 

regiewerk en cameralenzengebruik 

zorgen ervoor dat je op het puntje 

van je stoel zit. 

The French Connection is een ty-

pisch voorbeeld van een oude fi lm 

die door zijn klasse nog steeds goed 

te pruimen is. 1

RTL7, 22.40

Film  Oscar voor Gene Hackman

‘The French Connection’ 
topper uit de jaren ’70

‘Als de mensen me maar leuk blijven vinden.’

Keanu Reeves hoeft niet te lappen
Keanu Reeves hoeft niet te betalen aan een 

paparazzo die beweerde dat hij door de acteur 
omvergereden was. De fotograaf eiste 560 euro.

Jane Fonda op Broadway
Jane Fonda keert na een afwezigheid van ruim 

veertig jaar terug op Broadway. De 70-jarige actrice 
speelt volgend jaar de hoofdrol in 33 variations.

Kate Winslet gefotoshopt
Kate Winslet was altijd fel tegen het opleuken van 
foto’s in bladen. Ze is nu gezwicht: op de cover van  

de nieuwe Vanity Fair is ze bijna onherkenbaar.

Sinds ze in de Slanki-reclame zong 
‘maar gelukkig heb ik altijd nog een 
goed lijf’ wil iedereen Sanne Hans 
(23) horen zingen. ‘Ik snap er niks 
meer van.’

Godelief Swank
AMSTERDAM...
Blonde beenharen piepen door een 

zwarte glimmende panty heen. Het 

laagje glamour bij Sanne Hans (23) is 

nog dun. Het ene moment kende nie-

mand de licht stotterende studente 

uit Enschede. Het volgende moment 

staat ze voor een uitverkocht Para-

diso, bestormt haar single Just A Flirt 
de hitlijsten, en vraagt De Wereld 
Draait Door of ze alsjeblieft nóg een 

keer wil terugkomen. Het verschil: 

een televisiereclame voor smeerkaas. 

Sindsdien is Miss Montreal (‘dat 

vond ik gewoon lekker klinken’) bij-

na niet thuis geweest. ‘Ik snap er hele-

maal niks van’, zegt ze terwijl ze aan-

schuift voor een reeks interviews in 

het American Hotel in Amsterdam.

Het kaasmeisje, het meisje met de 
stotter, de ‘nieuwe Anouk’. Word je 
al gek van alle stempels?
‘Nee, het maakt mij niet uit. Toen we 

de reclame net hadden opgenomen 

had ik wel even iets van fuck, wat heb 

ik gedaan? Is dit geen hele foute stap 

in mijn carrièreplan? Straks denkt ie-

dereen dat ik alleen maar kaas maak 

ofzo. Maar ach. Als mensen me maar 

leuk blijven vinden.’

Hoe kwam je bij Slanki terecht?
‘Mijn zanglerares van de Popacade-

mie belde me op. Ik ga bijna nooit 

naar haar lessen toe, dus ik dacht shit, 

die belt op om mij op mijn kop te ge-

ven. Maar ze zat bij een casting, en 

vond het meisje-met-gitaar wel bij 

mij passen. En toen is het allemaal 

heel snel gegaan.‘

Overvalt de plotselinge roem je?
‘Alles gaat nu heel fijn. Niet alleen 

qua werk, ook thuis – met mijn fami-

lie, met mijn vriendje. Dit is blijkbaar 

mijn tijdstip. Ik dacht altijd: ik ben 

scheel, ik stotter en ik zie er niet uit. 

Maar als ik mijn optredens terugzie, 

dan denk ik: dat valt nog wel mee. Ik 

ben mijn eigen stem ook meer gaan 

waarderen. Al was ik voor Paradiso 

heel zenuwachtig. Ik zat onder de 

rode vlekken van tevoren. Maar als ik 

eenmaal op het podium sta... hoe zeg 

ik dit zonder theatraal gezeur? Ik 

weet niet, ik voel me er thuis.’

Schrijf je je nummers zelf?
‘Ja. Thuis, op de bank, met een sense-

ootje erbij en een peukje.’

Brengt jouw muziek iets nieuws?
‘Ja, dat denk ik wel. Ik maak vrolijke 

popmuziek met af en toe een 

schreeuw. Mainstream genoeg om 

iedereen aan te spreken. Ik denk dat 

ik Jan Smit ben, maar dan in het En-

gels. Gewoon een leuke peer, zonder 

moeilijk gedoe. Er zit altijd wel iets in 

waarvan je denkt: goh, dat is leuk.’ 

Wat is je doel?
‘Ik wil blijven. Ik wil op Pinkpop 

staan, en op Lowlands. Ik hoop dat 

mensen me niet zat raken nu. Omdat 

ik mijn ziel als het ware heb blootge-

legd, met mijn stotteren enzo. Als 

iemand mij nu niet leuk vindt, dan 

vindt hij mij ook echt niet leuk. En 

dat eh, raakt me wel.’ 1

Miss Montreal  Bekend van reclame

Een kaasmeisje 
met een stotter

Medicinale honing bij chemotherapie

Meer informatie: www.lifemel.nl.  

Ook bekend(er) geworden door een 
televisiereclame:
- Gabriel Rios (Appelsientje)
- José Gonzales (de stuiterballenre-
clame van Sony)

- Jeff  Alexander (uit de RVS-recla-
me met het parapluutje)
- Room 11 (kledingmerk WE)
- C-Mon & Kypski (van de Audi TT-
reclame) 

Reclame BN’ers

Mediaredactie
AMSTERDAM...
De directie van uitgeverij Hachette 

Filipacchi Media trekt de stekker uit 

de gedrukte vorm van ELLEgirl. Het 

modeblad voor tienerdames bestaat 

sinds januari 2003 en had qua oplage 

niet veel te klagen. De interesse van-

uit adverteerders was echter te klein 

om structureel winstgevend te zijn, 

aldus de uitgeverij. Bij het blad hoor-

de ook een succesvolle website en een 

forum. Dat blijft gewoon in de lucht.

Twee jaar geleden besloot Hachet-

te Filipacchi Media US al om de Ame-

rikaanse Ellegirl nog uitsluitend on-

line voort te zetten. De redactie is 

teleurgesteld, zo valt op de website te 

lezen. ‘Deze beslissing is een zakelij-

ke beslissing die van hogerhand is 

genomen en waar wij helaas geen in-

vloed op hebben.’ 1

Modeblaadjes
ELLEgirl verdwijnt uit het bladenschap

ADVERTENTIE

‘Ik maak vrolijke 
popmuziek met 
af en toe een 
schreeuw.’
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Theo Lucius keert terug in de selec-
tie van Feyenoord voor de wedstrijd 
in de UEFA Cup tegen CSKA Moskou. 
De verdediger kreeg hiervoor groen 
licht van de medische staf. Lucius 
maakte maandag in de wedstrijd 
van Jong Feyenoord zijn rentree na 
een gebroken teen. De knie van Ser-
ginho Greene moet verder worden 
onderzocht. De verdediger raakte 
vorig weekend geblesseerd in de 
wedstrijd tegen Roda JC. 

Feyenoord

LUCIUS WEER 
BIJ SELECTIE

Nachtje in cel
Het is weer raak bij Vitesse, oftewel 

FC Hollywood: Nicky Hofs heeft een 
nacht in de cel doorgebracht. 

Arrestatie
De kleine aanvaller werd afgelopen weekend  

gearresteerd op verdenking van mishandeling. 
Ook zou hij een agent hebben bedreigd. 

Roebin Kazan uit de deelstaat 
Tatarstan troefde de traditionele 
titelkandidaten af in de strijd om 
het kampioenschap van Rusland. 
‘Dit succes versterkt hun identiteit.’ 

Geert Jan Hahn 
AMSTERDAM...
Verbijstering in Moskou. De nieuwe 

landskampioen komt weer niet uit de 

Russische hoofdstad. Geen CSKA, 

drie jaar geleden nog UEFA Cup-win-

naar. Geen Spartak, dat sinds de val 

van de Sovjet-Unie al negen titels 

pakte, maar waarvan de laatste da-

teert uit 2001. En ook geen Lokomo-

tiv of Dinamo, die andere roemruch-

te clubs uit de hoofdstad. Alle 

financiële inspanningen ten spijt.

Maar ook geen Zenit Sint Petersburg, 

dat vorig jaar de hegemonie van het 

Moskouse kwartet doorbrak. Zenit, 

het lievelingetje van onder meer pre-

sident Dmitri Medvedev en premier 

Vladimir Poetin, won na de titel wel-

iswaar nog de UEFA Cup en de Euro-

pese Super Cup, maar streed dit sei-

zoen in Rusland niet om de bovenste 

plaatsen.

Nee, drie wedstrijden voor het 

einde luistert de nieuwe kampioen 

naar de naam Roebin Kazan, afkom-

stig uit de deelstaat Tatarstan. Volgens 

FC Groningen-speler Evgeniy Lev-

chenko is Tatarstan ‘als Friesland bin-

nen Nederland, maar dan in het kwa-

draat’. Russische provinciepower dus. 

Het maakt de schande er in Moskou 

alleen maar groter op.

Republiek

Tatarstan is een van de meest ontwik-

kelde regio’s in het grote Rusland, op 

de grens van Europa en Azië en zo’n 

800 kilometer van Moskou. Veel olie 

en gas, een goedlopende industrie en 

een strategische ligging tussen de 

Wolga en de Kama. 

Belangrijk dus voor Rusland, dat 

er niet over peinst om de deelstaat to-

tale zelfstandigheid te geven. Al zou-

den de inwoners van Tatarstan daar 

zelf helemaal geen problemen mee 

hebben.

Noem de islamitische Tataren daar-

om ook geen Russen, maar staatsbur-

gers van Rusland. Een wezenlijk ver-

schil, zo benadrukt voetbaltrainer 

Arno Pijpers nog maar eens. ‘Rusland 

is zogenaamd één land, maar bestaat 

eigenlijk uit vele landen. Toen ik 

bondscoach was van Kazachstan (dat 

zich in 1991 wel afscheidde van Rus-

land, red.), had ik een dokter die zich 

half-Kazach en half-Tataar noemde. 

Die mensen voelen zich allesbehalve 

Russisch.’ 

Grote namen

Het sportieve succes van de autono-

me republiek komt vooral uit Kazan, 

de hoofdstad. Hier brachten grote 

namen als Leo Tolstoj en Vladimir 

Lenin hun studententijd door. Tegen-

woordig zijn de bekendste namen 

Sergej Rebrov, Savo Miloševic en Ser-

gej Semak. Mannen die Kazan juist 

aandeden aan het eind van hun loop-

baan, met als doel om nog één bij-

zondere prestatie neer te zetten. 

De landstitel van Roebin komt 

voor de buitenwacht wellicht uit de 

lucht vallen. En een verrassing blijft 

het zeker. Maar het topsportklimaat 

dat in Kazan de laatste jaren is gecre-

eerd verraadde al wel de ambities van 

de deelstaat. 

Sportteams uit de stad vierden al 

kampioenschappen in rugby, ijshoc-

key en hockey, en behaalden Euro-

pese prijzen in basketbal en volley-

bal. Wat die laatste sport betreft: 

Zenit Kazan won zelfs de laatste edi-

tie van de Champions League. Mor-

genavond spelen de Tataarse reuzen 

overigens in Apeldoorn tegen Piet 

Zoomers/D. 

Roebin

Ook de opkomst van het voetbal in 

Kazan is van recente datum. Pas sinds 

Voetbal  Russische kampioen is volgend jaar grote onbekende in Champions League

Roebin Kazan: provinciepower 

Paolo Bettini is gisteren tijdens de 
Zesdaagse van Milaan zwaar ten val 
gekomen. Medisch onderzoek in het 
ziekenhuis wees uit dat de 34-jarige 
Italiaanse wielrenner geen ernstig 
letsel heeft opgelopen. Bettini sloeg 
met zijn hoofd tegen een afschei-
dingswand. Zijn helm brak daardoor. 
De tweevoudig wereldkampioen 
(2006 en 2007) ging tijdens een 
madison onderuit in gezelschap van 
Jaroslav Popovitsj. 

Zesdaagse Milaan

ZWARE VAL 
PAOLO BETTINI

Redactie sport 
AMSTERDAM...
De Belgische voetbalbond (KBVB) 

vermoedt dat de Chinese gokmaffia 

nog steeds actief is in het betaald 

voetbal. De juridische afdeling van 

de KBVB heeft volgens verschillende 

Belgische kranten een onderzoek ge-

opend naar een wedstrijd met een 

ongewone uitslag.  Het duel van afge-

lopen zondag in de tweede klasse tus-

sen Olympic Charleroi en FC Luik 

eindigde in 6-4. 

Opmerkelijk was de aanwezigheid 

van twee verdachte Chinezen op de 

tribunes, die met een verborgen mi-

crofoon in rechtsreeks contact ston-

den met Hongkong. Het duo was ook 

al gesignaleerd bij duels in Namen, 

Beveren, Antwerpen en Hamme. 1

Voetbal 
Onderzoek naar 
gokmaffia België 

Noem de Tataren 
geen Russen, maar 
staatsburgers van 
Rusland.

‘Deze titel van 
Roebin Kazan is 
eenmalig, daar ben 
ik van overtuigd.’

Redactie sport
AMSTERDAM...
Atletico Madrid heeft gisteravond te-

gen Liverpool diep in blessuretijd 

zekerheid over een plaats bij de laat-

ste zestien van de Champions League 

verspeeld. De Spaanse ploeg leidde 

door een treffer van Maxi Rodriguez 

met 1-0, toen de Engelse topclub in 

de 94e minuut een strafschop for-

ceerde. Steven Gerrard benutte het 

buitenkansje: 1-1.

Eerder speelden beide koplopers 

in groep D al 1-1 in Madrid. Door het 

gelijke spel en de nederlaag van PSV 

bij Olympique Marseille hebben At-

letico en Liverpool vijf punten meer 

dan de concurrenten in groep D. Er 

staan nog twee speelronden op het 

programma. 1

Champions League 
Gerrard redt punt 
voor Liverpool

Pas sinds 2003 speelt Roebin Kazan in de Premjer Liga. Dit weekend werd de ploeg kampioen. AP

EPA
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Haaglanden: Veilig en leefbaar 
Haaglanden is een veelzijdige regio. Het werkterrein van Politie Haaglanden telt negen gemeenten met meer dan één 
miljoen inwoners. Het gebied bestrijkt een oppervlakte van 210 km² en kent een uitgestrekt tuinbouwgebied, bloeiende in-
dustrie, landelijk gebied, toeristische trekpleisters, recreatiegebieden, oude kernen en jonge woonwijken. En natuurlijk Den 
Haag Hofstad. Internationaal centrum van recht, regeringszetel, demonstratiestad. Bij Politie Haaglanden werken ruim 5000 
mensen. Allemaal met een andere achtergrond, maar met hetzelfde doel: regio Haaglanden veilig en leefbaar houden. 

Werken bij de politie doe je nooit alleen 

Van agent tot hoger leidinggevende; kijk voor een baan die bij jou past op www.kombijdepolitie.nl

<<WAAKZAAM EN DIENSTBAAR>>

Politie Haaglanden zoekt:

AGENTEN/HOOFDAGENTEN 

Je zoekt afwisseling, verantwoordelijkheid, een beetje span-
ning en je bent graag op pad. Dan zit je goed bij de Politie 
Haaglanden. Samen met enthousiaste collega’s zorg je voor 
de veiligheid en leefbaarheid in de wijk en de omgeving. 
Politie Haaglanden pakt veel zaken projectmatig aan; omdat 
het werkt. Met je team ben je verantwoordelijk voor het resul-
taat. In noodsituaties neem je actie en bied je hulp. Solliciteer 
bij Politie Haaglanden. Dan kijken we samen welke opleiding 
voor jou het meest geschikt is. Je volgt voor het uitvoerend 
politiewerk een opleiding tot agent of hoofdagent.

Je functie 
Als agent/hoofdagent bestaat een belangrijk deel van je werk 
uit het afhandelen van de meldingen die binnen komen via 
de meldkamer of je wijkbureau. Je verleent service en biedt 
noodhulp. Bijvoorbeeld bij aanrijdingen, diefstal of een bu-
renruzie. Het grootste deel van je werk ben je bezig met 
signaleren, verslag uitbrengen en adviseren. Dit doe je niet 
alleen maar je werkt samen met collega’s en vertegenwoor-

digers van maatschappelijke instanties. Allemaal met een an-
dere achtergrond, maar met hetzelfde doel: regio Haaglanden 
veilig en leefbaar houden.

Je profi el 
Je bent 18 jaar of ouder en je hebt minimaal een diploma 
VMBO-kb of vergelijkbaar voor de functie van agent en mini-
maal een diploma VMBO-gl of tl of vergelijkbaar voor de func-
tie van hoofdagent.
Politiewerk is steeds meer een kwestie van je gezonde ver-
stand gebruiken. Je bent een teamspeler, fl exibel en je hebt 
respect voor andere mensen. Natuurlijk spelen levens- en 
werkervaring en motivatie een rol. Politie Haaglanden kijkt dus 
naar meer dan alleen diploma’s. 

Informatie en sollicitatie 
Wij bieden een goed aanvangssalaris met 8% vakantieuitke-
ring, onregelmatigheidstoeslag en een 13e maand.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met werving en 
selectie van Politie Haaglanden, (070) 424 4545.

Zo ontstond er in Kazan een gerouti-

neerd voetbalteam. ‘En door die erva-

ring hebben ze een heel goede start 

gemaakt, zegt Jelle Goes, hoofd op-

leidingen bij CSKA Moskou. ‘Ik wil 

niks afdoen aan hun succes, maar die 

van ons, Spartak en Zenit was juist erg 

slecht.’

Roebin blijkt een sterke ploeg en 

staat die eerste plek geen moment 

meer af. Tot verbazing van Cor Pot, 

assistent-trainer bij Zenit: ‘Wij spelen 

het beste voetbal van Rusland, nor-

maal gesproken. Maar Roebin heeft 

geluk gehad dat wij zo’n overvol pro-

gramma hadden door het UEFA Cup-

toernooi. Wij moesten zeven, acht 

wedstrijden inhalen in korte tijd, dat 

heeft ons heel wat punten gekost. En 

Roebin bleef stabiel. Dat zij kampi-

oen zijn geworden, is voor mij een 

enorme verrassing. ’

Toekomst

Wat zal het succes van Roebin losma-

ken in Tatarstan zelf? Erick van Ege-

raat, een Nederlandse architect die de 

nationale bibliotheek heeft ontwor-

pen en voor de bouw daarvan regel-

matig in Kazan komt, denkt dat de 

titel bijdraagt aan nog meer Tataarse 

bewustwording. ‘Dit soort successen 

geeft de Tataren het gevoel dat ze 

meetellen. Het kampioenschap is een 

versterking van hun eigen identiteit.’

Van Egeraat denkt dat de Tataren 

geen misbruik zullen maken van hun 

overwinning. ‘Ze zijn trots, maar ik 

zie daar niet opeens een vrijheidsbe-

weging ontstaan. Wat de Tataren wel 

hebben, is een drang om zich buiten 

de grenzen van de eigen republiek en 

Rusland te presenteren. Zo organi-

seert Kazan in 2013 de Universiade. 

Kortom, zo’n stad krijgt voorzichtig 

een iets grotere betekenis.’

Verjongingskuur

Wat de rol van Roebin in dat proces is, 

zal de komende jaren moeten blij-

ken. Volgens de kenners is een verjon-

gingskuur noodzakelijk om het suc-

ces te prolongeren. Goes: ‘Als je kijkt 

naar de gemiddelde leeftijd, dan zijn 

ze verreweg de oudste ploeg in de 

Premjer Liga.’

Cor Pot heeft sowieso weinig ver-

trouwen in verder succes. ‘Deze titel 

van Roebin is eenmalig, hoor. Daar 

ben ik van overtuigd.’

Niets lijkt echter meer onmogelijk 

in Rusland. En Roebin zien we so-

wieso komend seizoen terug in de 

Champions League. Wellicht tegen-

over een van onze eigen provincie-

clubs. 1

Hans Meyer heeft gisteren drie spe-
lers uit de selectie van degradatie-
kandidaat Borussia Mönchenglad-
bach gezet, onder wie de vorig jaar 
van FC Twente overgenomen Shar-
bel Touma. De nieuwe trainer van de 
Bundesligaclub, die onlangs Jos 
Luhukay opvolgde, ziet het niet zit-
ten met de Syrische Zweed. Touma 
werd naar het beloftenteam verwe-
zen in gezelschap van Sascha Rösler 
en Soumaila Coulibaly. 

Borussia Mönchengladbach 
TOUMA UIT 
SELECTIE 

Privézaak
Hofs ontkent dat hij heeft geslagen en gedreigd, en Vitesse 

heeft nog niet gereageerd op het incident, omdat het volgens
 de club een privézaak betreft. Wordt vervolgd! 

PSV moet er na de afstraffing tegen 
Olympique Marseille (3-0) serieus 
rekening mee houden dat het na de 
winterstop alleen nog in eigen land 
actief is. De ploeg zakte naar de 
vierde en laatste plaats in poule D.
 

Thijs Zonneveld
MARSEILLE...
Poncho’s op de tribune, een grasmat 

als een zompig knollenveld en Afri-

kaanse spelers die verbaasd omhoog 

kijken wat er in godsnaam uit de 

Zuid-Franse hemel komt vallen: het 

regent in Marseille. En niet een beet-

je. 

Urenlang komt het met bakken uit 

de lucht. Een ruisend gordijn van wa-

ter. Vlak voor de aftrap is het even 

droog. Daarna begint het nog harder 

te regenen dan daarvoor. Mamadou 

Niang, de Senegalese spits van Olym-

pique Marseille, staart beteuterd naar 

de grasmat die voor zijn ogen ver-

zuipt. Hij slaakt een diepe zucht, trekt 

zijn handschoenen aan en banjert de 

weide in. Dit is zijn werk. 

Modder

Hij zou niet eens spelen. Er was spra-

ke van dat hij rust zou krijgen. Voor 

Olympique Marseille is de Champi-

ons League na drie opeenvolgende 

nederlagen van secundair belang. 

Na drie minuten ligt Niang al met 

zijn hoofd in de modder, na een 

schop van PSV-verdediger Eric Addo. 

Niang grijpt naar zijn enkels, verbijt 

de pijn en klopt de modder van zijn 

knieën. Weer een diepe zucht. 

Hij wisselt een gepijnigde blik met 

Hatem Ben Arfa, de flegmatieke mil-

joenenaankoop van OM die ook met 

een humeur als een donderwolk over 

het veld sloft. Gedeelde smart is dub-

bele smart. PSV houdt zich zonder 

problemen staande in de aangekon-

digde stormloop. Na een minuut of 

twintig houdt het op met regenen. 

Prompt treft Ben Arfa PSV in het hart 

met een dodelijke steekpass op Bak-

ari Koné, die de openingstreffer 

scoort.  

Maar verder dan 1-0 komt Mar-

seille niet. Langzaam maar zeker 

krijgt PSV grip op de wedstrijd. De 

Eindhovenaren spelen de om de bal 

rond te spelen en kansen te creëren. 

Bakkal kopt tegen de paal, Koever-

mans wordt vlak na rust gestuit door 

OM-keeper Mandanda. Marseille 

stelt er niets tegenover. 

Totdat Niang vrij in het straf-

schopgebied wordt aangespeeld. Hij 

volleyt de bal genadeloos hard in de 

bovenhoek. OM begint plotseling 

goed te voetballen, PSV breekt. Nog 

geen tien minuten na de 2-0 stuurt 

Ben Arfa zijn maatje Niang richting 

Isaksson voor 3-0. 

Donderend applaus

Daarna vindt OM-coach Erik Gerets 

het mooi geweest en wisselt zijn spel-

verdeler. Ben Arfa verlaat het veld on-

der een donderende applaus van het 

publiek dat inmiddels opgedroogd 

is. En zelfs de grasmat lijkt weer een 

beetje te gaan glanzen naarmate de 

echo van de klaterende regen ver-

stomt. 

Tien minuten later mag Niang zelf 

ook richting dug-out. Sloffend. Het 

publiek staat op als één man en scan-

deert zijn naam. Hij krijgt een hand 

en een kus op zijn hoofd van Erik 

Gerets. Nog eenmaal werpt hij een 

dodelijke blik richting de plaggen op 

het veld en gaat dan zitten. De klus is 

geklaard. 

Als het eindsignaal klinkt, drui-

pen de spelers van PSV teleurgesteld 

af. Stevens werpt een blik naar de he-

mel. Was het maar nooit gestopt met 

regenen. 1

Champions League  3-0 nederlaag

PSV fors onderuit in 
een gordijn van regen

De voormalige coach van tennisser 
Björn Borg, Lennart Bergelin, is na 
een kort ziekbed op 83-jarige leeftijd 
overleden. Bergelin werkte van 1971 
tot 1983 samen met een van de beste 
tennissers uit de geschiedenis. Berge-
lin leidde Borg naar elf grandslam- 
titels op onder meer Wimbledon en 
Roland Garros. Ook was hij captain 
van het Daviscupteam toen Zweden 
in 1975 voor het eerst de landenwed-
strijd won. 

Oud-coach Björn Borg 

BERGELIN 
OVERLEDEN

2003 speelt Roebin in de Premjer 

Liga, en vorig jaar eindigde het elftal 

op de niet bijster bijzondere tiende 

plek.

Maar als je toch geld hebt, laat het 

dan maar een keer rollen, moet presi-

dent Mintimer Shaimiyev van Ta-

tarstan gedacht hebben. Er werd geïn-

vesteerd in Roebin. Niet in de 

trainersstaf of het armetierige stadi-

on, wel in de spelersgroep. De komst 

van dertigers als Rebrov en Miloševic 

was het gevolg. Ook Semak kwam, 

aanvoerder onder Guus Hiddink bij 

het nationale team. Het riante jaarsa-

laris dat hem in het vooruitzicht werd 

gesteld zal ongetwijfeld zijn keuze 

hebben medebepaald.

uit Tatarstan

Kone scoort de eerste van de drie goals van Olympique Marseille. REUTERS



*

Olga Kurylenko is het eerste 
politiek correcte Bondmeisje. 
Sterker nog, ze deelt niet eens 
het bed met 007. En dat is toch 
een beetje jammer. 

 Perspectief

Bondgirl
anno 2008
Metamorfose

05
Woensdag
November 2008 Gratis, maar niet goedkoop.
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Klant en medewerkers kunnen bij  
schoonmaakbedrijf Raggers rekenen op: 
 
 Continuïteit, Kwaliteit
en Betrouwbaarheid!  

DERCOS
AMINEXIL SP94
BEHANDELING TEGEN HAARUITVAL

(1) Gebruikstest onder 120 personen. (2) Na 6 weken, gebruikstest onder 120 personen. (3) Klinische test in ziekenhuis- 
omgeving onder 48 personen. 

V I C H Y .  U W  H U I D  W E E R S P I E G E L T  U W  G E Z O N D H E I D

Klinisch bewezen effectiviteit

Sterker haar: bij 78%(2)

Meer volume: bij 72%(2)

Diameter van het haar: +22,5%(3)

Verkrijgbaar bij de apotheek
Voor mannen en vrouwen 
12 ampullen -  34,95

Problemen met haaruitval?

™

Effectiviteit tegen haaruitval aangetoond na 3 weken(1)Stress, hormonale 
schommelingen of 
seizoenswisselingen. 

NO CHANGE

Mark van Assen
AMSTERDAM...
Aan de nieuwe machtigste man 

van de wereld zelf heeft het niet 

gelegen. Nog niet zo heel erg lang 

geleden gold John Sidney McCain 

III als iemand met idealen, als op-

recht, standvastig en onafhanke-

lijk, een bruggenbouwer, een non-

conformist, een rebel; iemand, 

kortom, die een goede president 

zou kunnen zijn. 

Maar McCain voerde een bi-

zarre campagne. Misschien werd 

hij verblind door het uiteindelijke 

doel, misschien verzamelde hij de 

verkeerde mensen om zich heen, 

maar in de race naar het Witte Huis 

maakte hij geen reclame voor zich-

zelf.

Als kandidaat-president loog, 

bedroog en gooide John McCain 

met modder, ondanks zijn belofte 

dat niet te doen. Hij toonde zich 

weinig doortastend in noodsitua-

ties. Toen de kredietcrisis losbrak, 

kwam hij niet met oplossingen, 

maar wilde hij even stoppen met 

campagne voeren. 

Het absolute dieptepunt was om 

de gouverneur van Alaska, Sarah Pa-

lin, als kandidaat-vicepresident naar 

voren te schuiven. Zij moest snel 

punten scoren bij vrouwen en con-

servatieven. Dat is haar gelukt. Maar 

over haar gebrek aan capaciteiten als 

mogelijk toekomstig leider van het 

land lijkt niet te zijn nagedacht. 

Het maakte de kiezer evenwel niet 

uit. Amerika is nog niet klaar voor 

een zwarte president. Een blanke Ba-

rack Obama had korte metten ge-

maakt met welke Republikein dan 

ook. Het land snakt naar change, 

maar kennelijk nog niet op elk ge-

bied. 

Toch is er hoop: misschien komt 

in de nieuw gekozen president de 

oude senator weer naar boven. De 

presidentskandidaat John McCain 

moeten we maar snel vergeten. En 

het is voor iedereen het beste als de 

72-jarige, ondanks zijn zwakke ge-

zondheid, blijft leven. Op een presi-

dent als Sarah Palin zit niemand te 

wachten. 1

Amerika heeft de keuze niet durven maken. 
De 44e president is gewoon weer blank.

Verkiezingsuitslag
Lees alles over de verkiezings-
uitslag op www.depers.nl

*Zitten we ernaast? 
Zie dan de voorzijde van deze krant...
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