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Het spookt
bij Vlemmix
en Ratelband
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Johan Vlemmix weet het zeker. Het spookt in het vierhonderd jaar oude landhuis
dat hij onlangs van Emile Ratelband kocht. Spontaan pianospel, dichtvallende deuren,
geluiden onder de grond en
ook nog een lijk in de kelder.
Zie ook pagina 15

’Ministers manipuleren’
Wilders: Ter Horst
en Van der Laan
beïnvloeden proces
DOOR JORIS POLMAN
DEN HAAG – PVV-leider Geert Wil-

ders beschuldigt PvdA-ministers Guus-

je ter Horst en Eberhard van der Laan
van beïnvloeding van zijn rechtsgang.
Het is ’wel heel toevallig’ dat kort voor
zijn proces een rapport uitlekt waaruit
blijkt dat de PVV-leider discrimineert
en dat Van der Laan datzelfde weekend
zijn partij een bedreiging voor de
rechtsstaat noemt. Wilders vermoedt
opzet, zegt hij in een interview met deze krant.
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Wilders moet op 20 januari voor de
rechter verschijnen, omdat het openbaar ministerie hem vervolgt voor discriminatie en het aanzetten tot haat. „Ik
weet zeker dat het rapport van Ter
Horst en de uitspraken van Van der
Laan van invloed zijn op mijn proces.
De ministers begeven zich hiermee op
heel glad ijs. Het is hoe dan ook ontzettend kwalijk en laakbaar dat ze het proces beïnvloeden.”
Wilders zegt bovendien opzet te vermoeden. „Ik kan dat niet hard maken”,
zegt hij. „Maar het vermoeden heb ik
zeker. Ik heb advocaat Gerard Spong,
de instigator van mijn vervolging, al
horen zeggen dat hij vindt dat het
Openbaar Ministerie het rapport in de
rechtszaak moet gebruiken.”
Een woordvoerder van het ministerie
van Binnenlandse zaken noemt de aantijgingen van Wilders ’onzin’. „Er bestaat geen enkele relatie tussen het rapport en de rechtszaak tegen Wilders”,
aldus een woordvoerder van Ter Horst.
Veel maakt dat niet uit, zegt Wilders,
omdat het kwaad al is geschied. „Het
effect is dat ik straks voor een rechter
sta in een tijd dat ministers, en in hun
voetspoor ook Kamerleden, werkgeversorganisatie VNO-NCW en vakbond
FNV, hebben gezegd dat ik een racist en
een gevaar voor de rechtsstaat ben.”
Wilders, die bijgestaan wordt door advocaat Bram Moszkowicz, denkt niettemin dat de rechter hem vrijspreekt.
Zie verder pagina 2
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Alle kritiek van de afgelopen weken is Geert Wilders niet in de koude kleren
gaan zitten. In dit eerste deel van een interview met deze krant vertelt de
PVV-leider hoe hij die roerige periode heeft beleefd. In het tweede deel,
dat Sp!ts morgen publiceert, vertelt de Venlose politicus hoe hij denkt de
immigratie- en integratieproblemen in ons land te kunnen oplossen.
DOOR JORIS POLMAN

Geert Wilders: Ik ben geen robot
I

n het al maar groeiende
rijtje Wilders-bashers voegde
zich deze week ook de regering
van Turkije. De Turkse minister
van Buitenlandse Zaken noemde de
PVV-leider een fascist en een racist.
„Dat toont alleen maar mijn gelijk
aan”, zegt Wilders. „Ze leven daar nog
in de Middeleeuwen. Ze kunnen de
woorden democratie en vrijheid van
meningsuiting niet eens spellen.”
Het zijn de spijkerharde oneliners
die het publiek gewend is van Geert
Wilders. Deze keer mag hij echter rekenen op enige steun van zijn collega’s
in de Kamer. Want ’Kereltje Pechthold’
mag Wilders dan ook als racist bestempelen, dat wil nog niet zeggen dat
de Kamercommissie Europese Zaken
dergelijke uitlatingen van een Turkse
minister accepteert. Het geplande bezoek van de Kamercommissie aan Turkije staat dan ook op losse schroeven.
De Turkse beschuldigingen staan
niet op zich. Wilders kreeg de afgelopen weken, zoals hij het zelf noemt,
’een enorme bak diarree’ over zich
heen. Minister Van der Laan, Alexander
Pechthold, vakbond FNV, werkgeversvereniging VNO-NCW, Herman van
Veen en historicus Maarten van Rossum. Stuk voor stuk plaatsten ze Wilders en zijn partij in het beklaagdenbankje. Wilders zou een racist zijn en
een gevaar voor de rechtsstaat en economie. De PVV een beweging vergelijkbaar met de NSB.
Hoe blikt Wilders terug op deze roerige weken? „Laat ik beginnen met te
zeggen wat ik ook altijd tegen mijn
fractie zeg: hoe meer ze trappen, hoe
sterker ik word. Blijft overeind dat ik
het te walgelijk voor woorden vind. Ik
ben geen robot. Al heb ik de afgelopen
jaren wel een dikke huid opgebouwd.
Maar het dieptepunt was toch wel Van
der Laan. Wat de rest ook zegt, de FNV,
VNO-NCW of Kereltje Pechthold, ik
vind het allemaal even walgelijk. Maar
een minister die namens het kabinet
zegt dat de PVV met een grote aanhang
een bedreiging is voor de rechtsorde, is
in die reeks van aanvallen echt wel het
grote dieptepunt.”
Het zit Wilders helemaal niet lekker
dat ’die reeks aanvallen’ vlak voor zijn
proces is geopend. Het Openbaar Ministerie klaagt Wilders aan voor discriminatie en het aanzetten tot haat. „Ik
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ben niet paranoïde en ik haat complottheorieën. Maar het is wel heel erg toevallig dat die hele hausse aan kritiek
een paar weken voordat mijn proces
begint, is losgebarsten”, zegt hij. Wilders vreest dat de rechter op 20 januari, als de rechtszaak tegen de PVV-leider begint, niet meer onbevangen naar
de zaak kan kijken. „Ik weet zeker dat
dit het proces beïnvloedt. Het effect is
dat ik straks voor een rechter sta in een
tijd dat Kamerleden, ministers, VNONCW, de FNV, eigenlijk iedereen, heeft
gezegd dat ik een racist ben en een gevaar voor de rechtsstaat. Dat is ontzettend kwalijk.”
Niet alleen de persoon Wilders,
maar ook zijn partij moet het ontgelden. Zanger Herman van Veen noemde
de PVV in één adem met de NSB, omdat de partij geen leden met inspraak
heeft. En nu ligt er het wetsvoorstel
van GroenLinks om de financiering
van politieke partijen en bewegingen
transparant te maken. De PVV leeft van
donaties uit binnen- en buitenland.
Het bezwaar daartegen, vindt GroenLinks, is dat donateurs langs die weg
invloed kunnen kopen. Zoals orthodoxe en conservatieve AmerikaansJoodse organisaties, zoals wel wordt
beweerd over de PVV.
Wilders: „Dit is echt weer zo’n
maatregel van partijen die aan het overheidsinfuus hangen om andere partijen
die dat niet doen te beperken. Dit is de
gevestigde orde die ons aan banden wil
leggen. Maar laat ze maar roepen. Het
meeste geld komt gewoon uit Nederland. Natuurlijk zijn er elders op de
wereld mensen die wat storten, maar
cowboyverhalen interesseren mij niet.
Wij doen niets in strijd met de wet.”
Wilders zegt dat hij strijdbaarder is
dan ooit. „Maar ik zou jokken als ik
zou beweren dat die diarree van kritiek
mij niet in de koude kleren is gaan zitten. Het kan niet zo zijn dat al die politici, pseudo-wetenschappers en de regering van Turkije hun zin zouden krijgen met al die leugens die ze over mij
verspreiden. Uiteindelijk is er maar één
de baas over de PVV en dat is de kiezer.
Als die zegt dat we naar huis moeten
gaan, dan gaan we naar huis. Maar als
die zegt dat we moeten groeien, dan
groeien we. De rest, en dan vooral mijn
collega’s in de Tweede Kamer, zal mij
worst zijn.”
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Drama schokt Oisterwijk
Gebaren als
moedertaal
YouTube gaat ondertitels
toevoegen aan de filmpjes op de site, zodat dove mensen ze beter kunnen volgen. In Nederland mochten dove mensen een eeuw lang geen
gebarentaal gebruiken:
zij moesten liplezen en
‘gewoon’ praten.
De eerste Nederlandse dovenschool werd in 1790 opgericht in
Groningen. De oprichter, Henri
Daniel Guyot, gebruikte gebaren
bij zijn onderwijs. Maar veel doven-onderwijzers vonden gebarentaal slecht voor de integratie
van doven in de samenleving. In
1880 besloten zij op een congres
in Milaan dat alle dove kinderen
in Europa, Amerika en Rusland
voortaan alleen mochten leren
liplezen en ‘normaal’ praten. Ook
in Nederland werd gebarentaal op
school verboden. Kinderen moesten zelfs met de armen over elkaar
zitten zodat ze niet per ongeluk
gebaarden.
Maar in 1960 deed de Amerikaanse taalwetenschapper William Stokoe een belangrijke ontdekking. Hij kwam erachter dat
de Amerikaanse gebarentaal alle
kenmerken had van een natuurlijke taal, zoals een grammatica en
groeiende woordenschat. Gebarentaal bleek dus helemaal geen
‘pantomime’, zoals sinds 1880
was gedacht. Deze ontdekking
betekende een grote verandering
voor de status van gebarentaal. In
1988 werd de taal in Europa officieel als moedertaal van dove mensen erkend.
In de loop van de jaren tachtig
en negentig begonnen ook Nederlandse dovenscholen weer les
te geven met gebaren. Toch duurde het lang voordat dove kinderen
het idee konden loslaten dat gebarentaal slecht was. Marije Schadee, die in de jaren tachtig op een
dovenschool in Amsterdam zat,
vertelde in 1996 in de Volkskrant:
‘Gebarentaal was iets voor domme mensen. Wij keken zelfs neer
op de kinderen die gebaarden op
het schoolplein.’

Jongen (13) randt
hoogbejaarde aan
AMSTERDAM – De politie in
Amsterdam heeft een 13-jarige jongen aangehouden die een zedendelict zou hebben gepleegd bij een
hoogbejaarde vrouw.
Het slachtoffer woont in een bejaardenhuis in Amsterdam-Oost. De
jonge verdachte zou met een smoes
haar appartement zijn binnengekomen. Vervolgens zou hij het misdrijf
hebben gepleegd. Wat hij precies
zou hebben gedaan, wil de politie
niet zeggen. Het incident gebeurde
al op 14 november, maar de politie
treedt er nu pas mee naar buiten.
De verdachte zit nog vast. (ANP)

Jongen van 7 jaar
vermoord, vader
pleegt zelfmoord
VAN ONZE BINNENLANDREDACTIE
OISTERWIJK – Bij een mogelijk fa-

miliedrama in Oisterwijk zijn gisteren
twee doden gevallen. In een huis aan de
Bim van der Kleistraat in Oisterwijk hebben agenten gistermiddag een dode jongen gevonden. Het 7-jarige slachtoffer
is door geweld om het leven gekomen,
aldus een politiewoordvoerder. Eerder
op de dag had de vader van het jongetje
zichzelf van het leven beroofd.
Agenten ontdekten het lichaam van
de jongen nadat zij een onderzoek waren begonnen naar de zelfdoding van
een man die gisterochtend voor de trein
was gesprongen. Aangekomen bij de
woning van de 45-jarige man sloegen
agenten volgens Omroep Brabant een
ruit in. Eenmaal binnen vonden zij het
dode lichaam van het kind. De politie
houdt rekening met een familiedrama,
zo verklaarde een woordvoerder gisteravond.
Het 4-jarige broertje en de moeder
van het slachtoffertje waren niet in de
woning ten tijde van het drama. Zij zijn
gisteren met elkaar herenigd, aldus de
politie. Technisch onderzoek in het huis
duurde de hele avond voort.
Basisschool De Wingerd, waar beide
kinderen op zaten, was gistermiddag-

Medewerkers van
de technische recherche aan het
werk in de woning
waar de levenloze
jongen werd aangetroffen. FOTO: WFA

en avond open voor buurtbewoners.
Slachtofferhulp was aanwezig om mensen op te vangen. Ook is in de school een
gedenkplek ingericht.
Burgemeester Hans Janssen van Oisterwijk heeft zich ter plaatse laten informeren over het drama. Volgens hem
ging het om een gewoon gezin en waren
er geen signalen die duidden problemen. De verslagenheid in de buurt is
groot, aldus Janssen.

Je ambtenaar op de iPhone
DOOR JAN-WILLEM NAVIS
AMSTERDAM – De Amsterdamse
twitteraar die onlangs boos een foto van
niet-opgehaalde vuilnis op zijn microblog zette, werd op zijn wenken bediend. Voorlichter Ton Boon zag het en
stuurde de foto door naar de reinigingsdienst, die de troep keurig opruimde. En
zo moet het vaker, vinden ambtenaren
op het stadhuis. Het levert bovendien in
potentie een grote besparing op.
Dat laatste is niet onbelangrijk, want
door bezuinigingen van het rijk dreigt
Amsterdam volgens sommige insiders
vanaf 2011 een vijfde van de jaarlijkse bijdrage uit het Gemeentefonds kwijt te raken. Dat probleem wordt deels opgelost
door het aantal stadsdelen (deelgemeentes) vanaf volgend jaar te halveren,
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Ieder incident is er een te
Zo’n vijf à zes keer per jaar wordt een NS-conducteur het ziekenhuis in geslagen. Incidenten? Het
mag in ieder geval nooit normaal worden, stellen
NS en de vakbond. Dinsdag was het weer raak in
Barendrecht. DOOR JOHN MAES
AMSTERDAM – Een 45-jarige conducteur uit Arnhem werd afgelopen
dinsdag in de stoptrein van Roosendaal naar Den Haag Centraal zo hard
door vier mannen geslagen en geschopt dat hij met twee zwaar gekneusde ribben in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Het betrof een poging tot beroving, die uitliep in mishandeling. Op station Barendrecht
verlieten de daders de trein.
De situatie in Barendrecht was niet
abnormaal onveilig. De eenzijdige
vechtpartij vond plaats om 16.45 uur, in
de avondspits, waar dan vooral kalme
(al dan niet) afgepeigerde forenzen in
zitten. Geen probleemlijn dus, al is er
volgens hoofd voorlichting NS Ronald
Stevens ’s avonds en in het weekend
wel verscherpt toezicht. Ook werden er
niet eens kaartjes gecontroleerd, hét
geijkte moment waarop escalaties in de
trein kunnen ontstaan.
Sowieso is één conducteur op deze
lijn voldoende (of zou dat moeten zijn),
stelt Stevens. „Hoe ver moet je gaan, in
elke wagon een agent meesturen? Onze conducteurs zijn gastheren en proberen problemen op te lossen, te deëscaleren en schakelen pas in laatste instantie het Service en Veiligheidsteam
in.” De conducteur in kwestie zag daar

kennelijk geen kans meer toe.
Vakbondsman Wim Eilert noemt
„het te idioot voor woorden iemand zo
toe te takelen dat ’ie naar het ziekenhuis moet. Die man doet gewoon zijn
werk!” Eilert, bestuurder van de Vakbond voor Rijdend Personeel (VVMC),
hamert erop dat incidenten als deze
niet ondergesneeuwd mogen raken.
„Het moet iedereen duidelijk zijn dat je
met je tengels van NS-personeel af
moet blijven.”
Vijf à zes keer per jaar wordt een
conducteur of conductrice dusdanig
verwond dat ziekenhuisopname volgt.
Incidenten, zegt Stevens. „Maar ook
ambulancebroeders en agenten worden afgetuigd. Het gebeurt overal. Alles bij elkaar opgeteld is dat een situatie
die je niet wilt hebben.”
De Nederlandse Spoorwegen spannen zich sinds enkele jaren in om de
(immateriële) schade, zoals vernielingen aan meubilair en ziektekosten „tot
de laatste cent” civielrechtelijk op de
daders (vaak jonge mannen) te verhalen. Stevens: „We achtervolgen ze als
het ware tot in de slaapkamer.”
Eventuele getuigen van de mishandeling van de conducteur kunnen zich
melden bij het KLPD op nummer 0343535353.

Tuchtrecht in de jeugdzorg valt goed
DOOR JOHN MAES
AMSTERDAM –

POWERED BY

De Nederlandse
Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) is tevreden met het instellen van tuchtrecht in de jeugdzorg. Bij
ernstige fouten kunnen jeugdzorgmedewerkers straks voor de tuchtrechter
verschijnen. Dat schreef minister Rouvoet gisteren aan de Tweede Kamer.
„Jeugdzorgmedewerkers horen zich te
verantwoorden voor hun vak”, zegt
NVMW-directeur Iris Leene.
Leene denkt niet dat het tuchtrecht
potentiële jeugdzorgmedewerkers zal

afschrikken en meent dat de wettelijke
erkenning en registratie van het vak juist
statusverhogend kan werken. „Het zelfreinigend vermogen van de beroepsgroep wordt aangesproken.”
In het uiterste geval kan de tuchtrechter bepalen dat iemand zijn beroep in de
jeugdzorg niet meer mag uitoefenen.
Het tuchtrecht gaat gelden voor medewerkers van de Bureaus Jeugdzorg, de
gezinsvoogdij en de jeugdreclassering,
bij de instellingen voor de (gesloten)
jeugdzorg en jeugdgevangenissen. Net
als voor artsen komt er een register

Pedoseksueel Van der V. ’vogelvrij’
UTRECHT – Als het stadsverbod tegen hem voor Utrechtse Heuvelrug in
stand blijft, is de 61-jarige pedoseksueel
Sytze van der V. ook in de rest van Nederland ’vogelvrij’. Dat stelde zijn advocaat
gisteren tijdens de behandeling van het
kort geding dat Van der V. aanspande bij
de bestuursrechter in Utrecht.

Volgens burgemeester Naafs vormt
Van der V. een gevaar voor de openbare
orde. Daarom zette hij hem uit de gemeente. Raadsman Van Knippenbergh
voerde gisteren aan dat iedere gemeente
dit argument tegen Van der V. zou kunnen gebruiken, waardoor hij nergens
meer zou kunnen wonen. (ANP)
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’Je moet door de zure appel heen bijten’
DOOR SARAH DIENAAR
Het ziekenhuis ingetrapt worden, zoals de conducteur in Barendrecht is
overkomen, is voor velen een traumatische ervaring. Opnieuw de trein instappen is na zo’n incident best even
slikken. Iemand die uit ervaring weet
hoe het is om op je werk geconfronteerd te worden met geweld, is Peter
Heuts. Hij is ex-conducteur en nu medewerker bij het Begeleidingsteam
Luisteris & Vangrail, een organisatie
die zorgt voor collegiale opvang en
nazorg bij geweldincidenten bij de NS.
Heuts was zelf twintig jaar conducteur op de trein en is meerdere malen het doelwit geweest van gewelddadige incidenten. „Ik kan je verzekeren dat het geen fijne ervaring is om
bij de keel te worden gegrepen totdat
je rood aanloopt.”
Ondanks het feit dat de meeste
conducteurs hun werk in de praktijk
na enkele dagen weer hervatten, zijn
de psychische gevolgen van een gewelddadig incident hardnekkig. Exconducteur Heuts had nog twee
maanden last van schrikreacties als
iemand onverwacht bewoog. Ook
bleef hij liever thuis dan dat hij bezoekjes afgelegde bij vrienden. „Dan
moet je het weer uitleggen, terwijl je
het moment het liefst zo snel mogelijk
vergeet.”
Over de eerste reactie na een aanval zegt Heuts: „Je vraagt je af: overkomt mij dit echt? Naast de professionele opvang die geboden wordt is het
fijn is om met iemand te praten die in
een soortgelijke situatie heeft gezeten, zoals de mensen bij Vangrail.
Wanneer je begint te praten en alles

opnieuw doorneemt, begin je haast
aan jezelf te twijfelen. Heb ik misschien iets verkeerds gezegd?”
Naast een luisterend oor kan Vangrail ook een rol spelen als de conducteur weer aan het werk gaat op de
trein. „Stap voor stap hervat het
slachtoffer zijn werk.” Daarna moet
de NS-medewerker weer alleen zijn
werk kunnen doen. „Ja, de eerste
keer dat iemand boos wordt of begint
te schelden, zal dat best even slikken
zijn. Maar je moet even door de zure
appel heen bijten”, zegt Heuts nuchter. „Je kunt niet blijven hangen in dat
angstgevoel.” Wel weet hij dat je nóóit
meer hetzelfde door de coupés loopt.
„In eerste instantie zie je in iedereen
een potentiële boosdoener. Maar op
de lange termijn maakt het je vooral
veel alerter. Je bent je heel bewust
van iemands lichaamstaal.”
NS verzorgt ook voorlichting op
scholen met het voorlichtingsprogramma Luisteris. „Uit deze bezoeken
blijkt dat jongeren niet nadenken over
de gevolgen van hun acties. Daarom
moet je jongeren daarin voorlichten.
Draai de situatie om en vraag hoe ze
het zouden vinden als hun vader het
slachtoffer zou zijn.”
Heuts begrijpt dat het fenomeen
geweld in openbaar vervoer er altijd
zal zijn en dat je het nooit voor 100
procent kan doen verdwijnen. „Je
kunt het wel inperken. Hoe? Door een
duidelijk signaal te geven dat dit soort
acties consequenties hebben.”
Zwaardere straffen voor geweld jegens publieke dienstverleners vindt hij
dan ook het minste dat je kunt doen.

FOTO: ANP

Directeur sociale
werkplaats gepakt
BREDA – De rechtbank in Breda
heeft de voormalige directeur van
sociale werkplaats !GO in Oosterhout gisteren veroordeeld tot een
werkstraf van 180 uur. Rob V. verduisterde bijna 28.000 euro van
zijn werkgever door privé-reizen te
betalen met creditcards van het bedrijf, aldus de rechter.
De directeur nam vrouw en kinderen mee naar Canada, Australië
en de Verenigde Staten. Volgens V.
was het onderscheid tussen zaken
en privé niet altijd helder, omdat
hij 365 dagen per jaar werkte. Hij
ging er naar eigen zeggen van uit
dat de privé gemaakte kosten achteraf wel zouden worden verrekend. (ANP)

Burgemeester Thom de Graaf gaat onderzoeken hoe Nijmegen tot de gemeenteraadsverkiezingen moet worden bestuurd. FOTO: ANP

Links college Nijmegen uiteengespat
NIJMEGEN – Nijmegen heeft sinds
gistermiddag geen college van burgemeester en wethouders meer. Het bijzondere, linkse huwelijk van GroenLinks, PvdA en SP is uiteengespat. Het
college botste dinsdag met de raad over
een collegevoorstel voor verhoging van
de onroerendezaakbelasting (ozb) met
5 procent. De PvdA-fractie steunde dit
voorstel niet en stond hierdoor lijnrecht
tegenover coalitiegenoten GroenLinks
en SP. De PvdA vond dat de gemeente de
burger te veel vroeg.
Het college liet daarop gisteren weten
niet meer verder te kunnen. Burgemeester Thom de Graaf gaat onderzoeken
hoe de stad zo kort voor de gemeenteraadsverkiezingen, in maart 2010, moet
worden bestuurd. De fractievoorzitters
van de Nijmeegse politieke partijen
overleggen hierover met De Graaf. De
meest voor de hand liggende optie lijkt
dat het college demissionair verdergaat
tot na de gemeenteraadsverkiezingen
van 3 maart. Demissionair de bestuurlijke taken uitvoeren betekent echter ook
dat het college de ozb met slechts 0,5

procent mag verhogen in plaats van 5
procent.
In 2002 kreeg Nijmegen als enige
grote stad in Nederland een volledig
links college, wat de stad de bijnaam
’Havana aan de Waal’ opleverde. Links
gebruikte de term als troetelnaampje,
maar tegenstanders gebruikten het als
scheldnaam en waren minder enthousiast over de vele ’groene’ maatregelen die
werden genomen. Ondernemers en zakenlui in de stad begonnen steeds
harder te mopperen over hoge lasten en
het verkeersinfarct. Affaires volgden elkaar op. Eerst rond PvdA-kroonprins
Paul Depla, die een misstap beging. Hij
kwam in opspraak toen hij zich in de
fietsenkelder van het stadhuis oraal liet
bevredigen door een VVD-raadslid. Enkele maanden geleden moest de SP-wethouder van Financiën het veld ruimen,
nadat gebleken was dat schouwburgdirecteur Albert Krielen zichzelf kon verrijken met een torenhoog inkomen voor
een deeltijdbaan. GroenLinks en SP
konden elkaar nog wel vinden, maar de
PvdA liep steeds vaker uit de pas. (ANP)

Het is gewoon handig,
een bank in de buurt
En elke week komen er
3 nieuwe kantoren bij
Blij dat jij in
de buurt zit.

Ja, en jij zit ook
niet ver weg.

Waterschappen
helpen Engeland
DEN HAAG – De Nederlandse

waterschappen hebben hulp geboden aan Engeland, dat momenteel door overstromingen
geplaagd wordt. Dat heeft de
Unie van Waterschappen gisteren laten weten.
Volgens de unie is de wateroverlast in het noordwesten van
Engeland te wijten aan een slecht
onderhouden rioolsysteem, dat
dateert uit de negentiende eeuw.
Doordat de riolen snel verstopt
raken, komt het water omhoog.
Voorzitter van de Unie van Waterschappen Sybe Schaap zegt de
kennis en kunde van de waterschappen ter beschikking te willen stellen om de problemen zo
snel mogelijk op te lossen.
(ANP)

Een bank in de buurt is wel zo handig. Daarom kunt u
terecht bij 175 ING-kantoren op handige plekken zoals
winkelcentra en vindt u ons in ruim 500 winkels. Elke
week komen er drie nieuwe kantoren bij. Ook buiten

Dat is de kracht van de ING

kantooruren bent u welkom, want we zijn tot 6 uur
open, in de grote steden zelfs tot 7 uur. En natuurlijk
op koopavonden en op zaterdag. Kijk op ING.nl voor
openingstijden en vestigingen bij u in de buurt.

6 Binnenland
Geen vervolging
brand in zaak Tano
ZUTPHEN – Het Openbaar Ministerie (OM) in Zutphen heeft gisteren de rechtbank laten weten de
vijf verdachten in de Tano Jansenzaak niet te vervolgen voor het doden van Tano door brandstichting.
De 16-jarige Jansen kwam in de
nacht van 21 op 22 juni om het leven door verstikking.
Om hem een lesje te leren, sloten vier van de vijf verdachten in de
leeftijd van 17 tot 19 jaar hem op in
een zeecontainer die op een verlaten industrieterrein in Apeldoorn
stond. Toen ze enkele uren later de
container openden in het bijzijn
van een 15-jarig meisje, bleek er
brand te hebben gewoed. Officier
van justitie Krol verdacht de vier
jongens wel van het opsluiten van
Tano en hem opgesloten houden
waardoor hij overleed. Het meisje,
dat op vrije voeten is, zou net als de
vier jongens hebben nagelaten medische hulp in te roepen en moet
daarom voorkomen. (ANP)

Contract tegen
meisjesbesnijdenis
DEN HAAG – De consultatiebureaus gaan ouders die afkomstig
zijn uit landen als Somalië, Ethiopië
en Sudan een verklaring tegen
meisjesbesnijdenis voorleggen.
Door het document te ondertekenen, verklaren de ouders hun dochter niet te laten besnijden in het
buitenland. Staatssecretaris Jet Bussemaker heeft de verklaring gisteren gepresenteerd.
Het is de bedoeling dat ouders
die het document vrijwillig hebben
ondertekend, dit kunnen laten zien
als ze op bezoek zijn in hun land
van herkomst. Zo kunnen ze duidelijk maken dat vrouwenbesnijdenis
in Nederland strafbaar is en eventuele druk van familie om het toch te
doen, weerstaan. (ANP)

Extra personeel
voor Bijlmerbajes

donderdag
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Walhalla voor archeologen
Het is een unicum in de Nederlandse archeologie: de
vondst van intacte, Romeinse
grafheuvels bij IJsselstein.
„De schaal is helemaal compleet – in scherven!”
DOOR EVELINE BIJLSMA
IJSSELSTEIN – Glunderend staat
Linda Verniers aan de rand van het grafveld. „Vaak vinden we alleen de greppels
die de Romeinen om hun grafheuvel
maakten, maar is de heuvel niet meer intact. Hier wel. Dit is helemaal geweldig
voor archeologen!”
Een klein gedeelte van het industrieterrein Over Oudland in IJsselstein is afgezet met hekken. Niet ver van het asfalt
is een vierkante kuil gegraven, in het
midden valt een bult te ontwaren. Om de
grafheuvel markeren oranje vlaggetjes
de plek waar in de tweede eeuw na
Christus de greppel moet hebben gelopen. Gele en witte linten geven de hoogte van de heuvel aan.
Tot nu toe zijn er vier grafheuvels ontdekt, waarvan de eerste is blootgelegd.
Het verbaasde Verniers, projectleider bij
ADC Archeoprojecten, niet dat er op deze locatie graven lagen. „Tien jaar geleden hebben we 200 meter zuidwaarts
een kleine nederzetting aangetroffen. In
de Romeinse tijd, grofweg de eerste vijf
eeuwen van onze jaartelling, werden
graven aan de uitvalswegen aangelegd.”

De graven zijn zo goed bewaard gebleven dankzij een dik pakket klei. Archeologen vonden ook botrestanten,
omdat de Romeinen de temperatuur van
hun brandstapel nog niet zo hoog kre-

gen dat het lichaam helemaal verbrandde. De heuvel heeft een diameter van
acht meter en is 80 centimeter hoog.
Een van de archeologen wijst enthousiast naar de scherven van een aardewer-

Veel voor weinig, nooit Chagrijnig!

2 jaar lang
ruim 50 %
korting

DEN HAAG – De Bijlmerbajes in

LG VIEWTY SMART

ken schaal. „Hij is helemaal compleet –
in scherven!” Verniers: „We hebben vier
grafgiften gevonden: twee luxe aardewerken schalen, een kruik en een bord.
Het verbaast me wel dat we geen metalen mantelspelden hebben gevonden,
die kom je meestal wel tegen. Aan de andere kant is dat maar goed ook, dan zijn
er ook geen andere mensen die hier aan
de slag gaan met een metaaldetector.”
Het team graaft nog door tot aan
kerst. Ook wordt in kaart gebracht hoe
het landschap er in de Romeinse tijd uitzag. De vondsten worden overgebracht
naar het provinciaal depot in Utrecht.
En dan… Dan moeten de grafheuvels
wijken voor een gemeentewerf. Seniorprojectleider Edwin Blom kan er niet
rouwig om zijn. „Wij archeologen laten
eigenlijk het minst van zo’n gebied
heel”, zegt hij wijzend naar de omgeploegde begraafplaats.

2 JAAR IEDERE MAAND 200 BELMINUTEN

Amsterdam krijgt er personeel bij
om de problemen in de gevangenis
het hoofd te kunnen bieden. Ook
komt de strafinrichting onder verscherpt toezicht te staan.
Dat heeft staatssecretaris Nebahat Albayrak (Justitie) gisteren onder druk van de Tweede Kamer toegezegd. Ze stelt nieuwe medewerkers aan zodat de huidige bewaarders snel kunnen worden
bijgeschoold om daarmee de kwaliteit van het werk te verbeteren. De
Inspectie voor de Sanctietoepassing, die recent harde kritiek leverde op het dagprogramma voor de
gevangenen in de Bijlmerbajes, zal
elk half jaar rapporteren hoe het
staat met de aangekondigde verbeteringen. (ANP)
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Bij oudjaar geen
drank onder de 16
UTRECHT – Ook tijdens de jaarwisseling moeten ouders geen alcohol geven aan kinderen jonger dan
zestien jaar. Het Trimbos-instituut,
gespecialiseerd in verslavingsproblemen, stelt dat in een mediacampagne die deze week begint.
Als ouders hun kind ook maar
één glaasje champagne toestaan,
geven ze het signaal af dat drank
nu eenmaal bij feest en gezelligheid
hoort, zegt het instituut. Volgens
Trimbos wordt steeds duidelijker
hoe schadelijk alcohol is voor de
hersenen van jongeren. (ANP)

Linda Verniers in het eerste blootgelegde crematiegraf in IJsselstein FOTO: CLOVIS FLOS

Deze aktie is geldig zolang de voorraad strekt.
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Wanneer gaan
archeologen graven?
Zodra een gemeente wil gaan bouwen op braakliggend gebied, worden ’archeologische beleidskaarten’
geraadpleegd. „Die kaarten worden
opgesteld aan de hand van de loop
van rivieren”, zegt senior projectleider Edwin Blom. „Omdat de Romeinen geen dijken bouwden, stonden
hier veel gedeelten onder water
waar sowieso geen mensen konden
wonen. Als de kans aanwezig is dat
een stuk grond in archeologisch opzicht interessant is, wordt er een
proefboring gedaan. In dit geval vonden we afwijkende grondstructuren
en zijn we voorzichtig af gaan graven.”

WIJ LATEN EIGENLIJK HET
MINST VAN ZO’N
GEBIED HEEL
EDWIN BLOM,
ARCHEOLOOG
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NS keren Staat 1,4
miljard euro uit
DEN HAAG – De Nederlandse

Spoorwegen keren 1,4 miljard euro
aan extra dividend uit aan de Nederlandse staat. De ministers Camiel
Eurlings (Verkeer) en Wouter Bos
(Financiën) hebben daarover afspraken gemaakt met het spoorbedrijf,
dat 100 procent eigendom is van de
Staat. Het geld wordt gestoken in
het spoor, onder meer om reizigers
op de drukste trajecten in de Randstad ’spoorboekloos’ te laten reizen. Dat betekent concreet elke tien
minuten een intercitytrein en daar
tussendoor stoptreinen.
Dat de vermogenspositie van de
NS ruimer is dan noodzakelijk, is
sinds jaren niet meer voorgekomen.
(ANP)

Van der Laan vindt
NY-trip te royaal
DEN HAAG – Minister Eberhard
van der Laan (WWI) vindt het tripje
van twaalf jongeren uit de Amsterdamse wijk De Baarsjes naar New
York in elk geval een te royale beloning voor hun goede gedrag, ondanks het stagekarakter.
„Ze kunnen beter een boot gaan
repareren in de Kostverlorenvaart
dan in de Hudson”, zei hij dinsdag
tijdens het Vragenuurtje en gisteren
tijdens het debat over de integratiebegroting. De stadsdeelraad van De
Baarsjes is akkoord met het uitstapje van 25.000 euro. (ANP)

Balsemen verhoogt
kans op kanker
AMSTERDAM – Werken met
formaldehyde, een stof die gebruikt
wordt bij het balsemen van lijken,
verhoogt de kans op het krijgen van
bepaalde vormen van kanker.
Onderzoekers van het National
Cancer Institute in Bethesda (VS) en
het Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) hebben het verband
tussen blootstelling aan formaldehyde en kanker aangetoond. Het
was al bekend dat pathologen en
anatomen een verhoogd risico hadden om te overlijden aan leukemie,
maar nu is voor het eerst aangetoond dat dit mogelijk door formaldehyde komt. (ANP)

Pardonregeling op
Aruba ingevoerd
DEN HAAG – Aruba werkt aan een
pardonregeling voor illegalen die al
vele jaren op het eiland zijn en nog
nooit een reactie hebben gehad op
hun verzoek om een verblijfsvergunning. Hoeveel illegalen Aruba
telt, is volgens premier Mike Eman
moeilijk te schatten. Hij zei dat gisteren tijdens een gesprek met Tweede Kamerleden. Vreemdelingen die
langer dan vijftien jaar op het eiland
zijn en geprobeerd hebben een legale status te krijgen, kunnen zich
melden. Dan wordt bekeken wie
alsnog in aanmerking komt voor
een verblijfsvergunning. (ANP)

Treinverkeer bij
Geldrop uren stil
GELDROP – Het treinverkeer
tussen Eindhoven en Weert is gisteravond enkele uren gestremd geweest. Op het station van Geldrop
had aan het begin van de avond een
aanrijding plaats. Een nog onbekende persoon is daardoor overleden.
Veel reizigers hebben de aanrijding
zien gebeuren, meldde een politiewoordvoerder. (ANP)

Luistervinken, boefje pakken
De Tweede Kamer buigt zich vandaag weer over de
overstelpende hoeveelheid telefoonnummers die de
politie dagelijks aftapt: zo’n 2250 per dag. Het is de
maar vraag wat deze luisterwoede oplevert. Duur is
ze in ieder geval. DOOR JAN-WILLEM NAVIS
AMSTERDAM – Alleen de tolken
kosten al meer dan 10 miljoen euro per
jaar. 4 ton trekt de overheid jaarlijks uit
om de administratiekosten van alle declaraties van deze vertalers administratief te verwerken. Tel je er de kosten bij
op voor de techniek (de tapkamers en
een vergoeding voor de telefoonbedrijven die verplicht meewerken), dan kom
je op 25 miljoen euro, volgens justitieminister Hirsch Ballin. Telecombedrijven klagen dat ze zelf ook nog flinke bedragen kwijt zijn, omdat de tapvergoeding niet afdoende zou zijn.
Wat krijgt de Nederlandse rechtstaat
daarvoor terug? Duizenden ordners vol
met volgetypte witte velletjes, met daarop bij tijd en wijle hilarische conversaties. Maar er staat vooral codetaal in, codetaal aan de hand waarvan het Openbaar Ministerie strafbare feiten probeert
aan te tonen. Neem de ’pepernoten’
(smeergeld in de bouwfraude), ’een heel
wit’ (kilo cocaïne), of ’is het kind geboren’ (is de moord gelukt).
Vele uren worden in strafzaken besteed aan de vraag of de codetaal wel
echt staat voor misdrijven, of stemherkenning door tolken wel adequaat was
en of de taps wel rechtmatig waren. Bovendien zijn er buiten de rechtbank twijfels over hoe effectief al dat tappen is.
Immers, de agenten die bandjes aan het
uitluisteren zijn, kunnen niets anders
doen. Hirsch Ballin kon in september
niet aangeven hoe effectief het tappen
is. Wel is duidelijk dat in bijvoorbeeld
Duitsland het oplossingspercentage van
misdrijven veel hoger is dan in Nederland (55 om 23 procent, al zijn de cijfers
niet precies één op één te vergelijken).
Tegenover dit matige presteren van
de politie staat een grote inbreuk op de
privacy, ook die van veel onschuldige
burgers die bellen met verdachten of bekenden van verdachten. Burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom vraagt het
kabinet en de Tweede Kamer dan ook
om het hele tapbeleid „fundamenteel
aan te passen”. „Het tapbeleid is met
achteloosheid omgeven. Informatie
over de effectiviteit blijft achterwege, de
zorgvuldigheid laat te wensen over en de
transparantie is onvoldoende”, schrijft

de organisatie in een briefing aan de Kamer. Net als andere overheidsorganisaties die mensen stiekem volgen, worden
gevolgden bijna nooit achteraf in kennis
gesteld, terwijl dit volgens de wet wel
moet. Het College Bescherming Persoonsgegevens tikte hierover gisteren
nog zeventien gemeentes op de vingers.
Ministers Ter Horst (Binnenlandse
Zaken) en Hirsch Ballin liggen regelmatig onder vuur vanwege telefoontaps.
Vertrouwelijke gesprekken met advoca-

Koning telefoontap
Aantal tapbevelen per land en
het aantal inwoners
Verenigde Staten 1891 op 300 miljoen
Groot-Brittannië 1508 op 60 miljoen
Frankrijk 26.000 op 65 miljoen

ten belanden in strafdossiers, waardoor
rechtszaken sneuvelen. Deze krant berichtte onlangs over een vrouw die anoniem naar kliklijn M belde, maar wier
persoonsgegevens toch bij de verdachte
belandden, omdat ze als niet-verdachte
werd getapt.
Er staat bovendien meer druk op deze
ketel. In steeds bredere kring komt kritiek op de overheidsmaatregelen die

diep ingrijpen op de privacy, iets dat
zorgt voor steeds meer ophef.
Dat is goed te zien aan de vaak opmerkelijk positieve reacties op de nepfolder over het tatoeëren van je burgerservicenummer die dinsdag werd verspreid. Ook bij Kamerleden komen veel
bezorgde mails binnen. Het kabinet
heeft zich van deze kritiek tot nu toe alleen nog niets aangetrokken.

Groene Sint tegen foute letters
DEN HAAG – De Groene Sint was gisteren op bezoek in de Tweede Kamer. Hij overhandigde de petitie Foute Chocoladeletters en
het Oxfam Novib onderzoeksrapport "Eerlijk duurt het langst" aan de Tweede Kamer-commissie voor Economische Zaken. In het
rapport wordt de cacaobranche tegen het licht gehouden. Jaarlijks worden 19 miljoen foute chocoladeletters verkocht. Dat is 85
procent van alle verkochte letters. FOTO: ANP
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Amerikanen lopen zich
warm voor feestdagen
CHICAGO – De Verenigde Staten vie-

ren vandaag Thanksgiving Day. De jaarlijkse nationale feestdag is ook de start
van het feestdagenseizoen en de drukste
dag in het jaar voor winkeliers in de aanloop naar Kerstmis.
Ondanks de economische crisis en
een stijgende werkloosheid verwachten
retailorganisaties veel klanten die echter
vooral op koopjes uit zijn. Winkeliersvereniging The National Retail Federation
(NRF) voorziet dat 134 miljoen mensen
op Black Friday, de koopdag na Thanksgiving, en de dagen daarna op pad gaan
om inkopen te doen. Winkeliers spelen
handig op de kooplust in door klanten te
lokken „met enorme kortingen op populaire artikelen als speelgoed, elektronica
en kleding”, zei Tracy Mullin van NRF.
De retailorganisatie verwacht niettemin een lichte omzetdaling in de feestdagenverkopen van 1 procent tot $437 miljard. Vorig jaar gaven Amerikanen gemiddeld $372 (plus 7,2 procent) uit aan
Thanksgiving, maar deze cijfers konden
niet voorkomen dat de bestedingen over
het hele feestdagenseizoen met 3,4 procent daalden.
Iets optimistischer is de International
Council of Shopping Centers (ICSC), die
uitgaat van een lichte groei van 1 tot 2
procent. „Uitgaande van wat we tot nu
toe zien in het kooppatroon van consumenten, verwachten we een sterk seizoen”, aldus econoom Michael Niemira.
Vooral speciale promotieacties waren de

Het is nu nog rustig bij warenhuis Wal-Mart, maar daar zal spoedig verandering in komen.
Morgen is het Black Friday, traditiegetrouw de dag dat de Amerikaanse kooplust voor de
feestdagen op gang komt. FOTO: AFP

afgelopen tijd goed voor stijgende omzetten, zei hij.
Ook voor elektronicaconcern Philips
is het komende koopseizoen „het moment van de waarheid”. Bedrijven als
Philips zijn traditiegetrouw afhankelijk
van de kooplust van consumenten in de
laatste maanden van het jaar. Philips produceert onder meer mp3-spelers, scheerapparaten en digitale fotolijstjes, geliefde cadeaus voor de feestdagen. Het bedrijf haalt een derde van zijn inkomsten
uit de verkoop aan consumenten. Philips

Aandeelhouders ING eens met splitsing
AMSTERDAM – De aandeelhouders van bank en verzekeraar ING
hebben gisteren goedkeuring gegeven voor afsplitsing van onderdelen
van het concern. Tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering
stemde een overgrote meerderheid

van de aandeelhouders voor de plannen.
Ook het plan voor een aandelenemissie van E 7,5 miljard werd goedgekeurd. Met de opbrengst van deze
emissie wil ING de helft van zijn ontvangen staatssteun aflossen. (ANP)

zag de verkoop in de afgelopen kwartalen
fors inzakken door de economische recessie. (ANP/AFP/RTR)

Schulden worden
Dubai te veel
DUBAI – Het Arabische emiraat Dubai kampt met enorme financiële problemen. Door de bouwwoede in de afgelopen jaren zijn de schulden zover
opgelopen dat een van de belangrijkste
investeringsvehikels van de overheid
voorlopig afziet van schuldaflossing.
Het gaat om Dubai World, waar onder meer de projectontwikkelaar Nakheel onder valt. Nakheel was onder
meer verantwoordelijk voor de aanleg
van de palmeilanden voor de kust van
Dubai. Bij Dubai World bedraagt de
schuldenlast zeker $59 miljard (E 39
miljard). (ANP/AFP/RTR)

america today

hooded sweat
div. kleuren

wist te profiteren van een advieswijziging van de analist van ING Wholesale Banking die het aandeel op een
‘buy’ heeft gezet waar het eerst nog
op ‘hold’ stond. Het koersdoel is op
E 32,50 gezet en gisteren sloot het
aandeel op E 28,20.
▲ ING
Gisteren hield bank-verzekeraar
ING een buitengewone vergadering
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waar de aandeelhouders een beslissing
mochten nemen over de opsplitsing
van het concern en de voorgenomen
claimemissie. Halverwege de middag
werd bekend gemaakt dat de een overgrote meerderheid van de aanwezige
aandeelhouders de splitsing hebben
goedgekeurd. Het aandeel mocht een
winst bijschrijven van 2,00 procent op
E 9,62.

Tijd om je te

28 nov -

29,95

Damrak laat een hoger slot zien
Vrijwel de hele dag heeft de Amsterdamse beurs in de plus genoteerd en
wist met een winst van 0,75 procent
te sluiten op 318,24 punten. Bij de
opening stond er al een goede plus
op het bord, al moest halverwege de
ochtend een gedeelte van de winst
worden teruggegeven. In de middag
moest de beursgraadmeter een licht
verlies laten zien doordat macrocijfers negatief werden ontvangen. Er
kwamen veel macrocijfers uit
de Verenigde Staten. Veel cijfers
werden een dag eerder gepubliceerd omdat morgen de financiële markten zijn gesloten vanwege Thanksgiving Day. Vrijdag, beter bekend als Black Friday, wat wordt gezien als de
begindag van het seizoen dat de
kerstinkopen worden gedaan,
zijn de beurzen maar een halve
dag geopend in de Verenigde
Staten.
▲ BOSKALIS
WESTMINSTER
Wederom was Boskalis Westminster de smaakmaker bij de
hoofdfondsen met een winst
van 3,47 procent. De baggeraar

WEEK 4
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12 Buitenland
Orde geeft geld na
misbruik kinderen
DUBLIN – Een rooms-katholieke congregatie die het middelpunt
is van een onderzoek naar kindermisbruik in Ierland, komt met
compensaties van omgerekend
E 161 miljoen.
De congregatie van de Christelijke Broeders maakte het aanbod
gisteren bekend. De groep wil
E 30 miljoen in een overheidsfonds storten. 4 miljoen is bedoeld voor professionele hulpverlening. Van de hoofdmoot moeten
speelterreinen bij scholen worden
aangelegd. De congregatie is een
van de grootste beheerders van
jongensinternaten in het katholieke Ierland. (ANP/RTR)
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Geen extra nederzettingen
Israël: bouwverbod
moet vredesproces
nieuwe kans geven
JERUZALEM – De Israëlische rege-

ring geeft tien maanden lang geen nieuwe bouwvergunningen af voor de nederzettingen op de bezette Westelijke
Jordaanoever. Dat heeft premier Benjamin Netanyahu gisteren bekendge-

maakt tijdens een persconferentie.
De tijdelijke bouwstop geldt niet voor
Arabisch Oost-Jeruzalem, een belangrijke eis van de Palestijnen. Ook bouwprojecten waarvoor het groene licht al is
gegeven, vallen buiten het plan, evenals
werkzaamheden aan openbare gebouwen die noodzakelijk zijn voor het dagelijkse leven van de kolonisten.
De Israëlische regering zegt met het
plan te hopen het vredesproces nieuw
leven in te blazen. Dat ligt stil sinds eind

vorig jaar, toen Israël de Gazastrook
binnenviel. De Palestijnen willen het
overleg pas weer hervatten als er een totale bouwstop komt, inclusief in OostJeruzalem. De Palestijnse premier Salam Fayyad zei dat de aankondiging van
Netanyahu daar niets aan zal veranderen.
De Israëlische maatregel komt niet
als een verrassing. Netanyahu kondigde
die een paar dagen geleden al aan.
Volgens de Amerikaanse minister

Drijfnat begin
van hadj

’VN, stop import
voedsel Somalië’

MEKKA – In de stromende regen is
gisteren in Mekka de traditionele islamitische bedevaart, de hadj, begonnen. Overstromingen in Saudi-Arabië
zorgden ervoor dat honderden pelgrims vast kwamen te zitten. Naar
schatting 2,5 miljoen mensen zijn naar
Mekka gekomen voor de rituelen in en
bij de stad. Dat is ongeveer een half
miljoen mensen minder dan gebruikelijk. De vrees voor de verspreiding
van de Mexicaanse griep heeft hierbij
een belangrijke rol gespeeld. FOTO: ANP

MOGADISHU – Islamitische opstandelingen in Somalië willen dat
het Wereldvoedselprogramma
(WFP) van de Verenigde Naties
stopt met het importeren van voedsel. Terreurgroep al-Shabaab eist
dat alle opslagloodsen van het WFP
aan het eind van het jaar leeg zijn.
Ook waarschuwde de beweging
lokale zakenmannen in een verklaring geen handel meer te drijven
met het WFP. Al-Shabaab eist dat
het WFP voedsel koopt van lokale
boeren. Volgens de terreurbeweging heeft het importeren en gratis
uitdelen van grote hoeveelheden
voedsel, vooral in het oogstseizoen,
een vernietigend effect op de landbouw. (ANP)

Dochter Spaanse
koning gescheiden
MADRID – Prinses Elena (45), de

oudste dochter van de Spaanse koning Juan Carlos en koningin Sofia,
is officieel gescheiden van haar
man Jaime de Marichalar (46). Dat
hebben hun advocaten gisteren laten weten aan het Spaanse persbureau EFE. Het stel is al twee jaar uit
elkaar. Details over de echtscheiding zijn niet bekendgemaakt.
Elena en de van een adellijke familie afkomstige bankier Marichalar trouwden in 1995 in Sevilla. Het
paar heeft twee kinderen, Felipe Juan Froilán (11) en Victoria Federica
(9). Beiden zouden bij hun moeder
wonen. (ANP/EFE)

Duitse rechters:
schaf ’DDR-tax’ af
HANNOVER – Duitse rechters
hebben zich uitgesproken tegen
een heffing waarmee de heropbouw van Oost-Duitsland (de voormalige DDR) wordt betaald. De zogenoemde solidariteitstoeslag („Soli”) werd in 1991 ingevoerd om de
kosten van de Duitse eenwording te
kunnen financieren.
Volgens een rechtbank in Hannover druist de regeling in tegen de
grondwet. De heffing was als tijdelijke maatregel bedoeld, maar geldt
nog steeds. De rechters verwijzen
de zaak door naar het federale hof
in Karlsruhe dat zich over de naleving van de grondwet buigt. (ANP)

Nieuwe Belgische
regering beëdigd
BRUSSEL – De nieuwe Belgische
regering onder leiding van Yves Leterme is gisteren beëdigd en heeft
zich in het parlement gepresenteerd. Het betreft de derde regeringswissel in twee jaar zonder dat
de kiezers eraan te pas komen.
Voor de Vlaamse christendemocraat Leterme betekent het vertrek
van zijn partijgenoot Herman Van
Rompuy, die vorige week tot EUpresident is gekozen, een onverwacht snelle herkansing. Eind vorig
jaar moest Leterme aftreden na beschuldigingen dat hij in de Fortisaffaire de rechterlijke macht onder
druk had proberen te zetten. Nadat
een parlementaire onderzoekscommissie hem hiervan later had vrijgepleit, kon hij in augustus minister
van Buitenlandse Zaken worden.
(ANP)

Voordelig bellen,
dus slim geregeld!

Stunt(man) valt
in het water
MADRID – De Zwitserse pio-

Telfort
Sim only

Afghanistanplan
VS komt dinsdag
WASHINGTON – De Amerikaanse president Barack Obama maakt
dinsdagavond (woensdagochtend
Nederlandse tijd) zijn nieuwe Afghanistanstrategie bekend. Dat
heeft het Witte Huis gisteren bekendgemaakt.
Obama zal de natie toespreken
vanuit West Point, een prestigieuze
militaire academie. Obama kondigde tijdens zijn verkiezingscampagne
aan dat hij van Afghanistan een
speerpunt van zijn beleid wilde maken, onder meer door meer militairen te sturen. Over de precieze invulling van de nieuwe Afghanistanstrategie wordt al maanden gesteggeld. Waarnemers verwachten dat
Obama tienduizenden manschappen extra naar het Centraal-Aziatische land stuurt. (ANP/RTR/AFP)

van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton
is het Israëlische besluit een stap in de
goede richting bij het oplossen van het
conflict tussen Israël en de Palestijnen.
Maar hooggeplaatste Amerikaanse
functionarissen benadrukten dat het
Amerikaanse standpunt niet is veranderd over het bouwen van nieuwe woningen in bezette gebieden; de Verenigde Staten blijven een totale bouwstop
eisen in Oost-Jeruzalem en op de Westoever. (ANP/AFP)

17,-
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nier Yves Rossy is er gisteren niet
in geslaagd in dertien minuten
vanuit Marokko naar Spanje te
vliegen met een kleine vliegtuigmotor op zijn rug. De 50-jarige
stuntman sprong boven Marokko
uit een vliegtuig, maar landde al
na enkele minuten in het water.
Waardoor het hem niet lukte het
traject van 38 kilometer af te leggen, is nog onduidelijk.
Rossy, bijgenaamd ’Jet-man’,
wilde over de Straat van Gibraltar
naar Spanje vliegen met een snelheid van 220 kilometer per uur.
Tijdens de vlucht droeg hij een jet
pack, een pak dat is voorzien van
een vleugel en vier kleine straalmotoren. (ANP/AFP)
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Windows®. Life without Walls™. ASUS raadt Windows 7 aan.

Now with Windows® 7.
Your PC, simplified.
Woede om milieuregels
JAKARTA – Indonesische activisten dragen maskers die belangrijke wereldleiders
(van links naar rechts: Barroso, Putin, Sarkozy en Brown) moeten voorstellen. De
actievoerders verzamelden zich gisteren voor het EU-kantoor in de hoofdstad van
het Aziatische land. Daar protesteerden ze tegen milieumaatregelen die Europese
regeringen Indonesië willen opleggen om de CO2-uitstoot van het land te verminderen. FOTO: EPA

EU: 30 miljard
voor klimaat
Geld moet arme
landen klaar maken
voor opwarming
VAN ONZE BUITENLANDREDACTIE
STRAATSBURG – Het Europees Par-

lement heeft de EU-landen gisteren in
een resolutie opgeroepen om ontwikkelingslanden E 30 miljard te geven voor
klimaatplannen. Met het geld moeten
Afrikaanse en andere arme landen zich
voorbereiden op de hogere temperaturen en bijvoorbeeld de hogere zeespiegel.
De EU-landen en Europese Commissie hebben steeds gezegd de arme landen klimaatsubsidie te willen geven. Ze

DEZE RESOLUTIE
ZAL DE DRUK OP
OBAMA OPVOEREN
BAS EICKHOUT, EUROPARLEMENTSLID GROENLINKS

hebben daarbij echter geweigerd een
concreet bedrag te noemen, vooruitlopend op de VN-klimaattop half december in Kopenhagen.
Europarlementslid Bas Eickhout
(GroenLinks) reageert verheugd. „Deze
resolutie zal de druk op de VS-president
Barack Obama opvoeren om ook met
voorstellen te komen, wat de kans op
een succes in Kopenhagen een stuk groter maakt”, aldus Eickhout, die het jammer vindt dat Obama alleen het begin
van de klimaattop in Kopenhagen bijwoont.
De SP onthield zich van stemming.
„Ik kan natuurlijk nooit voor een resolutie stemmen die stelt dat kernenergie
een belangrijk onderdeel gaat uitmaken
van de energie in Europa. Maar omdat
de E 30 miljard voor klimaatmaatregelen me wel vrolijk maakt, onthield ik mij
in de eindstemming”, aldus Europarlementslid Kartika Liotard.
De oproep van het parlement lijkt de
Europese milieuministers flink in de
wielen te rijden. Minister Cramer vertelde dinsdag in Den Haag dat ze nog niet
bekend wil maken hoeveel geld de EU
overheeft voor de steun aan ontwikkelingslanden, om zo niet met een slechtere positie aan de onderhandelingen bij
de klimaattop in Kopenhagen te beginnen. ,,We houden die kaart nog even
voor de borst", zei ze toen.

Obama naar klimaattop, VN blij
VAN ONZE BUITENLANDREDACTIE
AMSTERDAM/BONN
– De
Amerikaanse president Barack Obama bezoekt op 9 december de opening van de grote klimaatconferentie
van de Verenigde Naties in Kopenhagen. Dat heeft een hoge functionaris
van het Witte Huis gezegd. VN-klimaatchef Yvo de Boer is blij dat Obama komt, maar maant hem wel tot
actie.
„De komst van Obama is essentieel voor het succes van de top”, zei De
Boer gisteren in een persconferentie.
Obama zal bekendmaken dat de VS
van plan zijn om de uitstoot van
broeikasgassen de komende jaren terug te dringen.

In 2020 moet die uitstoot circa 17
procent beneden het niveau van 2005
zijn. In 2025 moet dat 30 procent zijn
en in 2030 moet de uitstoot met 42
procent zijn teruggebracht.
Wel zegt De Boer dat er op het gebied van reductie van de uitstoot tot
op nu toe onvoldoende toezeggingen
zijn gedaan door de geïndustrialiseerde landen. „Zo kunnen we de
temperatuurstijging niet onder de
twee graden houden.”
Obama neemt een dag later in Oslo de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst. Waarnemers vermoeden dat
hij tijdens de speech daar ook de aandacht op klimaatverandering zal vestigen.
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Singles gaan liefst
naar Barcelona

Mannen en roze

Eerste inwendige
beha geplaatst

Mannen houden van baby’s, George Clooney en roze. Althans, in advertenties en reclames. Dit blijkt uit een onderzoek van
Trendbox over de aanspreekbaarheid van
advertenties. Mannen spiegelen zich daarnaast niet graag aan de arrogante figuren
uit de Boss en Gucci reclames en hebben
liever de oudere Clooney. Ook blijkt uit het
onderzoek dat de heren reclames interessant vinden die actie uitstralen en echte
mannenactiviteiten vertonen. Opmerkelijk:
baby’s scoren bij mannen hoger dan bij
vrouwen.

Singles op stedentrip gaan het liefst
naar Barcelona. Dit blijkt uit onderzoek
van Singlessite.nl. Zo’n 42 procent van
de 148 ondervraagden geeft de voorkeur aan deze Zuid-Europese stad voor
een paar dagen sightseeing. Ook Rome
kan rekenen op een warme belangstelling van de single: maar liefst 30 procent
geniet hier graag van La Dolce Vita. De
gedeelde derde plaats is voor romantisch Venetië en metropool Londen.

De allereerste inwendige beha is deze
week met succes ingebracht bij een
vrouw uit België, aldus de website Styletoday.nl. De Cup&Up Bra is een Israëlische uitvinding en dé oplossing voor
vrouwen die een borstvergroting met
siliconen niet kunnen betalen. Het inbrengen van de inwendige beha is namelijk
goedkoper dan een ’normale’ operatie.
Over twee jaar wil fabrikant Orbix Medical de beha overal in Europa verkopen.

FOTO: APA

De graftombe van Vlemmix
Spontaan pianospel, dicht vallende deuren,
geluiden onder de grond en ook nog een lijk.
Johan Vlemmix weet het zeker: het spookt in
het Gelderse landhuis dat hij onlangs kocht
van een van angst vertrokken Emile Ratelband. DOOR GRIETEKE MEERMAN

H

et is in het Gelderse
stadje Huissen het gesprek van de dag: Huis
Binnenveld, sinds oktober jongstleden beter bekend als het
spookhuis van Johan Vlemmix. De koningshuisfanaticus kocht het vierhonderd jaar oude landhuis onlangs van
Emile Ratelband, die er vanaf wilde
omdat zijn vrouw Monica de kriebels
kreeg van de paranormale activiteiten
die zich er zouden voordoen. „Ze wist
zeker dat het er spookte”, aldus de po-

sitiviteitsgoeroe over het waarheidsgehalte van het gerucht. „We vernamen
hele rare dingen, bijvoorbeeld spontaan pianospel, terwijl er behalve wij
niemand thuis was.”
Was het voor Emile en zijn Moon
een reden om heel hard weg te rennen,
voor Vlemmix waren de spookverhalen
juist aanleiding om het huis te kopen.
„Maar het was net alsof iets me probeerde tegen te houden”, aldus het bekende feestnummer. „Ik kwam erachter dat Emile het huis kwijt wilde door

een verhaal in een roddelblad. Spoken?
Spannend, dacht ik. Meteen Emile gebeld en in de auto gestapt. Maar toen
ging mijn navigatiesysteem kapot. En
in het straatnamenboek van een benzinestation stonden alle plaatsen, behalve Huissen! Die pagina’s waren eruit
gescheurd. Vervolgens kreeg ik een
klapband en kwam ik vier uur te laat
aan. Later hebben we ook nog ruzie
gehad over de verkoop. Het voelde echt
alsof ik het niet mócht kopen. En als ik
iets niet mag, dan wil ik het juist.”
Vlemmix, die overigens iedereen die
wil oproept een kijkje te komen nemen, ondervond al snel dat Ratelband
de verhalen over de aanwezigheid van
geesten niet uit zijn duim had gezogen. „Je hoort inderdaad dat pianogeluid en laatst vloog op zolder een duif
recht in mijn gezicht. Ik hoor boven
vaak iemand lopen en er klinken
steeds geluiden onder de vloeren. En
er wordt constant met deuren geklapt,
terwijl ik alleen thuis ben. Ik heb de

ramen nu allemaal dicht getimmerd,
dus aan de tocht kan het niet liggen.”
Het vertrek dat Vlemmix nog de
meeste rillingen bezorgt, is de kelder.
Daar ervaart hij ’hele nare gevoelens’
en heeft hij een stuk metselwerk aangetroffen met de afmetingen van een
mens. „Een soort graftombe. Ik heb
het idee dat daar iemand begraven ligt.
En dat zou best eens kunnen, want er
zijn in het huis veel mensen overleden.
Er is zelfs eens een Duitser doodgeschoten in de oorlog. Ik ben van plan
om er een keer te overnachten. Kijken
wat er gebeurt, wat ik dan voel.”
Als het werkelijk spookt in Huis
Binnenveld, dan komen de bijbehorende geesten waarschijnlijk niet van ver.
Het oude pand, dat vaak wordt omhuld
door sinistere nevelen, kent namelijk
een bewogen geschiedenis. In 1770
was het de stille getuige van een overstroming als gevolg van een dijkdoorbraak waarbij tweehonderd Huissenaren de dood vonden. Bovendien heeft

het stadje sterk geleden onder het geweld van de Tweede Wereldoorlog.
In tegenstelling tot Vlemmix konden Ratelband en zijn vrouw maar niet
wennen aan het bovennatuurlijke geweld in ’Spookhuis Huissen’. Want
naast de paranormale activiteiten leken
ook nog eens ogenschijnlijk aardse
voorvallen hem te vertellen dat hij er
niet op zijn plek was. „Toen we ruzie
kregen met de buren, voelde dat voor
ons alsof er geen zegen rustte op onze
aanwezigheid. Net als de brandbom
die kort na de aankoop bij ons naar
binnen werd gegooid. Ik dacht: weg
ermee.” Hij voegde de daad bij het
woord en slaagde erin het pand waar
hij een jaar eerder E 245.000 voor betaalde, voor E 250.000 te verkopen, zo
blijkt uit gegevens van het kadaster.
Dat Vlemmix zich niet bang laat maken, verbaast Ratelband niet. „Johan
vindt dat soort dingen fantastisch. Hij
zit meer in de zwarte energieën, ik
meer in de witte.”

Waanzinnige wintersport
n!
Geschikt voor groepe

Sölden

228

Chalet Prantl
- Centraal gelegen in het sneeuwzekere Sölden
- Div. vertrekdata, ook in het hoogseizoen
Ga voor deze en nog veel meer
steden-aanbiedingen naar:

1 week
vanaf

Prijzen zijn gebaseerd op een maximale
bezetting (22 personen) en op basis van eigen
vervoer. Incl. 7 overnachtingen o.b.v. logies. Excl.
calamiteitenfonds. Ook is het mogelijk vluchten
en transfer bij te boeken tegen scherpe prijzen.

per persoo
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Polanski aan de
enkelband
Een rechtbank in Zwitserland heeft bepaald dat de Frans-Poolse filmregisseur
Roman Polanski op borgtocht vrijkomt.
De borg is vastgesteld op 4,5 miljoen
dollar. Tot het Zwitserse OM heeft bepaald of het in beroep gaat, blijft de regisseur echter achter tralies. De Amerikaanse justitie zoekt Polanski in verband
met een zedenzaak uit 1977. Hij wordt
verdacht van seks met een 13-jarige.
Polanski zou onder elektronisch toezicht
komen te staan in zijn Zwitserse chalet.
De Poolse filmmaker bekende destijds in
ruil voor strafvermindering, maar ontvluchtte de VS. Hij werd daarna Frans
staatsburger. FOTO: EPA

Miljoen exemplaren van Kluuns roman
Komt een vrouw bij de dokter, de debuutroman van Kluun, bereikt zo goed als zeker zaterdag de grens van 1 miljoen verkochte exemplaren. Bijzonder is dat 77 procent van de oplage, 778.326 exemplaren, in Nederland is verkocht. Volgens de uitgeverij zijn in Nederland nooit eerder zo veel exemplaren van een roman verkocht.
„De ontdekking van de hemel van Harry Mulisch had bijvoorbeeld meer buitenlandse verkopen nodig om de grens van 1 miljoen exemplaren te bereiken”, aldus de
woordvoerster. De filmeditie van de roman vliegt momenteel de winkels uit, wat
volgens de woordvoerster behoorlijk heeft bijgedragen aan het bereiken van de
mijlpaal. Regisseur Reinout Oerlemans reikt zaterdag een ’diamanten’ boek uit aan
Kluun om de mijlpaal te vieren. FOTO: BRUNOPRESS

Paul de Leeuw
rankt weer
Paul de Leeuw keert vanaf december terug bij
het BNN-programma Ranking the Stars. De
Leeuw stond de eerste vier edities van het
programma ook al achter de presentatiedesk,
maar gaf het stokje daarna over aan Sander
Lantinga en Sophie Hilbrand. De Leeuw is blij
dat hij het programma weer mag presenteren: „Ik realiseerde me dat ik veel te vroeg
gestopt ben met Ranking the Stars. Ik miste
het programma en wilde het graag weer presenteren. Dat is me gelukkig gegund. Hilbrand
en Lantiga zijn alles behalve rancuneus over
dat De Leeuw hun plek inneemt. Lantinga:
„We hebben twee series erg veel plezier gehad, maar nu Paul terugkeert maken we
graag weer plaats voor hem.” FOTO: ANP

De nieuwe K3 ’Mamase’

Coole clipo
Een olijfgroene Dodge scheurt door een klein steegje met een enkele
man voorin. Aan het einde van het straatje wordt de Dodge klem gereden
door een BMW waar twee rechercheurs uit springen. Ze sleuren de man
zijn auto uit terwijl een arrestatieteam komt aangereden. De nieuwste
blockbuster met Will Smith in de hoofdrol? Nee, rapper Dio neemt zijn
nieuwe clip op, Cool. DOOR ANNA VAN HAASTRECHT

H

et is ijskoud
wanneer Sp!ts op een regenachtige dinsdagochtend afreist naar Maastricht en bij de manager van Dio instapt.
De rapper, bekend van onder andere

Tijdmachine en Aye, zit als een blok te slapen met zijn hoofd bonkend tegen het
raam. De auto rijdt naar de locatie en
ondertussen vertelt manager Marc Derby
over de nieuwe clip. Een jongen (Dio)
overvalt samen met een vriend (zanger

Huisvrouw haalt Linda in
Van gewone Volendamse huisvrouw
tot de nieuwe Linda de Mol. Het overkomt Lisette Sier op dit moment nu
de oplage van haar tijdschrift 100%
NL Magazine komende maand dezelfde oplage haalt als het blad Linda.
van haar beroemde evenknie. „Het is
gigantisch snel gegaan”, zegt Eddy
Guyt, de partner van Sier. „In juni
startten we met een oplage van
75.000 stuks en nu is dat na amper
een half jaar verdubbeld. Dat is heel
bijzonder in een tijd waarin zoveel
bladen het niet redden.”
De timing van de verschillende edi-

ties van het maandblad was tot nu toe
ook meer dan goed. „Op de eerste cover stond Jan Smit en net in die periode ging het uit met Yolanthe. Het
blad verkocht mede daarom natuurlijk heel erg goed.” Deze maand is
het Guus Meeuwis die de cover siert.
„Net nu met het faillissement van
The Entertainment Group is iedereen
benieuwd naar het verhaal van Guus.
Ook Irene Moors deed al wat onthullende uitspraken in haar televisieprogramma, dus dat moet ook goed
gaan komen.” (C.V.A.)

Bij ECI
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Adviesprijs € 16.99

ledenprijs

‘Wild nights, happy days!’
Wil je ’s ochtends makkelijk op gang komen? Kies dan
voor gezond ontgiften met een slimme ‘detox’.
Berry Blaster ondersteunt de reinigende werking
van je lever. Zo help je overtollig vet, alcohol en
afvalstoffen verwijderen.
Je lever bepaalt voor een groot deel ook je
energiepeil, de mate van veroudering, je
gemiddelde vetpercentage, de vitaliteit van je huid
en zelfs de kleur van de wallen onder je ogen.

www.eci.nl

Your liver, your party.

VANAF D 5,95 (VOOR 5 DAGEN )
VERKRIJGBAAR BIJ ETOS, D E TUINEN,
VITAMINSTORE, DA, G&W.

DETOX-TIPS? WWW.VITAMINS.NL

en rapper Jayh) en hun twee vriendinnen
een bank en slaan op de vlucht. „Maar
het is eigenlijk een cool liedje over de
liefde. Het nummer gaat erover dat je er
altijd voor elkaar moet zijn, wat er ook
gebeurt in een relatie”, vertelt Derby.

Lekker poe
met Thijs W
DOOR ANNA TERESA BELLINZIS
Aan zijn liefste vriendin Lieke van Lexmond heeft beautycoach Thijs Willekes
gistermiddag in Amsterdam zijn derde
dvd Glam Yourself uitgereikt. „Lieke is
een mooie vrouw die weet hoe het is om
verzorgd te worden en er goed uit te
zien. Maar niet iedereen heeft zo’n team
mensen om zich heen”, vertelt Willekes.
Daarbij denkt de coach dat – vooral –
vrouwen graag eens een kijkje willen nemen achter de schermen bij een fotoshoot. „En op televisie zie je dat te weinig. Neem nou Hollands Next Top Model.
In dat programma komt in heel korte
fragmenten aan bod hoe deze modellen
opgemaakt worden.” Alles bij elkaar opgeteld heeft Willekes nu dus een dvd uitgebracht die een blik werpt in de keuken
van een glamourfotoshoot. Aan de hand
van vijf modellen laat Willekes met zijn
team van A tot Z zien wat er zich nu echt
achter de schermen afspeelt.
„En het fijne van de dvd is dat je op je
gemak, en in 3D, kunt kijken, vooruit
spoelen, achteruit, stopzetten en precies
doen wat ik ook doe. Hoeveel poeder op
de wangen, hoeveel gloss op de lippen.
Ik neem je stap voor stap mee tot je de

M
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Sleaze&Dirt
Is het nou uit tussen Daphne Bunskoek en Wessel
van Diepen of niet?
De Telegraaf meldde gisterochtend
dat het over en uit
was tussen de
twee, waarop Wessel het verhaal ’s
middags naar het
land der fabelen verwees. „Het gaat
beter dan ooit!” Gek genoeg staat op
Wikipedia dat Daphne single is en beweert weekblad Privé dat het stel niet
meer samenwoont. FOTO: KIPPA
Nadat de afkickkliniek duidelijk niet
heeft gewerkt,
probeert Lindsay
Lohan het bij een
therapeut. Op
website Life&Style
meldt een bron dat
het niet om een
therapeut gaat die
gespecialiseerd is
in drugs- en alcoholverslavingen, ’maar
iemand met wie ze vertrouwelijk kan
praten.’ Lindsay heeft meer dan genoeg
te vertellen, maar of de sessies op de
bank ook echt helpen is de vraag.

opname
Op de locatie waar een deel van de
clip wordt opgenomen, staan meer dan
twintig mensen die zich bezighouden
met de acteurs, de camera, de making
of, het dagelijkse vervoer en de auto’s in
de clip. Dio, inmiddels klaarwakker, is
ondanks het vroege uur hyperactief en
maakt foto’s van alles wat er gebeurt.
Wanneer hij aan een nieuwe scène van
de clip begint, zucht hij overdreven vermoeid en met een lach op zijn gezicht.
„Ik moet ook altijd alles doen!”
Dio, oftewel Diorno Braaf, rapt terwijl
zijn vriend Jayh, producer van Wat Wil Je
Doen van The Partysquad, het refrein
zingt. „Zoveel doe ik niet in het nummer”, vertelt Jayh klappertandend van de
kou. „Ik zing slechts twee regeltjes: tus-

ederen
Willekes

perfecte look hebt.”
En dat hoeft helemaal niet per se voor
een glamoureus feest te zijn. Want Willekes’ belangrijkste beautytip is eigenlijk
heel basic. „Een valkuil voor vrouwen is
de basis. Er lijkt wel een taboe te rusten
op foundation, poeder en consealer.
Maar je kunt nog zoveel aandacht schenken aan lippenstift, de juiste kleur oogschaduw of de perfecte wenkbrauwen,
als je een onrustige huid hebt met vlekjes, valt daarbij alles in het niets.”
Dat wordt dus flink poederen met
Willekes. En hij houdt wel van een uitdaging. Boven aan zijn lijstje van vrouwen die hij nog wel eens onder handen
wil nemen, prijken dan ook niet de minste namen. Neem nu Oprah Winfrey.
„Oprah is mooi, maar heeft een moeilijk
gezicht. Ik heb respect voor haar visagist
die er elke dag weer wat moois van
maakt.” En ook Meryl Streep mag wel
eens plaatsnemen in zijn stoel. „Streep
is ook een prachtige vrouw qua uitstraling en charisma. Ik vind het leuk om
een link te maken tussen hoe iemand
zich innerlijk voelt en het uiterlijk.”

Glam Yourself is alleen te koop op de site
van Veronica Magazine en kost 10 euro.

sen mij en mijn baby is het cool, als ik
ben met m’n baby is het cool.” Toch
vindt Jayh het geweldig. „Muziek is echt
mijn ding, weet je.”
Acteurs en studenten van de toneelopleiding spelen mee in de clip en leren
Dio de fijne kneepjes van het acteervak.
„Eigenlijk maken we hier een korte film
en heeft het weinig met muziek te maken”, vertelt de rapper wanneer hij even
niets hoeft te doen.
Na drie keer repeteren worden de eerste scènes opgenomen. „Dio wil gezien
worden als artiest, niet als rapper”, vertelt manager Derby terwijl Diorno de auto uit wordt getrokken door een rechercheur. „Hij wil zo breed mogelijk zijn,
maar zal nooit een echte zanger worden,
ook al heeft hij twee keer in de week
zangles.” Dio is geen authentieke rapper, volgens zijn manager. Zo heeft hij
naast rap, ook rock en pop invloeden in
zijn nummers.
De 21-jarige Amsterdammer had geen
gemakkelijke jeugd. Hij werd van school

gestuurd en groeide op zonder zijn vader, maar bleef redelijk op het rechte
pad door de muziek. Een hoogtepunt uit
zijn prille muzikale carrière was Aye, de
clip die hij in Brooklyn samen met rapper Sef opnam. Deze videoclip, die werd
vergeleken met de oude Run-DMC-video’s, won een TMF award voor Beste
Video. Of Cool de clip van Aye kan overtreffen is de vraag. „Ik denk niet dat de
twee video’s met elkaar zijn te vergelijken, er zitten veel verrassingseffecten in
deze clip. En in welke Nederlandse muziekvideo zie je nou een car chase?”, vertelt Dio enthousiast tijdens zijn lunch.
Ondanks de kou en lange dagen blijft de
gehele crew positief. Vooral Dio blijft
goedgezind. ,,Ik begon met muziek maken omdat ik niets anders had en ik was
zo hongerig naar creativiteit. Nu ben ik
blij met alles wat ik tegenkom en haal ik
het beste eruit wat erin zit.” Voordat Diorno weer door moet naar de volgende
opname locatie vertelt hij dat er nog een
remix van Cool komt, met een clip waar-

Ouder dan
28 jaar?
Ouder worden is niet leuk, maar het
gebeurt ons allemaal. Langzamerhand zakken je hormoonspiegels, en
zo gaan je spieren, vetverbranding
en libido onderuit.
TRIBEX brengt dat jonge gevoel weer
naar boven met een mengsel van
Tribulus, Epimedium (‘horny goat
weed’), muira puama, ginseng
en zink. Zo kun je meer presteren
tijdens fitness, krachtsport of duursport. Zó staat alles weer piekfijn
zoals vroeger.

in de identiteit van het arrestatieteam
wordt onthuld. ,,Maar dat geheim moeten we een beetje bewaren.”
Vanaf deze week is Cool te zien via MSN en
TMF.

Wesley Sneijder
heeft een nieuw
stulpje in Amsterdam gekocht. Het
pand in de Jordaan
kost 1,9 miljoen en
beschikt over een
eigen garage. De
voetballer kocht
laatst met zijn
vriendinnetje
Yolanthe ook al een huis in Madrid.
Wesley en de oude liefde van Jan Smit
hebben dus heel wat inrichtwerk te
verzetten. Nu maar hopen voor Wesley
dat het niet uit gaat; dan is de hele inboedel samen met Yolanthe verdwenen.

Winterknaller 7 49,50 p.p.

• Ontvangst in Jenno’s Place tussen 10.00 uur en 12.00 uur met
Jägerthee en een warme apfelstrüdel met slagroom
• Gebruik van alle saunafaciliteiten tot 24.00 uur
• Vrij gebruik van scrubzout, Fa Showercream en SEAH shampoo
• O.b.v. beschikbaarheid deelname aan 1 van onze 6 opgietingen
• Vrij gebruik van de zuiverende Salounge ruimte
• Dinerbuffet. Gevarieerd en veelzijdig buffet van voor- tot nagerecht
• Deelname aan het Zwaluwhoeve Vitaliteitprogramma met keuze uit:
*Hot Yoga *Hachi-Dan-Kin *Shamata Meditatie *Body & mind Yoga
Tegen inlevering van deze waardecoupon:

2e PERSOON
50% KORTING
Geldig t/m 21 maart 2010. Reserveren is noodzakelijk.

Eén tablet per dag, =C 14,95 per maand.
Te koop bij De Tuinen, VitaminStore,
Gezond & Wel en www.tribex.nl

*SPITS*

Zuiderzeestraatweg 108
Harderwijk T: 0341- 451993
www.zwaluwhoeve.nl

HARDERWIJK
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Boomsma wenst u
een goede morgen
VAN ONZE RTV-REDACTIE
Het kan bijna niet anders of een groot
deel van Nederland zal vanaf 8 januari
een stuk prettiger wakker worden op
de vrijdagmorgen. Vanaf die datum zal
namelijk niemand minder dan Arie
Boomsma elke vrijdag de presentatie
van het KRO-ochtendprogramma Goedemorgen Nederland op zich nemen.
Dat maakte de KRO gisteren bekend.
Boomsma, die sinds een paar
maanden deel uitmaakt van de KROstal, kijkt ernaar uit om het actualiteitenprogramma te gaan presenteren.
Samen met In de schaduw van het
nieuws, het andere programma dat hij
bij de KRO gaat maken, heeft hij nu
een balans gevonden in wat hij journalistiek wilde bereiken. „Goedemorgen
Nederland biedt een mix van actualiteiten waaraan ik mijn eigen toon kan
gaan geven. Bij In de schaduw van het
nieuws is mijn rol vooral het doorgronden van maatschappelijke onderwerpen en thema’s uit de samenleving. Bij
Goedemorgen Nederland sta ik aan de
voorkant van het nieuws en kan ik
mijn journalistieke ontwikkeling
voortzetten”, aldus de boomlange pre-

ACTIEKORTING MEER DAN 60%

WWW.UWBORSTEN.NL
STEVIGER, VOLLER, GROTER!

Vrouw 52 ligt

FOTO: KRO

Studente 22j
Hallo! Ik (39) wil
zkt dringend
afspreken voor
afleiding: lekker tongen, hapje/drankje
sms MILOU naar 7474 en sex op alle manieren. en wip. Je mag
sms ZIE MILOU naar 7474
sms LAURA naar 7474 mijn gedragen
Vrouw, bloedgeil sms ZIE LAURA naar 7474 slip meenemen..
onderweg, bel 0906-9333
sms SNELSEX naar 7474 sms ZIE DORA naar 7474
tussen d`r benen
Brunette, 38 sms FELINE naar 7474
zkt heet avondje.
Ik (24) studeer
uit ‘t midden sms ZIE FELINE naar 7474
Heet snolletje
en zoek een sex
23-jarige scholier
van het land
op zk naar een sms BERNA naar 7474
vriend, die mijn lekkere scharrel zonder sms ZIE BERNA naar 7474 leert je allerlei standjes.
ontv. ma t/m vrij
vrije gaatjes wil verplichtingen, just sex! Geile Turkse meid zoekt sms WILMA naar 7474
privé op kamers.
opvullen -xxxsms ROSIE naar 7474 discrete sexrelatie. Waar sms ZIE WILMA naar 7474 sms MARGIT naar 7474
sms ZIE MARGIT naar 7474
sms ZIE ROSIE naar 7474 ontmoeten we? Muck! Ben vrijgezel
sms DEENA naar 7474
sms ZIE DEENA naar 7474 Hoi, wil je gratis
sms DUNYA naar 7474 en hoef geen
Zin om 40+
sms ZIE DUNYA naar 7474 relatie, maar
vrouw op te
Mama van twee
sex in de regio?
heb wel altijd
zoeken voor
kleintjes klust bij
2 lekkere dames
Ongeb. blonde
zin in SEKS ;-)
een lekkere sex beurt?
met d`r grootste
(Kim en Brenda)
studente komt
hobby sex voor 25,- p.u. snel bij je langs!
delen alle heren.
sms EEFKE naar 7474
sms ELIANE naar 7474
06131
41150

in bed,
welke jongen
MOB EL alleen
wil sexrelatie
DATEN beginnen?Gr.
sms DORA naar 7474
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

sms BETTI naar 7474
sms ZIE BETTI naar 7474

Groene thee stimuleert de vetstofwisseling en
helpt met afvallen. Dat is inmiddels bewezen.
Voor het beste effect zou je twee liter vers
gezette groene thee per dag moeten drinken.

RUIM ÉÉN LITER
GROENE THEE
IN ÍÉDER GLAS!

www.omroep.nl

NEDERLAND 1
17.00 KRO Kindertijd. Met om:.
17.01 Logeren tandenpoetsen.
17.04 Laura’s ster.
17.14 Wat ga ik koken.
17.20 Nijntje en haar vriendjes.
17.25 Sesamstraat.
17.40 Het Sinterklaasjournaal.
17.56 VVD.
17.59 EénVandaag. Met om:.
18.00 NOS Journaal.
18.15 EénVandaag.
18.40 NOS Sportjournaal. Aandacht
voor het actuele sportnieuws.
19.00 Lingo.
19.25 De vakantiedokter.
20.00 NOS Journaal.
20.30 DNA onbekend.
21.20 Ik vertrek.
22.15 Hello Goodbye.
22.55 Pauw & Witteman.
23.45 NOS Journaal.
00.05 Pauw & Witteman.
00.55 NOS Journaal.

www.rtl8.nl

RTL 8
17.15 Huisdokter.
17.45 Oprah Winfrey show.
18.40 Dr. Phil.
19.35 Friday night lights.
20.30 x Billy Elliot. Britse Filmdrama
van Stephen Daldry uit 2000. Een getalenteerde jongen ontwikkelt een liefde
voor balletdansen. Aangezien zijn familie
hem liever wat stoerders ziet doen,
krijgt hij het moeilijk. Kiest hij uiteindelijk
voor de dans?
22.30 As the world turns.
23.20 Oprah Winfrey show.
00.10 Teleshop 8.
Homeshopping waarin
diverse producten worden aangeboden.

20.30

NEDERLAND 3

NEDERLAND 2
17.00 NOS Journaal.
17.10 Nederland helpt.
17.35 Tijd voor MAX.
18.25 That’s the question.
18.55 Man bijt hond.
19.25 Geluk in uitvoering.
19.55 IDFA Journaal. Interviews en reportages uit de Escape aan het Rembrandtplein in Amsterdam, hart van het
22e IDFA.
20.25 Netwerk.
20.50 Stop de tijd.
21.30 Andere tijden.
22.00 NOS Journaal.
22.15 Nova/Den Haag vandaag.
22.50 Crazy.
00.30 IDFA Journaal.
00.51 Dode Dichters Almanak.
00.55 Aanpakken & Wegwezen.
01.35 Nova/Den Haag vandaag.
02.03 Netwerk/Man bijt hond/EénVandaag.

17.07 Lisa’s missie.
17.10 NOS Jeugdjournaal.
17.15 Wicked Science.
17.40 Het Sinterklaasjournaal.
17.50 Twisted Whiskers.
18.00 SpangaS.
18.23 Het Klokhuis.
18.45 NOS Jeugdjournaal.
19.00 ONM.
19.23 NOS Journaal.
19.30 De Wereld Draait Door.
20.21 NOS Journaal.
20.30 Keuringsdienst van Waarde.
21.00 Profiel: Edwin Evers.
21.40 Bij ons in de BV.
22.30 NOS Sportjournaal.
22.50 NOS Journaal.
23.00 Dit was het nieuws.
23.40 De Wereld Draait Door.
00.35 NOS Journaal/NOS Sportjournaal/De Wereld Draait Door.

www.net5.nl

KRO’s Goedemorgen Nederland, elke
werkdag van 7.00 uur tot 9.00 uur bij de
KRO op Nederland 1.

Drinken helpt meer
dan crèmes.

Na tentamens wil
ik weer is lekker
van bil, wie belt?

sms ZIE EEFKE naar 7474 sms ZIE ELIANE naar 7474
sms ERICA naar 7474
sms CHICKS naar 7474
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sentator over zijn nieuwe uitdagingen.
Boomsma stapte afgelopen najaar
over van de Evangelische Omroep (EO)
naar de KRO. De presentator en de EO
gingen na een roerige periode uit elkaar omdat de twee hun werkwijze en
strategie niet langer met elkaar konden verenigen. Ook Boomsma’s pikante fotoshoot in de speciale uitgave
L’HOMO van het maandblad LINDA
zorgde binnen de EO voor veel reuring. Boomsma presenteerde sinds
2006 programma’s voor de EO, waaronder 40 Dagen zonder seks en Dit is de
dag op Radio 1.
Op maandag tot en met donderdag
zal het vertrouwde gezicht van Sven
Kockelman aan de televisieontbijttafel
van de KRO blijven verschijnen. Leo de
Later, die de ontbijtshow momenteel
op vrijdag presenteert, verdwijnt uit
beeld, maar blijft incidenteel als presentator verbonden aan het programma.

Is twee liter thee ook teveel voor jou? Kies dan
voor Green Tiger. Lekkere ijsthee met geconcentreerd groene-thee-extract, waardoor je aan
twee glazen per dag al voldoende hebt.

Green Tiger, groene thee die werkt!

www.rtl4.nl

www.rtl5.nl

www.rtl7.nl

RTL 4

RTL 5

RTL 7

16.50 De club van Sinterklaas & de jacht

17.35 The king of Queens.
18.00 Everybody loves Raymond.
18.30 The nanny.
19.00 Wie is de chef?
19.30 Over de kook.
20.00 Take me out.
20.30 Expeditie Robinson 2009.
21.35 Jensen!
22.35 Shock doc: De octopus man. Docu-

op het kasteel.
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 De Frogers: Helemaal Heppie!
21.30 Derek Ogilvie: The ghost whisperer.
22.30 Ik hou van Holland.
00.00 RTL
Nieuws.
00.10 RTL
Weer.
00.15 RTL
Boulevard.
01.10 Teleshop 4.

20.30

mentaire over Rudy, een man met vier
armen en drie benen. De afgelopen jaren leeft hij in armoede en wil hij een
normaal leven. Hij ondergaat onderzoeken en kijkt of het mogelijk is om geopereerd te worden.
23.30 Take me out.
00.00 The nanny.
00.30 Teleshop 5. Homeshopping waarin
diverse producten worden aangeboden.
Met om:.
00.31 Stoute meiden TV.
03.00 TV Club.
05.00 Car tracks.

NET 5

SBS 6

VERONICA

COMEDYCENTRAL

16.55 Will & Grace.
17.20 Gilmore girls.
18.15 Grey’s anatomy.
19.10 Private practice.
20.05 Samantha who?
20.30 Wedding daze. Amerikaanse Film-

16.45 According to Jim.
17.10 Little house on the Prairie.
18.00 De grote verhuizing.
19.00 Hart van Nederland - Vroege edi-

18.00 I am Weasel.
18.05 Sneak.
18.15 Spin city.
18.40 According to Jim.
19.10 Will & Grace.
19.35 Friends.
20.05 Two guys and a girl.
20.30 x Clear and present danger.

20.00 The Simpsons. Animatieserie over
de familie Simpson.
20.25 Family guy. Animatieserie waarin
de politiek incorrecte familie Griffin
steeds in onzinnige situaties terechtkomt.
20.55 South Park. Animatieserie waarin
een jonge vriendengroep uit het dorpje
South Park de meest bizarre dingen
meemaakt.
21.25 Malcolm in the middle. Amerikaanse Comedyserie. over Malcolm en zijn
chaotische familie.
22.15 That ’70s Show. Comedyserie over
het jaren ’70-bestaan van een groep
jongeren in het Amerikaanse Point Place.
23.05 Frasier. Amerikaanse Comedyserie. over het wel en wee van radiopsycholoog Frasier.
00.05 Yes, dear. Comedyserie over twee
totaal verschillende jonge gezinnen die
samen onder één dak wonen.

19.20 Shownieuws - Vroege editie.
20.00 Trauma centrum.
20.30 House.
21.30 Castle.
22.30 Hart van Nederland - Late editie.
22.45 Piets weerbericht.
22.50 Shownieuws - Late editie.
23.15 Video justice.
00.10 Into the
West.

02.00 Astro
TV.

02.30 Late
night.

22.30

De Centrale Huisartsenpost bij de
Avro. Ik ging er eens goed voor
zitten, want dat zou geinig worden: krijg je Sjors met een ingeklapte hersenschors, Tanja met
jeuk op plekken waar geen zalf
komt en Fons met z’n geslachtsdeel muurvast in de kruimeldief.
En dan zo’n arts-in-opleiding die
even gaat bellen met een chirurgassistent om te vragen wat die van
Fons’ blauwgeworden lid denkt.
Nou ja. Niks van dat alles. Weinig spectaculair zelfs, hoewel de
man met een pols-fixator - een
stukje Technisch Lego naar de
pols toe - waar flink wat rotzooi
uitkwam, mij wel even deed wegkijken. Maar de meesten waren
gewone mensen met gewone
klachten. En eigenlijk verbaasde
het me ook niet dat er niemand
kwam met een megagênant probleem waar ik ook niet met m’n
hoofd mee op televisie zou willen.
Toch is dat jammer, want eigenlijk hoop je dat je niet de enige
bent met rare pukkeltjes op gekke
plekjes, en dat je dan ook nog
zonder gezichtsverlies hoort hoe
je er weer af komt.
Dat gebrek aan bloedspuiten
daargelaten, ik moet toegeven (en
dit blijft tussen ons), ik heb wel
een zwak voor die dokters die zo
voor anderen zorgen. „Dit kan
wat gemeen voelen”, draaiend aan
een half afgebroken vingertje. Dat
heeft iets geruststellends waar ik
week van word. Ssst.

TE KOOP BIJ D E TUINEN, GEZOND & W EL ,
VITAMINSTORE EN WWW.VITAMINS .NL

www.veronica.nl

komedie van Michael Black uit 2006. Een
jaar na het overlijden van zijn vriendin,
vraagt Ted de voor hem onbekende Katie ten huwelijk. Katie laat er geen gras
over groeien, maar de nodige obstakels
moeten overwonnen worden.
22.25 Criminal intent.
23.15 Law & Order.
00.10 Medical detectives. Amerikaanse
Serie documentaires waarin medische
raadsels, ondefinieerbare doodsoorzaken en gruwelijke misdaden worden geanalyseerd aan de hand van forensisch
onderzoek.
00.40 Nachtprogrammering: Relax TV.
04.00 Hart van Nederland & Shownieuws.

Jeuk op rare plekken

PETER VAN DER PLOEG/MEDIACONTAINER.NL

www.sbs6.nl

tie.

De bankzitters

Amerikaanse Actiefilm uit 1994. Wanneer admiraal Greer ziek wordt, vervangt Jack Ryan hem als één van de
belangrijkste adviseurs van de president. Zijn eerste opdracht is het onderzoeken van de moord op een vriend van
de president.
23.15 x The Amityville horror. Amerikaanse Horrorfilm uit 2005. George en
Kathy Lutz verhuizen met hun kinderen
naar Amityville, New York, om in hun
droomhuis te gaan wonen. Het wordt
een regelrechte nachtmerrie als het
huis geterroriseerd wordt door geesten.

www.comedycentral.nl

16.40 RTL Z Nieuws.
18.00 De politie op je hielen!
18.55 Law & order.
19.50 De Pfaff’s.
20.30 x Twister. Amerikaanse Actiethriller van Jan de Bont uit 1996. Twee
wetenschappers willen elektronische
meetapparatuur in het hart van de tornado brengen. Dit kan echter alleen
door recht in haar dodelijke pad te gaan
staan.
22.45 x King Kong. Amerikaanse Avonturenfilm van John Guillermin uit 1976.
Een expeditie
die een verlaten tropisch eiland
verkent,
neemt een
gigantische
gorilla gevangen en neemt
hem mee.

20.30

www.mtv.nl

MTV
18.00 Room raiders.
18.30 The X-Effect.
19.00 America’s best dance crew.
20.00 Cribs.
20.30 From G’s to gents.
21.30 True life.
22.30 Pimp my ride UK.
23.00 Cribs.
23.30 MTV live: Slipknot.

www.tmf.nl

TMF
18.00 Freerunning.
18.30 De videotheek.
20.00 Your chart.
21.00 ... serveert.
21.30 License to liberty.
22.00 TMF Dance.
23.00 TMF Laat!
00.00 Midnight.

START KAARTVERKOOP ZATERDAG 28 NOVEMBER
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Carice blijft in de
penarie hangen
Carice van Houten is na haar buitenlandse
avonturen terug op vaderlandse bodem en
zit direct diep in de ellende. Terwijl de opnames voor De Gelukkige Huisvrouw – thematiek: jeugdtrauma, postnatale depressie
en de dood – in volle gang zijn, moet ze
ook de nodige tijd vrij maken om te praten
over Komt Een Vrouw Bij De Dokter – thematiek: kanker, vreemdgaan en de dood. „Ik
ben echt toe aan iets leuks.” DOOR MARIEKE KREMER

H

et maken van drama’s
slurpt energie, zegt
Van Houten. En om er
dan zo drie achter elkaar te doen – de Engelse film Black
Death, over een pestuitbraak in het
Engeland van de Middeleeuwen,
meegerekend – hakt er aardig in.
„Ik zou het fijn vinden als er een
normaler ritme in mijn werk kwam.
Nu is het weer even heel veel achter
elkaar. Soms ben ik het helemaal
zat, soms krijg ik juist energie van
het werk. Ik ben in elk geval wel toe
aan een leuke komedie.”
Dat Komt Een Vrouw Bij De Dokter
zwaar was om te doen, zal niemand
verbazen. Het personage dat Van
Houten speelt, krijgt immers een
ongelooflijke bak ellende over zich
heen: kanker, een echtgenoot die
zich ontpopt tot lamzak eerste klas
en uiteindelijk het nieuws dat ze
jong zal sterven. Vooral dat laatste
was eng: „Ik heb me altijd heel erg
om de dood heen gemanoeuvreerd,
ik heb altijd geprobeerd hem zoveel
mogelijk uit mijn leven te bannen.
Bovendien ben ik een beetje hypochondrisch aangelegd. Daarom had
ik het boek ook niet gelezen. Ik
dacht: moet ik als jonge vrouw nu
lezen over een andere jonge vrouw
die borstkanker krijgt? Wat heb ik
daaraan? Pas later begreep ik dat er
veel meer in het verhaal zat, dat het
gaat over angst, liefde en vluchtgedrag.”
Toen Van Houten de rol van Car-

men van Diepen accepteerde, moest ze
de confrontatie met de man met de
zeis toch aan. „Ik vond het niet prettig
om in het ziekenhuis te zijn. Vooral
niet om gefilmd te worden onder die
bestralingsapparatuur. Je ligt daar en
weet dat er morgen iemand op de tafel
belandt die echt kanker heeft. Aan de
andere kant voelde ik elke dag: ik ben
gezond, ik mag naar huis. Maar nee, ik
ben absoluut geen ziekenhuisfan. Het
gekke is, als je er toch aanmoet, dan
gaat het wel. Mijn vader is een tijdje

IK HEB ME
ALTIJD HEEL
ERG OM DE
DOOD HEEN
GEMANOEUVREERD

heel ziek geweest, toen moest ik elke
dag één of twee keer naar hem toe. En
snel ruik je die lucht niet meer, ben je
aan de omgeving gewend.”
En dan vereiste Komt Een Vrouw Bij
De Dokter nóg een sprong in het diepe:
Van Houten moest haar lot in handen
leggen van een nieuwbakken regisseur.
Eentje die niet direct bekendstaat om
zijn diepe liefde voor de cinema. „Ik
moet toegeven dat ik een groot vooroordeel had over Reinout. Ik kende die
hele jongen niet, maar dacht: ja hoor,
een soapacteur, wie ben jij nou, ga jij
nou ineens een film regisseren? Voor
ik een besluit nam, heb ik veel gesprekken met hem gevoerd, de kat uit
de boom gekeken, en vaak gedacht dat
hij een raar figuur en een brutaal mannetje was. Tegelijkertijd zat er iets in
de manier waarop hij over het project
praatte dat me enorm aantrok. Zijn
passie was erg aanstekelijk, en hij is
intelligent bovendien. Hij heeft eigenlijk wel iets weg van Paul Verhoeven.
Ze zijn allebei erg gedreven en eigenwijs – allebei lefgozers.”
Op de set vocht het tweetal aardig
wat af. „Dan moest ik voor een bepaald shot bijvoorbeeld mooi komen
aanlopen en zei ik: ’Ik kán niet mooi
lopen.’ Als hij dan aandrong,
schoot ik uit: ’Het lukt me niet!
Laat me maar gewoon een
junk spelen, dat kan ik veel
beter. Ik stop ermee! Dááág!’ Dat soort kleine ruzietjes. Vaak ging ik naar hem
toe en zag ik hem denken:
’O god, daar heb je die
vrouw weer!’ Toch voelde ik
wel dat ik alles kon zeggen. Ik
ben enorm strijdlustig geweest.”
Als de twee grote Nederlandse
producties er op zitten, gaat Van Houten aan de slag met Smoke and Ochre,
een Engelstalig drama van Paula van
der Oest over de Zuid-Afrikaanse dichter Ingrid Jonker. Tenminste, dat is de
bedoeling: „De opnames zijn al een
paar keer uitgesteld.” Over de vraag
hoe ze het vindt om weer met exvriend Sebastian Koch te spelen, die
aanvankelijk ook voor de film tekende,
hoeft ze nog niet na te denken: „Ik
weet helemaal niet of hij nog wel beschikbaar is.”
Zoals Smoke and Ochre Hollandse en
buitenlandse elementen combineert,

zo probeert Van Houten een
balans te vinden tussen het
goede van Nederland en het
goede dat ze van verre haalt.
„Een acteur wordt in het buitenland veel serieuzer genomen. In
Nederland moet het allemaal maar
uit de losse pols. Een plekje om je terug te trekken, dat hoort er niet bij. En
het liefst praat je uitgebreid met iedereen op de set. Er wordt van je geëist
dat je normaal doet. Tegelijkertijd is
dat ook weer de redding. Nu ik weer in
Nederland werk, merk ik hoe heerlijk
het is om weer de hele dag over seks
te kunnen praten. In de VS worden seksgrappen niet erg gewaardeerd, heb ik gemerkt.”
Het compromis: „Ik ben
erg van lang leve de lol.
Maar ik vraag nu toch
ook een eigen trailer.”
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Irritante held in film die barst
van zelfvertrouwen
De scepsis kan overboord
worden gegooid: tvproducent, presentator en voormalig acteur Reinout Oerlemans
kan óók films maken. Zijn debuut
Komt Een Vrouw Bij De
Dokter – dat roemruchte verhaal over
een man die zich
verliest in overspel als zijn
vrouw kanker
krijgt – overtuigt
veel fronten.
De eerste slimme stap
op die Oerlemans als regisseur
zette, was dat hij een ijzersterke cast
en crew aan zich bond. Met Carice
van Houten in de zware rol van bedrogen kankerpatiënte Carmen kon
hij niet de mist in gaan, terwijl
mooie jongen Barry Atsma warmte geeft aan het ellendige karakter van hoofdpersoon Stijn. De
sensuele Anna Drijver is bovendien prima op haar plek als
minnares Roos. Voeg daarbij
een vlot script en prachtig
camerawerk van Lennert Hillege, die eerder hoge ogen
gooide met Kan
Door Huid Heen,
en de basis staat
als een huis.
Oerlemans
is trouw gebleven aan
het snelle,
expliciete
karakter van
Kluuns gelijknamige
bestseller en
voegt er een extra schwung aan
toe. Amsterdam
zag er zelden zo
glamourous uit en de
heftige seksscènes –
gefilmd met een vrolijk
gebrek aan preutsheid,
maar zonder een zweem

Komt Een Vrouw
Bij De Dokter
Drama
Met: Carice van
Houten, Barry Atsma,
Anna Drijver

★★★★✩

van vulgariteit – doen je onmiddellijk
geloven in de intensiteit van de verhouding tussen Stijn en Carmen en
Stijn en Roos. Het contrast met de
wereld van de kanker – even onverbloemd verbeeld – doet gepast rauw
aan.
Soms gaat Oerlemans wel een
beetje over de top. Als Stijn na een typerende eruptie van zelfmedelijden
stampend huis en vrouw verlaat, bijvoorbeeld, en in een nachtclub op
een videoscherm zijn dochter ziet
verschijnen die hem beschuldigend
toespreekt. Gelukkig zijn dergelijke
momenten schaars en wordt de grens
tussen drama en onvervalste tranentrekkerij niet vaak overschreden.
En dan is er het karakter van de
hoofdpersoon nog. Natuurlijk, de
kwestie of Kluun – pardon, Stijn – nu
al dan niet een klootzak is, is inmiddels bijna even uitgebreid bediscussieerd als de vraag of Oranje kans
maakt op de wereldtitel. Zonder dat
dubbelzinnige, moeilijke figuur was
er overigens sowieso geen verhaal geweest: dan was Carmens sterven sim-

pelweg een ware woensdagavondfilm
geworden. En toch blijft het schuren.
Niet dát Stijn een rotzak is – er zijn

honderden prachtige films gemaakt
met rotzakken als hoofdpersoon –
maar dat de kijker door de strot krijgt

geduwd dat hij eigenlijk een tragische held is. Eerst omdat het zo
erg voor hém is dat zijn vrouw kanker heeft, daarna omdat hij op de
valreep thuiskomt en sorry zegt. In
de film wordt die laatste sprong
bovendien erg snel gemaakt, waardoor de impact van de treurige finale kleiner is.
En of je nu wilt oordelen over escapades van Stijn of niet, hoe je
ook denkt over vreemdgaan in tijden van kanker; deze verfilming is
geslaagd. Oerlemans heeft flair,
haalt het beste uit zijn acteurs en
leverde een debuut af dat barst van
het zelfvertrouwen. (M.K.)
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John Rabe, Duitse
redder in een
vergeten bloedbad
Onbekend in Duitsland, onbespreekbaar
in Japan en nog altijd een gevoelig onderwerp in China. Regisseur Florian Gallenberger had zijn handen vol aan zijn film
over de Duitse held John Rabe, redder van
200.000 Chinezen in de bloedige oorlog
met Japan. DOOR GUIDO VERBURG

R

egisseur Florian
Gallenberger komt
er meteen maar eerlijk voor uit: voordat
hij aan John Rabe begon, had hij ook
nog nooit van deze Duitse oorlogsheld gehoord. Een bevriende producer attendeerde hem een paar jaar
geleden voor het eerst op de man die
in 1937 honderdduizenden Chinezen
redde van het Japanse oorlogsgeweld. „Ik ben geen historicus, maar
ik ben ook geen totale idioot. Het is
toch raar dat ik als Duitser die naam
nooit eerder gehoord had. Juist dat
onbekende trok me aan. Ik hou ervan om voor mijn films een onderwerp helemaal uit te moeten pluizen.”
En dus toog Gallenberger naar
China, naar Nanking, waar de oorspronkelijke Rabe in de jaren dertig

baas was van de plaatselijke afdeling
van Siemens. Als Duitslands bondgenoot Japan daar op brute wijze aanvalt,
wordt Rabe hoofd van een veiligheidszone om de burgerbevolking te beschermen. Hoewel hij later doorgaans
als ’goede nazi’ wordt omschreven,
valt het volgens Gallenberger wel mee
met dat nazigehalte. „Rabe was wel lid
van de nazipartij, maar tegelijk al dertig jaar weg uit Duitsland. Hij was
nooit in het Duitsland van Hitler geweest. Hij was meer van de oude stempel, naïef en loyaal aan wie er dan ook
aan de macht is. Wat hem zo interessant maakt, is dat hij die trouw overboord zet op het moment dat hij met
onrechtvaardigheid geconfronteerd
wordt.”
Uiteindelijk vonden 200.000 burgers
onderdak in zijn veilige zone; in China
wordt Rabe nog altijd als held vereerd.
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Gallenberger had dan ook verwacht
dat hij en zijn filmcrew met open armen ontvangen zouden worden, maar
dat viel tegen. „Het bloedbad van Nanking is nog altijd een gevoelig onderwerp. Ten eerste omdat Japan tegenwoordig de belangrijkste handelspartner van China is, en die willen ze liever
niet voor het hoofd stoten. Daar komt
bij dat China zichzelf liever als sterke,
krachtige natie profileert, terwijl het in
dit verhaal de buitenlanders zijn die de
weerloze Chinezen helpen. We hebben
dan ook flink moeten lobbyen om ons
project voor elkaar te krijgen. Tegelijk
met ons maakte een Chinese crew toevallig een film over hetzelfde onderwerp. Daarin zijn alle buitenlanders
idioten en hebben ze Chinese assistenten die feitelijk alles regelen. Tja, moderne propaganda.”
Vergelijkbare problemen deden zich
voor met Japan, waar de film niet in de
bioscoop komt. Daar wordt de bloedige aanval op Nanking, met honderdduizenden burgerdoden, nog altijd
ontkend. „Zeker 80 procent van de Japanse acteurs die we benaderden, weigerden zodra ze hoorden waar het over
ging. En onze Chinese hoofdrolspeelster Jingchu Zhan verloor haar contract
met een Japans cosmeticamerk vanwege deze rol. ’Ik deed het voor China’,
zei ze daar zelf over. Eén distributeur
uit Japan wilde de film wel uitbrengen,
mits we de scènes met de kwaadaardige keizerlijke prins eruit zouden knippen. Dat alle logica daarmee zou verdwijnen, maakte kennelijk niets uit.”
Een groot verschil met Duitsland,
waar het oorlogsverleden juist een belangrijk onderwerp voor filmmakers is,
net als recentere historische gebeurtenissen als de communistische jaren en
de terreur van de R.A.F. Het leverde
vooral de laatste jaren mooie en succesvolle films op als Der Untergang, Das
Leben der Anderen en Goodbye, Lenin. „De
laatste vijf jaar zijn voor de Duitse film
de beste ooit. Er zijn een paar filmscholen bijgekomen, dus meer goed
getrainde regisseurs, plus een aantal
slimme belastingvoordeeltjes voor grote filmproducties. Veel daarvan gaan
over het recente verleden – inderdaad,

vooral over de oorlog. Dat vind ik prima, al zie je laatste jaren allerlei films
komen waarin vooral de Duitse slachtofferrol benadrukt wordt. Dat gaat me
wat te ver, je moet de geschiedenis wel
in zijn context blijven zien. En ’slachtoffer’ was nou niet bepaald de voornaamste rol van Duitsland in
de oorlog.”
Het roept de vraag
op hoe Gallenberger
aankijkt tegen die
volkomen ongenuanceerde, totaal uit zijn context getrokken
oorlogsfilm
van Quentin
Tarantino: Inglourious Basterds. Hij moet
alvast lachen
om de suggestie dat
Brad Pitts
personage
ook een hakenkruis in
het voorhoofd van
John Rabe
zou hebben
gekerfd;
een nazi is
nu eenmaal
een nazi. „Ik
wil er verder
niet al te veel
slechts over zeggen,
want Daniel Bruhl zit ook in
mijn film en die doet het goed. De
openingsscène is trouwens geweldig,
en er zitten meer sterke momenten
in. Maar alle stukken met Brad Pitt
zijn nep, smakeloos en idioot. En ik
had geen idee wat ik er nou bij
moest voelen. Wat is het standpunt
van de film? Moet ik blij zijn als ze
Hitler aan het eind met kogels doorzeven, iets wat natuurlijk niet echt gebeurd is? In Duitsland is de film lyrisch
ontvangen, en bij mij in de zaal zat iedereen te juichen en maakten ze er een
feestje van. Ik vond het onderwerp
daar toch nog wat te serieus voor.”

Moore’s methode lijdt aan
Capitalism, a Love
Story
Documentaire
Regie: Michael Moore
★★✩✩✩
DOOR WILLEM SCHOUTEN
Michael Moore heeft wonderen verricht
voor de documentaire. Bowling For Columbine en Fahrenheit 9/11 behoren tot
de best bekeken docu’s aller tijden en
Sicko, zijn aanklacht tegen het Amerikaanse systeem van ziektekostenverzekeringen, is er mede de oorzaak van
dat dit systeem een facelift krijgt. Capitalism, A Love Story zou je de culminatie van Moore’s levenswerk kunnen
noemen, maar is hij weer zo effectief ?
Al sinds zijn debuutfilm Roger &

Me, waarin Moore de handschoen opneemt tegen de toenmalige topman van
General Motors, is de filmmaker bezig
met een kruistocht tegen de uitwassen
van het kapitalisme. Twee decennia geleden stond de automaker symbool
voor die misstanden, dit keer moet het
hele systeem op de schop. En het moet
gezegd: midden in de door megalomane bankiers veroorzaakte kredietcrisis
is Moore niet de enige die dat gevoel
wel eens bekruipt.
De activistische filmmaker heeft de
wind mee, toch haalt Capitalism, A
Love Story zelden het niveau van eerdere successen. Ja, er zijn interessante
momenten. Kinderen blijken onder valse voorwendselen naar een commercieel gerunde jeugdgevangenis gestuurd
door corrupte rechters en investeerders
die daarmee miljoenen verdienden. En

een familie die de hypotheek niet kan
betalen blijkt door de bank gedwongen
voor een luttel bedrag hun eigen huis
te strippen voordat ze van hun eigendom af worden getrapt.
Dit soort stinkende zaakjes zijn
Moore’s core business, maar als hij de
grote jongens op Wall Street aan wil
pakken, is hij minder indrukwekkend.
Niet alleen komt hij geen enkel bankgebouw werkelijk in, hij spreekt ook
nog eens niet één van de hoofdrolspelers in het kredietcrisisdrama zelf. Een
onbekende ex-employee probeert uit te
leggen wat een derivaataandeel is. En
als dat niet lukt, vertelt hij dat het ook
niet de bedoeling is dat iemand het
snapt. Juist op die manier konden bonusslurpers op Wall Street iedereen
steeds appelen voor citroenen verkopen.
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Schuilen onder een hakenkruis

John Rabe
Oorlogsdrama
Met Ulrich Tukur, Steve
Buscemi
★★★★✩
Op het eerste gezicht is John Rabe een onwaarschijnlijke mensenredder. Hij is al bijna
dertig jaar de baas van de Chinese afdeling
van het Duitse Siemens, kleineert daar zijn
arbeiders met racistische vooroordelen en
heeft ze nota bene de Hitlergroet leren
brengen. Het is 1937, de Tweede Wereldoorlog is nog niet begonnen, maar het Japanse
leger houdt alvast ongenadig huis in het
oosten van China. Zijn standplaats Nanking

staat op het punt te worden aangevallen,
maar Rabe (Ulrich Tukur) schrijft in zijn
dagboek dat hij denkt dat het allemaal wel
mee zal vallen. Japan, da’s toch een bondgenoot van Duitsland?
De dagboeken van de echte Rabe vormen de basis voor het waargebeurde verhaal van deze ’goede nazi’, in Europa vrijwel
vergeten maar in China nog altijd een held.
Zodra de Japanse bommenwerpers de aanval inzetten, slaat de rechtlijnige Duitser namelijk om als een blad aan een boom. In
een briljante ingeving redt hij zijn arbeiders
door ze te laten schuilen onder een kolossale nazivlag. Het is een sterk beeld; tientallen Chinezen die zich met een groot hakenkruis beschermen tegen het geweld van die
ándere fascistische grootmacht uit de oorlog. De Japanners erkennen de vlag van hun
bondgenoot en druipen tijdelijk af. Rabe is
de held van de internationale gemeenschap
in Nanking en accepteert met enige tegenzin een post als hoofd van een neutrale zone waar de burgerbevolking veilig moet zijn
voor het oorlogsgeweld.
Dat lukt natuurlijk maar half; de film John
Rabe gaat niet alleen over die vergeten
held, maar ook over een gruwelijke, onderbelichte episode uit de opmaat van de
Tweede Wereldoorlog. In de zogenaamde
’verkrachtig van Nanking’ joegen de Japanners zonder blikken of blozen een paar honderd duizend Chinezen over de kling, van
weerloze, vastgebonden krijgsgevangenen
tot willekeurige burgers. Zonder de inspan-

ningen van Rabe en zijn bondgenoten – onder wie een uitstekende Steve Buscemi als
cynische Amerikaanse dokter Robert Wilson – waren dat er nog heel wat meer geweest.
Rabe zelf worstelt ondertussen met allerlei dilemma’s die bij zijn nieuwe rol als
oorlogsheld horen. Wat te doen met de Chinese soldaten die in zijn zone willen schuilen? Hoeveel mensen kun je eigenlijk kwijt
op die paar vierkante kilometer, voordat
het onverantwoord wordt? Hoe moet je
verstandig onderhandelen met Japanners
die net je chauffeur onthoofd hebben? En

waarom reageert Hitler toch niet op zijn
dringende verzoek om hulp?
Die combinatie van menselijke vraagstukken en keiharde oorlogsmisdaden is
op zichzelf al krachtig genoeg. Het is eigenlijk jammer dat regisseur Florian Gallenberger het drama soms wat al te nadrukkelijk aan wil zetten met gekunstelde
dialogen en meeslepende muziek. John
Rabe heeft dat soort Hollywood-achtige
filmtrucs helemaal niet nodig, maar blijft
tussen de aanzwellende violen door gelukkig wel een indrukwekkend verhaal.

(G.V.)
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metaalmoeheid

Dat zal allemaal zo zijn, maar het
brengt Moore niet dichter bij zijn doel:
het hard maken van zijn stelling dat het
kapitalisme zelf de bron van alle kwaad

oi
Ook een m!o
o
kerstkad

is. Niemand die hij spreekt gelooft dat
ook werkelijk. Zelfs zijn eigen vader,
met wie hij diens platgegooide fabriek
bezoekt, en een acteur/econoom met

wie om onduidelijke redenen een winkel wordt bezocht, krijgen dat niet uit
hun strot.
Wellicht is het voornaamste probleem dat de tegenstander zo’n ongrijpbaar fenomeen is. Moore had bij
zijn grootste successen steeds een ideale kop van jut voor handen, genaamd
George W. Bush. Nu is die vervangen
door een alom gevierde democraat.
Voor een complottheorie rond de redding van de banken door het congres
wordt niet voor niks Bush nog een keer
opgevoerd. Maar iedereen weet dat juist
Obama zijn verkiezingscampagne stil
zette, om te redden wat er te redden
viel. Die operatie neerzetten als een
coup d’état, waarbij het laatste restje
democratie in de VS verkwanseld werd
aan bankbonzen, is moeilijk te slikken.
Zelfs voor Moore’s grootste fans.
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Actie is geldig t/m 05-12-2009. Vraag de verkoper naar de voorwaarden. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
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Simpele spookhuisfilm

jaagt stuipen op het lijf
Paranormal Activity
Horror
Met: Katie Featherston,
Micah Sloat
★★★★✩
Voor een doodenge film zijn torenhoge budgetten of ingenieuze special effects helemaal niet nodig. Regisseur Oren Peli bewijst, tien jaar
na het vergelijkbare The Blair Witch
Project, met Paranormal Activity dat
een goed idee, twee acteurs en een
camera volstaan.
Peli, die met Paranormal Activity
zijn debuut maakt, heeft twee dingen goed begrepen: mensen zijn
bang voor wat zich in het donker
kan verschuilen en mensen zijn
nieuwsgierig. Hij weet bovendien
dat angst zelf vaak verschrikkelijker
is dan de vorm die eraan gegeven
wordt. Zoals de uitdrukking wil:

een mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest.
En lijden aan angst, dat is precies
wat hoofdpersonen Katie (Katie Featherston) en Micah (Micah Sloat)
doen. Dit stel, zo’n lekker alledaags
koppel met wie iedereen zich kan
identificeren, hoort ’s nachts vaak rare geluiden, waardoor Micah besluit
een camera in de slaapkamer te installeren. Hij ziet het aanvankelijk
vooral als grap: ze zullen die klopgeest eens fijn op heterdaad betrappen. Katie wil die camera eigenlijk
niet in huis. Zij lag als kind al vaak
wakker van onverklaarbare geluiden
en zag soms zelfs een zwarte schaduw aan haar bed staan. Haar wens
Micah tegemoet te komen in zijn
nieuwsgierigheid is echter sterker
dan haar intuïtie, die zegt dat zo’n
apparaat een ongenode gast alleen
maar zal aanmoedigen.
Stom, stom, stom, want dat is precies wat er gebeurt. Terwijl Katie en

MOJO CONCERTS PRESENTEERT

DÉ TICKET SITE VAN NEDERLAND
KAARTVERKOOP START MORGEN OM 10.00 UUR VIA
WWW.LIVENATION.NL

KISS

“SONIC BOOM OVER EUROPE:
FROM THE BEGINNING TO THE BOOM TOUR”
18 jun | GelreDome - Arnhem

KAARTVERKOOP START A.S. ZATERDAG OM 10.00 UUR VIA
WWW.LIVENATION.NL

MUSE
+ support act
19 jun | Goffertpark - Nijmegen
RANDY
NEWMAN
11 mei | Het Concertgebouw - Amsterdam

www.concertgebouw.nl

12 mei | Muziekcentrum Frits Philips - Eindhoven
15 mei | De Oosterpoort - Groningen

STEREOPHONICS

“KEEP CALM AND CARRY ON” + support act
06 feb | Heineken Music Hall - Amsterdam

VOOR ALLE OVERIGE CONCERTEN, KIJK OP

Micah zo heel kwetsbaar liggen te
snurken, zien we hoe hun slaapkamerdeur met een schok half dicht
gaat, en daarna weer in de oorspronkelijke stand terugveert. Vanaf dat
moment krijgt elke nacht een klein
beetje meer gruwel, terwijl Katie en
Micah langzaam maar zeker hun verstand verliezen door slaapgebrek en
angst. De kijker wordt ondertussen
even onverbiddelijk meegezogen door
hun vrees voor wat komen gaat.

FilmTop10

Het idee van een huis waar het
spookt is natuurlijk zo oud als de weg
naar Rome, maar Peli is uiterst effectief in de manier waarop hij zijn publiek de stuipen op het lijf jaagt. Dat
komt vooral door de slimme manier
waarop hij de spanning opvoert, en
de onmogelijkheid voor het stel om te
ontsnappen aan hun lot: de demon,
zo leren we, heeft zich gehecht aan
Katie, en vluchten heeft dus geen enkele zin.
Vooral in de VS is rond Paranormal
Activity een internethype ontstaan die
– net als het idee van een stel amateurs dat een onzichtbaar kwaad op
video probeert vast te leggen – doet

denken aan die rond The Blair Witch
Project. En net als die film is Peli’s
debuut extreem winstgevend: het
kostte 15.000 dollar om hem te maken en het leverde al 106 miljoen
dollar op. Nog een overeenkomst:
eveneens als voor die gruweltocht
door de bossen is voor dit spookverhaal de hype gerechtvaardigd.
Een opbollend laken en twee wazige voetafdrukken op de vloer wekken hier minstens evenveel angst
als welke willekeurige gek met een
motorzaag ook. In een tijd waarin
de meeste horrorfilms het moeten
hebben van bloederig gemartel, is
dat best fijn. (M.K)

1 (1) 2012
2 (-) THE TWILIGHT SAGA: NEW
MOON
3 (3) TERUG NAAR DE KUST
4 (5) SINTERKLAAS EN DE VERDWENEN PAKJESBOOT
5 (2) THIS IS IT
6 (-) A CHRISTMAS CAROL
7 (-) COUPLES RETREAT
8 (4) UP
9 (6) DE STORM
10 (8) ZONDER PARDON

Filmvraag
De prijsvraag van deze week gaat
over de volgende dialoog:
X: What did I say? Y: You called his
niece a whore. Z: A very cheap one.
Y: She’s seven.
De vragen zijn: wie zijn X, Y, en Z,
in welke film spreken zijn deze
woorden uit en wat is de connectie
met een van de premières van deze
week? Antwoorden naar prijsvraag@spitsnieuws.nl met vermelding van naam en adres. Drie winnaars krijgen ieder twee Nationale
Bioscoopbonnen thuisgestuurd.
Dan de antwoorden van vorige
week. Het citaat werd uitgesproken
door Donald Sutherland in Oliver
Stone’s drama JFK. Gary Oldman
had de rol van Lee Harvey Oswald
in die film, en speelt première van
vorige week A Christmas Carol de
rol van Bob Cratchit. De bonnen
gaan naar: Soenita Boedhoe uit Zoetermeer, Martijn Bron uit Purmerend en Petra Amerika uit Hoogeveen.

ZATERDAG 19 JUNI 2010
GOFFERTPARK - NIJMEGEN
KAARTVERKOOP START A.S. ZATERDAG OM 10.00 UUR
VIA
ENTREE: f 49 (EXCL. SERVICEKOSTEN).
REGEL JE GEORGANISEERDE BUSVERVOER
VIA WWW.TRIPTICKET.NL
THE RESISTANCE
NU VERKRIJGBAAR!

Productie: Mojo Concerts i.s.m. LOC7000

WWW.MUSE.MU
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Dansen voor tolerantie
De eerste dag
van december
staat wereldwijd
in het teken van
de strijd tegen
aids tijdens Wereld Aids Dag.
Nog steeds raakt
de aids-epidemie
miljoenen mensen over de hele
wereld. Elke
twaalf seconden
komt er een hivinfectie bij. Maar
ondanks de serieuze ondertoon van
deze dag, is er ook
ruimte voor een
feestje in Amsterdam: Lovedance.
DOOR LIESBETH STROBBE
Het is een treurig
gegeven dat de aidsproblematiek nog
steeds in grote mate
aanwezig is. En helaas staan te weinig mensen daar bij stil”, zegt Peter
van Vught van Stichting Lovedance.
„Vandaar dat een aantal mensen uit
het nachtleven en de gayscene de
koppen bij elkaar heeft gestoken om
te kijken hoe ze een steentje konden
bijdragen aan deze dag. In 2004 is
daar de Stichting Lovedance uit
voortgekomen.”
Elk jaar organiseert de stichting
een feest om mensen bewust te maken. „Zo’n feest is een mooie manier
om awareness te creëren onder de
bezoekers. Iedereen werkt belangeloos aan de avond mee. Van dj’s tot
de host. Er wordt uiteraard gecollecteerd en informatie verstrekt.” Maar
de boodschap reikt verder dan dat,
zo vertelt Van Vught. „We willen
meer tolerantie, ook in het nachtleven. Tolerantie niet alleen ten opzichte van mensen die met hiv be-

smet zijn of aids hebben, maar ook
tolerantie voor iedereen die anders
is. Nog steeds kunnen bijvoorbeeld
travestieten niet normaal in Amsterdam over straat lopen. Sommige verkleden zich zelfs later in de club,
omdat ze niet zo op de fiets willen
springen. Bang voor het commentaar
dat volgt op straat. Dat kan niet. Zeker niet in een stad als Amsterdam.
Iedereen moet zichzelf kunnen zijn.
Tijdens Lovedance kan dat. Iedereen
accepteert elkaar en bouwt samen
een feestje.”
En die goede sfeer blijft hangen bij
bezoekers, want het event breidt uit.
Naast thuishaven Paradiso doen ook
dj-cafe TWSTD, De Balie en club
Church mee. Van Vught: „We zouden
graag zien dat Lovedance uitgroeit
tot een begrip op een december in de
stad Amsterdam. Met meer locaties

kunnen we nog meer verschillende
mensen bereiken en aandacht vragen
voor de problematiek op een gezellige manier. Afgelopen jaren was de
insteek behoorlijk gayminded. Dat is

IEDEREEN
ACCEPTEERT
ELKAAR EN
BOUWT SAMEN
EEN FEESTJE

nog steeds zo, maar we willen het
graag breder maken. Want aids
komt nu eenmaal niet alleen in de
gayscene voor, maar kan iedereen
treffen.”

Lovedance vindt plaats op dinsdag 1 december in Paradiso, TWSTD,
Club Church en De Balie met o.a. Joost van Bellen, Jocelyn Brown,
Terry Toner, Michel de Hey e.a. Check www.lovedance.nl voor meer info.
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Sander Dikhoff

Shock
U bent getuige van een ernstig ongeval. Of u
verneemt dat uw naaste iets vreselijks is aangedaan. Kunt u dan van de veroorzaker smartengeld eisen?
Twee rechtszaken. Vier personen worden door
een man achtervolgd. De achtervolgde auto rijdt tegen een boom en drie personen overlijden. De achtervolger wordt veroordeeld voor doodslag. De familieleden van de overledenen zien het autowrak
met de slachtoffers niet, maar worden uiteraard
wel ingelicht. Zij claimen smartengeld wegens
geestelijk letsel na dat afschuwelijke bericht. De

Op de pagina Reply2All krijgt
de lezer elke dag de ruimte.
Brieven en foto’s met reacties,
opmerkingen of nieuws kunnen
worden gestuurd naar
reply2all@spitsnieuws.nl, of
naar Sp!ts, postbus 2620,
1000 CP Amsterdam o.v.v.
Reply2All.

rechter wijst het af. Dan het Taxibus arrest. Wat
was het geval. Een taxibus rijdt over een kind heen.
Moeder ziet haar kind liggen, verbrijzeld hoofd,
open schedel, dood. Aan moeder wordt wel smartengeld toegewezen. Het belangrijkste verschil met
de vorige zaak is dat de moeder het slachtoffer in
die gruwelijke toestand heeft gezien. In de praktijk
wordt smartengeld toegewezen als aan de volgende
voorwaarden wordt voldaan: 1. directe confrontatie
met ernstig ongeval 2. hevige schok 3. geestelijk
letsel 4. schuld bij de veroorzaker. De Hoge Raad
overwoog dat een hevige emotionele schok gevolgd
door geestelijk letsel vooral optreedt als er een nauwe affectieve relatie bestaat tussen het slachtoffer
en degene die het ongeval waarneemt. Maar dat
hoeft niet per se. Ook omstanders kunnen zó geschokt zijn en getraumatiseerd raken dat ze, ook al
hebben ze geen nauwe band met het slachtoffer,

toch in aanmerking komen voor smartengeld.
Meestal wordt een vordering van niet- familie echter afgewezen. Bijvoorbeeld ingeval van omstanders bij de dodenrit van Karst T. Wat vindt u ervan?
Enige tijd geleden werd bij mij om de hoek een
jongetje van 12 dodelijk geraakt door een onoplettende vrachtautochauffeur. Ik hoorde dat een passerende mevrouw het jongetje over zijn hoofd aaide
en troostte, terwijl hij zacht huilend weggleed. Die
mevrouw kende het jongetje niet, maar o god, het
zal haar hoofd en hart nooit meer verlaten.

Sander Dikhoff is partner bij Bousie
advocaten, het grootste in media en
entertainment gespecialiseerde
advocatenkantoor in Nederland.

Ook een HotShot gemaakt? Mail ’m naar reply2all@spitsnieuws.nl. Alle ingezonden foto’s worden eigendom van Sp!ts. Door het insturen garandeert U Sp!ts eigenaar van dat materiaal te zijn, over alle auteursrechten te beschikken en vrijwaart U Sp!ts van iedere aanspraak van derden.

Omgeving zet aan
tot ongezond eten
Elke dag een uur verplicht beweging
aan kinderen en scholieren opleggen en gezond eten aanbieden in de
schoolkantines, zijn prima plannen
om overgewicht van jongs af aan te
voorkomen. Wel vraag ik me hierbij
af of dit voldoende effect heeft. Is
het niet verstandiger om ouders van
peuters voor te lichten over de ernstige gevolgen van overgewicht? Ten
tweede: de ongezonde hap is overal
voorhanden en goedkoper dan gezondere alternatieven. Wellicht
moet de obesogene omgeving eerst
worden aangepakt, wil men overgewicht beter bestrijden.
K. M. CHEUNG, GRONINGEN

Kalf werd geslacht
met een kukhri
In de Sp!ts van gisteren staat op
bladzijde 10 een foto van een man
die een kalf gaat slachten. In de
tekst staat vermeld dat hij dit met
een machete gaat doen. Dit klopt
niet, want het getoonde wapen is
een kukhri.
CEES VAN LEEUWEN, VLISSINGEN

Elco Brinkman is
al tijdje uit politiek
In de Sp!ts van gisteren stond op pagina 3 het artikel ’PVV: Defensiegeld voor meer politie’. Daarin
wordt de naam genoemd van Kamerlid Elco Brinkman, maar volgens mij is deze meneer reeds lang
uit de politiek. Volgens mij moet dit
Hero Brinkman zijn.
GERARD BOVENBERG

HotShot: Prachtige herfst in NH
JULIANADORP – Het is bijna niet te geloven, maar Julianadorp (Noord-Holland) was even gevrijwaard van bar herfstweer,
in ieder geval toen HotShotmaker Margreet Alders er was. „Mooi zijn ze hè”, constateerde ze bij het zien deze knotwilgen.

RE: leeftijdsgrens alcohol onzin
Ik ben het eens met mevrouw Drost:
het verhogen van de leeftijdsgrens zou
nutteloos zijn. Toch houd ik er een andere mening op na wat betreft de motivatie van pubers om zich lam te zuipen. Het gaat er niet om het compleet
lam worden, of om ’cool’ te lijken.
Puber zijn is ingewikkeld, zoals we
ons allemaal waarschijnlijk herinneren. Je bent geen kind meer, maar ook

nog niet volwassen. Alles is opeens anders. Je bent een eigen wil aan het ontwikkelen, maar ouders gaan hier toch
vaak niet in mee. Aan alles worden restricties verbonden, dus zoek je als puber naar iedere mogelijke manier om je
tegen het ouderlijk gezag te verzetten.
Alcohol is hier een manier bij uitstek
voor, aangezien dit een van de grootste
taboes is in een ouder-kindrelatie.
Ik vind het een veel beter plan dat
ouders alcohol minder als een taboe
gaan beschouwen. Laat een kind een
keer een slokje bier proeven. Maak het
bespreekbaar. Dit werkt veel beter dan
het kind op de harde manier te laten
leren dat overmatig gebruik slecht is.
TOM GROOT

Stedenstunt Londen
Laagste prijzen ooit! .
oond
Nog nooit eerder vert

4-daagse busreis Levendig Londen
Voordeliger dan ooit door lage koers Engelse pond!
Incl. 3 nachten, vervoer per Oad-touringcar en stadsrondrit.
Vertrek do. 10 of 17 dec. en 14, 21 of 28 jan.
Reisnummer OTLO08

2 gratis
bioscoopkaartjes!
Samsung C5130 Prepaid
•

1.3 megapixel(video)camera

•

Bluetooth 2.0

•

Radio/MP3 speler

Maak kans op
2 kaarten
voor de exclusieve
bioscoopavond in
Tuschinski!

slechts

159

99,95 - 10,- inruil

89,95
Inclusief max. 15,- beltegoed

Prijs is p.p. (2 pers. bezetting) incl. vervoer per Oad-touringcar,
treinreis Calais – Folkstone door Eurotunnel, 3 nachten o.b.v.
logies & ontbijt en stadsrondrit o.l.v. Nederlandssprekende
gids. Excl. calamiteitenfonds en reserveringskosten.

25% extra beltegoed bij iedere
opwaardering vanaf 20,-

Kijk voor meer informatie of de dichtstbijzijnde winkel op www.phonehouse.nl

www.oad.nl/busreizen • 0900-8482
(0,15pm) of ga naar een van de 220 Globe Reisburo’s
Actie is geldig t/m 05-12-2009. Vraag de verkoper naar de voorwaarden. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
Inruil: lever je oude nog werkende telefoon in en ontvang 10,- extra korting! Voor prepaid geldt max. 1 per persoon.

Geef een weekendje Parijs cadeau.
Giveanight is de nieuwe hotel cadeaukaart. Goed voor 30.000 hotels, zonder verplicht dineren of andere
rare voorwaarden. Ben je op zoek naar een origineel cadeau? Bestel hem dan nu op www.giveanight.nl.
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De Aconcagua. FOTO: EPA

Op weg naar de derde top
Twee jaar geleden beklommen Burgo Jansen en Guy Weski de Elbrus
in Rusland. Vorig jaar was de Kilimanjaro aan de beurt. Momenteel
staan ze aan de voet van de Aconcagua in Argentinië. Het is de derde
berg in een serie van zeven die ze willen beklimmen. DOOR NOL DE VRIES
AMSTERDAM – Ze hebben elkaar le-

ren kennen tijdens hun studententijd.
De een is inmiddels afgestudeerd advocaat, de ander basisarts en klaar voor
zijn specialisatie. Twee vrienden die hetzelfde nastreven. Guy Weski en Burgo
Jansen hebben zich ten doel gesteld op
alle zeven continenten op de aardbol de
hoogste berg te beklimmen en vervolgens deels skiënd en snowboardend
weer af te dalen. De Elbrus (Europa) en
Kilimanjaro (Afrika) hebben ze al gehad. Over twee weken mogen ze ook
Zuid-Amerika afstrepen.
Was de Elbrus in 2007 nog ‘een incident’, bijna voortgekomen uit de gedachte ‘laten we eens iets geks doen’, de
beklimming van de Russische gigant
smaakte naar meer. Inmiddels heeft de
uitdaging om de zogeheten ‘7 summits’
te voltooien serieuze vormen aangenomen. Met de beklimming van de Aconcagua deze dagen, bestijgen ze tevens de

op een na hoogste berg van de wereld.
Burgo Jansen: ,,De Himalaya is de hoogste, maar eigenlijk is dat een berggebied
met meerdere uitschieters zoals de
Mount Everest van 8848 meter en de
Kanchenjunga van 8586 meter. Wij wilden toch iets meer doen en dus besloten
we de hoogste berg per continent te beklimmen. Overigens zijn we daar niet
uniek. Er zijn meerdere mensen die deze
uitdaging aangaan. Er is zelfs een speciale website, 7summits.com, over deze
zeven reuzen.’’
Na wat opstapjes gisteren, wordt vandaag op iets meer dan 3000 meter hoogte begonnen aan de daadwerkelijke beklimming van de Aconcagua in Argentinië. Om precies te zijn een klim van
6969 meter, al lopen de meningen hierover soms wel enkele tientallen meters
uiteen. Het is maar net welke website je
er op naslaat of wie je er over spreekt. Na
de Elbrus (5642 meter) en de Kilimanja-

ro (5892 meter) is het voor de twee Nederlandse avonturiers wel de hoogste tot
dusver. ,,We willen er ongeveer veertien
dagen over doen’’, zegt Guy Weski, de
advocaat van de twee. ,,Maar dan moet
alles wel volgens plan verlopen. Het
kan, met heel veel geluk en als alles echt
meezit, zelfs in elf dagen.’’
Niet alleen is de Aconcagua een van
de hoogste bergen - het is in ieder geval
de hoogste berg van het zuidelijk halfrond - in deze serie van zeven, de ZuidAmerikaanse bergmassa is tevens een
van de lastigste om te beklimmen. De
weersomstandigheden zijn regelmatig
bar en boos. ,,De temperaturen liggen
onder nul, ver onder nul’’, verklaart
Weski. ,,De slaapzakken zijn gegarandeerd geschikt tot een temperatuur van
min veertig graden. En elke avond sla je
een stuk lager dan je bent gekomen het
kamp op voor de overnachting.’’ Het
principe van twee stappen omhoog, een

Guy Weski (links) en Burgo Jansen, bezig aan hun derde berg.

stap terug. ,,Je komt ook de meest verschrikkelijke horrorverhalen over de
Aconcagua tegen’’, lacht hij. Het laatste
stuk lopen ze om de zogeheten Poolse
Gletsjer heen. Deze kent een hoogteverschil van ongeveer 1000 meter en zal
worden gebruikt voor de kenmerkende
afdaling van het duo, Guy op de snowboard, Burgo op de ski’s.
Dat de beklimming serieus wordt genomen, blijkt wel uit de gedegen voorbereiding. Het materiaal is op en top in
orde en wekelijks zijn Jansen en Weski
terug te vinden in de sportschool. Jansen doet veel aan hardlopen, kracht- en

SPEURDERS

Speurders opgeven? Ga naar www.speurdersindekrant.nl
Nieuw in Sp!ts!
Dagelijks vindt u op deze pagina in 9 overzichtelijke
rubrieken de Speurdersadvertenties.
Zelf ook een Speurder plaatsen?
Ga naar www.speurdersindekrant.nl!

Kennismaking
Stevige vrouw, 53 jr., zoekt
lieve huisel. man, huidskleur
onbelangrijk. 0575-516375.

Camper te koop?
Maak & plaats je Speurder via
www.speurdersindekrant.nl

Auto & mobiliteit
Porsche Approved Occasion Weekend
150 occasions - 28 en 29 november - Nieuwegein
Meer info op www.approvedbyporsche.nl

Algemeen

BELANGRIJKE
KUNST EN ANTIEK
VEILING

Een relatie met de ware? Via
PartnerSelect ontmoet u hem
of haar. Surf: www.pselect.nl
of bel nu 088-1997000 voor 't
gratis infopakket. Lid BER.

Vakantie & vrije tijd
Vakanties in Europa
In de Alpi Apuane ligt

Maak & plaats een Speurder
www.speurdersindekrant.nl

kijkdagen:

27-28-29 November
van 11.00-16.00 uur.
catalogus met afbeeldingen
kijk op
WWW.VANZADELHOFF.NL
van Zadelhoff veilingen en
taxaties
Vaartweg 109 Hilversum
035-6247170

Maak & plaats een Speurder
www.speurdersindekrant.nl

krachttraining: ,,Maar zo’n 60 tot 70
procent zit tussen de oren. Door de
hoogte ga je je beroerd voelen, slaap en
eet je slecht. Dan moet je wel even doorbijten.’’ Het grootste deel van de training is dan ook mentaal, leren doorgaan terwijl de (pijn) grens voelbaar al is
bereikt. ,,Op de berg leer je regelmatig zeker bij het zien van sneeuwscooters –
van die momenten tegen dat je denkt ik
vind het wel prima, ik stap uit’. Daar
moet je op trainen, want daar moet je
even doorheen. Eenmaal op de top,
merk je pas de schoonheid en besef je
allemaal waarvoor je het hebt gedaan.’’

Albergo Ristorante San Carlo.
Een 3-sterren hotel, uitzicht
op zee. Kamers van € 40,- tot
€ 120,- per nacht. Wij zijn het
hele jaar open.
www.looiersuites.nl Info@sancarloterme.it

Personeel
www.cvenvacaturebank.nl
Onbeperkt kandidaten opvragen voor € 25 per maand

MODELLEN M/V gevraagd
voor fashion, reklame & tv
Bel snel 020-5357540

Wij zoeken per direct fulltimers voor verschillende afdelingen v.o. bedrijf. Heb jij een
auto?Bel: 020-4976657
Maak & plaats een Speurder
www.speurdersindekrant.nl

Maak & plaats een Speurder
www.speurdersindekrant.nl
Sp!ts bereikt dagelijks bijna
1,7 miljoen lezers. Plaats uw
speurder in Sp!ts. Ga naar
www.speurdersindekrant.nl.

Ook een speurder plaatsen in
Sp!ts? Kijk voor tarieven en
meer informatie op
speurdersindekrant.nl.
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CAS steunt controleurs
Positieve reacties
op bevestiging straf
Claudia Pechstein
LAUSANNE – Op het besluit van het
internationaal sporttribunaal CAS om
de schorsing van schaatsster Claudia
Pechstein te bevestigen is gisteren in
brede kring positief gereageerd. Vooral
de dopingbestrijders beschouwen het
als een belangrijke stap voorwaarts.
De overkoepelende schaatsfederatie
ISU sloot eerder de vijfvoudig olympisch
kampioene uit Duitsland voor twee jaar
uit wegens verdachte bloedwaarden in
haar biologisch paspoort. Het CAS zei
gisteren in Lausanne dat die uitspraak
gerespecteerd dient te worden. Het is de
eerste keer dat een atleet wordt gestraft
op basis van verdachte bloedwaarden.
Het is nu in principe uitgesloten dat
Pechstein, nooit direct betrapt op doping, in februari deelneemt aan de Winterspelen in Vancouver.
De Nederlandse dopingautoriteit
toonde zich verheugd. „Een zeer belangrijke primeur”, zegt algemeen directeur Herman Ram. „Een negatieve
uitspraak had de strijd tegen doping
even wat teruggeworpen.”
„De bewijsvoering is geaccepteerd”,
zegt Ram. „Er is veel geld en wetenschappelijk onderzoek in gestoken en
twijfels hebben we ook niet. Toch had
een voor ons negatieve uitspraak als
consequentie gehad dat we veel dingen
misschien nog nadrukkelijker hadden
moeten uitzoeken. Noem het een betere
’finetuning.’ Dat hoeft nu niet.”
Pechstein zei niet geheel verrast te
zijn. „Ik had het wel een beetje zien aankomen. Daarom ben ik niet geschokt
door de uitspraak. Wat me zeer teleurstelt is dat na de ISU ook het CAS fair
play kennelijk niet hoog in het vaandel
heeft staan. De manier waarop het oordeel tot stand is gekomen, vind ik zeer
omstreden”, zei de schaatster.
„Men heeft mij zonder bewijs buitengesloten”, vervolgde Pechstein. „Ik ben
gestraft op grond van indicaties die zelfs
in wetenschappelijke kring zeer omstreden zijn. Dat zal ik nooit kunnen begrijpen.” De advocaat van Pechstein kondigde aan dat zijn cliënte nu zo snel mogelijk naar de Zwitserse burgerrechter
stapt.
Pechstein werd begin februari gecontroleerd bij de wereldkampioenschappen in Hamar. De Amerikaan Peter Mueller was destijds haar coach. Na de eerste dag trok ze zich vrijwillig terug van
het evenement. Toen de ISU de straf bekendmaakte, zei de federatie dat hij een
gevolg was van een serie onderzoeken.

Claudia
Pechstein
kan na de
uitspraak
van de CAS
de Olympische Spelen in Vancouver wel
vergeten.
FOTO: EPA

Niet veel eerder was Pechstein op 36jarige leeftijd in Heerenveen de oudste
Europees kampioene ooit bij de allroun-

ders geworden. Ze nam toen al voor de
zeventiende keer deel aan het EK. Haar
eerste olympische medaille won Pech-

stein in 1992, bij de Winterspelen van
Albertville. Dat was brons op de 5000
meter. (ANP)

Dopingnetwerk in
Spanje opgerold
MADRID – De Spaanse politie is
een groot binnenlands dopingnetwerk aan het oprollen. Bij invallen
zijn elf mensen aangehouden en
grote hoeveelheden verboden prestatiebevorderende middelen gevonden, meldde de politie maandag.
Zij is ’Operatie Grial’ in augustus
begonnen, toen de Spaanse guardia
civil een groep mensen op het
spoor kwam die „dope leverde aan
sportmensen in verschillende disciplines”, aldus een persverklaring.
Een van de personen die is gearresteerd is een sport- en voedingsarts
uit Valencia. Epo en groeihormonen maakten deel uit van de diëten
die hij voorschreef. (RTR)

MUELLER – Jarle Pedersen
volgt Peter Mueller op als
coach van de Noorse
schaatsers. Pedersen was al
als fysio aan de selectie verbonden. Mueller werd afgelopen week ontslagen vanwege seksuele intimidatie.

Alles staat in het
digitale boek
van Sinterklaas
Sinds kort staat mijn Grote Boek op
de Reader van Sony.
Ik merk geen verschil, want het
5-inch scherm leest net als papier
en ik sla 7000 pagina’s om op
één batterij. Ideaal tijdens lange
reizen op de stoomboot. Bovendien
bestelt Boekenpiet eenvoudig mijn
favoriete romans bij bol.com en ik
draag ze allemaal met één hand.
Een Reader van Sony is het leukste
cadeau, en ze zijn al leverbaar
vanaf € 199,-. Natuurlijk lever ik hem
op pakjesavond netjes af.
sony.nl/reader

Kritiek TVM-baas
mist uitwerking
HEERENVEEN – Uitgerekend op
de ochtend van de skate-off haalde
TVM-baas Arjan Bos hard uit naar
zijn eigen schaatsers. In een interview vertelde hij onomwonden dat
hij denkt dat de scherpte en het
heilig vuur bij een aantal is verdwenen. Bij de selectiewedstrijd konden de TVM-rijders hem niet overtuigend van repliek geven.
Bij de skate-off in Thialf werden
gisteren op de 1500 meter nog enkele resterende wereldbekertickets
vergeven. Namens TVM probeerden
Sven Kramer (volgens Bos van alle
kritiek ontheven), Erben Wennemars, Koen Verweij, Paulien van
Deutekom en Marrit Leenstra via de
achterdeur het internationale circuit binnen te komen. Alleen jonkie
Leenstra slaagde daar ternauwernood in. (ANP)

Exclusieve
aanbieding bij bol.com:
Bestel nu de Reader van
Sony en ontvang maar
liefst € 120,- voordeel op een
pakket van 10 digitale boeken!
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Profiteren van bevalling
Een zwangerschap
heeft effect op lijf
en psyche sporters
DOOR JOHAN VAN BOVEN
AMSTERDAM – Marleen Veldhuis
wil dolgraag vlammen op de Olympische
Spelen van 2012 in Londen. Haar voorbereiding wordt tot en met volgend jaar juni onderbroken door haar zwangerschap. Dat hoeft alles behalve een nadeel
te zijn.
Het aantal sporters dat na een bevalling succesvol is teruggekeerd in de topsport is niet op één hand te tellen. Kim
Clijsters, Paula Radcliffe, Bettine Vriesekoop, Lindsay Davenport, Gunda Niemann, Edith van Dijk, Suzanne Harmes,
noem maar op. Clijsters zei na haar terugkeer zelfs sterker en sneller te zijn
dan vóór haar zwangerschap. Hoe is dat
mogelijk?
Er zijn verschillende pogingen ondernomen om dit wetenschappelijk te onderzoeken. ,,Maar bijna niemand was
bereid mee te werken tijdens de zwangerschap’’, aldus bewegingswetenschapper Linda Faber van SENECA, het
expertisecentrum voor sport, arbeid en
gezondheid. ,,In de jaren negentig bleek
uit andere onderzoeken wel dat in de
eerste drie maanden van de zwangerschap fysiologische veranderingen in
het lichaam plaatsvinden, die te vergelijken zijn met een hoogtestage: toename
van het bloedvolume, meer rode bloedlichaampjes en dus een efficiënter zuurstofgebruik door het lichaam.’’
Zwangere sporters zouden dus na
drie maanden zwangerschap in actie
moeten komen om daarvan te kunnen
profiteren. In de jaren zeventig gingen
geruchten dat Oost-Europese trainers
hun pupillen verplichtten zwanger te
worden. Na drie maanden werd de foetus bij de atletes verwijderd, zodat ze op-

De voorbereiding van zwemster Marleen Veldhuis op de Olympische Spelen van 2012
wordt tot en met juni volgend jaar onderbroken door haar zwangerschap. De kans is
groot dat zij na de geboorte van haar kindje sterker terugkeert in haar sport. FOTO: ANP

timaal konden profiteren van de fysiologische veranderingen in hun lichaam.
Het is overigens nooit bewezen dat dit
soort bizarre praktijken daadwerkelijk
hebben plaatsgevonden.
Toch zouden sporters ook na negen

UEFA geeft namen verdachte clubs prijs
NYON – De Europese voetbalbond

UEFA heeft gisteren namen van vijf
clubs prijsgegeven die in Europees verband betrokken zijn bij het grootscheepse gokschandaal. Het gaat om de
Albanese clubs KF Tirana en KS Vllaznia, het Letse FC Dinaburg, het Sloveense NK IB Ljubljana en Honved Boedapest uit Hongarije. Zeven wedstrijden
staan bij de UEFA onder verdenking van
bedrog.
Deze verdachte duels speelden zich af
in juli en augustus van dit jaar tijdens de
kwalificatieronden van de Champions

League en de Europa League. Los van
deze wedstrijden onderzoekt de UEFA
de mogelijke betrokkenheid van drie arbiters en één andere official bij de malversaties.
De UEFA belegde gisteren een vergadering naar aanleiding van de onthullingen vrijdag van het openbaar ministerie
en politie in het Duitse Bochum. Beide
instanties hebben onderzoek gedaan
naar fraude in het Europese voetbal
waarbij zo’n 200 duels in negen landen
onder verdenking staan. Nederland
hoort daar niet bij. (DPA)

maanden zwangerschap nog kunnen
profiteren van de lichamelijke veranderingen. Faber: ,,Doordat het lichaam
heeft gevoeld hoe het is om bijvoorbeeld
een hoger bloedvolume te hebben, zou
het lichaam na de zwangerschap tijdens

de trainingen dergelijke prikkels makkelijker herkennen.’’
Duidelijker is de invloed op de psyche
van een sporter die weer in actie komt na
een bevalling. ,,Vóór de zwangerschap
zijn vrouwen bewust of onbewust bezig
met hun kinderwens, waardoor ze zich
niet honderd procent op hun sport kunnen richten. Als het kind er eenmaal is,
hoor je vaak dat hun lichaam en vooral
geest ‘in balans’ zijn en ze zich beter op
hun sport kunnen focussen.’’
Ook de pijngrens speelt een rol, weet
Edith van Dijk uit eigen ervaring. In 2005
zette de openwaterzwemster een punt
achter haar carrière om anderhalf jaar later als moeder haar comeback te maken.
Ze schopte het uiteindelijk nog tot de
Olympische Spelen van vorig jaar in Peking. ,,In het open water is het al behoorlijk afzien, maar als je eenmaal een
bevalling hebt meegemaakt is die pijn
tijdens het zwemmen makkelijk te relativeren. Een bevalling is zo ont-zet-tend
zwaar, dat je daarna mentaal veel sterker
bent.’’
Van Dijk denkt dat de zwangere Veldhuis zich zonder problemen kan voorbereiden op de Olympische Spelen van
Londen in 2012. ,,Als je buik groter
wordt, lig je uiteraard anders in het water. Ze moet zo snel mogelijk niet meer
naar haar trainingstijden kijken. Na vijf
maanden moest ik stoppen met trainen
omdat mijn buik te veel pijn deed. Maar
er zijn ook voorbeelden van sporters die
een paar weken voor de bevalling stopten met trainen en kort daarna weer
verder gingen. De spierkracht heeft Marleen zo weer opgebouwd.’’
De inmiddels gestopte openwaterzwemster heeft een belangrijke tip voor
Veldhuis. ,,Uiteraard zal haar partner
veel moeten opvangen, maar het is ook
heel belangrijk om een goede oppas te
vinden. Als zwemmer train je heel vroeg
in de ochtend en nog een keer midden op
de dag. Het is niet eenvoudig om voor vijf
uur ’s ochtends een oppas te vinden.’’

Van den Heuvel geeft jeugd de
kans op Champions Trophy
MELBOURNE – Acht keer won
het Nederlands hockeyteam de
Champions Trophy. Traditioneel
gaat Oranje voor de titel in het jaarlijkse prestigieuze zeslandentoernooi, maar bondscoach Michel van
den Heuvel heeft voor de komende
editie in Melbourne een ander hoofddoel. „Ik wil hier jonge spelers de
kans geven internationale ervaring
op te doen in een groot toernooi.”
Van den Heuvel doelt op vijf hockeyers in het bijzonder: Klaas Vermeulen, Robbert Kemperman, Valentin Verga, Billy Bakker en Tim Jenniskens. De eerste vier zijn dit jaar
met Jong Oranje tweede geworden op
het wereldkampioenschap. „Ik wil
een grotere en bredere groep van internationals hebben waaruit ik kan
putten. De Champions Trophy is een
ideale gelegenheid om jonge spelers
een kans te geven. Het is ook een bewuste keuze met het oog op de toekomst. In de komende maanden wil
ik het fundament leggen voor de
ploeg die in 2012 naar de Olympische
Spelen gaat.”
Melbourne is wat Van den Heuvel
betreft niet meer dan het startpunt
van een lang voorbereidingstraject.
„Na de Champions Trophy maak ik
de balans op en kijk ik hoever de jonge jongens zijn. Eind december maak
ik de groep van 22 spelers bekend die
voor het wereldkampioenschap eind
februari in New Delhi in aanmerking
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Hmm wel een beetje onwennig dit maar goed
ik ben Karina 19jaar en hou van uitgaan,
gezelligheid, vakanties, apre-ski, ﬁlms en nog
veel meer. Ik ben net klaar met mijn studie en
werk nu tijdelijk bij een uitzendbureau. Het zo
echt toppie zijn om hier mijn lieve kanjer te
ontmoeten. Ik heb niet veel eisen dus try me!
Mijn mobieltje staat op trillen dus... maak me
gek en verleid met tot een date. xxx je liefﬁe

sms: SP KARINA89 naar 4500
Hoe is het daar? Alles goed? Ook een beetje
aan het rondkijken tussen alle vrijgezellen
Ik vind het leuk om met vriendinnen leuke
dingen te doen en vind het heerlijk om de
zomeravonden op terras door te brengen of
op de winteravonden met warme chocomel
en lekker gezellig tegen elkaar aankruipen
mmmmm heerlijk. Spreek ik je aan reageer
dan even. Hopelijk ben je oprecht en trouw.

sms:

naar 4500

SP LINDA04

Ik ben een energieke, sportieve meid. Ik werk
met veel plezier in het onderwijs als lerares.
Als ik thuis kom dan moet ik wassen strijken
en opruimen :-( Het leven is toch meer dan
dit? Het is 8jr geleden dat ik op vakantie ben
geweest. Ik zou met deze adv. graag iemand
ontmoeten die samen met mij op vakantie
zou willen gaan. Zon of sneeuw dat maakt
me niet uit. Wie is er in voor gezelligheid?

sms:

SP BEA75

naar 4500

Geen idee wat ik hier neer moet zetten....
want volgens mij kijkt iedereen toch eerst
naar de foto. Laat ik me even voorstelln ik
ben Heleen en natuurlijk niet geboren in 69
maar dat snap je hopelijk wel. Ik ben grondstewardess 21jr sportief goede conditie en
heb een heerlijk lichaam al zeg ik het zelf.
Wil jij mij fouilleren met je swaffel staaf (hihi)
dan moet je me maar even wat leuks sturen.

sms: SP HELEEN69 naar 4500
Hey knuffelbeer ben jij zorgzaam, eerlijk
behulpzaam, iemand die altijd voor de ander
klaar probeert te staan en die altijd de ander
zal steunen waar nodig? Qua uiterlijk heb ik
eigenlijk vrijwel geen eisen behalve dat je er
verzorgd uit moet zien. Een leuke en open
uitstraling is natuurlijk prettig. Ik wil geen
valse verwachtingen dus doe je svp gewoon
voor zoals je bent. Hopelijk tot zo. xxx Tooske

sms: SP TOOSKE01 naar 4500
Hoe zet ik mezelf in het kort neer en geef ik
jou een ‘ﬁrst impression’? Mmm een tipje van
de sluier: Enthousiast, sensueel, overladen
met passie en hete verlangens. Ik ben een
smoothy en puur natuur. Relatie gehad vanaf
mijn 16e tot 6mnd geleden maar nu weer op
en top single. Ik heb geen zin in knipperlicht
vriendschap maar ik ga voor vast. Erotiek is
heel belangrijk voor mij maar jij bent no.1.

sms: SP JESSICA88 naar 4500
Ik hou van gezelligheid, lol maken en van
m’n familie om me heen maar vind het soms
moeilijk als ik andere samen zie dat ik maar
alles alleen moet doen. Vandaar mijn oproep
hier. Even voor de duidelijkheid ik val zeker
niet op oudere mannen(max 28jr) dus doe
geen moeite als je ouder bent. Wie ik ben en
wat ik verder doet dat vertel ik je natuurlijk
graag want hier past dat allemaal niet. KUS!

sms: SP LOVEBABE naar 4500
Hi dit lieve meisje is op zoek naar intelligent
en knus contact! Overdag werk ik als
verpleegster in een groot ziekenhuis op
de kraamafdeling maar s’avonds gaan alle
remmen los (ra-ra-ra). Ik wil in ieder geval een
lieve en warme vriend, die toch ook een tikkeltje romantisch is, waarmee ik heel hard kan
lachen, maar ook serieus kan praten op z’n
tijd. Interesse en ook single sms dan please!!

sms: SP MELANIE02 naar 4500
Dag mannen laat ik gelijk maar even met
de deur in huis vallen. Ik wil een relatie en
geen one-night-stand dus iedereen die even
een vlugge wip denk te maken droom lekker
verder. Als jij nu nog steeds contact wilt dan
graag. Ik laat het aan jou over om te reageren
op mijn oproepje, als je iets te vragen hebt of
je wilt gewoon eens rustig kennis maken dan
sms je me maar want ik wil echt snel contact.

sms: SP LISANNE03 naar 4500
Hallo, ik ben een rustige maar pittige meid,
die weet wat ze wil, op zoek naar een lieve
leuke jongen die ook spontaan is. Ik zoek
eigenlijk een leuke vriend die samen met mij
verder wilt. Ik ben prettig gezelschap volgens
mijn vriendinnen dus.... zou ik zeggen stuur
me gewoon maar eens een smsje als je na
het zien van mijn foto denkt van heee leuke
meid. Ik ben heel benieuwd! Groetjes Ciska

sms:

SP CISKA78

naar 4500

Deze moderated chat is 100% live. GEEN computer berichten. Wil je
stoppen sms STOP naar 4500. De kosten zijn 150c/bericht maximaal
3 berichten. Alg. voorw. www.directsamen.nl. Minimum leeftijd 18+
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komen. De spelers die nu zijn afgevallen voor Melbourne zijn dus ook
niet voorgoed uit beeld.”
Van den Heuvel bedoelt in dit geval
doelman Guus Vogels, verdediger
Geert-Jan Derikx, middenvelder
Timme Hoyng en aanvaller Ronald
Brouwer. „Ik heb in alle linies een oudere speler vervangen door een jongere. Die jonge spelers moeten natuurlijk wel perspectief hebben dat ze
verder kunnen bij het Nederlands elftal. Zij zullen dus ook in Melbourne
voldoende minuten moeten spelen.”
Oranje landde dinsdag in Australië, trainde gisteren twee keer in het
stadion en speelt zaterdag al zijn eerste duel, tegen Spanje. „Geen geweldige voorbereiding.” (ANP)

0906-8070
(advertentie)
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AZ heeft bij de
UEFA een klacht
ingediend over
gewelddadig gedrag van fans
van Olympiakos
Piraeus. Enkele
fans met valse
kaarten probeerden het
uitvak binnen te
komen. Bij de
schermutselingen raakten
drie suppoosten
gewond.

Anni Fit

Bayern leeft nog
Ploeg van Van Gaal
wint nipt en ziet
Juventus verliezen
MUNCHEN – Louis van Gaal kan
weer een paar dagen vooruit bij Bayern
München. De Nederlandse coach zag
zijn wankelmoedige ploeg gisteravond
in de Champions League moeizaam
winnen van Maccabi Haifa uit Israël
(1-0). De andere groepswedstrijd tussen
het reeds geplaatste Bordeaux en Juventus pakte eveneens goed uit: 2-0. Daardoor kan Bayern zich met een overwinning op 8 december in Turijn tegen de
directe concurrent Juventus alsnog
plaatsen voor de achtste finales.
Na de thuisnederlaag tegen Bordeaux
(0-2) en drie gelijke spelen in de Bundesliga was er voor de stevig belaagde Van
Gaal nog maar één medicijn: een over-

Blackjack Roulette Slots Poker

Speel Gratis mee !

winning op Maccabi Haifa. De Israëlische kampioen leek bij voorbaat kansloos in München. De ploeg van coach
Elisha Levi was na vier groepsduels in de
Champions League nog zonder punt en
zelfs nog nog zonder treffer. Alleen de
serie van tien overwinningen in de Israelische competitie gaf Maccabi nog enige houvast.
Bayern, dat in Israël met 3-0 won, trad
aan zonder het geblesseerde topduo Arjen Robben/Franck Ribéry. Ook Miroslav Klose, een andere prominente spits
in de Beierse selectie, ontbrak. De Italiaanse spits Luca Toni was wegens nieuwe kritiek op Van Gaal door de Duitse
clubleiding geschorst. De Nederlandse
coach koos voor het duel met Maccabi
voor een aanval met Olic en Gomez.
Mark van Bommel speelde als aanvoerder op het middenveld, verdediger Edson Braafheid begon op de bank.
Bayern speelde in de eerste helft meer
tegen zichzelf dan tegen Maccabi. De
thuisclub ontwikkelde een groot overwicht, maar kwam amper tot goed voetbal. Het was allemaal veel te gehaast en
veel te slordig wat de manschappen van
Van Gaal lieten zien. Bij de rust uitte het
thuispubliek met een fluitconcert het
grote ongenoegen over het onsamen-

hangende spel van Bayern, waarbij ook
Van Bommel deelde in de malaise.
Na de rust verbeterde het spel van
Bayern nauwelijks. Het publiek veerde in
de beginfase van de tweede helft alleen
even op bij een vrije trap van Bastian
Schweinsteiger op de lat. Na ruim een

uur brak Olic de ban voor Bayern. Hij tikte de bal in nadat doelman Davidovitch
een schot van Gomez onvoldoende had
weggewerkt: 1-0. De Duitse zege kwam
daarna geen moment in gevaar. Maar
overtuigend was het aanvalsspel van
Bayern opnieuw niet. (ANP)
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Louis van Gaal kon
gisteren opgelucht
adem halen. Zijn
Bayern won met
veel moeite met 1-0
van Maccabi Haifa
en omdat Juventus
verloor bij Bordeaux kunnen de
Duitsers zich nog
plaatsen voor de
tweede ronde van
de Champions
League. FOTO: EPA

De Duitse
schaatsster Anni Friesinger is
fit genoeg om
zaterdag naar
Calgary te vliegen waar volgende week wereldbekerwedstrijden worden
gehouden. Dat
heeft haar management gisteren bevestigd.
De wereldkampioene meldde
zich afgelopen
weekeinde in
Hamar af wegens koorts.
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