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De politie houdt de komende 
weken extra toezicht op de Al 
Quibla-moskee in Zoetermeer. 
Aanleiding hiervoor is een inci-
dent dit weekend waarbij een 
fl es met een brandende vloeistof 
bij het gebedshuis naar binnen 
werd gegooid. Het toezicht be-
staat vooral uit extra surveille-
rende agenten. Er zijn nog geen 
verdachten aangehouden.

Over drie dagen 
verschijnt Caesa-
rion, de nieuwe 
roman van 
Tommy Wie-
ringa. Van-
daag deel 2 
van een exclu-
sieve voorpublicatie.

VOORPUBLICATIE

Caesarion, 
deel 2

Denny Christian en drie andere 
experts over Louis van Gaal als 
trainer van Bayern. Pagina 24.

‘Van Gaal 
past bij 
Bayern. Hij 
heeft een 
harde kop.’

SPORT ZOETERMEER

Extra toezicht 
bij moskee

Charmante detacheerbitch
Daniëlle Kleyheeg haat gezeur
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Dick Cheney is weg uit het Witte 
Huis, maar hij blijft zich bemoeien 
met het beleid. Is ‘Darth Vader’ op 
weg naar 2012? 

Mark van Assen
AMSTERDAM...
Is het landsbelang dat hem drijft? 

Probeert hij zijn politieke erfenis 

veilig te stellen? Of werpt hij zichzelf 

langzaam maar zeker op als de nieu-

we Republikeinse leider? 

Wat er ook aan de hand is, Dick 

Cheney (68) breekt opzichtig met de 

Amerikaanse traditie dat voormalige 

bewindslieden zich niet al te nadruk-

kelijk bemoeien met het beleid van 

hun opvolgers. En hij spuit zijn kri-

tiek niet alleen via de gebruikelijke 

Republikeinse kanalen zoals huis-

zender Fox News of het radiopro-

gramma van aartsconservatief Rush 

Limbaugh (‘A good friend’). Hij is 

overal, bij CNN, CBS, ABC. 

Dick Cheney, die zichzelf de illus-

tere bijnamen verwierf als Darth Va-
der en The Puppetmaster, maakt sinds 

het aantreden van president Barack 

Obama in januari van dit jaar publie-

kelijk meer lawaai dan in de acht 

voorgaande jaren als vicepresident 

onder George W. Bush. Veel com-

mentatoren spreken er schande van. 

Zoiets doe je niet.

De boodschap van Cheney is dui-

delijk: er deugt niks van Obama’s be-

leid. De sluiting van de terreurgevan-

genis Guantánamo Bay, de eerste 

offi ciële daad van de nieuwe presi-

dent, is een ramp voor de Amerikaan-

se veiligheid, net als het stopzetten 

van de omstreden ondervragingsme-

thoden van de CIA. 

Sterker nog: het (veelvuldig) wa-

terboarden van mensen als 9/11-ver-

dachte Khalid Sheikh Mohammed 

heeft honderdduizenden levens ge-

spaard, als we de voormalige vp mo-

gen geloven. En hij kan het bewijzen, 

zo dreigt hij. Ook het economische 

beleid van Obama drijft de VS de 

verkeerde weg op: véél te veel over-

heidsbemoeienis. En oh ja, de eco-

nomische crisis is zeker niet de 

schuld van de regering-Bush. 

Dick Cheney geeft als verklaring 

dat hij slechts zijn plicht doet. ‘De 

zaken waarover het hier gaat zijn 

buitengewoon belangrijk’, zei hij in 

een van zijn interviews. Hij wordt 

hierin gesteund door zijn dochter 

Liz. Haar vader kan zich niet druk 

maken over decorum als het land in 

gevaar is: ‘Onder deze omstandig-

heden geldt een zwijgplicht niet.’

Verenigde Staten  Ex-vicepresident breekt met traditie

Cheney weet van geen ophouden

12
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Voor 70 procent van de  
vacatures wordt niet 

geadverteerd. Netwerken 
is dus van levensbelang.
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Meer en meer festivals dreigen niet 
door te gaan wegens geldgebrek.
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Enkele panden in Arnhem en twee 
in Amsterdam werden dit weekend 
gekraakt. Het kan nog. Straks is die 
‘linkse’ verworvenheid verboden.

Marcel van Engelen
AMSTERDAM...
Het forceren van de deur duurde 

even. ‘Ik zat in Haarlem toen een 

buurman belde, dus toen ik ter plaat-

se kwam, waren ze al binnen’, zegt 

ondernemer Saad Selim.

Hij heeft twee panden aan de Am-

sterdamse Ceintuurbaan, op een aar-

dige locatie, dicht bij de Amstel. Het 

kostte hem vele maanden om alle 

huurders eruit te krijgen, daarom liet 

hij tot Kerst enkele etages bewonen 

door antikraakwachten. Daarna be-

gonnen bouwlui met het slopen van 

het binnenwerk, voor het inrichten 

van een nieuw driesterrenhotel.

Niet te verantwoorden

Tot zondag een groepje krakers de 

panden binnendrong, matrasjes op 

de vloer legde en spandoeken aan het 

balkon hing: ‘Wees wijzer, neem ‘s 

een breekijzer.’ De verklaring op in-

ternet: ‘Op het moment dat de vraag 

naar hotelkamers daalt en de wacht-

lijst voor sociale huurwoningen in-

middels opgelopen is tot gemiddeld 

negen jaar, is het niet te verantwoor-

den om woningen te verbouwen tot 

een hotel.’ Selim is verbijsterd. ‘Die 

krakers probeerden me ook nog aan 

te vallen, het was bedreigend.’

Volgens de krakers stonden de 

panden meer dan een jaar leeg, een 

voorwaarde om te mogen kraken. 

Maar verschillende buren bevestigen 

het verhaal van Selim: een half jaar 

geleden waren de etages nog be-

woond, inmiddels waren bouwvak-

kers bezig. Waarschijnlijk zal de poli-

tie snel ontruimen. Maar hoe lang 

zullen krakers het er nog op wagen? 

Als het snel gaat, wordt kraken 

vanaf januari 2010 verboden, op 

straffe van maximaal twee jaar en acht 

maanden gevangenis. Daarmee zou 

een – wettelijk – einde komen aan 

een decennialange traditie. Donder-

dag hoort de Tweede Kamer deskun-

digen aan over het wetsvoorstel van 

CDA, VVD en ChristenUnie.

‘Natuurlijk zal het kraken daarmee 

niet verdwijnen’, zegt Brigitte van der 

Burg (VVD). ‘Gewone diefstal is er 

ook nog. Maar dat is geen reden om 

het niet te verbieden. Een fl inke groep 

zal zich drie keer achter de oren krab-

ben, voordat ze weer gaan kraken.’

In Amsterdam worden jaarlijks 

zo’n honderd panden gekraakt en dat 

aantal lijkt eerder te dalen dan te 

groeien. Meestal overleggen krakers 

keurig met de politie. Krakersadvoca-

ten onderhandelen met raadsman-

nen van vastgoedeigenaren. Toch 

wordt het beeld bepaald door een 

paar gewelddadige ontruimingen per 

jaar. En hoewel zondag in Arnhem 

ook enkele panden werden gekraakt, 

speelt het fenomeen buiten Amster-

dam nauwelijks.

Wat is dan de aanleiding van het 

kraakverbod? Die is er niet, beaamt 

Van der Burg. Behalve dat er met 

steun van de PVV nu eindelijk een 

rechtse meerderheid voor is. 1

Verbod  Rechtse Kamermeerderheid

Een pandje kraken 
nu het nog kan

Argus Rechtszaak tegen Jomanda

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

Meeuwen haten geel
Last van pikkende meeuwen in uw vuilnis-

zak? Gebruik gele zakken. Dat vinden de 
vogels niet aantrekkelijk, blijkt uit onderzoek.

Vavavoom!
Een Amerikaanse stuntman heeft 87 kilome-

ter per uur door de lucht gevlogen met een jet-
pack op zijn rug: een nieuw snelheidsrecord. 

Jomanda heeft de actrice Sylvia Mil-
lecam afgeraden om zich te laten 
opereren. Dat hebben Millecams 
partner en andere bekenden van de 
actrice verklaard, zo bleek gisteren op 
de eerste dag van het proces tegen Jo-
manda en twee alternatieve artsen. 
Zij staan terecht voor hun omstreden 
rol bij de behandeling en begeleiding 
van de later aan kanker overleden 
Millecam. Justitie meent dat de drie 
de actrice hebben wijsgemaakt dat ze 
geen kwaadaardig gezwel had maar 
een bacteriële infectie, en dat een 

operatie niet nodig was. Daarmee zijn 
ze in de visie van het OM schuldig aan 
onder meer het toebrengen van 
zwaar lichamelijk letsel en het ont-
houden van de benodigde medische 
zorg. Uit de getuigenverklaringen 
blijkt ook duidelijk dat Millecam het 
fi jn vond dat Jomanda aangaf dat ze 
geen kanker had. Ze wilde niet horen 
dat ze aan de ziekte leed. Jomanda 
was niet bij het proces aanwezig, het 
tijdstip baarde haar ‘zorgen’, tot grote 
ergernis van de rechtbank. De zaak 
wordt vandaag voortgezet.

Millecam-zaak

JOMANDA RAADDE OPERATIE  AF

De Vlaamse schrijver Dimitri Verhulst heeft de Libris Literatuurprijs 2009 ge-
wonnen met zijn boek Godverdomse dagen op een godverdomse bol.     

Librisprijs voor Verhulst

Vervolg van pagina 1...
Er zijn veel mensen in de VS die de 

vrijheid nemen Cheney niet op zijn 

woord te geloven. Sommigen menen 

dat het de Republikein vooral gaat 

om zijn eigen politieke erfenis. Acht 

jaar lang duwden en trokken hij en 

zijn mede-neocons in de regering 

(onder wie Donald Rumsfeld en Paul 

Wolfowitz) hun land een richting in 

die twee oorlogen bracht en een daar-

mee samenhangende, bijna voortdu-

rende staat van paraatheid. Cheney 

gelooft heilig dat Amerika in gevaar is 

en dat daarom actie moest worden 

ondernomen, bijna ten koste van al-

les. Hij ziet dat de Oorlog tegen Ter-

reur, de kern van Bush’ tweede ter-

mijn en in feite Cheney’s geesteskind, 

wordt uitgehold. Het ‘lakse’ beleid 

van Barack Obama is dus voor hem 

niet te verteren.

Cheney’s politieke trots en on-

wankelbaar geloof in eigen handelen   

spelen ongetwijfeld een belangrijke 

rol in zijn huidige opstelling. Maar 

dat geldt ook voor het machtsvacu-

um waarin de Republikeinse Partij 

zich momenteel bevindt. Er is sim-

pelweg geen leider. Er zijn er wel een 

Verenigde Staten  Rumoer niet zonder doel

Cheney springt in vacuüm 

E
r staat een man in de kast die 
ik niet ken. Op een foto, op 
een kaart, een uitnodiging 

voor een herdenking. Ik weet niet 
zeker waarom ik een kaart gekregen 
heb, ik vond hem ook een week te 
laat, maar je gooit zoiets niet bij het 
oud papier.

Martin Bril staat er geconcen-
treerd op afgebeeld. Met rechte rug 
aan een terrastafel gezeten, een es-
presso aan de mond. Twee brillen, 
een tegen de zon, een voor het le-
zen. De blik naar binnen en naar 
buiten. Sigaret, geen pen, geen op-
schrijfb oek.

Ik raakte nieuwsgierig naar het 
graf. Ik dacht dat de kaart een be-
zoek wel zou legitimeren. Een beet-
je of behoorlijk onzalige gedachte, 
maar dat zou ik onderweg nog wel 
bedenken. Er was tijd genoeg.

Volgens de site van begraafplaats 
Zorgvlied moest je op de A9 van Den 
Haag en Utrecht de afslag Amstel-
veen nemen, daarna was het alleen 
nog maar een kwestie van een paar 
T-splitsingen en wat spoorweg-
overgangen, en Aalsmeer een beetje 
aanhouden.

Utrecht heb ik gevonden. Am-
sterdam ook. Amstelveen, Amster-
dam, Amstelveen. Om alsnog kort te 
gaan: je moet via de Kennedylaan in 
Amsterdam, daarna gewoon de 
bordjes volgen.

Zorgvlied is geen kale bedoening 
achter een kerk, zoals ik begraaf-
plaatsen ken, er staan geen hagen 

omheen, er komt geen wind van 
omringende weilanden, er was nie-
mand in mineur.

Er slingeren zandpaden door-
heen, er wordt gewandeld onder 
laaghangend loof, er is een watertje, 
een beeld, er zijn doorzichten, scha-
duwpartijen, genoeg bekende Ne-
derlanders. We zouden er allemaal 
begraven moeten worden.

Zorgvlied is een dag, een mid-
dagje misschien, en sluitingstijden 
hebben ze er ook. 

Door breed geopende hekken 
waren we binnengekomen, door 
een stalen draaideur wurmden we 
ons om vijf uur weer naar buiten, de 
Amsteldijk op, waar je wandelaars 
kon zien, fi etsers, joggers. Er kwa-
men boten voorbij, sportief soms, 
maar meestal wel ontspannen.

Op de parkeerplaats werden kin-
deren in auto’s geduwd, bellende 
mannen leunden met de ellebogen 
op de autodaken, bij de ijscokar te-
genover de ingang werden de laat-
ste bolletjes van de dag verkocht, ie-
dereen fi etste en wandelde en reed 
van de begraafplaats weg, achter 
een scootmobiel wervelde de bloe-
sem nog één keer op. 1 

Zorgvlied: 
we zouden er 
allemaal begraven 
moeten worden. 
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Een groep van vijftig schoolkinderen 
uit Oss is gisteren ongedeerd geble-
ven bij een brand in een bus door een 
defect in het motorblok op de auto-
baan A2 bij Hannover in Duitsland. 
Een toevallig passerende vrachtwa-
gen van een reinigingsbedrijf, met 
een watertank van 1.000 liter, stopte 
om de vlammen in de kiem te smoren.

Brand

KINDEREN
ONGEDEERD

Iran heeft de Iraans-Amerikaanse 
journaliste Roxana Saberi vrijgelaten. 
Een rechtbank veroordeelde Saberi 
eerder op de dag tot twee jaar voor-
waardelijke celstraf, omdat ze gehei-
me documenten zou hebben ver-
gaard. Eerder werd een straf van acht 
jaar opgelegd. Saberi liet kort na het 
verlaten van de gevangenis in Tehe-
ran weten dat het ‘oké’ met haar gaat.

Iran

JOURNALISTE
VRIJGELATEN

Het Pentagon gaat generaal David 
McKiernan, de Amerikaanse bevel-
hebber in Afghanistan, vervangen. 
McKiernan heeft die functie pas sinds 
juni 2008. Binnen het Pentagon zou 
hij weinig vertrouwen genieten. De 
Afghaanse president Hamid Karzai 
uitte recent felle kritiek op de Ameri-
kaanse militairen in zijn land.

Afghanistan

PENTAGON 
LOOST DAVID

REUTERS

13 kilo...
moet bodybuilder Sebas-
tian Weber afvallen voor 

hij bij de politie mag.

PvdA-leider Wouter Bos heeft laten 
weten dat het ‘ondenkbaar’ is dat 
zijn partij een regering zou willen 
vormen met Wilders’ PVV. Het Ne-
derland van Wilders wordt volgens 
Bos ‘vervelend, koud en kil’, terwijl 
de vicepremier een ‘warm en soli-
dair’ Nederland nastreeft. Wilders 
vindt dat Bos met zijn uitspraken de 
kiezer beledigt. De CU, SP, D66 en 
GroenLinks sluiten een coalitie met 
de PVV eveneens uit. 

Geen coalitie

BOS HEKELT
WILDERS

De criminaliteit daalt sinds een 
aantal jaar. Maar de economische 
crisis gaat dat tij keren, zo voorspel-
len deskundigen. En de overheid is 
daar onvoldoende op voorbereid. 

Merel van Leeuwen
AMSTERDAM...
Het is nog een beetje in de glazen bol 

kijken, maar volgens Peter Klerks, lec-

tor criminaliteitsbeheersing en re-

cherchekunde aan de Politieacade-

mie, heeft de economische crisis 

negatieve effecten op de criminaliteit. 

Hij denkt aan een stijging van winkel-

diefstal, oplichting van de verzeke-

ring en faillissementsfraude. 

‘Mensen die werkloos raken en 

hun inkomen verliezen, raken ook de 

binding kwijt met de maatschappij. 

Ze zijn dan eerder bereid om illegale 

dingen te doen om aan geld te ko-

men, denk aan het knippen van hen-

nep’, aldus Klerks. Ook kun je volgens 

hem ‘op je vingers natellen’ dat deze 

periode over enkele jaren een piek 

laat zien in het aantal winkeldiefstal-

len. ‘Het gaat dan niet alleen om het 

stelen van luxegoederen, maar ook 

om dagelijkse boodschappen.’ 

Maar ook op de werkvloer zal de 

criminaliteit toenemen. Klerks: ‘Loy-

aliteit naar de werkgever toe neemt af 

bij ontslag, of dreigend ontslag. Daar-

bij komt dat meer bedrijven failliet 

gaan en het aantal faillissementsfrau-

des toeneemt. Er zijn ondernemers 

die zullen proberen nog tijdig geld 

uit hun zaak weg te sluizen.’ 

Hoffmann Bedrijfsrecherche, dat 

rechercheonderzoek doet voor be-

drijven, ziet het aantal opdrachten 

sterk toenemen. Volgens directeur Jos 

Meekel gaat het de laatste maanden 

om tientallen extra onderzoeken. 

‘Wij merken dat werkgevers vóór de 

economische crisis meer door de vin-

gers zagen. Nu het financieel span-

nender is, zijn ze strenger in de leer. 

Kleine diefstallen, gerommel met 

overuren en declaraties pikken ze niet 

meer.’ Aan de andere kant ziet Meekel 

dat bedrijven minder prioriteit geven 

aan veiligheid, omdat ze het financi-

eel moeilijk hebben. ‘Terwijl ze juist 

in deze tijden extra zouden moeten 

investeren in risicomanagement. 

Mensen moeten zich bewust zijn van 

de risico’s en ook dat een of twee fou-

te collega’s consequenties kunnen 

hebben voor het bedrijf en dus ook 

voor hun eigen baan.’

Marnix Eysink Smeets, lector pu-

blic reassurance aan de hogeschool 

INHolland Rotterdam is het van har-

te met hem eens. ‘Bedrijven zouden 

juist nú moeten inzetten op beveili-

ging.’ Hij vindt dat de overheid voor-

op moet gaan om de discussie daar-

over aan te wakkeren. ‘Er zou een 

einde kunnen komen aan de langja-

rige daling van de criminaliteit. Het is 

onduidelijk wat dat voor effect heeft 

op de samenleving en op het vertrou-

wen van mensen. De overheid moet 

zich daarvan bewust zijn en zich er op 

voorbereiden. Anders is ze te laat.’ 

Klerks is er niet gerust op dat Ne-

derland voldoende is voorbereid op 

de gevolgen van de crisis voor de cri-

minaliteit. ‘Maar het is ook een onge-

woon probleem. Sinds de Tweede 

Wereldoorlog is het niet voorgeko-

men dat het economisch zo slecht 

gaat met het land. De gevoeligheid 

voor dit onderwerp is niet vanzelf-

sprekend.’

Volgens een woordvoerder van het 

ministerie van Justitie is de overheid 

alert, maar is er geen apart beleid ont-

wikkeld. ‘Als de criminaliteit dit 

kwartaal een evidente stijging laat 

zien ten opzichte van het vorige kwar-

taal, dan zal de minister van Justitie 

anticiperen.’ 1

Veiligheid  Zorgen over houding overheid

Crisis vergroot 
criminaliteit 

‘Onduidelijk 
wat stijgende 
criminaliteit met 
samenleving doet.’

paar die het proberen, zoals eerder 

genoemde Rush Limbaugh, maar 

ook iemand als Colin Powell, minis-

ter van Buitenlandse Zaken in de eer-

ste regering van George W. Bush. 

Limbaugh is wat Cheney betreft nog 

wel te pruimen, maar ligt vanwege 

zijn uitgesproken opvattingen niet 

bij elke Republikein even goed. Over 

Powell had Cheney de volgende do-

delijke opmerking: ‘Ik wist niet dat 

hij nog steeds Republikein was.’

Het rumoer dat Cheney de laatste 

maanden maakt kan erop duiden 

dat hij poogt de Republikeinse Partij  

in de oppositie én in het nieuws te 

houden. Hij weet dat hij veel media-

aandacht genereert, en maakt daar 

goed gebruik van. Een andere moge-

lijkheid is dat hij zo langzaamaan 

warm begint te lopen als belangrijke 

kandidaat voor de volgende presi-

dentsverkiezingen. In beide gevallen 

gaan we de komende tijd nog veel 

van hem horen. 1

van Republikeinse partij

gratis HP Compaq Mini 700

X is meer gemak

X
X
X
X

Juryvoorzitter, oud-burgemeester Ivo Opstelten, maakte dat bekend in het 
Amstel Hotel in Amsterdam. Verhulst wint 52.500 euro. 1 KLAAS JAN VAN DER WEIJ
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 Reserveren is noodzakelijk en kan via:
www.zwaluwhoeve.nl of 0341-451993  

MEER DAN
50% KORTING
U BETAALT SLECHTS:  49,50 P.P. 
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Dagelijks geldig t/m 31 juli 2009. 

Dacht ‘t wel

Alle genoemde prijzen zijn prijzen per persoon, o.b.v. 2 pers. Incl. KLM vlucht (V-klasse), brandstoftoeslagen, luchthaven- en
vliegbelasting excl. andere toeslagen. Prijzen geldig indien geboekt voor 18 mei 2009. Ga voor de voorwaarden naar Arke.nl 
of informeer bij één van de winkels van Arke. Op=op. Prijswijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden. 

Zomer Bonus Korting!Zonnig
       St. Maarten!

Boek snel bij uw winkel van Arke of ga naar:

St. Maarten - Cay Hill 
Appartementen L’Espérancegg½

9 dagen, logies.
Vertrek in mei en juni.
16 dagen vanaf 1271

Van 1151 voor

979
St. Maarten - Philipsburg
Sonesta Great Bay Beach Hotelgggg
9 dagen, logies.
Vertrek in mei en juni.
16 dagen vanaf 1904

Van 1449 voor

1299
St. Maarten - Dawn Beach 
Hotel Westin St. Maarten Resort & Spaggggg
9 dagen, logies.
Vertrek in mei en juni.
16 dagen vanaf 1866

Van 1845 voor

1279

Steeds meer festivals kunnen niet 
genoeg sponsors vinden. Een aantal 
kan dit jaar zelfs helemaal niet 
doorgaan. 

Pieter Sabel
AMSTERDAM...
Geen festival De Beschaving in 

Utrecht dit jaar. Geen Fiesta del Sol, 

geen Jazz in Lighttown, geen Reggae 

Sundance in Eindhoven. Geen Haar-

lem Jazzstad, tenzij er een wonder 

gebeurt, en geen Seaside Jazz festival 

in Kijkduin. Alle (regio-)festivals 

hebben het moeilijk, maar steeds 

meer festivals worden zelfs helemaal 

afgeblazen. Hoofdsponsoren trek-

ken zich terug, kaartverkoop valt te-

gen of contracten worden niet ver-

lengd. En in sommige gevallen 

krijgen organisaties nog geld van 

sponsors van de vorige edities. 

Het grote gebrek aan geld, kortom, 

lijkt de Nederlandse festivalwereld in 

2009 een gevoelige klap te bezor-

gen.

Voor de 29e keer zou Haarlem dit 

jaar een weekend lang het decor zijn 

van Haarlem Jazzstad – qua bezoe-

kersaantallen een van de grootste gra-

tis festivals van Nederland. Maar het 

heeft er alle schijn van dat dit niet 

doorgaat. Voorzitter Cees Cramer van 

de Stichting Haarlem Jazzstad moet 

voor eind mei nog een gat in de be-

groting zien te dichten van 70.000 

euro, op een begroting van 250.000 

euro. Cramer: ‘Lukt het niet voor het 

einde van deze maand, dan zit er niets 

anders op dan de boel af te blazen.’

Soberder
Festivals hebben het altijd al moeilijk 

gehad. Maar dit jaar lijkt voor veel 

evenementen een ramp te worden. 

Zeker gratis festivals – die dus volle-

dig afhankelijk zijn van sponsorgel-

den – moeten het ontgelden. 

Guus Dutrieux is directeur van de 

organisatie van onder meer Parkpop 

in Den Haag – het grootste gratis fes-

tival van Europa. Parkpop is volgens 

Dutrieux nog niet in gevaar, maar 

moet het wel doen met 15 tot 20 pro-

cent minder inkomsten uit sponsor-

gelden, op een begroting van 800.000 

euro, waarvan eenderde afkomstig is 

uit sponsorgelden. ‘Ik houd nu al 

mijn hart vast voor volgend jaar, dan 

lopen nog veel meer grote contracten 

af.’ 

De bezoeker zal er weinig van mer-

ken, volgens de organisator. Maar 

achter de schermen moet er harder 

gewerkt worden met minder materi-

alen. Backstage wordt het allemaal 

soberder, met andere woorden. 

Dutrieux organiseert daarnaast 

het Zomercarnaval en Ortel Dunya in 

Rotterdam – twee van de ongeveer 

vijftig (!) zomerfestivals in de stad. 

Ze gaan door, maar met minder po-

dia dan voorgaande edities. De over-

koepelende Stichting Rotterdam Fes-

tivals laat weten dat het eigen budget 

voor 2009 is verminderd is met dertig 

procent.

Het is jammer voor de festivals, 

maar heel verrassend dat er juist nu 

zo veel worden afgeblazen is het niet, 

volgens bijzonder hoogleraar city-

marketing en regiomarketing Gert-

Jan Hospers van de Nijmeegse Rad-

bout Universiteit. ‘Festivals worden 

noodgedwongen vaak georganiseerd 

voor de eigen bevolking van een re-

gio, het blijkt moeilijk publiek van 

buiten te trekken. Veel festivals gaan 

daarbij wel erg op elkaar lijken, en 

het zijn er steeds meer. Sponsoren 

zien dat ook, en worden selectiever. 

Ze zoeken alleen nog de evenemen-

ten uit waar ze hun naam echt aan 

willen verbinden. En dan wordt de  

crisis vaak als excuus gebruikt.’

Dat het aantal festivals zo is toege-

nomen, zegt Hospers, komt vooral 

door de enorm toegenomen aan-

dacht voor het vermarkten van een 

stad of regio. ‘Daarbij moet je je slo-

gan bijvoorbeeld wel waarmaken. Je 

kunt niet zeggen dat bijvoorbeeld 

Alkmaar bruist als dat niet zo is.’ 1

Evenementen  Sponsors trekken zich terug

Festivals in de problemen

Parkpop in Den Haag is volgens de directeur nog niet in gevaar. HOLLANDSE HOOGTE

Proost
Precies 73 jaar geleden 

werden de Anonieme 
Alcoholisten opgericht.

Zeker gratis 
festivals moeten 
het dit jaar 
ontgelden.

Een Amerikaanse militair is opge-
pakt op verdenking van het dood-
schieten van vijf andere Amerikaan-
se soldaten op een basis in de Iraak-
se hoofdstad Bagdad. Enkele tijd na-
dat de soldaat het vuur op collega’s 
had geopend, werd hij aangehou-
den. Drie andere militairen raakten 
gewond. Het motief is niet bekend. 
De schietpartij zou hebben plaats-
gehad in een kliniek voor militairen 
die onder grote stress gebukt gaan.

Bagdad

SOLDAAT VS 
OP MOORDPAD

T
erwijl offi  ciële duwers de 
passagiers de overvolle me-
trotreinen induwen, staan 

velen geconcentreerd te lezen. Niet 
gebogen over sudoku of een van de 
vele gratis dagbladen, maar over 
een manga. We zijn hier niet in To-
kio, maar in Parijs en de manga in 
kwestie gaat over wijn. ‘Les gouttes 
de Dieu’, de druppels van God, zoals 
de manga heet, is sinds het eerste 
deel vorig jaar zomer verscheen een 
enorm succes in Frankrijk. Tiendui-
zenden gaan er van ieder deel over 
de toonbank. 

Het stripverhaal is geschreven 
door Tadashi Agi (het pseudoniem 
van een broer en een zus die samen-
werken) en getekend door Shu Oki-
moto. In De druppels van God laat 
een beroemde wijnkenner een tes-
tament na aan zijn twee zonen. Om 
de erfenis te krijgen, moeten zij 
twaalf raadsels oplossen rondom de 
beste twaalf wijnen van de wereld. 
Het doel is uiteindelijk een dertien-
de mysterieuze wijn te vinden, de 
goddelijke druppels. De helden van 
het stripverhaal raken verstrikt in 
achtervolgingen en andere avontu-

ren die span-
nend genoeg 
zijn om menig 
Parijse me-
troreiziger te 
doen verge-
ten dat hij al-
lang had 

moeten overstappen.
De succesvolle manga slaat twee 

vliegen in één klap. Het is een wijn-
cursus voor beginners, maar voor 
veel volwassenen ook de eerste 
keer dat zij een manga lezen. En dat 
komt mooi uit voor zowel de uitge-
ver als de wijnboeren. Door het suc-
ces neemt ook de verkoop van dure 
Bourgognes toe. Fransen gaan nog 
net niet naar hun bars à vin met de 
manga onder hun arm, zoals de Ko-
reanen, maar de strip is wel onder-
werp van gesprek aan vele hoofd-
stedelijke tafels.

Tot nu toe zijn er zeven delen in 
Frankrijk verschenen. De wijn- en 
mangaliefh ebbers in de polder 
moeten zich helaas beperken tot de 
Franse versie. Uitgeverij Glénat is 
voorlopig nog niet van plan om De 
Druppels van God in het Nederlands 
uit te brengen. 1

...
Mangawijn in de 
Parijse metro

Van onze correspondent Stefan 
de Vries verscheen onlangs het boek 
Francyclopedie, een ABC van Frankrijk.

ONGEBAANDE
PADEN
STEFAN DE VRIES
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Aandeelhouders in De Telegraaf 
zagen de afgelopen jaren honder-
den miljoenen verdampen.  

Edward Deiters
AMSTERDAM...
Beleggingsfonds Cyrte, dat onder 

meer het vermogen van mediamag-

naat John de Mol beheert, wil met de 

bezem door het Telegraafconcern. 

Volgens Het Financieele Dagblad 

onderhandelt Cyrte met de beursge-

noteerde Telegraaf Media Groep 

(TMG) over topposities. Het zou gaan 

om een plek in de raad van bestuur of 

de raad van commissarissen. 

Cyrte, een beleggingsfonds van Delta 

Lloyd, heeft een duurbetaald belang 

van 20 procent in TMG. Het fonds 

heeft altijd volgehouden dat het niet 

om een strategische, maar om een 

puur fi nancieel gedreven belegging 

gaat. Sinds Cyrte begin 2007 instapte 

zag De Mol met lede ogen aan hoe er 

op een investering van 186 miljoen 

euro nu al 82 miljoen verdampte. 

Tijd om in te grijpen dus. Ingewij-

den die worden aangehaald in het FD 

benadrukken dat de gesprekken tus-

sen bedrijf, aandeelhoudersfamilie 

Van Puijenbroek en Cyrte vooralsnog 

een vriendelijk karakter hebben. 

Een TMG-woordvoerder wilde 

niet zeggen of hierover gesprekken 

gaande zijn met Cyrte. 

Het aandeel Telegraaf bracht ook an-

dere aandeelhouders de afgelopen 

jaren weinig vreugde. Zo stapte inves-

teerder Marcel Boekhoorn een jaar 

geleden in. Verlies nu: rond de 39,5 

miljoen. Ook textielbaron Jan Zee-

man zag het voorbije jaar 32 miljoen 

Telegraaf-euro’s verdampen. Ook 

vastgoedbaron Jan Dirk Paarlberg 

moest afschrijven. In november 2007 

waren zijn TMG’s 83 miljoen waard, 

daarvan is nu nog 36,5 miljoen over. 

Maar het hardst getroffen is de fa-

milie Van Puijenbroek. Hun 30 pro-

cent was ooit goed voor miljarden 

euro’s. Waarde gisteren: 156 miljoen. 

De koersval is vermoedelijk de reden 

dat zij zich nu voor het eerst in de  

‘vriendelijke gesprekken’ mengen 

met de harde beleggers van Cyrte. 1

Beleggen  Cyrte aast op een bestuursstoel bij Telegraaf

Beleggingsfonds wil invloed

TECHNO

Verontreinigde garnaal
Een slim softwareprogramma schat in 
hoe groot de kans is dat verontreinigd 
voedsel opduikt. 

tip acfb

SMS deze 8 tekens naar 4477:

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

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

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

   Sms de 8 letters (inclusief tip,
  spatie en de afsluitende ‘b’) 
naar 4477.

  Tipteam belt u snel terug en
 tipt u de beste gsm-deal.

  Sms ook als uw abonnement 
 nog (lang) niet is afgelopen.

Zo ontdekt u wat op 
dit moment de beste 
gsm-aanbieding is 
voor ú:

Objectief advies wat nu 
de beste gsm-deal is voor u.

Voorbeeld: 
zo sms’t u 

uw gegevens 
naar 4477:

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

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

Wat wilt u maximaal
per maand betalen?

7 Wanneer wordt u 
het liefst teruggebeld?

a:   maandag tussen 14 en 17 uur
b. maandag tussen 19 en 21 uur
c. dinsdag tussen 14 en 17 uur
d. dinsdag tussen 19 en 21 uur
e. donderdag tussen 14 en 17 uur
f. donderdag tussen 19 en 21 uur
g. maakt niet uit

Meer weten?
Kijk op www.tipteam.nl

U betaalt eenmalig € 0,70 voor uw sms, verder is onze 
dienstverlening kosteloos. Met uw sms geeft u Tipteam 
toestemming u éénmalig te bellen op het telefoonnummer 
vanwaar uw aanvraag verstuurd is.

Dat schreeuwt 
om een advies 
van Tipteam!

Bezoekers van de 9e European Business Aviation Conven-
tion & Exhibition in Genève bekijken een zakenjet. Nu het 
nog kan. Gisteren werd namelijk bekend dat in het eerste 

kwartaal van dit jaar het Europese luchtverkeer met 
8 procent is afgenomen. Het zakelijke vliegverkeer zakte 
zelfs met bijna 20 procent in. 1 FOTO: REUTERS

Zakelijk vliegverkeer in een fl inke dip

Eveline Domevscek
Tjeerd Wiersma
AMSTERDAM...
De man die vorig jaar 78 miljoen 

euro van zijn provincie wegzette bij 

de omgevallen IJslandse bank Lands-

banki, bewaakt sinds een maand de 

pensioenen van het ABP. Oké, wel als 

interimvoorzitter, maar de kritiek is 

er niet minder om. Harry Borghouts, 

commissaris der koningin van 

Noord-Holland, heeft namelijk nog 

meer smetjes op zijn blazoen. Eind 

vorig jaar lag de 66-jarige GroenLink-

ser ook al onder vuur als voorzitter 

van de raad van toezicht van de nood-

lijdende IJsselmeerziekenhuizen. En 

die man zou het pensioenfonds dat 

vorig jaar miljarden is kwijtgeraakt, 

weer op z’n pootjes moeten krijgen?

Leo van Heesch, waarnemend 

voorzitter van de Nederlandse Bond 

voor Pensioenbelangen (NBP) is stel-

lig: ‘Nee. Mannen als Borghouts met 

hun tientallen nevenfuncties zien dit 

als een bijbaantje. Hij heeft al laten 

zien dat hij niet al te geweldig is in die 

baantjes. Denk maar aan het IJssel-

meerziekenhuis. Moet dat het ver-

trouwen aan onze gepensioneerden 

en toekomstige gepensioneerden te-

ruggeven?’ Een maand geleden deed 

het NBP dan ook schriftelijk zijn be-

klag bij De Nederlandsche Bank over 

Borghouts’ benoeming bij het ABP. 

Het NBP kan weer rustig slapen, 

want Borghouts gaf gisteren tijdens 

zijn eerste publieke optreden als 

ABP-voorzitter aan dat hij niet van 

plan is om de functie permanent te 

bekleden. ‘Ik heb mijn ontslag als 

commissaris nog niet ingediend.’ 

Ook het ABP meldde nog steeds op 

zoek te zijn naar een geschikte opvol-

ger voor Elco Brinkman.

Toch ziet lang niet iedereen Borg-

houts liever gaan dan komen. De me-

ningen over hoe zijn standvastigheid 

moet worden geïnterpreteerd lopen 

echter wel uiteen. De een interpre-

teert het als ‘arrogantie’, de ander als 

iemand die zegt waar het op staat. Tot 

het laatste kamp behoren VVD-gede-

puteerde in Noord-Holland Ton 

Hooijmaijers en notaris Maarten de 

Wit, die samen met Borghouts in het 

bestuur van Stichting Geuzenverzet 

1940-1945 zit. De Wit: ‘Ik ken hem 

als een zeer kundig en integer be-

stuurder.’ 

Volgens Hooijmaijers is Borg-

houts, die eerder functies bekleedde 

bij Binnenlandse Zaken en secretaris-

generaal was op het ministerie van 

Justitie, een gedreven binnenvetter. 

‘Dat zou je kunnen uitleggen als 

‘koel’. Maar als je hem eenmaal kent, 

merk je dat hij heel hartelijk is.’ Ook 

aan zijn humor moet je volgens 

Hooijmaijers even wennen. Het is 

voor het NBP te hopen dat Borghouts 

gistermiddag niet iedereen voor de 

gek zat te houden. 1

Pensioenen  Het ‘bijbaantje’ van Borghouts

ABP zoekt 
nieuwe baas

‘Mannen als 
Borghouts zien 
het ABP als een 
bijbaantje.’

Tussenpaus Harry Borghouts blijft 
koningin Beatrix voorlopig trouw.

Wegens een technische storing 
vervalt de pagina ‘De Markt’.
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KOSTER  &  JOJANNEKEMet medewerking van: Sarah Maso

Als het aan champagnehuis Duval-
Leroy ligt, verdwijnt de kurk uit de 
champagnefl es. De bubbelprodu-
cent introduceert een aluminium 
hendel bevestigd aan de dop om 
champagnefl essen te openen. Het is 
de doodsteek voor sabreurs (die met 
een zwaard de champagnekurk eraf 
slaan) als Jeroen van Craaikamp 
van de Confrérie du Sabre d’Or.

AMSTERDAM...
Wat een drama: u sterft uit!  
‘Het is het begin van het einde. Ik wist 

dat men aan het knoeien was met een 

schroefdop. Maar dat het ooit zover 

zou komen...’

Een eeuwenoude traditie wordt de 
kop ingedrukt? 
‘Índerdaad. Wij sabreurs stammen 

nog uit de tijd van Napoleon. Het is 

allemaal begonnen bij de slag om 

Olensk. Napeleons mannen hadden 

een paar champagnefl essen mee op 

veldtocht. We weten niet of de kozak-

ken of de fransozen het bedachten, 

maar die enkele fransoos die de slag 

overleefde, nam de traditie mee terug. 

Inmiddels is ons genootschap actief 

in meer dan achttien landen.’ 

Toch hartstikke zonde van het 
ritueel ploppen nu die Fransen er-
mee willen stoppen?
‘Ja maar zo denken die Fransen niet. 

Die denken alleen maar aan hun pro-

duct. Een gemiddelde Fransman wil 

überhaupt geen gespuit en geplop. 

Die drinkt zonder grootse gebaren.’

Kan iedereen eigenlijk sabreur 
worden? 
‘Nee, pas op hoor. Het is echt een 

kunst. Ik zie zogenaamde topkoks 

het op tv wel eens doen met een keu-

kenmes. Dat is reuze gevaarlijk. Je 

moet een heus champagnesabel ge-

bruiken. Die zijn zwaar  en dan is suc-

ces gegarandeerd.’

Gaat u actie ondernemen?
‘Nou, ik denk dat wij die fl es gewoon 

met het hendeltje openmaken en op-

drinken. Blijft lekker natuurlijk. Ach, 

er worden 300 miljoen flessen op 

jaarbasis gemaakt en die zijn echt niet 

allemaal van aluminium.’ 1

Einde nabij voor 
champagnekurk 

‘Hollands gezeur is aan mij niet besteed.’ FRANK GROELIKEN

AMSTERDAM...
De ‘bitch van Boskoop’, zoals ze ooit 

werd genoemd, heeft vandaag moeite 

om hond Beau in het gareel te hou-

den. De viervoeter wil niet met de 

directrice op de foto. Danielle Kley-

heeg (37) lacht bijna vertwijfeld in de 

hip ingerichte kantoortuin in de ves-

tiging in Amsterdam Oud-Zuid. ‘Bij 

dieren ben ik wat milder dan bij men-

sen’, zegt het charmante ex-model 

met zelfspot.

Ja , want als medewerkers niet luis-

teren, kunnen ze een retorische af-

straffi ng verwachten van de patroon. 

‘Als iemand mij praatjes probeert te 

verkopen of liegt, kan ik écht kwaad 

worden. Dan zeg ik gewoon dat hij 

een ‘onwijze lul’ is.’

De oprichter van i4talent is door 

haar discipline een van de snelgroei-

ende fi nanciële detacheerders van de 

lage landen, maar kent ook lieve kan-

ten. Beau is een adoptiehond. Ze reed 

het dier ooit aan toen ze met een 

Hummer even buiten Parijs benzine 

wilde tanken. ‘Hij lag in de berm, 

maar had gelukkig niks. Zo’n Hum-

mer is hoog. Daar glij je onderdoor. 

Toen heb ik hem meegenomen.’

Mascotte
Nu is Beau de mascotte van het be-

drijf. Kleyheeg is pas vier jaar eigen 

baas, maar draait met het detacheren 

van financiële werknemers al een 

omzet van 5,5 miljoen euro (netto-

winst ongeveer half miljoen). De 

Haagse entrepreneur (haar accent 

verraadt haar Zuid-Hollandse roots) 

is één brok gepassioneerde energie. 

Ze sport bijna dagelijks (karate, 

hardlopen ‘op zondag 20 kilometer’  

en autosport) en verwacht dezelfde 

toewijding van haar medewerkers 

(inmiddels alweer bijna honderd 

mensen). Haar managementstijl be-

staat uit een opgewekte vorm van no-

nonsense. ‘We hebben de plicht om 

optimist te zijn’, citeert ze de Weense 

rationalist Popper. ‘Hollands gezeur 

is niet aan mij besteed.’

Danielle Kleyheeg is lang een nogal 

ongeleide doener geweest. Op de 

middelbare school haalde ze hoge 

cijfers en toch ging ze niet naar de 

universiteit. De dochter van een on-

dernemende moeder (met een zon-

nestudio) en een vader die directeur 

was bij een groothandel in automo-

tive-spullen wilde liever werken dan 

biertjes bodemen en studeren. ‘Tot 

mijn dertigste heb ik geen druppel 

gedronken’, zegt ze. 

Op haar 22e was ze (na de hts in 

Amsterdam) al baas over 25 fi lialen 

van een groot Rotterdams confectie-

centrum. In haar vrije tijd werkte ze 

ook nog bij een bruiloftorganisator 

en hielp ze een Wassenaarse IT-inge-

nieur met zijn boekhouding en de 

commerciële exploitatie. 

Zoveel ambitie is natuurlijk veel te 

veel in een land waar het maaiveld 

hoog genoeg is. ‘Op een gegeven mo-

ment kwam ik op een niveau dat ik de 

baas moest worden over veel oudere 

dames. Dat begon enorm te wringen. 

Ik was zwaar teleurgesteld.’

De ambitieuze twintiger ging 

daarna aan de slag bij een rechtsvoor-

ganger van uitzendbureau Vedior. 

Wederom was ze een van de beste 

werknemers. Via een intercedenten-

baan klom ze snel op van fi liaalchef 

tot regiobaas. Uit die tijd dateert ook 

haar imago van ijzeren dame. ‘Ik werd 

de bitch van Boskoop genoemd van-

wege mijn optreden bij het filiaal 

daar. Tijdens een wintersportvakan-

tie moest ik zelfs met een trui met die 

tekst rondlopen.’

Nu opent ze bijna een derde pand 

met i4talent, in Utrecht. De kantoren 

in Den Haag en Amsterdam draaien 

tegen de crisis in op volle sterkte. ‘Bij 

ons is het woord ‘crisis’ verboden. Je 

kunt altijd verkopen. Onze strategie 

is dat we een toegewijde partner zijn. 

Als een klant zegt: ‘Ik moet 10 pro-

cent van mijn budget inleveren, zeg-

gen wij: ‘Da’s goed mits we het con-

tract verlengen.’ 

Creatieve destructie

De economische ramp leidt tot 

broodnodige creatieve destructie, 

vindt ze: ‘Je ziet dat het kaf van het 

koren wordt gescheiden.’ De beste 

directeuren van i4talent kunnen op 

den duur hun eigen zaak starten van-

uit de huidige onderneming. Ze ge-

looft in de celdelingtheorie van wij-

len managementgoeroe Eckart 

Wintzen. ‘Ben zelf meer van het bou-

wen.’ 

De tijd dat ze voor argeloos blond-

je werd aangezien is defi nitief voor-

bij. Op haar kaartje prijkt tegenwoor-

dig een doctorandustitel. ‘Die moet 

ik er maar eens afhalen.’ 1–

Date van de week  Danielle Kleyheeg

Charmante 
detacheerbitch
Keiharde tante met klein hartje runt 
snelstgroeiende detacheerder.  

Ze reed haar 
adoptiehond 
Beau ooit aan met 
een Hummer.

Mail ons
Lumineuze ideeën zijn 

altijd welkom. De post 
kan naar kojo@depers.

Bestel nu op www.baron.nl of bel 020 408 43 00

Directeur i4talent 

Omzet: 5,5 miljoen vanaf 2005

Sport: hardlopen, autosport en ka-
rate.

Ambitie: goede doelenwerk als ze 
is uitgewerkt. 1

Danielle Kleyheeg 

KOJO’SGENANTEHOEKJEO
eps. Krij-
gen Koster 
en Jojan-

neke ineens een 
verkeerd geadres-
seerd sms’je van 
een corpsmeisje met een jaloers 
ondertoontje. 

Ze zag Veronica-babe Lauren 
Verster, ASC/dispuut Karaat, bij 
Jeroen Pauw op schoot zitten na 
Pauw en Witteman. Ja, en? Get a 
life, lady! Wij zijn wel erger ge-
wend na die televisie-uitzendin-
gen. 1

Sms’je
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Zodra garnalenteelt geïntensiveerd wordt, kunnen keurders meer verontreinigde garnalen verwachten. REUTERS

Voedselverontreinigingen moet je 
niet signaleren. Een slim software-
systeem gaat ze voorspellen.

Redactie technologie
AMSTERDAM...
De huidige systemen om verontreini-

gingen in voedsel te detecteren, en 

daarvoor te waarschuwen, zijn veel te 

traag. Een bedrijf of een laboratorium 

vindt in een monster een verdacht of 

verboden stofje, of een ziekteverwek-

ker, meldt dat aan hogere instanties 

en die moeten vervolgens een waar-

schuwing afgeven en de producent 

vragen het product uit de handel te 

nemen. Tegen die tijd kunnen dui-

zenden mensen al blootgesteld zijn 

aan onverantwoorde risico’s.

Het zou veel beter zijn als we der-

gelijke voedselcrises zouden kunnen 

voorspellen. En dat is wat RIKILT, een 

instituut dat onderzoek doet naar de 

veiligheid en gezondheid van voedsel 

en diervoeders, voortaan wil gaan 

doen. In het kader van het EU-onder-

zoeksprogramma Safe Foods (waar-

van RIKILT een belangrijke voortrek-

ker was) hebben onderzoekers een 

computerprogramma ontwikkeld 

dat de kans op het opduiken van ver-

ontreinigd voedsel inschat.

Een voorbeeld is het gebruik van 

antibiotica bij de garnalenproductie 

in Zuidoost-Azië. RIKILT-onderzoe-

ker Gijs Kleter heeft hier samen met 

Marnix Poelman onderzoek naar ge-

daan. ‘Aan de hand van een aantal 

incidenten met geïmporteerde garna-

len zagen we een bepaald patroon. 

De garnalenteelt in Zuidoost-Azië 

werd gestimuleerd; de kweek werd 

intensiever; daardoor nam de ziekte-

druk toe, wat leidde tot een stijgend 

gebruik van antibiotica, waaronder 

ook types die in Europa verboden 

zijn.’ Zodra de garnalenteelt intensie-

ver wordt, kunnen keuringsinstanties 

dus meer verontreinigde garnalen 

verwachten.

Een ander voorbeeld is de Euro-

pese zalmproductie, vertelt Hans 

Marvin van onderzoeksinstituut 

IMARES (dat net als RIKILT onder-

deel uitmaakt van de Universiteit Wa-

geningen): ‘Daar zagen we eerst een 

gestage toename van antibioticage-

bruik, en daarna een scherpe afname: 

er was een vaccin ontwikkeld dat de 

ziektedruk sterk verminderde.’ Ook 

milieuwetgeving is niet zonder geva-

ren. Een voorbeeld is de dioxinecrisis 

in Nederland, waarbij de melk van 

verschillende veehouders besmet 

bleek te zijn met dioxine. Dat was het 

gevolg van een technologische aan-

passing in een aardappelverwerkings-

bedrijf (waarvan een bijproduct in 

veevoer werd gebruikt). Vanwege 

strengere milieueisen was daar, in een 

van de productiestappen, zout ver-

vangen door klei. De bedrijfsleiding 

wist echter niet dat er in klei dioxines 

voorkomen. Marvin: ‘Je kunt niet alle 

beschikbare kennis op één plek heb-

ben. Wij denken dat we zo’n vervui-

ling met dioxine met ons systeem 

eerder zouden kunnen oppikken.’

Marvin, Kleter en hun collega’s 

hebben al veel informatie verzameld: 

landbouwkundige en toxicologische 

kennis, informatie over handel, wet-

geving en menselijk gedrag. In de toe-

komst moet het systeem al deze gege-

vens combineren. De Europese 

voedselautoriteit EFSA en de Ameri-

kaanse Food and Drug Administrati-

on (FDA) hebben al belangstelling 

getoond voor het detectiesysteem. 1

Voedsel  Crises voorspellen

Weten wanneer 
de vis gaat stinken

Milieuwetgeving 
kan de kwaliteit 
van ons voedsel 
schaden.

GESIGNALEERD Einstein verliefd
Er zijn honder-
den boeken over 
de beroemdste 
natuurkundige 
aller tijden, 
maar in Einstein 
verliefd weet 
Dennis Overbye 
als geen ander 
de persoonlijk-
heid (en het 
rommelige lief-
desleven) van de beroemde fysicus 
voor het voetlicht te brengen. De uit-
leg van zijn werkzaamheden is wei-
nig exact – maar die kunt u moeite-

loos overslaan. Resteert een zeer le-
zenswaardige biografie.

Dennis Overbye, Eistein verliefd, Zijn 
gecompliceerde leven en revolutionaire 
werk. 9,99 euro.

Wat is geniaal?
Vijftien jaar geleden 
joeg Charles Murray 
het liberale esta-
blishment in de VS 
de gordijnen in met 
zijn boek The Bell 
Curve (waarin ge-
constateerd werd 
dat zwarten minder 

intelligent waren). Zijn nieuwste 
boek is minder controversieel maar 
gaat over hetzelfde onderwerp: wat 
is intelligentie, en waarom is het in 
tijd en plaats zo ongelijk verdeeld? 
Weer veel blanken, kortom.

Charles Murray, Het menselijk genie. 
14,99 euro.

Onder een dak
Twee genieën onder hetzelfde dak, 
daar komt gedonder van. De korte tijd 
dat Paul Gauguin en Vincent van Gogh 
in Arles samenwoonden, stond bol 
van de ruzies en felle conflicten (en 
kostte Van Gogh een oor). Maar tege-

lijkertijd 
was die 
stormachti-
ge periode 
voor beider 
artistieke 
ontwikke-
ling van 
enorm be-
lang. Een 
must voor 
ieder die dit 
jaar Arles 
aandoet.

Martin Gayford, Het gele huis. De 
bewogen vriendschap tussen Van 
Gogh en Gauguin, 8,99 euro. 

AMSTERDAM...
Ramsj gesignaleerd bij boekhandel 
De Slegte. Voor vestigingen en info: 
www.deslegte.com

Ramsj bij  
De Slegte

Zodra we voor ingewikkelde keuzes 
staan, is de impulsieve beslissing 
zeker niet de beste.

Marcel Hulspas
AMSTERDAM...
Bij belangrijke financiële beslissin-

gen gaan we niet graag over een nacht 

ijs. We willen er nog een nachtje over 

slapen. Maar helpt dat? Levert wach-

ten een betere beslissing op?

Davy Lerouge van de Faculteit Eco-

nomie en Bedrijfswetenschappen 

van de Universiteit van Tilburg, toon-

de door middel van een aantal expe-

rimenten aan dat het inderdaad beter 

kan zijn om je aandacht even af te la-

ten leiden.

Zijn proefpersonen konden kie-

zen uit verschillende camera’s, alle-

maal voorzien van al dan niet nuttige 

technische snufjes. Een aantal werd 

gevraagd direct te zeggen welke ca-

mera de voorkeur had; anderen wer-

den gedurende enkele minuten afge-

leid – en zij waren daarna beter in 

staat de goede van de minder aantrek-

kelijke alternatieven te onderschei-

den. Beter dan deelnemers die de 

producten onmiddellijk beoordeel-

den, en beter dan degenen die heel 

hard over de producten nadachten. 

Lerouge stelde ook vast dat afleiding 

vooral goed werkt bij mensen die de 

neiging hebben om de zaken zwart-

wit voor te stellen. 1

Psychologie  Dure beslissingen

Eerst een nachtje slapen 
is wel degelijk nuttig

Afleiding werkt 
vooral goed bij 
mensen die 
zwart-wit denken.

MRI-scanners zijn enorme appara-
ten. Maar chemici en biologen wil-
len juist een extreem kleine. In 
Twente wordt daar nu aan gewerkt.

Marcel Hulspas
AMSTERDAM...
Hoe een MRI-scanner precies werkt, 

dat kunnen maar weinigen uitleggen. 

Maar één ding is algemeen bekend: 

die apparaten, die indrukwekkend 

gedetailleerde plaatjes kunnen ma-

ken van onze organen, zijn enorm 

groot.

Dat komt doordat ze gebruikma-

ken van enorme spoelen die een zeer 

krachtig magneetveld opwekken. 

Maar MRI-scanners worden ook veel 

gebruikt in de chemische analyse en 

de biologie – en daar is die enorme 

omvang een groot probleem. De 

vloeistofmonsters die men wil on-

derzoeken zijn vaak extreem klein, 

vaak niet meer dan enkele honderden 

nanoliters (een nanoliter is een mil-

jardste liter); veel te weinig voor de 

bestaande scanners. De groep Meso-

cale Chemical Systems, een onder-

deel van het MESA+ Instituut voor 

Nanotechnologie van de Universiteit 

Twente onder leiding van hoogleraar 

Han Gardeniers, is er echter in ge-

slaagd om een dergelijke ‘microscan-

ner’ te ontwikkelen, dankzij een inge-

nieuze combinatie van een uiterst 

compact spoeltje en een micro-vloei-

stofkanaal. Met deze techniek wordt 

het mogelijk om alle tussenstadia van 

een snelle chemische reactie nauw-

keurig te volgen.

De onderzoekers hebben de nieu-

we techniek toegepast om de stofwis-

seling in menselijk ruggenmergvloei-

stof in beeld te brengen. De resultaten 

zijn onlangs verschenen in de Journal 
of the American Chemical Society. 1

Techniek  Niet alleen voor patiënten

MRI-scans ook voor de 
kleinste monsters

Chemische 
reacties kunnen 
stap voor stap 
worden gevolgd.

Dieper zinken kan niet
Medewerkers van het Woods Hole Oceanografisch 

Instituut willen eind deze maand hun robot Nereus 
laten afdalen naar de diepste plek op aarde.

Achter aansluiten graag
Het 11 kilometer diepe Challenger Deep is twee keer 
eerder bezocht: in 1960 door een bemande duikboot 

en in 1995 door een Japanse robot-aan-een-kabel.

Mag het licht aan?
De Japanse robot zag in de diepe duisternis een zee-

komkommer, een worm en een garnaal. De Amerika-
nen hopen langer te blijven en nog veel meer te zien.
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Eveline Domevscek  
AMSTERDAM...
Aan de vette jaren waarin je als solli-

citant meer tijd kwijt was met het af-

wijzen van aanbiedingen dan met 

solliciteren, kunnen we nu alleen nog 

maar weemoedig terugdenken. Ont-

slagen en vacaturestops zijn aan de 

orde van de dag en de deuren van be-

drijven lijken nog lang niet wijder 

open te gaan. Integendeel. Het Cen-

traal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

rekende uit dat in de eerste drie 

maanden van dit jaar gemiddeld 

341.000 mensen werkloos zijn, ofte-

wel 4,4 procent van de Nederlandse 

beroepsbevolking. De Europese 

Commissie kwam een week geleden 

ook met weinig zonnige berichtge-

ving: in Europa is de werkloosheid 

met 11 procent sinds 1945 niet meer 

zo hoog geweest.

Maar aan doemdenken heb je 

niets, en een baan houd je er al hele-

maal niet aan over. Wat je wél moet 

doen om aan een baan te komen, is 

zorgen dat je je netwerk – zowel off-

line als online – uitbreidt en zo goed 

mogelijk onderhoudt. Voorkom dus 

dat ranzige feestfoto’s je online pro-

fi el opsieren en beperk ‘real life’ het 

aantal vijanden tot een minimum. 

‘Bedenk dat voor meer dan 70 pro-

cent van de beschikbare banen niet 

wordt geadverteerd, dus moet je er 

wel via via achterkomen’, zegt Jacco 

Valkenburg, eigenaar van Internatio-

nal Professional Recruitment Con-

sultancy (IPRC). Ook Rob Vinke, 

hoogleraar personeelswetenschap-

pen aan de Nyenrode Business Uni-

versiteit, gelooft heilig in de kracht 

van je contacten.

Banenjacht  Voor meer dan 70 procent van de vacatures wordt niet geadverteerd

Gezocht: ‘ambassadeurs’ die me 
de hemel willen inprijzen
Netwerken tot je 
neervalt. Dán moet 
die baan ook in deze 
tijd voorbijkomen. 

Gezocht: tijdelijke tuinders
Tuinders die seizoenswerkers zoeken, mogen dat 

niet meer met een briefje in de supermarkt. Vanaf juli 
moet het werven gebeuren via seasonalwork.nl.

Gezocht: senioren
‘Senioren hebben vaak heel veel ervaring en veel tijd’, 

zegt het Vrijwilligers Informatie Punt Roosendaal 
(VIP). Dus werft VIP vanaf 62 en ouder. 

Gezocht: vakantieganger
The Economist meldt dat er steeds meer ‘uitgesteld’ 

wordt geworven: bedrijven gunnen hun 
nieuwe mensen eerst een half jaar om te reizen.

Lukt het De Pers om Prem Radhakis-
hun te recruiten voor de Organisatie 
voor Hindoe Media?

MOORDFLANK

Opsporing verzocht 

Functietitel
Gebruik de best passende, meest 
heldere functietitel. Recruiters 
zoeken op functienaam. 
Summary!
De summary is cruciaal voor recrui-
ters. Geef aan waarvoor je nu inzet-
baar bent, met andere woorden: 
geef in een oogopslag weer welke 
oplossing jij bent. Je kunt hier ook 
aangeven of je openstaat voor 
nieuw werk.
Contacten
Nodig je contacten uit om te ‘Lin-

ken’ via search people of de tools die 
LinkedIn aanbiedt. Wees daarin pro-
fessioneel, nodig de mensen uit die 
van waarde zijn voor je werkleven. Je 
(oud-)studiegenoten, je (oud-)colle-
ga’s, medeleden van je beroepsver-
eniging, deelnemers aan een congres 
waar je bent geweest en je privé-
contacten die ook belangrijk kunnen 
zijn voor jou in je werk. 
Recommendations
Recruiters vinden via LinkedIn ook de 
mensen die met je gewerkt hebben 
en die dus ook je referent kunnen 

zijn. Beter is zelf mensen te vragen 
of zij over jou een recommendation 
willen schrijven, dit verhoogt de 
waarde van je profi el. 
Groepen
Kies Groepen die bij je passen en 
wees er ook actief in, dat geeft je 
profi el meer inhoud en kleur.
Up-to-date
Werkgevers benaderen je alleen als 
ze een compleet en actueel beeld 
van je zien. Een oud profi el wordt 
overgeslagen. (Jacco Valkenburg - 
Recruitment via LinkedIn) 1

Hoe vinden recruiters jouw LinkedIn-profi el?

Lees verder op pagina 11

Via werving & selectiebureaus

In 2 weken een contract
‘Helder krijgen wat ik wil doen’

GEZOCHT & GEVONDEN

13



Kijk voor deze en ruim 5.000 andere interessante functies op www.noordflank.nl 

Persoonlijke ontwikkeling: werk voor 
uzelf en met uzelf
Persoonlijke ontwikkeling, wat is daar  
nou eigenlijk het belang van? In de huidige 
maatschappij betekent jezelf niet ontwikkelen 
geen stilstand, maar achteruitgang. 
Op de huidige arbeidsmarkt is één ding 
zeker: constante verandering van werk en 
omgeving. Om hier in mee te gaan en van 
waarde te zijn, is het van belang constant 
van je eigen ervaringen te leren en je con-
stant bewust te zijn van wat jij wil bereiken 
in deze veranderende omgeving en wat 
je daarvoor dient te ontwikkelen. Daar-
naast staat persoonlijke ontwikkeling ook 
voor het ‘uit de wikkel doen’ van je eigen 
wensen, ambities, behoeftes, drijfveren en 
talenten. Wat wil je bereiken? Waarom wil je
dat bereiken? Welke talenten ga je inzetten 
om dat te bereiken? Wat moet je nog aan 
jezelf ontwikkelen om dit te bereiken? 
Persoonlijke ontwikkeling zorgt voor een 
constante benchmark van jouw passie en 
talent met het gene je op dat moment wil 
bereiken. Het zorgt zelfs in een veranderende 
omgeving voor een beeld van ‘waar sta ik 
nu’ en ‘waar wil ik straks staan’.  

1 ICT
 Martin van Genderen
2 Healthcare & Events 
 Annet Braakman
3 ICT
 Peter Kosterman 
4 Bouw 
 Linda Teelken
5 HRM & Techniek
 Poul Geense
6 Retail 
 Jos van Haeren
7 ICT
 Ad Bouwman 
8 Finance 
 Maarten van de Sande
9 Bouw & Retail
 Pieter Hazelhoff
10 Bouw 
 Ronnie Kasten
11 Zakelijke
 dienstverlening
 Henk Weyschede 
12 ICT & Engineering 
 Gerard Lamé
13 Healthcare 
 Ton Hazelhoff

Maak kennis met onze carrièrespecialisten

... DE BETERE BANEN - DE BESTE KANDIDATEN ...

Als kandidaat of werkgever zoekt u een partner die u begrijpt en resultaat-
gericht is. PerSelectief werving en selectie bestaat 20 jaar en is bewezen 
succesvol in vaste- en interimbanen in Nederland of internationaal vanaf 
HBO werk- en denkniveau. Onze senior consultants zijn zelfstandig onder-

nemers met elk een eigen specialisatie. Echte vakgenoten die uit manage-
ment- of directiefuncties voortgekomen zijn. Wij garanderen continuïteit 
doordat onze consultants  langdurig verbonden blijven aan ons bureau.  
Zij hebben  voor u een groot en actueel netwerk opgebouwd van werk-
gevers en kandidaten. Wij zijn dan ook goed in netwerken, exclusieve 
search en headhunten in uw markt. 
Bent u op zoek naar uw volgende carrièrestap of wilt u een vacature 
succesvol invullen? Neem dan contact op met uw eigen specialist via 
www.perselectief.nl of ons hoofdkantoor via 0548-539577 
of info@perselectief.nl

Ons resultaat bewijst dat wij goed zijn. 

Bewezen succesvol in Werving & Selectie en Interim Management.

Werving en Selectie

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

www.perselectief.nl

Samenwerken
De komende acht weken zal ik hier op 
deze plek ingaan op een achttal voor 
professionals belangrijke thema’s. 
Vandaag beginnen we met het thema: 
Samenwerken. 
In je werkzame leven opereer je zelden  
volledig alleen. Je bent bijna altijd in samen- 
werking met collega’s, medewerkers, 
leidinggevenden, klanten of leveranciers. 
Dit is maar goed ook. Iedereen brengt zijn 
eigen referentiekader en opgedane vaardig-
heden mee. Door samenwerking creëren 
we de kans dat deze worden ingezet voor 
het doel dat we proberen te bereiken. In 
samenwerking is het van belang dat je 
ruimte krijgt om je eigen passie en talent in 
te kunnen zetten en de ander ook de ruimte 
geeft dit te doen. 
In samenwerking kunnen verschillende 
talenten van belang zijn, zoals de leiding 
nemen of juist toevoegen, contacten leggen, 
maar ook het nakomen van afspraken. 
Onderzoek jouw talenten en zet deze in, 
in de samenwerkingsverbanden die jij 
aangaat.

Tom Alstein, psycholoog bij HFMtalentindex

HFMtalentindex
HFMtalentindex is specialist in online 
assessment instrumenten. Het biedt uw 
management en HRM professionals snel 
en accuraat inzicht in de kwaliteiten van 
mensen. U krijgt zinnige informatie; het 
soort informatie dat u houvast geeft als u 
de competenties van uw medewerker wilt 
kennen, of dat nu voor selectie of voor 
ontwikkeling is. 

Dé gezamenlijke vacaturesite van werving en selectiebureaus

Test uw talent:
www.noordflank.nl/talentscan

NOORDFLANK TALENTSCAN
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Vervolg van pagina 9...
Volgens hem geldt de regel: hoe ou-

der je bent, hoe minder je moet sol-

liciteren. En dat ‘ouder’ ben je volgens 

Vinke al boven de 30 jaar. ‘Dan zou je 

eigenlijk niet meer moeten sollicite-

ren, maar bedenken welke personen 

als jouw ‘ambassadeurs’ kunnen gel-

den. Als een ander – bijvoorbeeld een 

voormalig stagebegeleider die tevre-

den was – vertelt hoe goed je bent, 

werkt dat stukken effectiever dan 

wanneer je jezelf de hemel inprijst. 

Maak dus een lijst met tien personen 

die iets goeds over je te melden heb-

ben.’ Volgens Vinke zijn die personen 

zo te vinden, ‘als je een beetje actief 

bent op LinkedIn, dan lukt dat je wel’, 

mits je natuurlijk niet al te veel lijken 

in de kasten van oude werkgevers 

hebt achtergelaten. 

Volgens Valkenburg, van wiens 

hand het boek Recruitment via Linke-
dIn afkomstig is, moet je wel wat tijd 

en moeite stoppen in het bijhouden 

van je profi el op de sociale netwerk-

site. ‘Voor recruiters is LinkedIn een 

prachtige, gratis, database. Maar wil 

je op LinkedIn ook gevonden wor-

den, dan moet je je profi elpagina wel 

zo inrichten dat je in één oogopslag 

kunt zien wie je bent en wat je wilt.’ 

(zie kader op pagina 9 voor tips) 

Dagelijks updaten

Geert Jan Waasdorp, directeur van 

Intelligence Group, een adviesbureau 

gespecialiseerd in arbeidsmarktcom-

municatie, geeft banenzoekers met 

nog een mager LinkedIn-profi el zelfs 

de tip gedurende driekwart jaar dage-

lijks tien nieuwe contacten toe te voe-

gen. Ook adviseert hij om lid te wor-

den van LinkedIn-groepen en deel te 

nemen aan discussies. Als je daar-

naast elke dag laat weten waar je op 

dat moment mee bezig bent, wordt je 

profiel beter zichtbaar. Waasdorp: 

‘Als je dagelijks contacten toevoegt, 

overschrijd je snel de grens van 350 

contacten. Dan gaat het netwerk voor 

jou werken.’ Meteen bij al je verse on-

line contacten droppen dat je een 

baan zoekt, werkt volgens Valken-

burg niet. ‘Dat voelt niet goed. Dat is 

net als wanneer je iemand ontmoet 

en meteen vraagt of diegene met je 

wil trouwen.’ 

Dat de zoektocht naar werk er niet 

gemakkelijker op is geworden, staat 

als een paal boven water. Maar de 

zoektocht is niet zozeer veranderd 

door de crisis. Waasdorp: ‘Er zijn geen 

sollicitatiekanalen te noemen die 

door de crisis opeens goed werken. 

Het verschil is dat je een jaar geleden 

je cv op Monsterboard plaatste en 

meteen tien leuke banen zag. Nu moet 

je meer kanalen inschakelen waar je 

misschien vijf banen tegenkomt.’

Jezelf duidelijk neerzetten

Joep Bolweg, hoogleraar human re-

sources management aan de VU Am-

sterdam, denkt dat wat voor de crisis 

opviel, nu nog steeds opvalt. ‘Het to-

verwoord is EVC, je Elders Verworven 

Competenties. Je moet jezelf duide-

lijk neerzetten. Wat heeft iemand aan 

jou? Werving & selectiebureaus letten 

daar nog steeds erg op.’ 

In het topsegment van de arbeids-

markt, waar headhunter Ralf Knegt-

mans van De Vroedt en Thierry actief 

is, moeten kandidaten vooral kun-

nen aantonen ook in tegenwindsitu-

aties goed te kunnen presteren. ‘Daar 

is men naar op zoek. Aan mooi weer-

managers heb je nu betrekkelijk wei-

nig. In hoogconjunctuur kan iedereen 

wel een potje managen.’ Bovendien 

moet je volgens Knegtmans zorgen 

dat je bij een van de weinige head-

hunters die in het topsegment wer-

ken, aan tafel komt. Ook in de top 

bereik je dit door je te laten aanbeve-

len door een lid van de raad van be-

stuur of door een specialist. 1

Wat is uw toegevoegde waarde als een 
bedrijf u inhuurt?
Mensen kennen, dat is de essentie van ons 
vak. De complete dienstverlening van Funk-
tieMediair omvat recruitment, interim ma-
nagement en assessment & development. 
We combineren marktleiderschap, een sterk, 
wijdvertakt netwerk, eigenzinnig vakman-
schap en een persoonlijke aanpak. Wij zijn 
eerlijk en transparant in onze adviezen, wij 
pakken alleen een opdracht op als wij de ver-
wachtingen kunnen waarmaken. Met kan-
didaten spreken we niet alleen over hun cv, 
maar ook over hun leven, dromen, twijfels 
en ambities. 

In welke sectoren specialiseert u zich?
Onze opdrachtgevers zijn actief in de zorg- 

en welzijnssector, of hebben er als overheid 
en zakelijke dienstverlener een relatie mee.  
Wij verzorgen de werving en selectie van 
medewerkers voor functies op midden, ho-
ger en topniveau.

Wat kan er misgaan als HR-managers zelf 
gaan werven en selecteren?
Er gaat natuurlijk niet echt iets mis, als HR- 
managers zelf werven. Is dit echter een be-
wuste keuze , gebaseerd op eff ectiviteit en 
effi  ciency? FunktieMediair recruitment 
heeft een succesvol invullingpercentage van 
meer dan 95%. Dat we ons vak verstaan, is 
duidelijk te zien aan de scores in een aantal 
recente toonaangevende tevredenheidson-
derzoeken. In de Management Team Top 100 
adviesbureau’s staat FunktieMediair op 
maar liefst de tiende positie. In het Perso-
neelbeleid Jaarboek 2009 staan we in de 
topdrie van beste W&S bureaus. 1

Fundamentals

De adviezen zijn eerlijk, 
transparant en persoonlijk

V
ia recruitmentbureau Björk 
ben ik vorig jaar bij Northga-
teArinso terechtgekomen. 

Ze waren in eerste instantie naar 
een oud-collega van me gestapt, 
maar die vond de functie van unit 
manager zelf te commercieel. Hij 
verwees Björk door naar mij, en zo 
kwam het balletje aan het rollen. 

Ze hadden een heel duidelijk 
profi el van de gewenste kandidaat 
en zochten iemand met inhoudelij-
ke kennis, die zich kan verplaatsen 
in de consultants. Behalve ervaring 
in de commercie moest die persoon 
ook anderen kunnen aansturen. 
Voordat ik bij NorthgateArinso op 
gesprek kwam, nam Björk eerst een 
profi elschets van mij als persoon 
met het bedrijf door. Ook werd een 
aantal referenties nagebeld. Ze wil-
den er zeker van zijn dat ik op hun 
vraag aansloot. 

De combinatie van taken is pre-
cies wat mij aansprak in de functie. 
Ik heb deze in verschillende samen-
stellingen uitgevoerd, en dat was 
voor NorthgateArinso een belang-
rijk pluspunt. Ook qua persoonlijk-
heid pas ik goed bij de organisatie. 
Ze zagen mij daar wel rondlopen. De 
keuze was snel gemaakt: binnen 
een week na het eerste gesprek lag 
het principeakkoord op tafel. Ach, 
ze zijn gewend om snel beslissingen 
te nemen.

NorthgateArinso specialiseert 
zich op het snijvlak tussen ICT en 
Human Resources, en heeft een 
groot aantal Nederlandse en inter-
nationale klanten. Binnen de Ne-
derlandse organisatie werken ruim 
300 mensen, en het maakt deel uit 
van een grote internationale organi-
satie van ruim 5.000 mensen. 

Als unit manager geef ik leiding aan 
de afdeling die zich bezighoudt met 
technische innovatie. Op dit gebied 
doen zich veel veranderingen voor. 
Vanwege de crisis staan eff ectiviteit 
en effi  ciency boven aan het prioritei-
tenlijstje van onze klanten. Bedrijven 
gaan steeds meer processen outsour-
cen om zich te kunnen richten op hun 
kernactiviteiten. Daarnaast verschui-
ven de verantwoordelijkheden op het 

gebied van HR steeds meer naar be-
neden, waardoor de vraag naar self-
service sterk toeneemt. 1

Wie: Vranc Douwma
Zoekt: Commerciële management-
positie 
Gevonden: NorthgateArinso
Recruiter: Björk, Miguel Swaen

Gezocht en gevonden

Wat is uw toegevoegde waarde als een 
bedrijf u inhuurt?
We zijn een stevig en ervaren headhunter 
met meer dan twaalf jaar ervaring. We gaan 
dus voor onze klant actief de markt in, op 
zoek naar de beste kandidaat. Bovendien zijn 
we messcherp in onze selectie en assess-
ments. Zeker in deze tijd met een ruimere 
hoeveelheid sollicitanten is het essentieel 
om niet slechts het kaf van het koren te 
scheiden maar te gaan voor de aller-, aller-
beste kandidaat. Daarnaast zijn we het 
Nederlandse bureau binnen een van de grote 
internationale bureaunetwerken.

In welke sectoren specialiseert u zich?
We hebben met name veel ervaring in Tele-
com, IT, High Tech, Manufacturing en Pu-

blishing. Nationaal en internationaal.

Heeft u een speciaal systeem om kandidaat 
en bedrijf te matchen?
Vooropgesteld, ons werk is vooral menselijk 
denk- en graafwerk. We staan dan ook be-
kend om een grondige analyse, om onze er-
varing en netwerkkracht. Daarnaast worden 
we gelukkig wel ondersteund met specifi eke 
software voor de werving- en selectiebran-
che, om bijvoorbeeld eerste selecties te ma-
ken in onze grote databases en ook om alle 
projecten op detail te kunnen monitoren. 

Op welk salarisniveau mikt u?
We mikken op geen enkel salarisniveau, 
onze enige leidraad is onze klant te helpen. 
We worden met name gevraagd voor alge-
meen management en seniorposities in 
marketing, sales, fi nance, HR en IT. Salaris is 
dan gebruikelijk ruim bovenmodaal. 1

Fundamentals

Ons werk is vooral menselijk 
denk- en graafwerk

Björk

Prinsengracht 739-741
1017 JX Amsterdam
Postbus 17399, 1001 JJ Amsterdam

Telefoon:  020-6599666
Contactpersoon:  Roel Carati

FunktieMediair

Adres: Van Heenvlietlaan 2o0
1083 CM, Amsterdam

Telefoon: 020-5042020
Contactpersoon:  Douwe Wijbenga, 
directeur Recruitment

MICHAEL KOOREN
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...
Gezocht: Festivaldirecteur  
Nederlands Filmfestival
Kandidaat De Pers: Eddy Terstall, 
filmregisseur
Bron: de Volkskrant

De rollen zijn omgedraaid. Via een 
nieuwe website kun je als werkzoe-
kende je eigen recruiter beoordelen. 

Camil Driessen
AMSTERDAM...
Op beoordeelmijnrecruiter.nl kun je 

een oordeel vellen over de recruiter 

die helpt bij je banenjacht. De site 

moet leiden tot transparantie in de 

onoverzichtelijke wereld van werving 

en selectie. ‘Vooral toen het econo-

misch goed ging waren er veel cow-

boysrecruiters: snelle jongens die wil-

len scoren en niet kijken of kandidaat 

en functie bij elkaar passen.’ Initia-

tiefnemer Pieter Kerckhaert vindt dat 

zijn site past in het nieuwe internet-

tijdperk waarbij online over alles 

honderden meningen zijn te vinden. 

‘Het werd tijd dat er ook voor belang-

rijke diensten zoals arbeidsbemidde-

ling een objectief online beoorde-

lingsmechanisme kwam.’

Op beoordeelmijnrecruiter staan 

3.478 werving- en selectiebedrijven 

en een veelvoud aan recruiters. Wan-

neer een recruiter je helpt bij het zoe-

ken van een baan, kun je als werkzoe-

kende met een cijfer en inhoudelijke 

onderbouwing een beoordeling 

plaatsen. Door het gemiddelde van 

de cijfers te nemen ontstaat automa-

tisch een ranglijst van de recruiters en 

de bedrijven waarvoor ze werken. 

‘Toprecruiter die je sterke en zwak-

ke punten heel goed weet te traceren,’ 

luidt een beoordeling van Diana Wil-

lemsen van Alpha Personalia die met 

een 9,8 gemiddeld de recruitersrang-

lijst aanvoert. Willemsen is dan ook 

fervent voorstander van de site, want 

‘het is een goede en objectieve manier 

van kwaliteitsbeoordeling’. 

Recruiter Rob Loose van TalentTo-

day die met een 6 lantaarndrager van 

het recruiterklassement is, vindt de 

site juist niet objectief. ‘Het zou een 

leuk initiatief kunnen zijn, maar ik 

denk dat het gratis genereren van re-

clame voor organisaties een grotere 

rol speelt dan een kritische kijk op 

haar recruiters.’ Hij is drie keer beoor-

deeld, waarvan een keer zeer negatief 

door een ‘klant’ van wie hij nog nooit 

gehoord heeft. ‘Ik vermoed dat een 

van de ‘concurrenten’ de reactie heeft 

geplaatst om zelf hoger te kunnen 

eindigen. Al met al denk ik niet dat 

deze website een betrouwbaar beeld 

vormt.’

Hans van Eck, voorzitter van de 

OAWS: de brancheorganisatie van 

werving en selectie, vindt de beoorde-

lingssite in principe een goed idee. 

‘Wij staan voor transparantie en goe-

de feedback. Daarbij hoeft een kriti-

sche beoordeling niet te worden ge-

schuwd.’ Van Eck vindt dat de 

beoordelingen van de nieuwe site 

aan de korte kant zijn ‘Het moet wel 

goed uiteen worden gezet, anders 

krijgt de beoordeling een te subjectief 

karakter.’   

De OAWS is bezig een soortgelijk 

systeem op te zetten voor haar leden, 

maar bij dat initiatief zal wel om uit-

gebreidere onderbouwing van de me-

ning worden gevraagd. Ondanks kri-

tische kanttekeningen denkt Van Eck 

dat de site automatisch representatie-

ver wordt. Op dit moment staan er 

gemiddeld maar drie of vier beoorde-

lingen per recruiter. ‘Maar dat aantal 

stijgt in de loop der tijd en dan wordt 

het automatisch een representatief 

middel.’

Ook Kerkhaert vindt de gemiddel-

des belangrijk omdat altijd kan ge-

beuren dat iemand uit wrok een 

slechte beoordeling geeft. Hij kan het 

weten. Een paar jaar geleden richtte 

hij de succesvolle site beoordeelmijn-

leraar.nl op waar inmiddels 1.340 

scholen, 11.054 leraren en 56.718 be-

oordelingen op staan. ‘Internetge-

bruik voor beoordelingen is goed. De 

maatschappij is individualistisch ge-

worden. Nu wordt internet gebruikt 

voor wat je vroeger aan de buren zou 

vragen.’ 1 

Website  beoordeelmijnrecruiter.nl

Recruiters met  
de billen bloot  

‘Toprecruiter die je 
sterke en zwakke 
punten heel goed 
weet te traceren.’

N
adat ik een vacature tegen-
kwam waarin gezocht werd 
naar een marketingmanager 

kwam ik in contact met werving- en 
selectiebureau Projactive. De func-
tie die bij softwareontwikkelaar 
Pallas Athena openstond was in eer-
ste instantie uitsluitend bedoeld 
voor de Benelux, met de mogelijk-
heid om door te groeien tot corpora-
te marketingmanager. Binnen het 
bedrijf wordt software ontwikkeld 
die wereldwijd wordt verkocht, en 
er is een sterke focus op internatio-
nale groei buiten de Benelux.

Ik was niet zozeer geïnteresseerd 
in de functie binnen de Benelux, 

maar wel in het corporate gedeelte. 
Dit heb ik ook aangegeven bij Projac-
tive. Bij mijn vorige werkgever heb ik 
hetzelfde proces doorgemaakt. Eerst 
was ik alleen verantwoordelijk voor 
de Benelux, daarna voor heel Noord-
Europa. 

Ik wilde Pallas Athena graag over-
tuigen dat het beter zou zijn om direct 
een corporate marketing-afdeling 
neer te zetten. Ik keek door het hele 
Benelux-verhaal heen en dacht dat ik 
met mijn ervaring een grote meer-
waarde voor de organisatie kon bie-
den. Zonder Projactive was het heel 
moeilijk geworden om op deze ma-
nier in gesprek te komen met het be-

drijf. Ik voldeed eigenlijk helemaal 
niet aan het profiel, maar zij maak-
ten heel goed de vertaling naar 
waar het bedrijf op langere termijn 
naar op zoek was. Nu stuur ik sinds 
een half jaar de marketingafdeling 
aan en draag ik bij aan de groei in 
onder andere Engeland, Duitsland 
en de VS. 1

Wie: Sjoerd Lazeroms
Zoekt: Marketing Management in 
softwareontwikkeling
Gevonden: Pallas Athena 
Recruiter: Projactive, Hedwig van 
Gastel

Gezocht en gevonden

Online aanbod banen stijgt 
Het aantal vacatures op Nederlandse 

vacaturesites stijgt weer. Vorige week 
stonden er 87.000 vacatures open. 

Op basis van de resultaten over het 
eerste kwartaal van 2009 doet 
Adecco het verreweg het beste van 
de grote uitzendbureaus. Adecco 
laat over het eerste kwartaal name-
lijk een omzetdaling van ‘slechts’ 26 
procent zien. Concurrenten Rand-
stad en Manpower noteerden om-
zetdalingen van respectievelijk 28 
procent en 32 procent. Over de Be-
nelux gezien bleef de omzetdaling 
beperkt tot 14 procent. 

Uitzendbureaus

ADECCO DOET 
HET ‘GOED’

Het filmfestival bracht u gouden kal-
veren, nu zoeken ze een directeur.
‘Het festival op zich is een belangrijk 
moment waarop de hele filmindu-
strie samenkomt. Zonder het festival 
zou de Nederlandse film niet bestaan. 
Ik zie er altijd wel naar uit.’

Bingo.
‘Nou, ik ben niet zo van de feestelijke 
aangelegenheden. Al die social talk. 
Dat vind ik ook een nadeel op mijn ei-
gen premières. Zo’n directeur moet 
natuurlijk dertig keer in een uur het-
zelfde verhaal afsteken. Hoe zit het 
met het bezoekersaantal, hoe zit het 
met het bezoekersaantal... Laat mij 
maar lekker lullen in het café.’

Ze zoeken iemand met gedegen film-
wereld kennis. 
‘Strategieën bespreken, dat zou ik 
wel leuk vinden. Mijn advies zou zijn: 
goed kijken naar andere landen waar 
het wel goed gaat met de nationale 
film. Duitsland en Denemarken bij-
voorbeeld. Hier maken ze alleen kin-
derfilms of imitatiefilms van Holly-
wood. De Nederlandse film heeft 

geen gezicht in het buitenland.’ 

Sterk financieel inzicht is gewenst.
‘Dat heb ik totaal niet. Als je een film 
maakt, moet je wel overzicht hebben 
of iets haalbaar is of niet, maar voor 
de rest zorgt de producer. Ik heb het 
ook veel te druk. Ik ben bezig met een 
comedy over voetbalmakelaars, ben 
een serie aan het schrijven met Yoeri 
Albrecht, een scenario voor Robert 
Jan Westdijk, en ik werk nog aan Huf-
ters & hofdames 14 jaar later.’

Kan dit er ook nog wel bij.
‘Ik zou het wel kunnen. Ik kan diplo-
matiek zijn. Maar ik ben er slecht in 
ergens op te moeten draven. Ik moet 
me kunnen terugtrekken als ik dat 
wil. Een dag niet komen of zo. En dat 
kan natuurlijk niet.’ 1

Moordflank

Op zoek naar een baan waar je dik be-
taald krijgt? Kijk eens op www.the-
ladders.com. De exclusieve vacature-
site toont tegen betaling banen 
waarbij het startsalaris meer dan 
100.000 dollar bedraagt. Vorige week 
won The Ladders een Webby - de Os-
cars voor websites - in de categorie 
werkgelegenheid en troefde daarmee 
Monsterboard af. Maandelijks ver-
schijnen er meer dan 35.000 nieuwe 
banen op de site, waarvan het leeu-
wendeel in de VS. The Ladders is 
hoofdzakelijk gespecialiseerd in 

sales, finance, marketing en techno-
logie banen. Volgens businessinsider 
is het bedrijf, dat vorig jaar een omzet 
boekte van 60 miljoen dollar, zo’n 500 
miljoen dollar waard.  

De site is niet onomstreden. Eerder 
ontving The Ladders kritiek, omdat 
het de exclusieve vacatures zou kopi-
eren van andere vacaturesites. 

Waar andere vacaturesites lijden 
onder de economische crisis gaat het 
met The Ladders uitstekend. Vorige 
maand breidde ze haar kantoorruim-
te in New York aanzienlijk uit. 

Vacaturesite voor banen met salaris van meer dan een ton

THE LADDERS WINT WEBBY

Personeel via strippenkaart 
Recruiter Alpha Personalia verkoopt sinds 

kort strippenkaarten. Daarmee worden tegen 
korting gegarandeerd 5 vacatures gevuld.

OPSPORING
VERZOCHT
JOJANNEKE VAN DEN BERGE

RUBEN SCHIPPER
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Wat is uw toegevoegde waarde als een be-
drijf u inhuurt?
Projactive (opgericht in 1996, nu 30 m/v) 
hanteert een geïntegreerde wervingsstrate-
gie waarbij alle kanalen worden ingezet. 
Daarnaast zijn onze hoogopgeleide consul-
tants afk omstig uit het vakgebied waarvoor 
ze bemiddelen; zij kunnen dus ook inhoude-
lijk adviseren. Bij procedures sturen wij op 
kwaliteit en transparantie. Klanten waarde-
ren het zeer om tijdens lopende procedures 
statusoverzichten te ontvangen. Door onze 
werkwijze leidt 96% van de aanvragen dan 
ook tot de perfect match tussen opdrachtge-
ver en kandidaat.

In welke sectoren specialiseert u zich?
Vaste en projectmatige functies op kader-, 

management- en directieniveau binnen de 
vakgebieden commercieel management, 
marketing, communicatie en sales. Onze 
hoog gekwalifi ceerde unit HR-Services biedt 
diensten als assessments, coaching, work-
shops & training en competentiemanage-
ment. 

Heeft u een speciaal systeem om kandidaat 
en bedrijf te matchen?
Alle kandidaten die door Projactive worden 
uitgenodigd voor een persoonlijk interview, 
maken eerst online een Talenten Motivatie 
Assessment. Daarna voert de consultant een 
selectiegesprek. Daarin worden zowel ken-
nis, ervaring, competenties als ‘de mens ach-
ter het cv’ getoetst. Ons ‘tailor-made’-sy-
steem is een nuttig hulpmiddel maar de con-
sultants bepalen de daadwerkelijke kwali-
teit. Uiteindelijk vormt human capital het 
echte vermogen van een organisatie. 1

Fundamentals

Onze consultants adviseren 
op hun eigen vakgebied

T
ijdens mijn opleiding Ac-
countancy heb ik bijna zes 
jaar als accountant bij Deloit-

te gewerkt. Nadat ik de studie had 
afgerond en een jaar als manager 
had gewerkt, kon ik ervoor kiezen 
om door te groeien naar partner, of 
totaal iets anders. Voor mij werd het 
tijd voor iets anders. 

Toen ik op zoek ging naar een 
leuke functie had ik nog geen dui-
delijk beeld voor ogen. Tot ik tegen 
de vacature van MSREF aan liep. Ik 
vond vastgoed leuk, en het sprak me 
aan dat ik naast accounting ook veel 
met juridische en fi scale inhoud te 
maken zou krijgen. Daarom nam ik 
contact op met werving- en selec-
tiebureau Vijzelaar.com. 

Ik had er een erg plezierig ge-
sprek, waarin ze mij goed konden 
vertellen wat voor bedrijf het was 
en wat voor functies er waren. Dat 
maakte het voor mij een stuk ge-
makkelijker om helder te krijgen 
wat ik precies wilde gaan doen. De 
vacature had een erg brede functie-
omschrijving, en Vijzelaar.com kon 
dit al snel een stuk duidelijker ma-
ken. Na dit eerste gesprek regelden 
zij voor mij een afspraak bij MSREF. 
Uiteindelijk ging het allemaal erg 
snel: binnen twee weken kon ik het 
contract tekenen. De effi  ciëntie van 
Vijzelaar.com spreekt mij erg aan.

Als senior controller geef ik lei-
ding aan een team van tien mensen. 
MSREF heeft diverse vastgoedbe-
leggingen in Europa, en mijn team 
managet de vennootschappen die 
zijn opgericht voor de Europese be-
leggingen in hotels. We houden ons 
bezig met niet-operationele zaken, 
zoals de jaarrekening en het juridi-
sche gedeelte. Ik moet zorgen dat 

alles goed gecoördineerd wordt. 
De hotels, van onder andere de 

Hilton-keten, bevinden zich in elf lan-
den binnen Europa. Ik kan het meeste 
vanuit Amsterdam doen, maar ga ook 
regelmatig op reis om ter plaatse met 
bijvoorbeeld de hotel controller, ac-
countants of serviceproviders te pra-

ten. Zo zie je nog eens wat. 1

Wie: Arieke Bollemeijer
Zoekt: managersrol in accountancy
Gevonden: Morgan Stanley Real 
Estate Funds (MSREF)
Recruiter: Vijzelaar.com, Marco 
Beemsterboer

Gezocht en gevonden

Meneer Radhakishun, ze zoeken een 
directeur bij het OHM. 
‘Goh, ik vind het altijd leuk als jullie 
bellen. Maar waarom vinden jullie 
mij hiervoor nou geschikt?’

Een combinatie van uw religie en me-
dia: uw droombaan!
‘Ik heb het te druk. Ledigheid is des 
duivels oorkussen. Ik doe Peptalk op 
BNR, columns, en ik ga weer de tv op 
met De school van Prem.’

Ze zoeken iemand die agendeert, 
stelling neemt, eigenzinnig is…
‘Ik moest laatst een cv invullen over 
mezelf omdat ik bezig ben met een 
eigen site. Ik kwam tot de conclusie 
dat er heel veel is dat ik kan. Ik ben 
klusjesman geweest, heb toiletten 
schoongemaakt, augurken in fl esjes 
gedaan, voor de gouden gids ge-
werkt, huisvader geweest.’

Dan kunt u dit ook.
‘Mijn vermogen tot nadenken is 
mijn grootste talent. Ik zou directeur 
kunnen zijn van De Pers, de AVRO, de 
Joodse omroep, en dus zeker ook 
van de OHM. Wat ik mooi vind aan 
het hindoeïsme is dat het de meest 
anarchistische godsdienst ter we-
reld is. Niemand is de baas. Ik heb 
eind 2007 wel allerlei doodsbedrei-
gingen van boze hindoes gekregen 
na een kritische column. Ik ben 
overtuigd hindoe en ik weet er meer 
van dan de meeste hindoes. Toch 
zijn er heel veel hindoes die zeggen 
dat ik geen hindoe ben, omdat ik 
vlees eet bijvoorbeeld. Ik vind de 
functie meer iets voor jou, Jojanne-
ke.’

Waarom?
‘Vrouwen zijn beter dan mannen. 
Ze zijn beter in leidinggeven. De 
wereld zou 
een betere 
plek zijn 
als vrou-
wen aan 
de macht 
waren.’ 

Het betaalt goed.
‘Ik heb nooit iets voor geld gedaan. 
Ik moet iets leuk vinden. En ik moet 
het natuurlijk ook kunnen. Ik vind 
het ook leuk om naar de maan te 
vliegen of de Europacup te winnen. 
Maar dat kan ik niet.’ 1

OPSPORING
VERZOCHT
JOJANNEKE VAN DEN BERGE

...
Gezocht: directeur Stichting 
Organisatie voor Hindoe Media
Kandidaat van De Pers: Prem 
Shivram Shaw Radhakishun, 
columnist, radio en tv-maker
Bron: de Volkskrant

Wat is uw toegevoegde waarde als een be-
drijf u inhuurt?
Vijzelaar.com heeft bewust gekozen zich te 
specialiseren in fi nanciële functies en fi nan-
ciële professionals. Daar zit onze kennis en 
netwerk. Wij hebben snel een beeld van de 
(on)mogelijkheden van een specifi eke op-
dracht. Hierdoor ligt ons invulpercentage ho-
ger en kunnen de kosten per ingevulde op-
dracht omlaag. Wij besparen op de kosten 
per aangenomen professional.

In welke sectoren specialiseert u zich?
Wij zijn geen branchespecialist, maar een 
functiespecialist. De fi nanciële functie komt 
in ieder bedrijf voor en is vaak een onder-
steunende functie. Wij werken dus voor een 
veelheid van branches, van bank tot lucht-

vaart, van telecom tot (semi-)overheid.

Heeft u een speciaal systeem om kandidaat 
en bedrijf te matchen?
Vijzelaar.com heeft een strategische keuze 
gemaakt voor een Amerikaans E-Recruit-
ment Systeem. Een systeem kan echter nooit 
de uiteindelijke match maken. Het systeem 
is wel ondersteunend aan het opleveren van 
de long list. De stap van long list naar short 
list en uiteindelijk de ideale kandidaat is 
mensenwerk. Dat is bij vijzelaar.com het re-
sultaat van de samenwerking tussen Recrui-
ter en Consultant.

Wat doet u om de kredietcrisis te overleven?
Zorgen voor een fi nancieel gezonde bedrijfs-
structuur en zorgen voor stabiele commerci-
ele relaties. Als je in goede tijden geen gekke 
dingen doet, hoef je in mindere tijden ook 
geen gekke dingen te doen om te overleven. 
De crisis heeft ons nog niet geraakt. 1

Fundamentals

Een systeem kan nooit de 
uiteindelijke match maken

Projactive BV

Amsterdamsestraatweg 57
3744 MA  Baarn
Postbus 114 - 3740 AC  Baarn

Telefoon: (035) 647 51 71
Contactpersoon: Hedwig van Gastel

Vijzelaar.com

Parklaan 2
1406 KL  Bussum

Telefoon: (035) 692 55 30
Contactpersoon: René Beukema

KICK SMEETS



Kijk voor het volledige vacatureaanbod op www.noordflank.nl

Noordflank.nl biedt hoger opgeleiden een compleet en actueel overzicht van vacatures van aangesloten werving- en selectiebureaus 
Meer weten? Mail naar info@noordflank.nl of bel 020 3460527

Holland Retail werkt samen met de detail-
handel aan deskundigheidsbevordering en 
verkoopstimulering. Eén van de diensten 
die we je daartoe bieden, is werving en 
selectie van medewerkers op midden- en 
hogerkaderniveau en voor functies in 
algemeen management, verkoop, 
inkoop, personeelsmanagement, 
marketing en logistiek.

Holland Retail zoekt voor één van 
haar zeer sterk groeiende opdracht-
gevers, dynamische en ambitieuze 
mensen die carrière willen maken.

Jouw reactie:
Als jij in aanmerking wilt komen voor 
deze functie, dan kun je via onze website 
www.hollandretail.nl reageren. 
Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met één van onze consultants 
via nummer: 0314- 370 470.
E-mailen kan ook: info@hollandretail.nl.

Deze èn andere vacatures zijn te 
bekijken op onze website.

Minimaal HBO niveau.
Tenminste 3 jaar relevante 
leidinggevende werkervaring in de 
retail.
Proactief, enthousiast, vasthoudend, 
doortastend, communicatief en 
commercieel sterk.
Aanpakker.

Jij bent verantwoordelijk voor 
het centrale beleid en de
vertaling hiervan naar winkel-
niveau. Je neemt initiatieven en 
levert bijdragen ten aanzien van 
het beleid en het resultaat van 
de organisatie.
Je hebt een commerciële
leidinggevende functie.

Areamanager
(non food)
Door heel Nederland

Adviesgroep ‘88 is 20 jaar gespecialiseerd in de werving en selectie

interessante vacatures? 

 
Al 20 jaar succesvol

www.groep88.nl

Experts in werving en selectie van accountants en fiscalisten 

sinds 1988!

De betere banen voor hoger opgeleiden worden 

aangeboden via werving- & selectiebureaus. 

Dát is waar wij in geloven. 

Daarom biedt Noordflank.nl een zo compleet 

mogelijk overzicht van vacatures aangeboden 

door werving- en selectiebureaus. Dat betekent 

één helder internetplatform met een compleet 

en altijd actueel overzicht.  

Voor hoger opgeleiden is Noordflank.nl de 

kortste route naar een nieuwe baan.

Dé kans voor 
hoger opgeleiden



Kijk voor het volledige vacature overzicht van deze bureaus én hun uitgebreide omschrijvingen
op www.noordfl ank.nl

Dé gezamenlijke vacaturesite van werving- en selectiebureaus

227 Search - 2Network - A & C Provadis - Acantis - Acquirecruitment - Agile People - AIM4 - Alterim - Amacom Detachering 
Werving & Selectie B.V. - Apros Werving & Selectie - Assured Werving & Selectie - Big Fellow BV - Bis Consult - BJ 
Recruitment - Boelen Adviesgroep - Bosman & Vos - Captiva - Careerfactory - Charles Recruitment - Claassen & Company 
- Cobben & Van Tulder - Colourful People - ComPlus Werving-Selectie - Construct Engineering b.v. - Content Executive 
- Detaccount - Employment Services - e-people bv - Euromatch - Evidentis - E-WEBS Werving & Selectie - Exarchy B.V. 
- Experience - FB Finance - Flexibility - FourM - Highland Transition - hrm-partner - Human Capital Recruitment - ICT 
Career - Ispida - IT-Profi le - Jobscompany - Jopportunity - LECTIO Recruitment Services - Life & Business - Matchpartner 
- McMore - Morgan McKinley - MULTI SEARCH - Nieuwland Personeelsadviseurs - OCG - Only Human - Oris Groep 
- Parking IT - People Select - People Touch Benelux - Prefi rst - Pride Company - Profi l P&O Consultants - PZpartners 
groep - Quies - Retail Recruitment - RightWood Personnel - Robin - Schuylenborgh Personeelsadviseurs BV - Search-
Consult - Spoelder Interim Advies - SSW Network - Staffconsult - Sterksen - the Recruitment Company - Total Solutions 
- Upgrading - Valkselect - van Beuningen en Partners - Van Miltenburg + Partners - VONK vindt!

DEELNEMENDE BUREAUS:

De mooiste banen vindt u bij werving- en selectiebureaus
De betere banen voor hoger opgeleiden worden aangeboden via werving en selectiebureaus. Dát is waar wij in geloven. Daarom biedt

Noordfl ank.nl een zo compleet mogelijk overzicht van vacatures aangeboden door werving en selectiebureaus. Dat betekent één helder
internetplatform met een compleet en altijd actueel overzicht. Voor hoger opgeleiden is Noordfl ank.nl de kortste route naar een nieuwe baan.
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Scenario
Tommy Wieringa schreef voor de VPRO het 

scenario voor de korte fi lm Laatste Wolf en voor de 
KRO-radio verschillende hoorspelen. 

Debuut
In 1995 debuteerdeWieringa met 

de roman Dormantique’s manco. Twee jaar 
later volgde de roman Amok.

Tristan
Vijf jaar na Amok publiceerde Wieringa 

de roman Alles over Tristan, waarvoor hij 
in 2002 de Halewijnprijs ontving.

Tommy Wieringa
AMSTERDAM...

 Z
e neemt me vaak mee naar Le 

Salon Trianon, het Paleis van 

Hemelse Taartjes. Ik mag zelf 

een Douceur Surprise bestel-

len, een Om Ali aux Noisettes 

of de Trois Petits Cochons. Ze 

verbetert me wanneer ik het 

Frans verkeerd uitspreek. Dat is haar voor-

naamste bijdrage aan mijn educatie. Al die 

toetjes en taartjes draaien rond in een verlich-

te vitrine, met mijn neus op het glas zie ik de 

omwentelingen van die suikerstelsels – de 

vriendelijke crème caramels! de vrolijke Ba-

nana Brasiliennes! de nuffi ge Tarte aux Fruits! 

Mijn moeder drinkt kleine kopjes koffi e en 

rookt sigaretten. Ze is hier vaak. Onder het ge-

lakte houten plafond, achter de getinte ra-

men, waant ze zich in Europa, maar een raar, 

vervormd Europa. Een buitenpost waar men 

zich probeert te herinneren wat Europa ook 

alweer was, en zijn best doet om het zo veel 

mogelijk op de herinnering te laten lijken. In 

Trianon bootsen airco’s Noord-Europese 

koelte na, uit verscholen luidsprekers druipen 

de gesuikerde stalactieten van Mantovani. Het 

geüniformeerde personeel gedraagt zich alsof 

we in het Hermitage in Monaco zijn. Mijn 

moeder ziet de rafels en vlekjes op de vestjes 

van de kelners en de wc-meisjes wel, maar het 

smetteloze zwarte kostuum van de gerant 

maakt veel goed. 

– En de trekker van de wc kleeft niet, hoor ik 

haar zeggen wanneer ze de zegeningen van 

Trianon telt.

Het meisje reikt haar een tissue aan als ze haar 

handen heeft gewassen, en neemt daarna de 

spoelbak af. Zo ziet de hemel van mijn moe-

der eruit: allerfi jnst vertakte dienstverlening.

– Teken maar wat je op de muur ziet, prinsje, 

zegt ze wanneer ik me verveel.

Ik teken de wandschilderingen over, kopieer 

die mystieke, tabakskleurige vrouwen met be-

loftevolle gezichtsuitdrukkingen: fi guren uit 

Duizend-en-een-nacht, vrouwen met blote bor-

sten en een tulband rond hun hoofd, verbeel-

dingen van de liederlijke Oriënt. De kleuren 

zijn verdwenen onder het sediment van plak-

kerig stof en nicotine.

Een paar middagen per week brengen we 

door in die hoge salon, afgewend van de afge-

kloven wereld daarbuiten, met haar geur van 

verrotting en het eeuwige woestijnstof dat uit 

de hemel kruimelt. Opnieuw hoor ik die 

naam, want ook Trianon heeft hij bezocht – 

Kavafi s is hier geweest. Het is geen wonder dat 

hij overal was, de stad is een eiland, ingeklemd 

tussen de zee en de woestijn; de bewegings-

vrijheid is beperkt.

De espressomachine sist en blaast wolken 

stoom uit. Het luide hameren van de hendels 

wanneer de verbruikte koffi e wordt uitgesla-

gen, de rode behuizing van het apparaat, 

voorzien van blinkende zilveren onderdelen, 

druk- en temperatuurmeters, het blazen van 

de stoompijp: die machine is het levende hart 

van Le Salon Trianon. Mijn moeder staart uit 

het raam, dat vanbuiten spiegelt zodat niemand 

naar binnen kan kijken. Buiten schuift het 

Alexandrijnse leven voorbij, heel die armzalige 

massamaatschappij, die mierenhoop van ze-

nuwslopend gefriemel zonder enige samen-

hang. Zwak dringen in de salon geluiden van 

buiten door, het gezoem van myriaden aasvlie-

gen op het kadaver van de stad.

Op een middag staat er een man stil bij ons 

tafeltje, hij is blij verrast haar te zien en buigt 

met de gratie van een Arabische edelman. Hij 

neemt haar hand en drukt er een kus op.

– Miss LeSage, zegt hij, het is me een eer.

Achter zijn snor schittert een prachtig gebit, tus-

sen zijn voortanden kiert een spleetje. Heel Tri-

anon kijkt hem na als hij door de glazen draai-

deur verdwijnt.

– Hij is grijs geworden, zegt mijn moeder.

Ik vraag wie dat was, en waarom hij haar zo 

noemde.

– Dat was Omar Sharif, liefje.

Het komt niet bij me op om door te vragen, ik 

heb de leeftijd waarop alles zowel een wonder 

als een vanzelfsprekendheid is.

Mijn vader herinner ik me alleen als een geluid. 

Hij is uit mijn leven verdwenen voordat mijn 

actieve herinnering op gang is gekomen, zodat 

de auditieve herinnering de enige is die ik heb. 

Het is een ritmisch, schurend geluid dat ik niet 

kan thuisbrengen. Het is lichaam- en gezicht-

loos, en valt nergens toe te herleiden. Dat schu-

rende geluid is het enige waar ik aan denk als ze 

op school vragen wie mijn vader is.

Ik zit op de Schutz American School, niet ver 

van tramstation Raml en Trianon. Daar heb ik 

op een dag weer het geluid gehoord dat mijn 

vader is. Dat schuren. De deur van het lokaal 

staat open, het geluid klinkt op de gang. Ik ver-

stijf op mijn stoel. De gedachte: hij zoekt mij, hij 
komt me halen... Het geluid komt tot stilstand 

voor de deur van het lokaal, na een klopje komt 

meneer El-Fahd binnen, de conciërge. Hij wis-

selt een paar woorden met de meester en ver-

laat het lokaal. Ik vraag of ik naar de wc mag.

– Volgende keer in de pauze, Ludwig.

Ik loop in de gang achter meneer El-Fahd aan, 

hij heeft me gevonden, hij is al die tijd vlak bij me 
geweest! In de centrale hal begrijp ik voor het 

eerst waardoor het geluid veroorzaakt wordt, 

het woesj woesj woesj – zijn broekspijpen die 

tegen elkaar schuren wanneer hij het ene been 

voor het andere zet. Meneer El-Fahd vraagt 

waarom ik niet in de klas ben. 

– Moet je iets halen?

Ik schud mijn hoofd.

– Bent u mijn vader? vraag ik.

Hij lacht.

– Nee jongen, jij hebt je eigen vader. Vlug naar 

je lokaal nu.

Hij verdwijnt in zijn hokje bij de ingang en 

kijkt niet meer naar me om. Boven mijn hoofd 

dreint een wolk van verdriet, de rest van de dag 

leef ik in de overtuiging dat meneer El-Fahd 

wel mijn vader is maar tegen me gelogen heeft 

met een Hoogst Geheime Reden – maar gaan-

deweg dringt het koude licht van de logica 

mijn schemerige fantasieën binnen, en be-

grijp ik dat er meer mannen met X-benen zijn 

dan alleen mijn vader. Broeken van mannen 

met rechte benen maken dat geluid niet. Niet 

zo. 1

Morgen deel 3 van de voorpublicatie

Literatuur  Caesarion

Exclusieve voorproef van Wieringa
Vrijdag verschijnt 
Tommy Wieringa’s 
nieuwe roman. In 
De Pers het 2e deel 
van een exclusieve 
voorpublicatie.

L
udwig Unger komt voort uit het hu-
welijk van twee beroemdheden, en 
was voorbestemd van hun beider ta-

lenten de vermenigvuldiging te zijn. De 
zoon van Julius Caesar en Cleopatra werd 
Caesarion genoemd, kleine Caesar. Het is 
ook de koosnaam die Ludwig Unger van 
zijn moeder krijgt. Met haar woont hij op 
een eroderende klif in Oost-Engeland. Na 
iedere winter is de zee hun huis dichter ge-
naderd, net zo lang tot het vergaat. Een 
odyssee begint. Caesarion is een geschie-
denis over schoonheid en verval, over de 
knellende band tussen moeder en kind, 
hun trouw en ontrouw, en ten slotte, wan-
neer deze dingen zijn verteld, over het be-
lang jezelf ten off er te brengen.

Tommy Wieringa schreef onder meer de ro-
mans Alles over Tristan en Joe Speedboot. 
Van de laatste werden in vier jaar tijd meer 
dan 300.000 exemplaren verkocht. Wieringa 
is vaste columnist van De Pers.1

De roman

‘Bent u mijn vader?’ vraag ik. 
Hij lacht. ‘Nee jongen, jij hebt je eigen 
vader. Vlug naar je lokaal nu.’

Tommy Wieringa. VIVIANE SASSEN
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Postume Tolkien bestseller
Het twaalfde boek dat na Tolkiens dood verschijnt, 

The Legend of Sigurd and Gudrun, is een bestseller in 
Groot-Brittannië met 100.000 exemplaren.

Gouden strop
De jury van De Gouden Strop voor misdaadromans  
heeft genomineerd: Luc Defl o, Bavo Dhooge, Gauke 

Andriesse, Marion Pauw en Judith Visser.

Sportboekencollectie naar KB
De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag ontfermt 

zich over de privécollectie Amerikaanse sportboeken 
van de overleden sportjournalist Henk de Groot . 

Redactie lifestyle
AMSTERDAM...
Geluk schuilt in de vreemdste din-

gen. Een slak, een pakje boursin. Vers 

stokbrood met boursin en slakken. 

Ga je ernaar op zoek, dan vind je het 

nooit. Dus met een lesboek chakra’s 

je leven op orde proberen te brengen 

is onbegonnen werk. 

Gelukkig zijn er nog boeken die je 

een aangenaam gevoel kunnen ge-

ven. Twee net verschenen romans 

met ‘geluk’ in de titel bewijzen dat de 

auteur daarbij totaal verschillende 

routes kan bewandelen.

De New Yorkse Sarah Dunn (van 

Murphy Brown) laat haar personages 

in Het geheim van geluk (uitg. Cargo) 

expliciet op zoek gaan naar levensge-

luk. Denk Friends, maar met een reli-

gieus randje. Niet schrikken, als je dit 

boek achterstevoren leest krijg je niet 

de psalmen over je heen. Maar hoofd-

persoon Holly Frick heeft in haar 

jeugd wel een tik van het heilige boek 

meegekregen. De mislukte chicklit-

schrijfster (35) was voorbestemd tot 

een zwartekousenbestaan. Inmiddels 

scenarioschrijfster, 

schrijft ze met haar ho-

movriend een tv-serie 

voor 12-jarige meisjes. 

Haar man heeft haar 

verlaten, terwijl zij 

nog van hem hield. 

Holly doet het dan 

maar met het broertje 

(22) van een vriendin. 

Dan vindt ze de op-

lossing: een hondje. 

Helaas heeft Chester 

een hersentumor. 

Uiteindelijk heeft 

Holly maar één op-

lossing: ‘Iedereen maakt het leven zo 

ingewikkeld, maar ik denk het ge-

heim te kennen: als ik maar goede 

dingen doe, dan ga ik goede dingen 

meemaken en krijg ik een fi jn leven.’ 

Het lezen van de Woody Allen-dialo-

gen geeft een fi jn gevoel.

Weekdier
De Deen Erling Jepsen 

pakt het volledig anders 

aan. Zeg maar een verras-

singsaanval van achteren. 

Natuurl i jk  probeert 

dorpsagent Robert Han-

sen ook gelukkig te wor-

den in Vreselijk gelukkig 

(uitg. Cossee), hij heeft al-

leen van onze Lieve Heer 

weinig attributen meege-

kregen (hij lijkt op Stan 

Laurel) om dat te bereiken. 

In Kopenhagen hield Ro-

bert zich niet staande, hij 

kon niet tegen al het geweld op straat. 

Zijn collega’s noemen hem een week-

dier, omdat hij steeds in tranen uit-

barst. Dan maar naar het Deense 

platteland. Daar blijken de zeden 

nogal anders dan hij gewend is. Men 

begroet elkaar met scheten en boe-

ren. Stoute jongens krijgen gewoon 

een aframmeling, dat is beter dan een 

strafblad. 

Dankzij deze tragikomische ro-

man ga je toch van de schlemiel Ro-

bert houden, en krijg je de neiging 

om ‘pas op jan klaassen’ te roepen als 

hij een verhouding begint met de 

femme fatale van het dorp. Helaas is 

die getrouwd met een koeienvanger, 

de megamacho ter plaatse. Natuur-

lijk krijgt deze klucht geen fataal 

einde, en kan de lezer opgelucht en 

gelukkig het boek dichtslaan. 1

Lezen  Woody Allen-dialogen geven een fi jn gevoel

Alsof geluk gewoon wordt
Zelfh ulpboeken helpen niet. Lees 
een goede roman en je wordt pas 
echt gelukkig. Of lees er twee.

W
e verlangen er allen naar, 
die dag waarop we ons van 
ochtendgloren tot avond-

rood euforisch voelen. Maar uren 
spelen met grassprietjes is er niet 
meer bij, de moderne mens moet ver-
maakt worden. Dus zoekt hij de amu-
sementsparken op, of eroticabeurzen 
waar hij de sleur kan vergeten.

De Belgische fotograaf Jimmy Kets 
(1979) heeft een fascinatie voor plek-
ken waar mensen bijeenkomen. 
Daarvoor kiest hij aanvankelijk de 
makkelijke weg door het menselijk 
onbehagen in Las Vegas of Disney-
world te tonen. Maar daar begint het 
pas voor Kets. Met een dromerige blik 
kijkt hij naar zijn medemens, ziet hoe 
die houvast en geluk zoekt en het niet 
krijgt. Zelden krijg je mensen voluit in 
beeld, Kets kiest voor eigenzinnige 
uitsneden van de werkelijkheid.

Genadeloos felle kleuren bena-
drukken in Vegas hoe eenzaam de 
condition humain is. Zelfs als je met 

longemfyseem aan de 
zuurstof moet, heb je 
geen andere keus dan 
munten in de gokma-
chine te gooien. We 
amuseren ons tot we 
erbij neervallen. 1 

We amuseren 
ons dood

E
en zondagmiddag langs de ri-
vier, we passeren het klooster 
waar ik het geluk van de af-

zondering heb gekend. In de kerk 
zingt een koor, de kloostertuinen 
zijn leeg. Vanuit een kamer in het 
gastenverblijf op de tweede verdie-
ping heb ik de bomen in bloei zien 

komen en weer van kleur zien ver-
schieten. Bij ochtend, middag en 
avond heb ik over de uiterwaarden 
achter de winterdijk uitgekeken. De 
uiterwaarden! Zo verliefd was ik op 
de uiterwaarden dat ik ze moest be-
schrijven, ze moesten worden gehei-
ligd in de mooiste woorden die ik had.

In de tuinen rond het klooster heb 
ik mijn personages zien zitten, ze la-
zen een boek in het gras of rookten 
een sigaret onder de oude kastanje. 
Niet verzonnen, niet in het domein 
van de fi ctie, maar in het echt. Van-
achter mijn bureautje voor het raam 
zag ik ze daar beneden – in opperste 
verwarring daalde ik de trappen af, in 
de zekerheid dat ik de uiterste kracht-

proef van de romanschrijver geleverd 
had, de transsubstantiatie van de lite-
ratuur: uit inkt en verbeelding waren 
mensen te voorschijn gekomen van 
vlees en bloed, die boeken lazen en si-
garetrookten in de ommuurde tuin. 
Het verbaasde me slechts vagelijk. 
Maar ze herkenden mij niet en groet-
ten me verbaasd; in verwarring keer-
de ik naar mijn kamer terug.

In de tuin is een crypte die open is, 
je daalt een stenen trap af en komt in 
een smalle nis met graven aan weers-
zijden. Hier liggen zij die de ruimtes 
van deze abdij hebben bezield met 
hun toewijding, hun gebeden en ge-
zang. Hun dode lichamen worden als 
broodjes in de muur geschoven, daar-

na wordt de nis dichtgemetseld en 
van de naam en de cruciale data voor-
zien. Ingesponnen in die duistere co-
con wachten zij de wederopstanding 
af. Vier namen op de muren van de 
crypte ken ik. Ik weet wie ze waren. 
In de refter, bij het middagmaal, vroeg 
ik hen het zout door te geven, we in-
formeerden naar elkaars welzijn en 
wederwaardigheden. In een hoek on-
derin lees ik nu een vijfde naam die ik 
ken: Rina Freriks. Op 16 januari 2009 
overleden, negentig jaar oud. Ik wist 
het niet, ik ben een buitenstaander. 
Rina was lief en geestig, en zo oud als 
een schildpad. Het magere Maria-
beeld bij de ingang van de abdij 
noemde ze de Maria Anorexia.

De rest van de dag een vlagerige 
droefh eid om alles dat altijd eindi-
gen moet. En ook om deze gemeen-
schap, die nu nog maar tien zielen 
telt. Dat is het lot van het monastie-
ke christendom. Als de bijenvolken 
verdwijnen zij, en niemand weet 
waar ze hebben gestaan. 1

...
TOMMY
WIERINGA

CRYPTE

Tommy Wieringa is auteur van on-
der meer de romans Alles over Tristan 
en Joe Speedboot. Vrijdag verschijnt 
zijn nieuwe boek Caesarion.
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     20:30     The good girl 
     22:10     Spectaculaire bevallingen 
     22:40     As the world turns 
     23:35     Oprah Winfrey show 
   

    18:00     The A-Team 
     18:55     Knight Rider 
     19:55     Married with children 
     20:30     Chaos 
     22:35     Body count 
   

    17:35     Buren 
     18:00     Het journaal 
     18:10     De rode loper 
     18:35     Blokken 
     19:00     Het journaal 
     19:40     Man bijt hond 
     20:05     Het weer 
     20:10     Thuis 
     20:40     De rode loper 
     21:00     Eurovisie Songfestival 2009 
     23:00     Het journaal laat 
     23:21     KENO-uitslagen 
     23:22     Het weer 
     23:25     Mr. Bean 
     23:50     Man bijt hond 
   

    17:00     World’s deadliest animals: Forests 
     18:00     Tiger island 
     18:30     Animal house 
     19:00     Remarkable vets 
     19:30     Trent’s wild cat adventures: 

Tshukudu/Glen Afric 
     20:00     Earth investigated: Asteroid attack 
     21:00     American nazis 
     22:00     America’s hardest prisons: 

Surviving Stateville 
     23:00     Inside: FARC Hostage rescue 
   

    17:05     Richard Hammond’s blast lab 
     17:35     Blue Peter 
     18:00     MyWish 
     18:05     Newsround 
     18:15     The weakest link 
     19:00     Nieuws en weerbericht 
     19:30     Regionaal nieuws en weerbericht 
     19:55     Party election broadcast for the 

European parliament: UKIP 
     20:00     The One show 
     20:30     EastEnders 
     21:00     Holby City 
     22:00     Traffi  c cops 
     23:00     Nieuws en weerbericht 
     23:25     Regionaal nieuws en weerbericht 
     23:35     Party election broadcast for the 

English local election 
     23:40     Unlawful entry 
   

    17:30     Put your money where your 
mouth is 

     18:15     Cash in the celebrity attic 
     18:55     Party election broadcast for the 

European Parliament by the UKIP 
     19:00     Eggheads 
     19:30     Great British menu 
     20:00     Coast 
     21:00     Propertywatch 
     22:00     Horizon 
     23:00     Later live 
     23:30     Newsnight 
   

    17:05     Campervan crisis 
     17:35     Beetle crisis 
     18:05     LA Ink: On the rocks... 
     19:00     Mythbusters: Airplane hour 
     20:00     Dirty jobs with Peter Schmeichel: 

Poland 
     21:00     Time warp: Paintball 
     21:30     Time warp: Breakdancing 
     22:00     Dirty jobs: Cave biologist 
     23:00     Destroyed in seconds 
     23:30     Eyewitness 
   

    17:15     Zoé Kezako 
     17:30     Gawayn 
     17:45     George van de jungle 
     18:00     Go IV 
     18:10     Karrewiet 
     18:20     Clash 
     18:35     En daarmee basta! 
     18:55     Disney’s Zoem in op Maggie 
     19:05     Go IV 
     19:15     Karrewiet 
     19:25     Oggy en de kakkerlakken 
     19:30     H2O 
     19:59     CANVAS 
     20:00     Terzake 
     20:40     The offi  ce 
     21:10     De fi lm van mijn leven 
     21:40     Verloren land 
     22:10     Stijn en het heelal 
     23:05     Phara 
     23:50     De fi lm van toen 
   

    20:00     The Simpsons 
     20:25     Family guy 
     20:50     South Park 
     21:15     Unhappily ever after 
     21:45     Malcolm in the middle 
     22:10     That 70’s Show 
     23:05     30 Rock 
     23:30     Frasier 
   

Het Gesprek

ARD

ZDF
    17:00     heute - Wetter 
     17:15     hallo deutschland 
     17:45     Leute heute 
     18:00     SOKO Köln 
     19:00     heute 
     19:20     Weerbericht 
     19:25     Die Rosenheim-Cops 
     20:15     Baby Bundesrepublik: Wie 

unsere Demokratie laufen lernte 
     21:00     Frontal 21 
     21:45     heute-journal 
     22:12     Weerbericht 
     22:15     37° 
     22:45     Johannes B. Kerner 
   

    17:15     DOEN Docs 
     18:45     HARDtalk 
     19:15     En profi le 
     19:45     The late show 
     20:30     Click 
     21:00     BBC World News 
     21:30     Blueshots tv 
     22:15     Boven het maaiveld 
     23:00     HARDtalk 
     23:30     The late show 
   

FILM: UNLAWFUL 
ENTRY, BBC1

Thriller over agent die net iets te ijverig 
onderzoekt. Met Ray Liotta.

SIMEK VOOR DE 
VERANDERING, NED2

Simek babbelt met gelovigen, vandaag met 
Antoinette Hertsenberg.

FILM: BODY COUNT
 RTL7 

Komische fi lm over groep dieven die galerie 
wil beroven. Met Forest Whitaker.

MIJN TENT IS TOP
RTL4

Restaurantenstrijd, vanavond is de fi nale, 
wie wint zijn eigen toko?

EUROVISIE SONG-
FESTIVAL 2009, NED1 

Eerste deel van de voorrondes om een 
plekje in de komende fi nale.

21.00 21.30 22.35 22.50 23.40
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In The good girl speelt Jennifer Aniston een wat sombere dertiger. 

Oprah Winfrey krijgt ere-bul
Winfrey kreeg haar eredoctoraat van de Duke University te  

Durham, North Carolina. Winfrey nam de titel in ontvangst tijdens 
een afstudeerfeest, terwijl 4.400 afgestudeerden toekeken. 

Mediaredactie
AMSTERDAM...
Arie Boomsma’s schorsing bij de 

Evangelische Omroep is met drie we-

ken ingekort. Iedereen kan vanaf van-

daag op televisie weer van zijn kun-

sten genieten, zo blijkt uit een  op 

zondag (?) door de omroep verstuurd 

persbericht. Daarin staat te lezen dat 

directeur Arjan Lock ‘blij is dat Arie 

weer terug is.’ En dat Arie zijn ge-

dwongen sabbatical ‘een leerzame 

periode vond, we gaan weer samen 

verder. Ik ben daar bijzonder enthou-

siast over.’ 

Boomsma werd geschorst omdat 

hij zonder toestemming te vragen 

aan zijn Evangelische bazen had 

meegewerkt aan de eenmalige homo-

glossy van het blad LINDA. Dat is nu 

allemaal water onder de brug en van-

avond wordt het programma Jong 

opgeschoven om plaats te maken 

voor Arie’s kijkcijferkanon 40 Dagen 
Zonder Seks. In het tweede seizoen 

van deze serie moeten seksbelusten 

weer veertig dagen lang hun handjes 

boven de dekens houden. 1

Ned3, 20.25

Comeback
Hé, daar is Arie 
Boomsma weer

De critici zijn lovend over de nieuwe 
Star Trek-film die de kwakkelende 
franchise nieuw leven heeft inge-
blazen. Met 77 miljoen dollar aan in-
komsten in de VS was de film de 
winnaar van het weekend, interna-
tionaal heeft de film al over de 100 
miljoen dollar opgeleverd. Voor de 
fans goed nieuws, de film lijkt met 
gemak het budget van 150 miljoen 
dollar te gaan terugverdienen. Een 
tweede deel komt er dan ook zeker.

Film

STAR TREK 
IS EEN HIT

Na Friends viel ze als enige niet in 
een gat. Ironisch genoeg speelde ze 
haar beste filmrol toen ze nog in de 
hitserie zat.

Mediaredactie
AMSTERDAM...
In mei 2004 zaten zestig miljoen 

Amerikanen snotterend voor de buis, 

de hitserie Friends hield er mee op. 

Voor de hoofdrolspelers brak een tijd 

aan van soms zelfverkozen vergetel-

heid. Werken was niet meer nodig, in 

het laatste seizoen hadden de zes ac-

teurs hun producers zo onder druk 

gezet dat ze per episode een miljoen 

dollar kregen. 

De zucht naar roem gecombi-

neerd met ongebreidelde ambitie 

was het grootst bij Jennifer Aniston. 

Het lukte haar om een vrij consisten-

te filmcarrière op te bouwen met een 

reeks succesvolle maar slappe films. 

De rollen wijken niet echt af van haar 

personage Rachel in Friends. 

Haat-liefdeverhouding

Haar relatie met de pers is een haat-

liefdeverhouding. Na haar scheiding 

van Brad Pitt in 2005 wisselde mede-

lijden af met vrij schieten op Jen. 

Waarom lukt het haar niet een leuke 

man te vinden, waarom is ze kinder-

loos op haar veertigste?

Toch kan ze heus acteren. Op haar 

best is ze in een kleine onafhankelijke 

film uit 2002, toen ze druk doende 

was een pad voor zichzelf uit te stip-

pelen na Friends. In The good girl speelt 

ze een wat sombere dertiger met een 

uitzichtloze baan in een saai waren-

huis in Texas. Haar man is een duffe 

blower, geluk vindt ze pas bij een 

jonge Jake Gyllenhaal. Die leest poë-

zie en rommelt wat aan met 

Aniston. 

Spitsvondige dialogen

Ook dat biedt geen soelaas. De kleine 

film is er een vol leuke karakters en 

spitsvondige dialogen. Aniston zet 

prima een depressieve caissière neer. 

In 2002 vertelde ze dat ze eigenlijk 

alleen films als deze wilde maken, 

maar dat ze daar niet vaak voor werd 

gevraagd. En dat is best jammer. 1

RTL8, 20.30

Film op tv  Aniston kan heus wel wat

Jennifer als caissière

Het moest een eenmalige grap wor-
den, maarhet sloeg aan dus krijgt de  
glossy van historicus Maarten van 
Rossem een vervolg: het magazine, 
met de titel Maarten!, moet in de 
toekomst tweejaarlijks verschijnen, 
aldus initiatiefnemer Historisch 
Nieuwsblad. In juni ligt het eerste 
nummer in de schappen, met als 
thema Amerika.

Maarten II

WEER EEN 
EGOGLOSSY

Duitse dagbladuitgevers hebben het 
gehad met Google en hun dienst 
Google News. Ze willen dat de zoek-
machine gaat dokken voor het ge-
bruik van de inhoud van dagbladen. 
Iedereen die op het internet pro-
beert geld te verdienen met Duits 
krantenwerk kan een nota tege-
moet zien. Dat willen de uitgevers 
liever dan overheidssteun. 

Berlijnse muur

KRANTEN VS 
GOOGLE

In 2007 droeg Britney Spears een 
roze pruik op haar verjaardag, nu is 
de beurt aan actrice Jamie Lee Cur-
tis. Zij kwam in LA een prijs ophalen 
voor haar liefdadigheidswerk en 
had klaarblijkelijk zin om ‘gek’ te 
doen. Acteren is allang niet meer de 
enige dagtaak van Jamie Lee Curtis, 
ze schreef een paar zeer succesvolle 
kinderboeken en schrijft ook nog 
eens voor het weblog thehuffing-
tonpost.com.

Prijsje

JAMIE DOET 
EEN BRITNEY
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DE PERS EN SOUTHPHASE :-)

ZWEEDS RAADSEL:

BRAINSNACK:SUDOKU SUDOKU

CRYPTOGRAM:

HORIZONTAAL:
1. Bied weerstand tegen amusement! (8); 4. Evenzo om een heldendicht
in bewaring gegeven (8); 6. Pelgrimage zonder snelheid (4); 8. Geld van
de bank op de bank (7); 9. Bagage is geschikt (4); 10. Slome die er een
drama van maakt (8); 11. Spionnen op school (8).

VERTICAAL:
1. De hengelaar was op de eerste visdag nogal lui (6); 2. Zet de eend aan
het spek! (6); 3. Door elkaar twisten over dameskleding (7); 5. Kwestie
van luisteren (7); 6. Kom aan de werkingssfeer! (12); 7. De taal die Marx
ook sprak (6).

Welke letter ontbreekt op de derde plaats, om de kluis
te kunnen open?

2 7 9

7 5 6 2

9 8 4

3 8

4 8 5 7 3

5 9 6

3 5 4

1 6 3 4 2

2 8

1 2 5 6 3

9

3

9 5 4

7 3 1 9

8 4

1 3 8

7

2 5

1 2 3 4 5 6

rijtuig

schrijf-
gerei

handig-
heid
soort
bier

bundel

stevig
drukken

ziek bed-
overtrek

schoeisel

tover-
kunst

persoon-
lijk vnw.
mil. eer-
betoon

scheeps-
vloer

ribben-
stoot

parochie

handvat

sneeuw-
hut

mis-
lukking

gril
landtong

hulp
handel

vogel-
product

deel van
het oor

kin-
baardje

vreemde
munt

1

2

3

4

5

6

Tijdelijke wijzigingen OV:
111

Lemmer/Rutten/Bant 
(bus) 
Vandaag: Connexxionlijn 42. Halten 
Schouw, Lemsterpad, Houtmolen, 
Zeedijk, Prinsenhof en Polenweg 
vervallen.

Katwoude (bus) 
Tot en met 14 juli: Arrivalijnen 110, 
114, 118, 210, 610 en 614. Halte De Zed-
de vervallen.

Purmerend (bus)
Tot en met 18 mei: Arrivalijnen 93, 
100, 101, 102, 103, 105, 113 en 200. Hal-
ten Doplaan, Stadhuis, Liduinatuin, 
Gedempte Where en Gedempte Sin-
gelgracht vervallen.

M
assa’s toeristen trekken er 
jaarlijks op uit om in een 
vreemde stad, zoals dat 

oneerbiedig heet, cultuur te snui-
ven. Aan zulke cultuurreizen kleeft 
een bijzonder risico. Het overkomt 
jaarlijks wel een paar cultuurtoe-
risten dat ze totaal overdonderd 
worden door de schoonheid van de 
bezienswaardigheden. Zelfs zo dat 
ze kortademig worden en last krij-
gen van oorsuizingen, duizelingen 
en hartkloppingen. Soms treden 

psychiatrische klachten op en is zie-
kenhuisopname noodzakelijk. In Flo-
rence bijvoorbeeld heeft het Santa 
Maria Nuova-hospitaal altijd wel 
een bed klaarstaan voor een toerist 
die in katzwijm valt voor Botticelli’s 
Geboorte van Venus of zelfs maar 
de kopie van Michelangelo’s David 
voor het Palazzo Vecchio. In 1989 pu-
bliceerde de Florentijnse psychiater 
Graziella Magherini een studie over 
deze toeristenziekte: Il sindrome de 
Stendhal. De naam van dit stend-

halsyndroom, zoals de aandoening 
inmiddels ook in het Nederlands 
heet, is ontleend aan een dagboek-
aantekening van de Franse schrijver 
Stendhal, het pseudoniem van Ma-
rie-Henri Beyle (1783-1842). Over zijn 
bezoek aan de Basilica di Santa Croce 
in Florence schrijft Stendhal in zijn 
reisboek Rome, Naples et Florence: 
‘Verzonken in de overpeinzing van 
sublieme schoonheid, bereikte ik 
het emotionele punt waarop men 
hemelse gewaarwordingen ervaart. 
Toen ik de Santa Croce verliet, had ik 
hartkloppingen. Het leven vloeide 
uit me weg. Ik liep, maar was bang 

dat ik zou vallen.’ Overigens wordt de 
aandoening ook het davidsyndroom 
genoemd, maar alleen wanneer een 
toerist oog in oog met Michelange-
lo’s David van zijn stokje gaat. 1

Het stendhalsyndroom

Van Dale Taalgids Frans Basiswoorden
7,95 euro

111

Vandaag
De dag gaat op veel plaatsen zonnig 

en droog van start. Alleen in het zui-

den van het land komt meer bewol-

king voor. Later neemt de bewolking 

toe en is er in het zuiden kans op wat 

regen. Elders in het land blijft het 

droog. Het wordt 16 tot 18 graden. 

De stevige oostenwind maakt het 

voor het gevoel wel iets frisser.

111

Morgen
Woensdag houdt de noordelijke helft 

van het land het overwegend droog. 

Daar is wederom de meeste kans op 

zon. Het zuiden moet rekening hou-

den met enkele buien. Met 17 tot lo-

kaal 20 graden wordt het iets warmer 

dan vandaag. De oostenwind blijft 

doorwaaien. Donderdag neemt over-

al de kans op een bui toe.  

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

of kijk op mobiel.9292ov.nl

Southphase reikt het keurmerk :-) uit 
aan hen die goedgehumeurd, optimis-
tisch en positief zijn, over durf en ener-
gie beschikken en een inspiratiebron 
voor anderen zijn. Lezers van De Pers 
kunnen op www.southphase.com men-
sen en organisaties nomineren voor het 
keurmerk.
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OPLOSSINGEN
PUZZELS

842173569
759846123
631925784
973461258
486257931
125389647
398512476
517634892
264798315

891256437
364718295
527934816
985473162
473162958
216589743
139825674
758641329
642397581

Brainsnack:L. De eerste letter heeft
drie streepjes: E. De tweede heeft er
twee: F. De derde heeft één streepje: L.
De vierde letter heeft geen streepje: I.

Zweeds

INGANG

Cryptogram
HORIZONTAAL: 
1. Verzetje; 4. deposito;
6. bede; 8. reserve; 9.
goed; 10. tragedie; 11.
afkÿkers. 
VERTICAAL:
1. Vadsig; 2. zwoerd; 3.
twinset; 5. oorzaak; 6.
bereik; 7. engels.

1
2
3

RETOUR  AFZENDER Dagelijks plaatsen we de meest relevante, optimistische en hilarische mailtjes die binnenkwamen op redactie@depers.nl

Spraakmakend nieuws op DePers.nl Op DePers.nl

Betere tijden
Vorige week hoorde ik dat de papie-

ren versie van De Pers vanaf deze 

week niet meer buiten de Randstad 

verkrijgbaar is. De dagelijkse trein-

reis naar mijn werk duurt slechts 10 

minuten. Een heen- en terugreis wa-

ren meestal niet voldoende om alles 

te lezen wat mijn interesse had, en 

dus nam ik ‘m mee. Nu moet ik het 

weer doen met de concurrentie. En 

vanochtend bleek opnieuw dat die 

tien minuten toereikend zijn om 

zo’n krantje door te akkeren. Ik 

hoop dat er betere tijden voor jullie 

zullen aanbreken, zodat De Pers 
weer landelijk gedistribueerd kan 

worden.

Hans Cnossen, Kampen

Bah
Waarom mogen wij in de rest van 

Nederland geen krantje meer lezen? 

Waarom mag ik ‘s morgens, na een 

nachtdienst, niet lekker jullie krant-

je lezen in de tuin, met het genot 

van een kopje koffi e. Waarom moe-

ten wij als rest van Nederland weer 

achter die pc kruipen, wat wij de 

hele dag/nacht al doen. Bah, bah, ik 

vind dit discriminatie, door de 

Randstad te bevoordelen en dat ook 

nog eens te publiceren, door de rest 

van Nederland uit te sluiten. Bah, 

bah en nog eens bah.

D.J. Piek, Enschede

Onderscheid
Allereerst heb ik maandagmorgen 

met grote teleurstelling mogen ken-

nisnemen dat De Pers niet meer 

voorhanden is op het station in 

Hoorn. Ik hoop dat deze beslissing 

maar weer gauw ongedaan kan wor-

den gemaakt. Een krant lezen op 

internet is helemaal niks! Lees De 

Pers vanaf zijn ontstaan en ik vind dat 

jullie je steeds meer onderscheiden 

van de twee andere gratis kranten, 

Spits en Metro. Een prachtig voorbeeld 

hiervan is het artikel over Pieter Ver-

boom, de koning van Schiphol. 

Marcel van Kampen, Hoorn

Beteuterd
Afgelopen vrijdag brak mijn hart toen 

ik in De Pers moest lezen dat deze al-

leen nog maar verspreid gaat worden 

in de Randstad. Hoewel ik vroeger 

nog wel eens Metro las, vond ik De 
Pers echt een uitkomst. Niet schreeu-

werig, professioneel-ogend, prettig 

leesbaar. Het was de krant die ik net-

jes in drieën vouwde en meesleepte 

naar huis. Het mondde zelfs uit in 

een heuse Pers-verslaving. Dat klinkt 

natuurlijk tamelijk overdreven, maar 

ik had echt stapels van die dingen. 

Mijn deur heb ik beplakt met mijn 

naam, geknipt uit de Argus-stripjes 

op pagina 2. Er is nu helaas weinig 

alternatief voor mijn ochtendkrantje, 

die ik standaard op weg naar school 

las. De Pers lezen op internet is name-

lijk echt niet hetzelfde als de papieren 

versie. Ik verwacht dat het onmoge-

lijk is om een uitzondering te maken 

voor Arnhem om daar het distributie-

punt te behouden, maar deze e-mail 

bewijst wel dat ik erg tevreden was, en 

ben, over jullie krant! Jammer... 

Met een wat beteuterde groet,

Sascha Vink 

Jammer
In De Pers lezend kwam ik de mede-

deling tegen dat De Pers alleen nog in 

De Randstad zal worden verspreid. 

Jammer! Zo blijft het stigma dat de 

rest van Nederland achterblijft, over-

eind.

Anne Hendriks

Van balenstein
Mooi van balenstein dat wij, niet-

Randstedelingen, ons vanaf nu moe-

ten behelpen met het tweederangs 

toiletpapier van Spits en Metro. Ge zijt 

bedankt!

John Koreman

Triviaal
Met grote droefenis lees ik over de in-

perking van het distributiegebied van 

uw krant. Is er eindelijk een krant met 

niveau en een goede diversiteit aan 

inhoud, verdwijnt ‘ie naar de Rand-

stad. Ik lees elke werkdag De Pers in de 

trein van Deventer naar Amersfoort, 

nu kan ik daar dus niet meer van ge-

nieten en met mij de vele medeforen-

sen. De Pers is altijd in de overgrote 

meerderheid in de trein van kwart 

over zeven. Ik hoop van harte dat De 
Pers terugkomt in de rest van Neder-

land, voordat ons volk zich moet ver-

lagen tot de triviale verslaggeving van  

Metro en Spits.
Erik Janssen, Deventer

Diepgravend
Bijzonder jammer te lezen dat de ver-

spreiding van De Pers buiten de Rand-

stad stopt. Ik hoop niet voor jullie dat 

dit het begin van het einde is. Ik heb 

de papieren versie erg gewaardeerd, 

verfrissend en dagelijks wel diepgra-

vende artikelen die verder gaan dan 

hetgeen je in meer vluchtige media 

aantreft. Succes verder.

Stef Straatman

Veel succes
Tot mijn spijt is De Pers vanaf nu niet 

meer verkrijgbaar buiten de Rand-

stad. Het is de enige krant die me 

nieuw nieuws geeft, me hardop kan 

laten lachen en mijn treinreizen van-

uit Groningen veraangenaamt! Des-

alniettemin nog veel succes met de 

schrijverij.

Elles Smallegoor

Kwaliteitskrant
De enige gratis kwaliteitskrant wordt 

niet langer verspreid in Groningen? 

Dit kunnen jullie je lezers toch niet 

aandoen?

Johan Huizenga 

De beste
Met veel plezier heb ik vanaf het be-

gin jullie krant gelezen tijdens mijn 

dagelijkse treinreizen in ‘t oosten van 

het land. Dat kan niet meer omdat de 

papieren versie alleen nog in de Rand-

stad wordt gedistribueerd. Aangezien 

ik geen laptop met internet heb moet 

ik het tijdens mijn woon-werkverkeer 

zonder jullie krant doen. Dat betreur 

ik ten zeerste en ik ben waarschijnlijk 

niet de enige. Ik wil jullie in ieder ge-

val hartelijke bedanken voor de goe-

de artikelen en scherpzinnige co-

lumns die ik met veel plezier in de 

trein heb gelezen en wens jullie veel 

succes toe met jullie krant, in mijn 

ogen de beste van de ‘gratis drie’.

Wilco de Vos

Wat nu?
Iedere ochtend, station Maastricht, 

neem ik Metro mee voor mijn reisge-

noot en De Pers voor mijzelf. Hoe 

moet dit nu verder?

Thomas Pereboom

Tweede economie
Met veel genoegen lees ik iedere mor-

gen De Pers als ik met de trein vanuit 

Eindhoven reis. Blijkt dat ik vrijdag 

mijn laatste krantje heb gehad. U 

heeft besloten om de tweede econo-

mie van Nederland met veel trein-

reizigers voortaan te negeren. Jam-

mer! 

Alex Abrahams

Discriminerend
Wat is dat nou! De Pers voortaan al-

leen verkrijgbaar in de Randstad. 

Wonen er in de rest van Nederland 

geen mensen? Vanuit de overige 

provincies rijden ‘s ochtends dui-

zenden mensen voor hun werk naar 

de Randstad. In Meppel bijvoor-

beeld, waar ik woon, loop ik door 

de spoortunnel om aan de achter-

kant van het station De Pers te pak-

ken voordat ik in de trein stap. 

‘s Avonds thuis ligt dan de middag-

krant. Ik vind het verschrikkelijk 

discriminerend dat wij als provinci-

alen worden uitgesloten van het le-

zen van De Pers. Online is geen optie 

omdat slechts weinigen een laptop 

meenemen in de trein. 

Riet Holterman-ten Pierik 

Creativiteit
Ik las gisteren tot mijn teleurstelling 

dat De Pers stopt behalve buiten de 

Randstad. En het was niet eens 1 

april! Ik vind het erg jammer want 

ik las De Pers elke dag met plezier! 

Maar wat valt er allemaal onder de 

Randstad? Met een beetje creativi-

teit valt de KAN (Knooppunt Arn-

hem en Nijmegen) er ook onder. En 

dan zou ik weer met plezier elke dag 

De Pers kunnen lezen ;-)

Sjoerd Wannet

Wij vinden het ook jammer, maar 
De Pers is buiten de Randstad nog 
wel te lezen via www.depers.nl.

De redactie behoudt zich het recht 
voor om reacties te beantwoorden.

Woeste golf
Inside een supergolf.

www.depers.nl/supergolf

Zwartenjacht
Jacht op ‘zwarte’ auto’s.

www.depers.nl/city

Schaamrood
Brown vergeet wat in taxi.

www.depers.nl/poeder

Game van de dag
Bus slaat op hol.

www.depers.nl/game

Duitse bodybuilder naar 
rechter: zijn BMI is te hoog 
voor politieopleiding.
www.depers.nl/sportschool

YouTube-hit: man belt boos 
naar winkel omdat er geen 
beleg zit op gekochte pizza. 
www.depers.nl/pizza

Een Kroatische automobilist 
zonder gordel, keek ver-
baasd op toen de politie hem 
op de bon slingerde. 
www.depers.nl/gordel



Mede door tests als deze is het niveau 
van drukwerk de laatste jaren aanzienlijk 
gestegen. Zo geven we onze lezers de beste 
kwaliteit, met de mooiste foto’s en bieden 
we adverteerders een krant waarin hun 
advertenties haarscherp kunnen worden 
gedrukt. 

Het project KWiK (KWaliteit in de Krant), een 
initiatief van de gezamenlijke dagbladen, is 
continu bezig met het testen en verbeteren 
van de drukkwaliteit. Zo is o.a. de ISO-norm 
voor kleurenreproductie ingevoerd, die de 
kleurkwaliteit van alle dagbladen waarborgt. 
De controle hiervan gebeurt in de praktijk: 
de krant zoals u deze in de bus krijgt. 
Daarom plaatsen we één keer per jaar een 
testafbeelding. 
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Dit is geen advertentie!
U denkt misschien: “Rare advertenties plaatsen ze tegenwoordig in de krant.” In dat geval scheppen we graag even duidelijkheid. 
Deze afbeeldingen staan deze week in alle Nederlandse dagbladen en zijn bedoeld om de kleur en drukkwaliteit van kranten te 
testen. 
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KUPER OP DINSDAG 
SIMON KUPER

ANP ANP

Koninklijke doping
Het paard van de Britse Queen Elizabeth heeft  

volgens de tabloid The Sun positief getest op het 
gebruik van verboden middelen.

Songfestival
Chelsea-fans zijn nog steeds boos op de Noorse  

arbiter Tom Henning Ovrebo. Ze plannen acties, 
zodat Noorwegen het Songfestival niet gaat winnen. 

Liefje via Facebook
Everton-speler Marouane Fellaini heeft 

verkering met het nichtje van Wayne Rooney, 
nadat hij haar via Facebook had leren kennen. 

Serena speelt tijdens een promowedstrijd tegen haar held Rafael Nadal. GETTY IMAGES

PARIJS...
Serena Williams zit met opgetrokken 

benen op een stoel in Parijs. Ze heeft 

een das om, ook al zijn we binnen. Ze 

is verkouden. Dat is niet zo’n wonder, 

want ze heeft het de afgelopen tijd 

heel druk gehad. Ze heeft haar me-

moires geschreven; ze heeft zich in 

het leven in Parijs gestort. Oh, en net 

voor we elkaar ontmoetten had ze 

ook de Australian Open-tenniskam-

pioenschappen nog gewonnen; al is 

de herinnering aan die overwinning 

al aan het vervagen.

‘Ik had de trofee nog maar net in 

mijn handen en ik moest hem alweer 

neerzetten’, klaagt ze met een verras-

send kleine-meisjes-stemmetje. ‘Toen 

werd ik ziek en nu ben ik hier. Ik denk 

dat ik er later wel blij om zal zijn. Mis-

schien zoek ik het dan wel op You-

Tube op.’

Als Serena of haar zus Venus ook 

Roland Garros nog winnen volgende 

maand in Parijs, dat nu echt háár stad 

is, zullen ze de Williams Slam heb-

ben bereikt, zoals Serena dat noemt: 

dan zijn ze de houdsters van alle vier 

de grandslamtitels in de Sony 

Ericsson WTA-tour tegelijkertijd. 

Toch blijft het bijzonderste aspect 

aan de zusjes Williams niet hun ten-

nisprestaties maar het feit dat ze nog 

een leven naast het tennis hebben. In 

de sportwereld, die stikt van de mo-

nomane idioten, zijn de Williams-

zussen de enige die het Victoriaans 

ideaal van de sporter als amateur ver-

tegenwoordigen. 

Kippenvel bij Obama

Tijdens een gesprek met Serena, nu 

27, is het soms moeilijk om haar over 

tennis te laten praten. Al wordt ze als 

Jehova’s getuige geacht zich verre te 

houden van politiek, toch wil ze maar 

al te graag praten over ‘het kippenvel’ 

dat ze kreeg tijdens de inauguratie 

van Obama.

Ze wil ook over schrijven praten. 

Ze zegt dat ze bij het herlezen van de 

drukproeven van haar memoires 

‘hardop moest lachen’. Als ze haar 

rolmodellen moet noemen, begint ze 

met Jeffrey Archer, de veelvuldig be-

spottelijk gemaakte Britse thriller-

schrijver. ‘Ik vind hem een geweldige 

schrijver,’ houdt ze vol.

Intussen brengt ze ook een nieuwe 

modecollectie uit, neemt acteerles-

sen en droomt van een rol in Despe-
rate Housewives. Recent heeft ze een 

appartement in Parijs gekocht, waar 

ze croissants koopt en Frans leert.

Dit allemaal tot irritatie van de 

mensen die vinden dat sporters zich 

maar op één ding moeten richten. Op 

de dag dat we elkaar ontmoetten, 

stelde een journalist haar op een pers-

conferentie de eeuwig terugkerende 

vraag: bestaat het gevaar dat ze te veel 

dingen tegelijk doet? ‘Oh ja, dat is een 

groot gevaar’, antwoordde ze met een 

uitgestreken gezicht, ‘dus ik moet 

heel voorzichtig zijn.’

Ik vroeg haar of ze gewoon meer 

energie had dan normale mensen. ‘Ik 

denk het wel; ik heb ook niet zo veel 

slaap nodig. Toen ik in Australië was, 

dacht ik: oké, dan lees ik ’nachts de 

drukproeven wel en dan schreef ik 

nog blogs en dan…’ Ze zwijgt ver-

baasd. ‘Ik weet eerlijk gezegd ook niet 

hoe ik het allemaal heb gedaan. Als ik 

ermee ophoud, ga ik denk ik twee jaar 

in bed liggen.

Ik vind dat het leven meer is dan 

met een racket tegen een bal slaan. Ik 

zou gek worden als ik alleen maar dat 

deed. Ik moet ook spiritueel gevoed 

worden en daarvoor ga ik naar de Ko-

ninkrijkszaal, de plek die voor de Je-

hova’s getuigen hun kerk is. Ik vind 

eigenlijk dat ik meer moet doen; ik 

laat nog te veel tijd ongebruikt.’

Maar ze is toch beter in tennis dan in 

die andere dingen? ‘Absoluut, maar 

ik stop er ook heel veel tijd in die ik 

niet in andere dingen stop. Als ik wat 

van die tijd in andere dingen zou in-

vesteren, zou ik die net zo goed kun-

nen.’

Roddick verslagen

Zo nu en dan heeft ze zelfs de tijd om 

naar een tenniswedstrijd te kijken en 

dan vooral een bij de mannen. Rafael 

Nadal, mijmert ze ‘is mijn held. En 

James Blake is zo snel. Wow, als ik zo 

hard kon lopen als hij…. En dan heb 

ik altijd een zwak gehad voor de snel-

heid waarmee Andre Agassi slaat – 

lieve help. Ik kijk naar de mannen en 

dan denk ik: ‘Als ik maar zo kon spe-

len als de mannelijke nummer 50 van 

de wereld, zou ik niet te houden 

zijn.’

Nou, maar als kind heeft ze toch 

ooit een jongetje verslagen, Andy 

Roddick geheten, die nu op nummer 

zes op de wereldranglijst staat? Ze 

grinnikt. ‘Hij wil revanche, maar dat 

is helemaal niet nodig. Oh God, ik 

zou Andy Roddick echt niet kunnen 

verslaan, ook al zou ik het willen. Ben 

je mal? Maar goed, dat maakt niet uit. 

Ik heb hem al eens verslagen.’

Het lijkt alsof Serena tennis in 

haar leven inpast met hetzelfde ge-

mak waarmee een gepensioneerde 

dame rekening houdt met haar vaste 

partijtje op zondagmorgen. Kan ze, 

net als Martina Navratilova, ook 

doorgaan met grand slams winnen 

tot ze ver in de veertig is? ‘Nee, dat 

zou ik nooit doen; dat is idioot. Ik wil 

toch ook een gewoon leven hebben 

en een gezin.’

Maar de gedachte aan een Serena 

die niet meer vastzit aan de beperkin-

gen die tennis haar oplegt is, om eer-

lijk te zijn, doodeng. 1

Jongste Williams-zus  ’Ik laat nog te veel tijd ongebruikt’

Tennis is niet alles, volgens Serena

‘Als ik ermee 
ophoud, ga ik denk 
ik twee jaar lang in 
bed liggen.’

Michel Vorm komt voorlopig niet in 
actie voor FC Utrecht. De doelman 
heeft de ziekte van Pfeiffer, zo stelde 
clubarts Frank van Hellemondt na 
onderzoek vast. ‘In het meest gun-
stige geval is Michel zes weken uit-
geschakeld, maar het kan ook een 
paar maanden duren’, aldus een 
woordvoerder van FC Utrecht. Vorm 
kwam sinds eind maart niet meer in 
actie voor Utrecht wegens een knie-
blessure.

FC Utrecht

VORM HEEFT 
PFEIFFERDe Nederlandse badmintonners zijn 

gisteren in Guangzhou goed begon-
nen aan de Sudirman Cup, het offici-
euze WK voor gemengde landen-
teams. Oranje versloeg in de Chinese 
stad Polen met 3-2 en zette daarmee 
de eerste stap op weg naar promotie 
naar de A-poule. Ruud Bosch en Koen 
Ridder haalden in het mannendub-
belspel het eerste punt binnen. Judith 
Meulendijks had een groot aandeel in 
de zege. Zij won eerst van Natalia 
Pocztowiak en haalde in het vrou-
wendubbelspel samen met Yao Jie 

(foto) het beslissende punt binnen te-
gen Malgorzata Kurdelska en Ag-
nieszka Wojtkowska. De twee ver-
liespartijen kwamen op naam van 
Dicky Palyama (mannenenkel) en 
Paulien van Dooremalen en Jorrit de 
Ruiter (gemengddubbel). Nederland 
speelt morgen tegen Singapore, Rus-
land is donderdag de laatste 
groepstegenstander. Duitsland, 
Frankrijk, Taiwan en Thailand vormen 
een andere groep in de B-poule. De 
winnaars van beide subgroepen spe-
len één wedstrijd om promotie.

Op weg naar A-poule

GOEDE START BADMINTONNERS

Drukproeven lezen, een blog schrijven en Frans leren. Serena Williams doet het allemaal.
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Vier experts over het 
naderende vertrek 
van de AZ-coach naar 
Bayern München. 

Louis heeft een contract tot aan 
het einde van het volgende 
seizoen bij AZ. En we willen 

met de beste trainer de Champions 
League in. Of het klopt dat de situ-
atie tussen ons een beetje bekoeld 
is? Nee hoor, we gaan vanavond 
(gisteren, red.) samen iets eten. 
Louis heeft alleen in zijn verbinte-
nis op laten nemen dat hij van vijf 
landen bondscoach mag worden. 
Ik hoef me wat dat betreft dus 
geen zorgen te maken. Of AZ iets 
heeft aan een coach die liever naar 
Bayern München vertrekt? Dat is 
geen relevante vraag. Ik heb niets 
van Bayern München gehoord. 
Een constellatie waarin hij naast 
AZ een land coacht, zoals België, is 
nog wel bespreekbaar voor ons, 
een vertrek naar een andere club is 
dat gewoon niet. Ik ben er ook niet 
bang voor, omdat Van Gaal een 
principiële man is die altijd zijn 
contracten nakomt en gewoon uit-
dient.’ 1

Dirk Scheringa
AZ-baas, geen fan van Bayern

Al jaren terug heb ik Louis van 
Gaal ontmoet in Dortmund. 
Hij was toen nog een onbe-

kende assistent-trainer van Ajax. 
Maar toen dacht ik al: deze man 
heeft visie. Je kunt zeggen van 
hem wat je wilt, maar hij heeft 
voetbal een andere dimensie ge-
geven. Ik ben ervan overtuigd dat 
hij de perfecte trainer voor Bayern 
is. Als je bij Bayern werkt, dan 
hoopt iedereen dat je verliest. De 
journalisten incluis. Maar daar 
moet Louis zich geen zorgen om 
maken. Hij wordt bij de club om-
ringd met mensen die dat feno-
meen van jaloezie kennen. Toen ik 
bij mijn eerste wedstrijd een bal 
doorliet, schreef de pers dat ik een 
miskoop was. En ziedaar, ik heb 
het toch nog zes jaar volgehouden. 
Niets van aantrekken dus, die kri-
tiek. En als ik nog een advies mag 
geven: ik hoop dat hij straks beter 
Duits spreekt dan ik toen ik daar 
kwam.’ 1

Jean-Marie Pfaff
Oud-doelman Bayern, nu tv-clown

Ik ben al 40 jaar Bayern Mün-
chen-fan. En ik kan je zeggen 
dat ik blij ben met Van Gaal als 

trainer. Hij past bij Bayern. Omdat 
hij een harde kop heeft, en een ei-
gen visie. Ik denk dat alle Bayern-
fans blij mogen zijn dat we een 
trainer krijgen met een eigen, vas-
te hand. Eentje die met een andere 
bezem veegt dan Klinsmann. Toen 
die werd aangesteld, dacht ik al 
dat het niks zou worden. Ik denk 
dat Klinsmann de macht van de 
topmensen bij Bayern onderschat 
heeft. Bayern is een familieclub. 
De leiding bestaat uit mensen die 
uit de club zelf komen: Becken-
bauer, Hoeness, Müller. Die zijn 
Bayern in hart en nieren. Ze stellen 
Van Gaal aan omdat ze denken dat 
het de beste zet is voor Bayern. 
Straks hoort Van Gaal ook bij de fa-
milie. Maar vergeet niet: bij Bay-
ern wordt er alleen van familiele-
den gehouden die succes hebben. 
Als hij faalt, is hij zo weer weg.’ 1

Dennie Christian
Schlagerheld en Bayern-fan

I
k heb de stage voor mijn trai-
nersdiploma bij Bayern Mün-
chen gelopen. Ik was verbaasd 

over de impact die de club op de 
mensen had. Dat kennen wij in 
Nederland niet. Ik wil nu niks zeg-
gen over de situatie van Louis en 
mijn eventuele rol als assistent 
van hem bij Bayern München. Vol-
gens mij is het nog niet zover. 
Maar ik denk wel dat hij een ideale 
kandidaat is om daar hoofdtrainer 
te worden. Bayern speelt élk jaar 
voor het kampioenschap en is elk 
seizoen in staat om de kwartfi nale 
van de Champions League te ha-
len. Bij zo’n club past een grote 
trainer met de staat van dienst en 
kwaliteiten van Louis.’ 1

Andries Jonker
Beoogd assistent van Van Gaal
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Condooms
De voetbalcarrière van Christian Vieri mag 

dan bijna voorbij zijn, hij zit wel in zaken. De 
spits heeft een eigen condoomlijn opgezet.

Tranentrekker
Keeper Espinoza van Standard Luik mocht dit 
weekend afscheid nemen van fans. Hij moest 

zo hard huilen dat hij niet kon spelen.

Alessandro Petacchi heeft gisteren de 
derde etappe van de Ronde van Italië 
gewonnen. De Italiaan haalde behal-
ve zijn tweede ritwinst in deze Giro 
ook de roze leiderstrui. In de slotfase 
van de rit deed zich een valpartij voor 
in het peloton, waardoor onder ande-
re rozetruidrager Mark Cavendish en 
kopman Denis Mentsjov van de Rabo-
bank op achterstand raakten. Ment-
sjov verloor uiteindelijk 24 seconden 
op de eerste groep. Cavendish gaf 
meer dan een minuut toe. 
De etappe ging van Grado naar Val-

dobbiadene over 198 kilometer. Pe-
tacchi zal zijn leiderstrui vandaag 
waarschijnlijk weer moeten inleve-
ren, als het parkoers niet meer zo vlak 
is als in de eerste dagen het geval 
was. 

Christian Vande Velde kwam gis-
teren zwaar ten val. De Amerikaanse 
klassementsrenner van Garmin 
moest opgeven en werd per ambu-
lance naar het ziekenhuis gebracht. 
Het was gisteravond nog niet bekend 
wat de nummer vijf van de afgelopen 
Ronde van Frankrijk mankeert.

Giro d’Italia

PETACCHI SPRINT NAAR ROZE

Voetbal  ‘Van Gaal heeft een harde kop’

Gaat Louis 
het redden 
bij Bayern?

Alejandro Valverde mag twee jaar 
niet koersen in Italië. In de Tour de 
France zien ze hem daarom ook 
liever niet.

Redactie sport
AMSTERDAM...
Valverde kreeg de straf gisteren te ho-

ren van het Italiaans olympisch co-

mité (CONI). Het is de uitkomst van 

zijn vermeende aandeel in Operacion 

Puerto. CONI acht bewezen dat Val-

verde heeft gewerkt met de doping-

arts Eufemiano Fuentes.

De straf komt overeen met de eis 

van CONI-aanklager Ettore Torri, op 

1 april. Valverde kan door dit vonnis 

de komende Ronde van Frankrijk niet 

volbrengen. De Tour doet in de zes-

tiende etappe (21 juli) Italiaans 

grondgebied aan. Valverde is formeel 

wel startgerechtigd in de Tour, maar 

daar zien ze hem liever niet verschij-

nen. Tour-directeur Christian Prud-

homme: ‘Als hij in Italië is geschorst, 

kan hij ook niet starten in de Tour de 

France.’ 

Valverde kondigde al aan dat hij 

aanklager Torri voor het gerecht wil 

dagen. Zijn advocaten stellen dat 

CONI niet gerechtigd is over hem te 

oordelen. Valverde ontbrak gisteren 

bij de uitspraak. Hij ontkent dat hij 

schuldig is aan bloeddoping. 

CONI baseerde zich op bewijsma-

teriaal dat bij Fuentes was aangetrof-

fen. Valverde werd vorig jaar in de 

Tour gecontroleerd op Italiaans 

grondgebied. Het DNA uit zijn bloed 

kwam overeen met bloed dat bij 

Fuentes in bloedzakken zat. 1

Doping
Valverde mag twee 
jaar niet fi etsen


