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Kies Kamp!
 VVD-CRISIS  MARK RUTTE EN RITA VERDONK MOETEN GAAN, HET IS TIJD VOOR EEN NIEUWE LEIDER

52%
Een nipte meerderheid van de 
VVD-kiezers vindt dat Rutte 
de laatste Verdonk-crisis ver-
keerd heeft aangepakt.

1 jaar
Zo lang zaagde Rita Verdonk 
aan de stoelpoten van Mark 
Rutte. Nu dreigt ze de VVD te 
splijten.
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Zo veel voorkeurstemmen 
kreeg Verdonk bij de laatste 
verkiezingen. Maar de strijd 
om het lijsttrekkerschap 
verloor ze van Rutte.

13
Dat is inmiddels het aantal 
redenen om de man zonder 
gezag en de vrouw zonder 
plan te vervangen door Henk 
Kamp.
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Grote stad sceptisch over ‘prachtwijken’ minister Vogelaar

‘Als het geld maar komt’

In Moskou startte deze week het 
proces tegen een seriemoordenaar. 
Verdachte Pitsjoeskin claimt zelf 
minstens zestig slachtoffers. 

Sanne Rooseboom
AMSTERDAM...
‘Een leven zonder moord is als een 

leven zonder voedsel’, aldus Alexan-

der Pitsjoeskin. De 33-jarige Rus 

wilde een moord plegen voor elk 

vakje op zijn schaakbord. Toen hij 

werd opgepakt, waren volgens de 

Moskouse politie 62 van de 64 vak-

jes gevuld. 

Pitsjoeskin lokte zijn slachtoffers, 

vooral dakloze mannen, naar een 

park door hen wodka te beloven. 

Nadat hij ze dronken voerde, sloeg 

hij hun schedels in met een hamer 

of gooide hij hen levend in een die-

pe rioolput. Pitsjoeskin zegt 62 

mensen te hebben vermoord, maar 

justitie vervolgt hem bij gebrek aan 

bewijs voor ‘slechts’ 49 moorden.

Hij leek een onopvallende super-

marktmedewerker. De politie kwam 

hem vorig jaar op het spoor nadat 

ze zijn naam en telefoonnummer 

vond op een papiertje in het appar-

tement van zijn laatste slachtoffer; 

een vrouwelijke collega. Zij liet het 

briefje achter voor het geval er iets 

met haar gebeurde. Een man die de 

duw in de rioolput overleefde, heeft 

Pitsjoeskin aangewezen als zijn be-

lager. 

Afgelopen donderdag was de eer-

ste zitting van het juryproces. 

Pitsjoeskin kan levenslang krijgen, 

Rusland voert de doodstraf niet 

meer uit. Wordt er bewijs gevonden 

voor de meer dan zestig moorden 

die Pitsjoeskin zegt te hebben ge-

pleegd, dan is hij de vreselijkste se-

riemoordenaar uit de Russische ge-

schiedenis. Vanuit de gevangenis zei 

Pitsjoeskin vorig jaar in een tv-inter-

view: ‘Als ik niet was opgepakt, was 

ik nooit gestopt. Nooit.’ p

  Vage selectie Waarom 
juist deze veertig buurten?

  Wie betaalt? 
Woningcorporaties willen 
geen geldschieters zijn
 
Alain van der Horst
AMSTERDAM...
Het kabinet maakt goede sier met 

de aanpak van veertig probleemwij-

ken. Maar waarom nou juist die 

veertig? En hébben de steden er ook 

iets aan? Erg enthousiast zijn ze 

niet, de burgemeesters en wethou-

ders van de grote steden in Neder-

land. Dat is opmerkelijk, want het 

kabinet-Balkenende IV heeft be-

loofd hun problemen op te lossen. 

Met de inzet van drie miljard euro 

moeten veertig geselecteerde pro-

bleembuurten worden omgetoverd 

tot prachtwijken. Binnen acht tot 

tien jaar zullen verpaupering, werk-

loosheid, schooluitval en een ‘een-

zijdige bevolkingssamenstelling’ er 

tot het verleden behoren. 

Oud-minister Pieter Winsemius 

had het vorig jaar weliswaar nog 

over honderdveertig wijken waar de 

vlam in de pan dreigde te slaan, 

maar Ella Vogelaar, de nieuwe mi-

nister van Wonen, Wijken & Inte-

gratie, selecteerde er veertig. Een ac-

tieplan moet zorgen voor een meta-

morfose: van getto tot goudkust. 

Het slagen van die missie gaat Voge-

laar zo aan het hart, dat ze al met 

aftreden dreigde bij haar partijleider 

en minister van Financiën Wouter 

Bos. Dát is nog eens betrokken-

heid.

Over de inzet van de minister zijn 

dan ook weinig klachten. ‘Ze toont 

daadkracht’, zegt Myra Koomen, 

wethouder in Enschede. ‘Haar op-

stelling zorgt voor een veel genuan-

ceerder toon sinds het vertrek van 

Rita Verdonk’, meent Ruud Vree-

man, burgemeester van Tilburg. ‘Ik 

heb haar al twee keer in Haarlem 

gezien’, zegt burgemeester Bernt 

Schneiders van Haarlem. ‘Ze gaat 

goed in gesprek met bewoners’, 

vindt de Eindhovense wethouder 

Erik van Merrienboer.

Wankele financiering
Die complimenten gelden de mens 

Vogelaar, niet haar beleid. Daarover 

bestaat de nodige scepsis. De be-

trokken burgemeesters en wethou-

ders vinden het fijn dat de minister 

belooft veel geld te steken in hun 

belabberdste buurten, maar dan 

moet dat geld er wel zijn. De afgelo-

pen weken bleek de financiering 

van Vogelaars prachtplannen een 

stuk minder solide dan was voorge-

spiegeld tijdens de honderd dagen 

durende pr-tournee van het kabinet. 

De woningcorporaties bleken wei-

nig zin te hebben om als geldschie-

ters te fungeren en stapten boos uit 

het overleg met Vogelaar. Gemeen-

ten zien de bui al hangen. Wethou-

der Henk Kool uit Den Haag merkt 

fijntjes op: ‘Wíj hebben de hele zo-

mer plannen gemaakt, zíj moeten 

nu boter bij de vis doen. Het maakt 

me niet uit hoe het geld naar ons 

komt, als het maar komt.’

Proces Russische 
seriemoordenaar 

Doden als 
levenstaak

‘Wat ik kwalijk vind’, zegt burge-

meester Schneiders van Haarlem, ‘is 

Vogelaars voorstel om geld bij de 

woningbouwcorporaties weg te 

trekken. Mijn stad heeft geen pro-

bleemwijk, maar de Haarlemse cor-

poraties moeten wel meebetalen 

aan de probleemwijken van andere 

steden.’

Daar komt bij dat volgens Sako 

Musterd, hoogleraar sociale geogra-

fie aan de Universiteit van Amster-

dam, tussen de veertig probleem-

wijken enkele betere buurten van 

Nederland staan. ‘Van alle kansar-

men in Nederland, woont 92 pro-

cent níet in die wijken van Vogelaar’, 

zei hij onlangs in Trouw. Oud-mi-

nister Thom de Graaf, tegenwoordig 

burgemeester van Nijmegen, bepleit 

daarom maximale vrijheid voor de 

steden. ‘Er moeten geen wijken wor-

den aangewezen door de minister. 

Ik zet vraagtekens bij het selectiebe-

leid van Vogelaar. Ik ben niet over-

tuigd van het waarom.’ p

MET MEDEWERKING VAN: ERLIJNE RUNIA, TOM 

BAAK EN LUCAS BENSCHOP

Enkele van de betere buurten in Nederland zijn door minister Vogelaar aagwezen als probleemwijk. HH 
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Het blijft vandaag droog en de zon 
komt vooral vanochtend goed voor de 
dag. Vanmiddag zullen er wel vrij veel 
stapelwolken zijn gevormd, die ech-
ter niet tot een bui zullen uitgroeien. 
Bij een matige wind die draait van 
noordwest naar zuidwest, stijgt het 
kwik naar rond 17 graden.
 
Na een rustige en meest heldere 
nacht, waarbij het in het oosten tot 4 
graden kan afkoelen, zal het zondag 
tamelijk zonnig worden. Dankzij een 
matige zuidwestenwind die opsteekt 
en warmere lucht gaat aanvoeren, 
weet de temperatuur fl ink op te lopen 
naar een nazomerse 19 tot 22 graden.
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19
bron: 
Meteo Consult
www.weer.nl
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Wachten op erger
De kleine tsunami die deze week in 
Sumatra optrad, is de voorbode van 
groter onheil. Dat voorspellen interna-
tionale deskundigen. Indonesië wordt 
al een week geteisterd door zware 
aardbevingen in de kustgebieden 
die vooral veel schade en een tiental 
gewonden veroorzaakten. Maar het 
ergste moet nog komen. ‘We zijn het 
er over eens dat het wachten is op een 
aardbeving met een kracht van 8,5 of 
meer’, zegt Danny Hill van het Indone-
sisch Wetenschappelijk Instituut.

1 auto, 14 gewonden
Curieus ongeluk in Arkel in Zuid-Hol-
land. Een 45-jarige automobiliste reed 
daar vrijdagochtend dertien scholie-
ren aan, die allemaal gewond in het 
ziekenhuis belandden. De kinderen, 
tussen de 13 en 15 jaar oud, waren op 
de fi ets onderweg naar school toen zij 
door de vrouw werden aangereden. 
Twee scholieren raakten onder de 
auto bekneld in een sloot en moesten 
door hulpverleners bevrijd worden. 
Ook de vrouw raakte bekneld. Drie 
fi etsers en de automobiliste zijn er 
volgens de politie ‘slecht aan toe’.

Bronzen heldin
De Nederlandse Carola Uilenhoed 
heeft met een zeer riskante blessure 
brons gepakt op het WK judo in Bra-
zilië. Uilenbroek bekende na afl oop 
van haar gewonnen partij tegen de 
Française Mondière dat ze met een 
gescheurde kruisband liep. Ze had 
de blessure niet bekendgemaakt om 
haar tegenstanders haar zwakke 
plek niet te tonen. Met haar bronzen 
plak stelde ze ook deelname aan de 
Olympische Spelen in Peking veilig. 

Laatste nieuws

Weerbericht Nederland

Burendag Liefde in de stad

De plantjes van de onderburen
De burenwinkel, een omgebouwde 
SRV-wagen, rijdt door Amsterdam. 
Er zijn ontwerpen te koop, die 
buren bijeen moeten brengen.

Let goed op de volgende keer dat uw 

buren op de muur slaan. Het hoeft 

niet per se pesterij te zijn, of afgereag-

deerde agressie. Misschien geven ze 

een boodschap door met de ‘morse-

moker’. Lang-kort-lang-kort betekent 

dat de koffi e klaar staat. Slaan ze lang-

lang-kort, dan is dat een verzoek of het 

wat zachter kan. De morsemoker is 

een van de producten die te koop zijn 

in de Burenwinkel, een omgebouwde 

SRV-wagen die vanaf 15 september, 

nationale burendag, twee weken door 

Amsterdam rijdt en omwonenden 

dichter bij elkaar moet brengen (zoals 

ook het idee achter de burendag is). 

De Burenwinkel is een idee van kun-

stenaar Martijn Engelbregt. Hij gaf zijn 

studentontwerpers aan het Sandberg 

Instituut opdracht producten te be-

denken. Zo ontwierp Ghalia Elsrakbi 

een gieter met extra lange tuit om ook 

de plantjes van de onderburen water 

te geven. 

 Oğ      ul Öz maakte een kussensloop 

met de tekst ‘Droom maar lekker over 

de auto van je buurman’. Andere bu-

rengadgets zijn deelbare koekjes, 

hoogpolige slippers voor op de trap en 

stickers om lelijke schotelantennes 

mee op te fl euren. 

De winkel is onderdeel van het pro-

ject Liefde in de Stad, een samenwer-

king tussen Paradiso en Stichting 

Kunst en Openbare Ruimte (SKOR). 

‘Mensen die lachend op de fi ets zitten. 

Het gevoel van de eerste lentedag’, zo 

omschrijft Paradiso’s Saar van Blaade-

ren het doel van Liefde in de Stad. ‘Dat 

gevoel moeten we het hele jaar vast-

houden. Wij zetten kunst in openbare 

ruimtes als interventie in de dagelijkse 

omgangsvormen.’ Behalve de Buren-

winkel, staat dit vierde projectjaar een 

groot tegeltableau in Oud-West in de 

agenda. Ook wordt samen met de 

Dienst Onderzoek en Statistiek van de 

gemeente een ‘sociale ontmoetings-

kaart van Amsterdam’ gepresenteerd 

met daarop feiten en cijfers over on-

derling contact tussen stadsgenoten. 

De rijdende Burenwinkel blijft niet in 

de hoofdstad. Na Amsterdam volgen 

Utrecht, Rotterdam en Den Haag.

Tisha Eetgerink

Frank Poorthuis
AMSTERDAM...
Rita en Mark hebben hun kansen wel 
zo’n beetje verspeeld binnen de VVD. 
En bij wie kom je dan vanzelf uit? 
Juist, Henk Kamp. De alom gerespec-
teerde Achterhoeker heeft simpelweg 
de beste papieren.  

Tegen Verdonk

01 
Rita Verdonk heeft geen programma. 

De zelfverklaarde hoop van de Neder-

landse liberalen is nog nooit betrapt 

op een mening over iets anders dan 

haar stokpaardje: het asielbeleid. Oké, 

ze is ook tegen fi les en voor lagere be-

lastingen. Maar ze mist de breedte en 

intellectuele overtuigingskracht om 

een liberale partij te leiden.  

02 
De verkiezing van Verdonk tot nieuwe 

leider zal de VVD splijten. Een keuze 

voor Verdonk is namelijk een expli-

ciete keuze tegen Rutte. De twee kam-

pen hebben, zoals de lijsttrekkersver-

kiezing uitwees, ongeveer evenveel 

aanhangers. Met Verdonk zal de VVD 

veel kiezers trekken. Maar de echt in-

tellectuele achterban zal zijn heil zoe-

ken bij het beschaafdere CDA, D66 of 

zelfs uitwijken naar het sociaal-libe-

rale GroenLinks. 

03 
De VVD onder Verdonk wordt een 

eenmansbeweging. Alles en iedereen 

moet ondergeschikt zijn aan de gren-

zeloze ambities van de lijsttrekker. 

Verdonk duldt geen tegenspraak, zeker 

niet van fractieleden die zich de laatste 

tijd tegen haar hebben gekeerd.

04 
In het kielzog van Verdonk trekt het 

rapalje de VVD-gelederen binnen. Het 

intellectuele debat verstomt. De koers 

wordt bepaald door spindoctors als 

Kay van de Linde en Ton Elias. 

Tegen Rutte

01 
Mark Rutte is een veel te bleke per-

soonlijkheid om de verkiezingsstrijd 

tegen Geert Wilders in het voordeel 

van de VVD te kunnen beslissen. Hij is 

de speelpop van het VVD-establish-

ment en mist een eigen krachtig ge-

luid. Hij geldt in de achterban als te 

links. Hij ontbeert bovendien stevige 

ervaring in het landsbestuur, die hem 

een vanzelfsprekend gezag geeft om 

daarover te spreken. 

02 
Als Rutte aanblijft zal de VVD ook 

splijten. Want Rita Verdonk gaat met 

zekerheid een eigen partij oprichten. 

Dat is zoals gezegd geen verlies voor 

het intellectuele debat in de partij, 

maar wel voor de electorale kracht. De 

aantrekkingskracht van de VVD schuilt 

in de mix van haar vertegenwoordigers 

en aanhangers: mensen met intellec-

tueel esprit en plat pragmatisme. 

03 
Mark Rutte’s leiderschap is te besmet 

met de affaire Verdonk om na deze 

crisis verder te gaan als een bindend 

voorman, zelfs als zijn tegenstreefster 

binnen de partij zou blijven. Een lei-

der moet een confl ict als het huidige 

in zijn voordeel kunnen beslechten. 

Rutte is dat niet gelukt en het ziet er 

niet naar uit dat het er nog van komt.

Binnenland De liberalen moeten Kamp op het schild hijsen

Wie leidt 
morgen 
de VVD?



5NieuwsZATERDAG
15 SEPTEMBER 2007

De dochter van Balkenende 
en de wetenschap

De minister wilde 
duidelijkheid. ‘Er komen 
zoveel tegenstrijdige 

dingen op ons af, dat moet eens 
afgelopen zijn’, zou Gerda Ver-
burg hebben gezegd tegen de zaal 
met tientallen wetenschappers, 
deskundig in de verandering van 
het klimaat.

Ik was er niet bij. Ik moet 
onder de douche hebben gestaan, 
twijfelend of ik wel of niet naar die 
conferentie zou gaan. Koortsig, 
hoofdpijn, griep. Misschien waren 
het die onverwachte kou en vele 
regenbuien in Oost-Afrika, waar ik 
net vandaan kwam. ‘Het klimaat 
verandert’, zei ook de Keniaanse 
vrouw naast me in het afgeladen 
autobusje, terwijl we door haar 
dorpje in de bergen reden. Het 
regenwater kolkte langs de armza-
lige huisjes. 

Misschien moest ik toch maar 
gaan. Ik wilde ook wel eens duide-
lijkheid.

Niet gekregen.
Enkele citaten van wetenschap-
pers, later op de grote internatio-
nale conferentie over klimaatver-
andering, deze week in Den Haag:

‘Het is als schieten op een be-
wegend doel.’ (leider van het Ne-
derlandse onderzoeksprogramma 
naar klimaatverandering)

‘Naarmate we inzoomen op 
regio’s worden de onzekerheden 
groter.’ (Duitse klimaatonder-
zoekster)

‘Er zijn heel veel onzekerheden 
over klimaatverandering. Het 
is helaas onzeker hoe groot die 
onzekerheden zijn’. (Nederlands 
onderzoeker)

En onderwijl moeten de 
politici beleid maken, beslissin-
gen nemen, doelen stellen. Het 
kabinet wil dertig procent minder 
CO²-uitstoot in 2020. Op grond 
waarvan? Op grond van een grote 
hoop onzekerheden. ‘Ik zou niet 
graag op hun stoel willen zitten’, 
zei dezelfde Duitse klimaaton-
derzoekster. ‘Want ik zou het niet 
weten.’

Op Pad

„

„

Marcel 
van Engelen

Gelukkig was daar Annemieke 
Nijhof, adviseur van premier 
Balkenende. Zij zette de weten-
schappers weer met beide benen 
op de grond. Wetenschappers 
moeten namelijk niet denken dat 
ze zo belangrijk zijn. Althans niet 
voor politici. ‘Het gaat helemaal 
niet om de waarheid’, zei Nijhof 
in Den Haag. ‘Het gaat om wat je 
gelooft en denkt.’

Ze onthulde dat Balkenende 
pas echt betrokken raakte bij het 
probleem van klimaatverandering 
toen zijn dochter thuiskwam met 
de vraag of Capelle aan den IJssel 
niet snel onder water zou komen 
te staan. Capelle is de woonplaats 
van de familie Balkenende. ‘Ne-
derlanders merken ook dat ze al 
jaren niet meer kunnen schaatsen, 
ze vragen zich af waarom deelne-
mers van de Nijmeegse vierdaagse 
bezwijken’, ging Nijhof verder. 
‘Dat is voor politici belangrijker 
dan wetenschappelijke bevindin-
gen. Want het zijn de burgers die 
de ruimte bepalen voor politici 
om te handelen. Niet de weten-
schappers.’

Diepe stilte in de zaal.
De wetenschappelijke wereld is 
niet langer verdeeld over de vraag 
of de mens de wereld warmer 
maakt. Op een kleine groep 
hardnekkige sceptici na zijn alle 
onderzoekers het daar over eens. 
Ja, onze CO²-uitstoot maakt de 
wereld warmer. Maar in welke 
mate? Met welke gevolgen? Op 
welke termijn? Niemand die het 
weet.

De Amerikaanse hoogleraar 
Roger Pielke demonstreerde 
dat de klimaatrapporten van de 
Verenigde Naties iets heel simpels 
buiten beschouwing laten: de 
lichtheid of donkerte van het 
aardoppervlak. Donkere delen 
houden warmte vast, lichte stoten 
zonlicht juist af. Dat doet niks af 
aan de invloed van CO²-uitstoot 
op het klimaat, maar als je echt 
wilt weten hoe groot die invloed 
is, moet je alle factoren meewe-
gen. En alle factoren meewegen is 
ingewikkeld. Voorlopig nog veel 
te ingewikkeld. ‘We schieten niet 
op een bewegend doel’, zei de 
BBC-journalist die de paneldis-
cussies leidde. ‘We schieten op een 
bewegend doel in het donker.’

En onderwijl moeten poli-
tici dus beslissingen nemen. Ter 
bezwering duiken steeds twee 
woorden op: no regret. We zullen 
in elk geval geen spijt krijgen van 
energiebesparingen of alternatie-
ve bronnen. De olie raakt immers 
op. En een schonere lucht kan ook 
geen kwaad.

Wilde ganzen Landbouw zet beschermde diersoort op het menu

Mens, eet eens wat vaker een gans
De wilde gans is een beschermde 
diersoort, maar toch zouden 
we die vaker moeten eten. Het 
ministerie van Landbouw laat 
momenteel onderzoeken hoe de 
gans onder de aandacht van de 
vleesetende consument kan wor-
den gebracht.

Marcel van Engelen
AMSTERDAM...
Het ministerie heeft een onderzoeks-

bureau ingeschakeld, dat binnenkort 

een proeverij organiseert (‘Ganzen-

bord’), waar journalisten, poeliers en 

andere belangstellenden kennis kun-

nen maken met een onderschat stukje 

vlees. ‘We gaan de wilde gans weer op 

de kaart zetten’, zegt Rita Joldersma 

van het bureau, CLM.

Het opmerkelijke is dat de gans een 

beschermde diersoort is. Op hazen, 

fazanten, eenden of houtduiven mag 

tijdens het jachtseizoen (meestal drie 

maanden per jaar) geschoten worden. 

Op de gans mag dat sinds 1999 niet 

meer.

Niettemin schieten Nederlandse 

jagers steeds meer ganzen die voor 

overlast zorgen op de velden van boe-

ren. Want wanneer boeren een onthef-

fi ng krijgen van de provincie, mogen 

ze jagers voor ‘bestrijding van land-

bouwschade’ uitnodigen. En wat ge-

beurt er daarna met de dieren? ‘Het is 

zonde om ze naar de destructor te 

brengen’, zegt een woordvoerder van 

het ministerie van Landbouw. ‘Dan 

kun je ze beter opeten.’

Afschot 
Het ministerie trok enkele tienduizen-

den euro’s uit om CLM een promotie-

plan te laten maken voor het dier, in-

clusief gerechten en reclamemateriaal 

(‘exquise smaak’, ‘verrassende gerech-

ten’).

De provincie Zuid-Holland betaal-

de mee. ‘Nu kunnen de jagers de gan-

zen niet kwijt bij de poelier, omdat er 

geen vraag naar is’, zegt Joldersma. Dat 

kan zelfs leiden tot minder afschot, en 

dus meer schade bij boeren.

De Partij voor de Dieren redeneert 

andersom. Promotie van ganzenvlees 

is promotie van ‘het doodschieten van 

beschermde vogels’. En: ‘Heeft de over-

heid ook plannen om bijvoorbeeld de 

promotie van plantaardige voedings-

middelen te stimuleren?’ aldus fractie-

voorzitter Marianne Thieme in een 

boze Kamervraag aan minister Gerda 

Verburg.

‘Voordat de gans beschermd was, 

stond hij al op de kaart in betere res-

taurants’, zegt Michael Ruig, van Ruig 

en Zonen, een bedrijf dat gespeciali-

seerd is in wild en gevogelte. ‘De gans 

heeft een krachtige wildsmaak. Lekker 

voor de liefhebber, maar minder dan 

de kalkoen geschikt voor een breed 

publiek.’ p

Voor Kamp

01 
Henk Kamp heeft de ambitie om de VVD te leiden. Hij is

niemands man. Hij is zijn eigen man.

02 
Hij geniet gezag onder zowel de liberale intellectuelen als 

de Verdonk-aanhangers. Hij was al Verdonkiaans voordat 

Rita Rita werd. Kamp heeft jarenlang op keiharde wijze het 

asielstandpunt van zijn partij verwoord en ging geen debat 

uit de weg. Hij is de meester van de rechte redenering. Als 

minister van Defensie verwierf hij zelfs waardering van 

linkse tegenstanders door zijn bereidheid zich in argumen-

ten van tegenstanders te verdiepen, om die overigens daar-

na meestentijds te verwerpen. 

03 
Als Rita Verdonk uit de partij stapt, is alleen Henk Kamp in 

staat om het electorale verlies op te vangen. Hij countert 

met gemak zowel Wilders als Verdonk. 

04 
Kiezers stemmen op winnaars. Zij geven hun stem aan de 

man of vrouw die ze het Torentje toevertrouwen. Henk 

Kamp heeft het patina van de gelouterde bestuurder. Hij 

heeft gestaan voor moeilijke, levensbepalende beslissingen: 

de uitzendingen naar Irak en Uruzgan. En hij heeft gesprek-

ken gevoerd met de weduwes van mannen die onder zijn 

verantwoordelijkheid zijn gevallen. 

05 
Kamp beschikt zelfs over het benodigde deukje in zijn re-

putatie. De grote publiciteit rond de veronderstelde marte-

lingen in Irak hebben hem geraakt. Zijn onkreukbaarheid 

was kapot. Weliswaar heeft het Irak-onderzoek uitgewezen 

dat van daadwerkelijke marteling geen sprake was. Maar 

het rapport was hard genoeg om Kamp te doen onderken-

nen dat onder zijn verantwoordelijkheid onoorbare zaken 

hebben plaats gevonden. Hij was wel weer zo gewiekst om 

de affaire aan te grijpen voor een plotseling noodzakelijke 

knie-operatie, die hem een half jaar buiten spel zette. 

06 
Henk Kamp is misschien niet de grootste intellectueel. 

Maar hij is wel de slimste VVD’er van dit moment. Hij weet 

dat op dit moment niet telt wie de vinger opsteekt, maar 

wie gevraagd wordt. Vandaag zal Henk Kamp zich met 

krukken naar het VVD-congres slepen om zich te laten 

smeken de partij te redden. Hij zal bescheiden weigeren, 

maar uiteindelijk toestemmen en strompelend naar het 

spreekgestoelte een aanvaardingsspeech uit zijn binnen-

zak halen. p  
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www.optiver.com

Requirements:
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a guaranteed first
year bonus.
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Optiver.  The unexpected career.  

Sydney                                                                  Amsterdam                                                               Chicago

Kennis van de ICT bepaalt voor een groot deel het succes van een onderneming.
De behoefte aan hoogwaardig toepasbare kennis neemt toe.
Deze technologische kennis is mensenwerk. De kwaliteit van dat mensenwerk is
cruciaal voor de uiteindelijke waarde die de kennis in het bedrijfsproces van een
opdrachtgever heeft. IT-Staffi  ng selecteert, contracteert en detacheert zelfstandig
ICT personeel op dit niveau. Voor zowel korte als lang lopende projecten.

Als grootste IT detacheerder van Nederland hebben wij een naam hoog
te houden. We begeleiden de freelancers en nemen voor u alle risico’s weg
en zetten met onze ervaring de juiste man met de benodigde certifi caten op de
juiste plek. Juist daarom zijn we wederom genomineerd voor de Computable Award.

Buiten het feit dat we de grootste zijn, zijn wij ook de beste IT detacheerder :P

Stem dan nu op ons via www.computableawards.nl

Voor meer informatie over ons en onze meest actuele projecten kijk op www.it-staffi  ng.nl
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Verveling

De Vuelta a España be-
wijst bijna dagelijks dat 
niet doping, maar verve-

ling de grootste vijand van de 
wielersport is. Lezers die bekend 
zijn met het Spaanse binnenland, 
zullen bij het zien van de beelden 
van deze etappekoers worden her-
innerd aan een gevoel van totale 
onthechting. Renners rijden in 
een gestaag tempo over kaars-
rechte wegen, die leiden over een 
hoogvlakte waar zover het oog 
reikt geen menselijke activiteit is 
waar te nemen. 

‘Natuur’ bestaat op de Meseta 
voornamelijk uit stugge graspol-
len, zo nu en dan afgewisseld 
door een struik of boom. In de 
lucht staat soms een roofvogel 

Sport

„

„

Johan  
Faber

voor de finish van zo’n etappe be-
gint een handvol ploegen tempo 
te maken in het peloton, en een 
uur later zijn de koplopers al 
achterhaald. Vervolgens wordt de 
snelheid nog verder opgevoerd als 
aanloop naar de onvermijdelijke 
massasprint. 

De voorspelbaarheid van het 
etappeverloop ligt niet alleen aan 
het afstompende parcours van de 
Vuelta, maar ook aan wat je een 
extreme vorm van risicomijdend 
gedrag zou kunnen noemen. 
Te veel ploegen in het peloton 
prefereren blijkbaar een gegaran-
deerde plaats bij de top tien in 
een massaprint boven de onzeker-
heid (en de inspanning) van een 
vlucht. Men rijdt liever met zestig 
kilometer per uur het gat naar de 
koplopers dicht, dan diezelfde 
energie te steken in een gewaagde 
ontsnapping. Alle meerdaagse 
koersen lijden de laatste jaren 
onder dit verschijnsel, en toch 
lees of hoor je er nauwelijks over 
(des te meer aandacht is er voor 
renners die met doping ‘hun sport 
kapotmaken’). 

Hoewel ik graag naar een mas-
saprint kijk, wordt mijn liefde 
voor het wielrennen zwaar op de 
proef gesteld door de vele nut-
teloze uren die aan zo’n sprint 
voorafgaan. Geduldig wachten tot 
er iets gebeurt, hoort bij 
het genot van een koers, 
maar de Vuelta slaat door 
in bodemloze saaiheid. 

afgetekend. Wie geluk heeft, ziet 
heel in de verte een kudde schapen. 
In dit landschap pruttelt de hersen-
activiteit van de reiziger na verloop 
van tijd op een waakvlammetje.

Af en toe passeert het peloton 
een typisch Castilliaans dorpje: 
schraal, lelijk en zo te zien prak-
tisch ontvolkt, want op een en-
kele grijsaard na staat er nooit een 
toeschouwer langs het parcours. 
Wel schuift er vaak een haveloze ce-
mentfabriek door de achtergrond, 
of een opslagloods voor kapotte 
landbouwmachines. 

Het enige dat beweegt op de ‘be-
wegende beelden’ uit de Vuelta, zijn 
de benen van de renners. Maar daar 
is alles mee gezegd. Het scenario 
van de zogenaamde ‘vlakke’ etap-
pes (en zelfs van veel etappes met 
een ‘geaccidenteerd’ parcours) ligt 
namelijk vast. Altijd is er een een-
ling of een klein groepje renners 
vooruit, maar aan de pedaalslag 
van deze vluchters kun je meteen 
zien dat ze er niet in geloven. Op de 
onbeschutte, in perfecte staat ver-
kerende asfaltwegen zijn ze immers 
kansloos tegen een jagend peloton. 
Bovendien hebben de leden van 
een kopgroep in dit karige decor 
het psychologische nadeel dat ze 
zich nauwelijks aan een ‘richtpunt’ 
kunnen vastklampen – ze rijden 
als het ware in het luchtledige, van 
niets naar nergens. Op die manier 
wordt wielrennen gereduceerd tot 
een ordinaire snelheidstest.

Enkele tientallen kilometers 

  Trend Voetbalclubs 
controleren media

  Objectief? Club-tv’s zijn 
gekleurd

Remco Janssen
Jeroen Gunter

AMSTERDAM......
RTL7 begint morgen met Club TV, 

waarbij Ajax, Feyenoord en PSV zelf 

het nieuws verzorgen. Vormt het 

programma een bedreiging voor de 

onafhankelijke voetbaljournalistiek?

‘Onafhankelijkheid? Welke onaf-

hankelijkheid?’ Johan Derksen, 

hoofdredacteur van Voetbal Inter-

national, maakt zich geen illusies: 

onafhankelijkheid in de sportjour-

nalistiek bestaat niet. ‘Ik had twintig 

jaar geleden nooit durven dromen 

dat het deze kant op zou gaan’, zegt 

hij. ‘Toen hoefden we bijvoorbeeld 

niet ieder interview te laten goed-

keuren, zoals nu het geval is. Het 

was veel gemakkelijker om je werk 

te doen.’ 

De ontwikkeling in de sportjour-

nalistiek is dat voetbalclubs hun pu-

bliciteit steeds vaker in eigen hand 

nemen en steeds meer controle wil-

len uitoefenen op wat de media 

over hen berichten. Feyenoord, PSV 

en Ajax beginnen vanaf dit weekend 

met eigen uitzendingen op RTL7. 

PSV schrijft in zijn persbericht: 

‘Hoewel de actualiteit altijd het uit-

gangspunt is bij het samenstellen 

van de programma’s, zal er geen po-

ging worden gedaan om te concur-

reren met de overige media in het 

brengen van nieuws. Liever openen 

de programma’s deuren die voor 

anderen gesloten blijven.’ Want, zo 

meldt het persbericht van PSV en 

Feyenoord, mét Club TV kruipt ‘de 

kijker dicht op de huid van de spe-

lers en krijgt men zo een uniek kijk-

je achter de schermen bij het reilen 

en zeilen van een topclub.’ Zo kre-

gen supporters van PSV vorig jaar al 

te zien hoe de spelers hun leaseauto 

kregen uitgereikt. ‘Hoe banaal ook’, 

zegt manager marketing en media 

van PSV Peter Kentie, ‘het leverde 

enorm goede kijkcijfers op.’

Voetbalclubs maken 
hun eigen nieuws

Sportjournalistiek is onafhankelijkheid kwijt

NOS-verslaggever Bert Maalderink 

vraagt zich openlijk af of de suppor-

ters Club TV zullen slikken. Derksen 

denkt dat het – kritiekloze – pro-

gramma interessant is voor fans, 

maar gelooft dat het grote publiek 

meer zit te wachten op journalistie-

ke verhalen. ‘De aanpak van clubs 

om zelf de publiciteit te verzorgen, 

werkt niet’, zegt de VI-hoofdredac-

teur. ‘Kijk maar naar Talpa, dat het 

voetbal onder druk van de clubs kri-

tiekloos bij de mensen thuis bracht. 

Dat pikken de mensen niet.’ 

Geen echte journalisten
Natuurlijk is de clubjournalistiek 

van PSV positief en rood-wit ge-

kleurd, stelt Kentie. ‘Maar bij ons 

wordt er ook gevraagd: trainer, waar 

het ging het mis? Het was vorig jaar 

dan ook geen goednieuwsshow op 

PSV.TV (de club liep bijna het kam-

pioenschap mis en trainer Ronald 

Koeman ruziede met voorzitter Frits 

Schuitema, red.).’ Bij PSV ging dan 

ook de telefoon toen de club op zijn 

site ‘exclusief’ sprak met nieuwe 

aanwinst Patrick Kluivert. Kentie: 

‘Hij had goede ervaringen met Barça 

TV. Hingen er meteen journalisten 

aan de lijn bij de perschef omdat we 

de pers zouden afschermen. Maar 

wij willen net als de pers ook iets als 

eerste hebben.’

Met journalistiek heeft het vol-

gens NOS-reporter Maalderink in 

ieder geval niets te maken. ‘Bij club-

tv’s werken geen echte journalisten. 

En ik zou alle echte journalisten 

willen oproepen er vooral niet te 

gaan werken.’ Maalderink vindt de 

club-tv’s, ook als ze uitzenden op 

hun eigen website, een onschuldig 

fenomeen. ‘Ik heb er geen gemak 

van, maar ook geen last van. Ik denk 

dat de regionale omroepen er meer 

last van hebben. Als je elke dag 

moet concurreren met zo’n club-tv, 

lijkt mij dat niet zo leuk.’ 

Ondanks dat de sportjournalis-

tiek steeds meer aan onafhankelijk-

heid moet inleveren, ziet Derksen 

de toekomst niet somber in. ‘Zolang 

ik nog mijn ongezouten mening 

kan geven in mijn columns, neem 

ik de rest op de koop toe. Maar als 

ook dat niet meer kan, dan houd ik 

ermee op.’ p

HOLLANDSE HOOGTEClubs en voetballers dwingen sportjournalisten zich te voegen naar hun wensen.



Achtergrond

Superstaatje
Tien goede redenen waarom België, 
Nederland en Luxemburg één land 
moeten worden en daarmee hun 
eigen toekomst veiligstellen

N
ederland wordt het lachertje van Europa. 

Hel en verdoemenis zijn ons deel. Oor-

log ligt in het verschiet. Het licht gaat 

uit.

Met dit soort apocalyptische waarschu-

wingen probeerde de regering te voorko-

men dat het Nederlandse volk in het referendum van 

juni 2005 stemde tegen een Europese Grondwet. Ver-

volgens zei het Nederlandse volk toch vrolijk ‘nee’, met 

een meerderheid van 61,5 procent. En er gebeurde niets. 

De voorspelde ellende bleef ons bespaard, maar aan de 

legitieme bezwaren van 2005 is nauwelijks tegemoet 

gekomen. In plaats van een Grondwet, komt er nu een 

Verdrag, met ongeveer dezelfde tekst. Op tientallen ter-

reinen, van cultuur tot integratiebeleid, zal de Europese 

Unie beslissen op basis van meerderheden. Dit gaat ten 

koste van het nationale vetorecht. Zelfs als Nederland 

geen enkele bevoegdheid meer aan Brussel zou afstaan, 

neemt onze invloed nog af. Want een klein land heeft 

minder stemmen. De macht van het getal bepaalt: hoe 

groter Europa, des te onbetekenender Nederland. 

Zeker de helft van onze wet- en regelgeving wordt ge-

dicteerd door Brussel. De resterende helft – en dat hoor 

je niet vaak – wordt op zijn minst beïnvloed door de 

grote Europese lidstaten. Maar wat goed is voor Europa, 

is lang niet altijd goed voor ons. Het Europees Parle-

ment houdt de boel weliswaar een beetje in de gaten, 

maar dat kan ons niet zo veel schelen gezien de lage 

opkomst bij Europese verkiezingen. Wij stemmen liever 

op Haagse politici, die net doen alsof ze het nog steeds 

voor het zeggen hebben in Nederland. Die geven liever 

niet toe hoe klein hun speelruimte nu in feite is. Laf, en 

op termijn ook slecht voor het land. 

Echte politieke leiders denken groter. Echte leiders 

zoeken contact met Europese lotgenoten. Echte leiders 

nemen een voorbeeld aan het bedrijfsleven, waar volop 

wordt gefuseerd. Kortom: echte leiders zouden zorgen 

dat België, Nederland en Luxemburg de handen ineen 

slaan. Het buitenland ziet dit trio toch al als één blok. 

Bovendien is er niet zo veel keus. Het arme, bedeesde 

Oost-Europa wordt in rap tempo rijk en brutaal. Nog 

verder weg staan allerlei opkomende economieën klaar 

om aan de haal te gaan met onze grondstoffen, onze 

werkgelegenheid en onze welvaart. 

Op hoog niveau wordt al nagedacht over ‘de eventu-

ele meerwaarde van de Benelux’. Dat blijkt onder meer 

uit een recent rapport van de Adviesraad Internationale 

Vraagstukken (AIV). Opgesteld op verzoek van Ben Bot, 

de vorige minister van Buitenlandse Zaken. Over een 

hechte politieke samenwerking wordt daarin opge-

merkt: ‘De noodzaak hiertoe is anno 2007 slechts drin-

gender’. Volgens de AIV maakt de uitbreiding van vijf-

tien naar 27 lidstaten het ‘onderhandelingsspel’ wel 

heel erg ingewikkeld, vooral omdat de grote landen sa-

menspannen. Daarom moet de Benelux gezamenlijk 

optreden. Zelfs de eurosceptische Frits Bolkestein, die 

als Europees Commissaris van nabij meemaakte hoe 

grote landen de Brusselse besluitvorming naar hun 

hand zetten, vindt dat België, Nederland en Luxemburg 

in Europa met één mond moeten spreken. 

Waarom niet een stapje verder? Er is een aanlei-

ding. Binnenkort verloopt het Benelux-verdrag over 

economische samenwerking tussen de drie landen. 

Natuurlijk, het klinkt absurd, Nederland, België en 

Luxemburg samenvoegen tot één land. Maar het was 

ooit ook een idiote gedachte dat een mens op de 

maan zou staan, of dat heel Europa met één munt 

zou betalen. Zonder lef en visie gebeurt er niets. 

Daarom: tien redenen waarom België, Nederland en 

Luxemburg moeten fuseren:

01
België is onbestuurbaar (en Nederland eigen-
lijk ook)

Hoe langer de Walen en de Vlamingen met elkaar pra-

ten, hoe duidelijker blijkt dat ze er samen niet uitko-

men. Tijdens de – voor buitenstaanders onbegrijpelijke 

– formatiebesprekingen moest Albert II, koning der Bel-

gen, onlangs zijn welverdiende vakantie afbreken om 

de boel te redden. Het hielp weinig. België staat op het 

punt te verdampen. De Vlamingen, die het economisch 

heel goed doen, willen meer zelfstandigheid. De Walen 

kunnen niet zonder de federale subsidiestromen. En 

naast de taalstrijd is er ook nog het probleem van Brus-

sel, door Derk-Jan Eppink laatst in NRC Handelsblad 
omschreven als ‘een soort buitenechtelijk kind dat bei-

de partners tot elkaar veroordeelt’. De politieke elites in 

beide landsdelen groeien steeds verder uit elkaar; ze 

spreken letterlijk en figuurlijk elkaars taal niet.

En dan Nederland. Het hoeveelste kabinet-Balkenen-

de hebben we ook alweer? En is dat toeval? Is de For-

tuyn-revolte werkelijk voorbij nu de erflaters van Pim 

hun LPF hebben opgedoekt? Kijk eens naar de begro-

tingsperikelen van het kabinet. Denk even terug aan de 

‘honderd-dagen-tournee’ door het land: onze ministers 

en staatssecretarissen weten kennelijk ook niet hoe het 

verder moet.

De huidige coalitie van CDA, PvdA en ChristenUnie 

ontstond bij gebrek aan beter en van harte gaat het niet 

tussen Balkenende, Bos en Rouvoet. Bos heeft als extra 

handicap dat zijn eigen partij in crisis verkeert. En nu 

moet hij ook al dulden dat mastodont Pronk, die graag 

partijleider wil worden, zaagt aan de poten van zijn 

toch al wiebelende stoel.

Luxemburg is in vergelijking een oase van politieke 

stabiliteit, en...

02
Wij kunnen het Luxemburgse geld goed  
gebruiken (en zij onze bedrijven)

Luxemburg is een van de kleinste landen ter wereld, 

en het rijkste. Die positie is onhoudbaar. Dankzij 

Jean-Claude Juncker, een van de langstzittende pre-

miers in de eurozone, heeft Luxemburg nog iets te 

zeggen in Europa. Als hij met pensioen gaat, is dat 

voorbij. In ruil voor hun geld en hun halve bankge-

heim, geeft een huwelijk met België en Nederland de 

garantie op blijvende invloed. Trouwens: voor wat, 

hoort wat. De Luxemburgse banken waren nooit zo 

succesvol geworden als Belgische en vooral Neder-

landse bedrijven er hun winsten niet hadden onder-

gebracht. Onze belangrijkste commerciële tv-zenders 

(RTL) komen er vandaan en het is ook geen toeval 

dat de Luxemburgse vlag (rood-wit-lichtblauw) spre-

kend lijkt op de Nederlandse.

03
Eén Benelux is een economische grootmacht

De Waalse economie is zieltogend, maar eerlijk is 

eerlijk: de economie van Oost-Groningen doet het 

ook niet best. De rijkdom van Luxemburg compen-

seert de armoede van het zuidelijke deel van België 

ruimschoots. Samengaan brengt ook vraag en aan-

bod op de arbeidsmarkt in evenwicht. Want waar 

Wallonië kampt met werkloosheid, schreeuwen Ne-

derland en Luxemburg om arbeidskrachten. 

Als gevolg van de sterk stijgende vraag naar grond-

stoffen (naast Amerika en Europa dingen nu ook 

China en India mee) zijn in Australië tientallen tot 

voor kort onrendabele mijnen heropend. Met een 

beetje ondernemerszin moet het zuiden van België 

ook te reanimeren zijn.

Het belangrijkste argument is dat de economieën 

van België, Nederland en Luxemburg samen op de 

vierde plaats staan in Europa en als achtste op de we-

reldranglijst. Groot genoeg om lid te worden van de 

G8, de club van rijkste industrielanden, die in be-

langrijke mate bepaalt hoe de economische wereld-

orde eruitziet. Voor de drie Beneluxlanden is de ex-

port naar het buitenland erg belangrijk. Ze vormen 

de geografische toegangspoort tot Europa met hun 

havens, hun vliegvelden en hun snelwegennet.

04
Eén Benelux is ook een politieke grootmacht

Wegens de uitbreiding van het Europarlement staat 

het aantal zetels per land ter discussie. Ook weten de 

kleine EU-lidstaten al dat ze straks geen eigen euro-

commissaris meer hebben. Als eenheid kunnen Bel-

gië, Nederland en Luxemburg hun beste man of 

vrouw de arena insturen. Afzonderlijk ontberen Bel-

gië, Nederland en Luxemburg massa om in Europa 

nog enige rol van betekenis te spelen. Als de drie sa-

mengaan, hebben ze ineens recht op 29 stemmen. 

Evenveel als Spanje of Duitsland of Italië. Een grote 

mogendheid dus. Merkel, Sarkozy, Brown, eat your 

heart out!

Alain van der Horst

Nederland heeft niets meer te vertellen  
in Europa, maar er is een oplossing: fuseren 
met België en Luxemburg. ‘Het is zo logisch, 
dat niemand op het idee komt’.

De naam 
‘De 
Verenigde
Nederlan-
den’ zou 
aardig zijn 
of anders 
de ‘Nieuwe 
Lage 
Landen’
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06
De Nieuwe Lage Landen doen recht aan  
geschiedenis en ligging

Een blik op de kaart is genoeg om de bijzondere positie 

van de Lage Landen te doorgronden: het meest ontwik-

kelde deltagebied van de wereld aan de monding van 

de belangrijkste Europese rivieren. Landschappelijk is 

er weinig verschil tussen Nederland, België en Luxem-

burg, denk aan de weidse vlakten en de oneindige wa-

terspiegels onder hoge wolkenhemels. De heuvels en 

bossen in de Ardennen zijn nu al erg in trek bij Neder-

landers.

Ook de vrijheidszin, de handelsgeest, de nuchterheid 

en de internationale oriëntatie zijn gedeelde tradities. 

Zelfs ons eigenaardige poldermodel voelt voor Belgen 

en Luxemburgers heel vertrouwd.

In 1830 scheidde België zich af van de Nederlanden 

en in 1890 werd het restant van Luxemburg soeverein. 

Voor die tijd waren de Lage Landen één, machtig en zeer 

welvarend. ‘De zeventien Verenigde Nederlanden’, zegt 

oud-CDA-senator Andries Postma, ‘zijn door toedoen 

van vreemde mogendheden uit elkaar gereten, nooit 

vanuit een intrinsieke behoefte van de bevolking.’ 

07
Drie koningshuizen lijkt lastig, maar een 
‘tripelmonarchie’ is goed voor het imago

Stel je eens voor wat een mooie uitstraling dat oplevert: 

een sprookjesland met sprookjesmonarchen. Origineel. 

Koningin Beatrix, koning Albert II en groothertog Hen-

drik zullen vast even moeten slikken als ze hun macht 

voortaan moeten delen, maar ze krijgen er een veel gro-

ter grondgebied voor terug. Het zou onzin zijn om de 

belangen van de drie adellijke families te laten prevale-

ren boven die van hun 27 miljoen onderdanen. Ze kun-

nen altijd nog afspreken het rijk bij toerbeurt te bestu-

ren. Na zo’n proeve van bekwaamheid kunnen we een 

referendum organiseren, zodat het volk bepaalt wie uit-

eindelijk mag blijven.

08
Meertaligheid vergroot de concurrentiepositie

‘Het grootste voordeel is dat Nederlanders dan op 

school weer Frans leren spreken’, zegt de Belgische 

schrijver Geert van Istendael, die de scheiding van Ne-

derland en België een betreurenswaardige ‘scherts van 

de geschiedenis’ vindt. Het klopt, wij spreken geen 

Frans, de Walen en de Luxemburgers geen Nederlands. 

Is dat een probleem? Canada doet het prima met twee 

talen en Zwitserland floreert zelfs met vier. Van alle Be-

nelux-inwoners spreekt 80 procent Nederlands en 17 

procent Frans, maar de Duits en Letzeburgs sprekende 

bevolking hoeft niet te vrezen: in Nederland overleeft 

het Fries ook prima.

Officiële meertaligheid zou een geweldige impuls ge-

ven aan het kwakkelende onderwijs en de concurrentie-

positie van Benelux-werknemers meteen fors verbete-

ren. De grootste talenten hoeven niet langer uit te wij-

ken naar Amerika, Engeland en Azië om rijk en beroemd 

te worden, maar kunnen gewoon thuisblijven.

Nu al zijn de teksten van bijna alle producten in Bel-

gische, Nederlandse en Luxemburgse supermarkten in 

het Frans en het Nederlands, en hebben veel buiten-

landse bedrijven één hoofdkantoor en één strategie 

voor de hele Benelux.

05
De Benelux bestaat al

Als economisch samenwerkingsverband was de Benelux 

een soort proeftuin voor de Europese Unie. Het verdrag 

is makkelijk verder op te tuigen en er bestaat al een Be-

nelux-parlement en een zogenaamd Comité van Minis-

ters. Je hoort er weinig van en de naam Benelux is ou-

bollig. Toch vormt een afkorting niet per se een bezwaar. 

Met landen als de Verenigde Staten (VS), het Verenigd 

Koninkrijk (VK) en de Verenigde Arabische Emiraten 

(VAE) gaat het best goed. De merknaam ‘Benelux’ geniet 

wereldwijde bekendheid en wordt buiten de deelne-

mende landen vaak gebruikt. Het nadeel is dat de naam 

Benelux niet direct duidelijk maakt dat België, Neder-

land en Luxemburg nu echt fuseren.

Bedrijven die samengaan, kiezen wegens kostenbe-

sparing en naamsbekendheid vaak voor een fantasielo-

ze combinatie (Air France-KLM, ABN-AMRO), maar 

‘België-Nederland-Luxemburg’ gaat natuurlijk niet. Op 

zich zou de naam ‘De Verenigde Nederlanden’ (The 

United Netherlands, Les Pays-Bas Unies) aardig zijn, 

maar de kans is klein dat de francofone inwoners dat 

prettig vinden. Misschien is de Lage Landen (the Low 

Countries, les Pays-Bas) de beste optie, eventueel met 

‘Nieuwe’ ervoor.

    

Valkuilen
In het bedrijfsleven zijn fusies en overnames aan de orde 
van de dag, maar dat gaat lang niet altijd goed. Prof. Dr. 
Hans Bakker, adviseur en hoogleraar aan de Nyenrode 
Business University en algemeen bekend als ‘fusiedeskun-
dige’, weet wat nodig is voor succes.
‘Een externe reden, de markt die dwingt tot samenwerking 
bijvoorbeeld, werkt beter dan de grootheidswaanzin van 
een paar CEO’s. De strategic intent, zo heet dat in jargon, 
moet kloppen. Daarnaast moeten de mensen in het bedrijf 
niet overvallen worden en ook zelf kunnen bedenken dat 
samengaan verstandig is. De derde valkuil is het leider-
schap. Bij bijna alle fusies gaat de eerste discussie over de 
vraag wie de baas wordt. Vaak ontstaat een compromis. 
Maar dan organiseer je verdeeldheid aan de top.’
Volgens Bakker duurt het zeker drie tot vijf jaar om een 
nieuwe, gemeenschappelijke identiteit te creëren. Het 
gevaar is groot dat een van de samenstellende delen het 
gevoel heeft te zijn verkwanseld aan de ander, en dat moet 
je voorkomen.
Bij een samenwerking tussen België, Nederland en Luxem-
burg is Bakker bevreesd voor de cultureel-historische 
verschillen tussen de bevolkingsgroepen, en over zwakke 
schakel Wallonië is hij ronduit pessimistisch. ‘Vanuit 
bedrijfseconomisch perspectief zou ik zeggen: de kans op 
ellende is zeer groot. Voor je het weet, ben je vijf jaar aan 
het saneren en streven de Polen je voorbij. Het overnemen 
van een slechtlopend bedrijf is een geweldig risico.’ Maar 
uitgesloten is het niet. ‘Als de externe vijand machtiger lijkt 
dan jijzelf, móet je wel kiezen. Iedereen snapt dat ze nu 
nog zelf kunnen kiezen, maar dat ze worden opgesoupeerd 
en van de kaart geveegd als ze niks doen.’

09
Eindelijk staatsrechtelijke hervormingen

Laten we eerlijk zijn, onze staatsbestellen zijn een beet-

je achterhaald. Uit folkloristisch oogpunt is het leuk dat 

we koningen, prinsen en hertogen hebben, maar voor 

het landsbestuur zijn ze eerder een last. Het is eenvou-

dig om voor de Nieuwe Lage Landen een overkoepe-

lend presidentschap te creëren. Aan kandidaten geen 

gebrek. Voor België valt te denken aan een politieke 

grootheid als Wilfried Martens. In Nederland zou ie-

mand als Wim Kok hoge ogen gooien. En laten we 

vooral de Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker 

niet vergeten. De man is uitgegroeid tot een van Euro-

pa’s machtigste leiders en ook Belgen en Nederlanders 

kunnen prima met hem leven. Met Juncker aan het roer 

wordt meteen voorkomen dat een van de samenstel-

lende delen van het nieuwe land zich door een ander 

overheerst voelt.

De chaos in België, waar Vlamingen en Walen elkaar 

het leven zuur maken, is voorbij zodra een sterke derde 

(Nederland) en vierde (Luxemburg) partij de belangen 

van de bevolkingsgroepen onbevooroordeeld kunnen 

toetsen.

10
Eén Benelux stelt onze welvaart veilig voor de 
toekomst

Stel je voor wat een energie er zal uitgaan van een nieuw 

land dat trots is op zijn eigenheid. Een land dat niet 

hunkert naar vroeger, maar zorgt voor een modern eco-

nomisch klimaat. Een land dat creatief en innovatief 

durft te zijn, trekt mensen aan die wat van hun leven 

willen maken. Investeerders en bedrijven zijn graag 

waar het gebeurt. Nou, hier dus.

Het is geen toeval dat België, Nederland en Luxem-

burg de wereldkampioenschappen voetbal van 2018 

willen organiseren. Als het bedrijfsleven brood ziet in 

vergaande samenwerking, dan is dat brood er ook. 

Betreurde onze eigen Jan Peter Balkenende bij de start 

van het academische jaar niet Neerlands mentaliteit van 

middelmatigheid? Blijkt niet elke Prinsjesdag dat alle ka-

binetsplannen staan of vallen met politieke en economi-

sche ontwikkelingen in het buitenland, waar we geen 

greep op hebben? Is het niet sneu voor de Luxemburgers 

dat het bankgeheim, hun succesnummer, door Europese 

regels aan banden wordt gelegd? En tonen de formatieru-

zies in België niet dat het weinig helpt om in steeds klei-

nere bestuurlijke eenheden te denken?

Samen zijn België, Nederland en Luxemburg onein-

dig veel sterker, slagvaardiger en inspirerender dan al-

leen. Dat is geen onzinnig idee. Maar voor het welsla-

gen van zo’n ‘stoutmoedig plan’ (de formulering is van 

oud-eurocommissaris en oud-minister van Buitenland-

se Zaken Hans van den Broek) is wel een beetje lef en 

visie nodig. ‘Het is zo logisch en voor de hand liggend, 

dat niemand op het idee komt’, vindt de Belgische oud-

hoogleraar Rik Gysels, die samen met de Nederlandse 

oud-hoogleraar Wim Couwenberg ijvert voor een revi-

talisering van de Benelux. 

Lang hadden de Benelux-landen, alledrie founding fa-
thers van de huidige EU, baat bij de Europese integratie, 

maar inmiddels ondervinden ze steeds meer nadelen. 

Het moment is aangebroken om opnieuw ambitie te 

tonen. De afscheiding van België en Luxemburg is min 

of meer opgelegd door de grote landen om ons heen. 

Een hereniging hebben we in eigen hand.

Dit artikel is mede gebaseerd op gesprekken met schrij-

ver Geert van Istendael, politicoloog Rinus van Schen-

delen, oud-CDA-senator Andries Postma, en de oud-

hoogleraren Wim Couwenberg (Erasmus Universiteit 

Rotterdam) en Rik Gysels (Universiteit Gent). p
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www.belastingdienst.nl/ict

Werk is meestal niet iets waar je aan denkt als je met een 
groep vrienden bij een spannende wedstrijd zit. Behalve als 
je werkt voor het Centrum voor ICT van de Belastingdienst. 
Hier kunnen de gevoelens voor de club waar je werkt wel eens 
net zo sterk blijken te zijn als die voor je favoriete team.
Zo gek is dat niet, als je bedenkt wat wij allemaal realiseren. 
Binnen één van de meest complexe ICT-omgevingen van 
Nederland verzorgen we de volledige technische infra structuur 
achter de heffi ng, controle en inning van belastingen. En zijn we 
inmiddels ook verantwoordelijk voor de uitbetaling van 
toeslagen.
Omdat onze toepassingen een publiek van 16 miljoen 
Nederlanders bereiken, is het bijna onvermijdelijk dat er ook wel 
eens iets fout gaat. Juist omdat we ons ervan bewust zijn dat 

zelfs het allerkleinste foutje grote consequenties kan hebben, zijn 
we continu bezig onze dienstverlening te optimaliseren. Voor 
onze medewerkers brengt dat inhoudelijk interessante 
werkzaamheden met zich mee. Zo werken we bijvoorbeeld met 
een enterprise service bus om nieuwe webservices te integreren 
met bestaande mainframe-applicaties. 
Werken als ICT’er bij de Belastingdienst betekent werken 
met ongekende mogelijkheden. In je werk, waar je in een 
vooruitstrevende werkomgeving optimaal kunt presteren. 
Maar ook voor jezelf, in vrijwel elke gewenste richting op het 
gebied van ICT.
Wil je meer weten over werken bij het Centrum voor ICT 
van de Belastingdienst? 
Kijk dan op www.belastingdienst.nl/ict.

Werk waar je 
trots op bent



Een huis kopen doen we steeds vaker zelf, dankzij  
internet. Toch ziet de makelaar nieuwe kansen:  
hij stort zich op homo’s of bejaarden, en wordt  
nichemakelaar.

De nieuwe 
makelaar

M
et een rotvaart 

komt een scoo-

tertje de hoek 

van de straat om  

gereden. Het 

w i n d s c h e r m 

zorgt ervoor dat de lange, strak ach-

terover gekamde haren die onder 

de helm uitsprieten en glimmen 

van het vet niet in de war raken. De 

man op het scootertje draagt een 

iets te ruim zittend pak, zijn pasge-

poetste Brogues glimmen op de 

rand van het voetenplankje.  

Hij remt, de scooter komt totstil-

stand en met een grote glimlach zet 

hij in één beweging de helm van 

zijn hoofd en steekt zijn hand uit 

naar een aarzelend stel dat bij het 

portiek van een appartementen-

complex naar hem staat te kijken. 

Geen twijfel mogelijk. Hier gaan 

huizen verkocht worden. Deze ma-

kelaar is klaar om snel te cashen. 

Aldus het stereotype beeld dat 

er bestaat over de gemiddelde Ne-

derlandse makelaar. Maar klopt 

dat beeld nog wel? Sinds de op-

komst van internet is de wereld 

van de koophuizen transparanter 

geworden. Sinds de lancering van 

Funda in 2001 kunnen kopers 

steeds gemakkelijker zelf op zoek 

naar hun droomhuis, en hebben 

makelaars het in toenemende ma-

te lastig om cliënten binnen te 

lokken. Tegenwoordig schakelt ge-

middeld 18 procent van de Neder-

landers een makelaar in bij het 

kopen van een huis, blijkt uit cij-

fers van de NVM, al ligt dat per-

centage in de Randstad hoger. Zo’n 

ontwikkeling vraagt om een reac-

tie. En die is er gekomen. ‘Voor 

makelaars is de mond-tot-mond-

reclame steeds belangrijker gewor-

den’, vertelt Mark Boetje van de 

Hypotheekshop. ‘Doordat het wo-

ningaanbod door sites als Funda 

transparanter is geworden, is de 

categorie mensen die denkt dat ze 

zelf prima in staat zijn tot het ko-

pen van een huis enorm toegeno-

men. De snelle jongens hebben 

het niet zo gemakkelijk meer. Er 

heeft een jaar of twee, drie geleden 

een kaalslag plaatsgevonden. Ma-

kelaars die geen kwaliteit leverden, 

hielden het niet meer vol.’

Homo’s als doelgroep
Jezelf als makelaar onderscheiden 

werd dus noodzaak. Dat pikte de 

Amsterdamse makelaar Anton 

van Klooster goed op. In het jaar 

2000 scheidde hij zich af van het 

grote kantoor waar hij werkte en 

begon voor zichzelf. ‘Ik wilde ei-

gen baas worden en startte een 

kantoortje drie hoog achter. Geen 

opvallende etalage, nieuw en dus 

onbekend. We zien wel wat er ge-

beurt, dacht ik.’

En er gebeurde een hoop. Bin-

nen een paar jaar groeide het kan-

toortje uit tot drie man personeel 

en een woonwinkel met een grote 

etalage waar de koophuizen in wer-

den uitgestald. Hoe kreeg Van 

Klooster dit voor elkaar? Simpel. 

Door zich te richten op een heel 

specifieke doelgroep: de homo. Van 

Klooster, zelf homoseksueel, had al 

snel door dat hij zich diende te on-

derscheiden, en ook dat dat ner-

gens beter kon dan in de scene 

waar hij zelf veel mensen kende. ‘Ik 

had twintig jaar geleden mijn co-

ming out. Op een gegeven moment 

ken je zoveel mensen, dat heeft ze-

ker nut in je beroep. Het is een ge-

w e l d i g 

marketing-

concept, je 

richten op 

zo’n speci-

fieke doel-

groep.’

Maar al-

leen zo’n 

beetje in 

de kennis-

senkring rondbazuinen dat je je ei-

gen makelaarskantoortje hebt, 

levert niet voldoende klandizie op. 

Van Klooster besloot zich specifiek 

te gaan richten op de homoscene 

en begon met de  sponsoring van 

een zwemclub voor gays. ‘De club 

telt misschien maar 120 leden, 

maar juist die kennen in de homo-

scene ook weer veel mensen. Daar-

naast sponsor ik hun boot op de 

Gaypride. Ik profileerde me vanaf 

het begin specifiek op de gay markt. 

Ik bedien niet alléén de homosek-

suele klant, een groot deel van mijn 

cliënten is hetero, maar theoretisch 

is het in Amsterdam mogelijk om 

een honderd procent gay kantoor 

te beginnen. Dan moet je een vesti-

ging openen op de Reguliersdwars-

straat, een groot uithangbord 

kopen en de regenboogvlag en het 

roze driehoekje in de etalage han-

gen. De doelgroep is groot genoeg. 

Nou moet ik wel zeggen dat dit een 

echt Amsterdams fenomeen is. Hier 

Pamela Wilhelmus

‘ Ik hoor steeds vaker 
dat homo’s en vrou-
wen de beste make-
laars zijn’ 
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klankbord kunnen dienen om ook 

even over de gordijntjes te kletsen. 

Een soort tijdelijke partner die 

wordt ingehuurd.’ 

Ook het kantoor van Katri Bos 

richt zich op een specifieke doel-

groep. ‘Wij willen full service bie-

den, en werken dus vooral voor 

mensen die geen tijd hebben en 

alles willen uitbesteden, tot aan 

de eerste bezichtiging toe. Aan 

grootschalige marketingcam-

pagnes doen we niet, mond-

tot-mondreclame werkt het 

best.’ 

En het werkt: het kantoor 

dat startte met twee makelaars, 

groeide in een paar jaar uit naar 

een vestiging met vijf werknemers. 

Momenteel wordt gekeken naar 

uitbreidingsmogelijkheden in de 

vorm van een groter kantoor of 

een tweede vestiging. Het is duide-

lijk: doelgroepgerichte makelaar-

dij werkt. 

Geen snelle 
jongen
En niet alleen 

in Amsterdam. 

In Amersfoort is 

sinds vorig jaar een 

specifieke doel-

groepmakelaar 

actief. Noëlle 

Sanders, naast 

makelaar ook 

coach en me-

diator met 

j a r e n l a n g e 

ervaring in 

de zorg, richt 

zich op een 

doelgroep met 

toekomst: de se-

nior. Ze is daarmee 

de eerste seniorenma-

kelaar van Nederland. 

‘Voor deze doelgroep werken, vereist 

meer geduld en tact. Ik ben geen 

snelle jongen. Maar dat past hier ook 

niet. Ze zeggen weleens dat je de cli-

enten krijgt die bij je passen. Dat 

merk ik wel. Oudere mensen hebben 

meer tijd nodig om te beslissen, dat 

gaat niet van de ene op de andere 

dag. Ik zorg dat ik goed op de hoogte 

ben van wat er speelt in de woning-

markt voor senioren. Dan kan ik de 

service bieden die ik wil.’

Service lijkt een overeenkomst 

te zijn in de stijl van werken van 

de doelgroepmakelaar. Liever wat 

minder klanten, als er maar ge-

noeg tijd is voor de cliënten die er 

zijn. Maar alles leuk en aardig, 

ook de doelgroepmakelaar wil 

geld verdienen. Maar dat is moge-

lijk. Sanders: ‘Natuurlijk kun je 

geld verdienen aan dit verhaal. 

Veel ouderen hikken er tegenaan 

om een nieuw huis te zoeken. 

Maar als ze uiteindelijk mijn hulp 

hebben ingeroepen, zijn ze meest-

al heel blij dat ze het hebben ge-

daan.’ p

WWW.OVERBUREN.NL

wonen de meeste ho-

mo’s.’ 

Van Klooster is typerend voor 

een nieuwe stijl van werken in de 

makelaardij. Van oorsprong gespe-

cialiseerde makelaars als Anna 

Sprenger en Babs Persoons richtten 

zich puur en alleen op het dure seg-

ment woningen. De rijke klanten 

volgden vanzelf. Maar eerst je doel-

groep kiezen en dan pas de huizen 

gaan verkopen, dat is toch weer een 

heel andere werkwijze, eentje die 

meer past bij deze tijd. Van Kloos-

ter: ‘De diversiteit van de huizen 

voor mijn doelgroep is enorm, een 

specifiek homohuis bestaat niet. Er 

is wel verschil tussen homo’s en he-

tero’s. Homo’s houden van mooie 

spullen, chique auto’s, comfortabe-

le appartementen. De woning moet 

binnen de ring zijn, en vooral niet 

in een kinderrijke buurt. Laatst nog 

had ik een meneer op kantoor die ik 

meenam naar een huis met een kin-

derspeelplaats in de buurt. Zijn oog 

viel op die speelplaats, en hij keerde 

linea recta om. Maar wat vooral be-

langrijk is, is dat de homo zich be-

grepen wil voelen. En waar kan dat 

beter dan bij een kantoor waar een 

homoseksuele makelaar werkt? Dat 

zich begrepen voelen, geldt trou-

wens voor veel mensen. Het vak van 

de makelaar bestaat voor een groot 

gedeelte uit psychologie. Daarom 

hoor ik ook steeds vaker zeggen dat 

homo’s en vrouwen de beste make-

laars zijn.’ 

Empatische vrouwen
Dat is een gedachte die op meer 

plekken heeft postgevat. De make-

laar als psycholoog, zo kijken ze er 

bij Kaai makelaars in Amsterdam 

ook naar. Op het kantoor, dat in 

2002 de deuren opende, werken al-

leen maar vrouwen. Eigenaresse is 

Katri Bos. ‘Vrouwelijke makelaars 

werken secuurder, hebben een gro-

ter empathisch vermogen. In ons 

kantoor krijgen de klanten veel per-

soonlijke aandacht. We merken bij-

voorbeeld dat als een alleenstaande 

man een huis koopt, we prima als 
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Overweeg jij een overstap te maken 
binnen of naar het Recruitment vak?

Human Key is een 

in recruitment 

oplossingen

gespecialiseerde

organisatie die zich 

primair op een tweetal 

doelgroepen richt. 

Dit zijn enerzijds 

grotere nationale 

en internationale 

organisaties en 

anderzijds bureaus 

(executive search 

bureaus en werving & 

selectiebureaus).

Dan kan Human Key je helpen bij het maken van de 
juiste keuze als je een recruitment functie overweegt 
als vervolgstap in je loopbaan.
(Toekomstige) Recruitment Professionals bieden wij een persoonlijkheidsanalyse aan, gekoppeld aan een 
oriënterend gesprek. Hierin bekijken wij samen waar jij staat in je loopbaan. 
• Wat zijn de competenties die jou succesvol (kunnen) maken als recruiter?
• Wat motiveert jou?
• In welk type organisatie en functie kom jij het beste tot je recht? 
Op deze vragen krijg je een duidelijk antwoord.

Als je openstaat voor een nieuwe stap kunnen wij voor een introductie zorgen bij een bij jou passende organi-
satie waar concrete recruitment posities vacant zijn. Human Key heeft een netwerk van opdrachtgevers waar
jij geïntroduceerd kunt worden; enerzijds bureaus (executive search bureaus en werving & selectie-bureaus) 
en anderzijds multi-nationals.

Heb je minimaal HBO werk- en denkniveau en heb je interesse in een oriënterend loopbaanontwikkelinggesprek?
Stuur je gegevens dan naar mieketine.wouters@humankey.nl. 
Voor meer informatie kun je eveneens contact opnemen met 
Mieketine Wouters op het telefoonnummer 035-6036202.

Bijvoorbeeld als:
Executive search consultant
Research consultant
Werving & selectie consultant
Corporate recruiter
Recruitment manager

Ben jij nu al die recruitment professional of vervul je nu een 
commerciële rol als professional, bijvoorbeeld als:
Account of Sales Manager,
Product of Brand Manager,
Marktonderzoeker of Knowledge Manager
en heb jij interesse in mensen en hun loopbanen?

www.humankey.nl

ONS IDEE VAN EEN PSYCHIATRISCH CENTRUM

rationeel en respectvol                www.deltapsy.nl

Er verandert veel in de zorg. Die veranderingen hebben hun weerslag op patiënten en medewerkers. Van hun aan-
passingsvermogen wordt steeds meer geëist. Daarom is ook Delta als psychiatrisch centrum continu in ontwikkeling. 
In die veranderende wereld werken we echter altijd vanuit dezelfde gedachte. In alles wat we doen, stellen wij de 
psychiatrische patiënten centraal en treden we hen met respect en begrip tegemoet. Als je je kunt vinden in die 
benadering, heb je aan Delta een inspirerende omgeving.

Meer informatie? Kijk op onze site www.deltapsy.nl of bel met (010) 503 13 80. Je schriftelijke sollicitatie met cv o.v.v. vacature-
nummer kun je binnen veertien dagen sturen aan de afdeling Personeelsvoorziening, Postbus 800, 3170 DZ  Poortugaal.

psychodiagnostisch werkers
28 tot 36 uur / fwg 50 max.  3.049,- 

 vacaturenummer DP07.075

fysiotherapeut  
36 uur / fwg 55 max.  3.425,- 

vacaturenummer DP07.086

medewerker backoffice ict
36 uur / fgw 50 max.  3.049,- 
 vacaturenummer DP07.041

assistent-controller
36 uur / fwg 60 max.  3.755,- 

vacaturenummer DP07.073

ondersteuner patiëntenraad
32 uur / vacaturenummer DP07.094

verpleegkundigen
verschillende functies voor uiteenlopende 

doelgroepen patiënten; voor een vast aantal 
uren of flexibel via de flexpool  

psychiaters en gz-psychologen
uw wensen en mogelijkheden zijn richtinggevend 

www.deltapsy.nl
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Cijfers Shanghai

Aantal inwoners: 17,8 miljoen

Economische groei:  12% per jaar (2006)

Gemiddelde prijs koopwoning centrum: 
1000 euro per m2 (maart 2007)

Totale omzet onroerend goed sector 
Shanghai in 2006: 10,7 miljard euro

Stijging woningprijzen tussen 2002 en 
2007: ongeveer 100%

Bronnen: National Bureau of Statistics China, IMF, Shanghai Bureau of 

Statistics.

Booming Shanghai

O
veral schieten in Shanghai fonkelnieuwe 

torenflats uit de grond, vaak in bosjes 

van tien of meer tegelijk. Keuze te over in 

deze miljoenenstad en naar westerse 

maatstaven nog steeds betaalbaar – voor 

zolang het duurt. Handig voor buiten-

landers die, zoals ik, een huis zoeken in Shanghai.

Wie wil slagen op de Shanghainese woningmarkt, 

neemt een makelaar of ‘agent’ in de arm. Of liever nog: 

meerdere. Ze bieden hun diensten aan op internetsites 

als Asiaxpat.com, in gratis blaadjes als Shanghai Clas-

sifieds of via een van de duizenden makelaarskantoren 

die je hier op elke straathoek aantreft. Ze gaan modi-

eus gekleed, gebruiken de modernste mobieltjes en op 

hun visitekaartjes prijkt naast de Chinese steevast een 

westerse naam. Mijn agenten noemen zichzelf Andy, 

Vivien en Eva. 

Makelaar is een populair beroep. Terwijl een Chinese 

medewerker van McDonald’s nog geen euro per uur ver-

dient, toucheert een agent bij een succesvolle deal ze-

ventig procent van de maandhuur of twee procent van 

de verkoopprijs, een aanzienlijk bedrag.

Andy heeft zijn westerse naam gekopieerd van de po-

pulaire Chinese popster Andy Lau, vertelt hij. Hij 

spreekt gebroken Engels, maar wil dat graag verande-

ren. ‘Engels wordt steeds belangrijker in mijn vak. Er 

komen steeds meer buitenlanders in Shanghai wonen.’ 

Elke nieuw woord dat hij hoort herhaalt hij wel tien 

keer. ‘ Do you like Chinese soap?’   Ik denk dat je ‘soup’ 

bedoelt. ‘ Yes, yes, Chinese soup. Not soap. You like 

Chinese soup? Soup! Soup!’ 

De huisbezichtigingen volgen een vast patroon. Ik 

spreek af met de agent op een straathoek. We lopen 

naar een flat en nemen de lift, vaak naar de twintigste 

verdieping of hoger. De huisbaas opent de deur. ‘Ni 

hao!’ Vriendelijk hoofdknikken. Schoenen uit en naar 

binnen. Rondlopen en vriendelijk blijven knikken. Very 

nice. Over de prijs wordt tijdens een bezichtiging niet 

gesproken. Die noemt de makelaar pas bij afloop in de 

lift naar beneden. 

De Chinese prijsvorming blijkt overigens tamelijk 

schimmig. ‘Soms kan de huur bij de tweede bezichti-

ging ineens een paar honderd Chinese yuan boven de 

oude vraagprijs liggen’, zegt de Nederlands-Canadese 

beleggingsadviseur Oliver Schuurman die al aan zijn 

tweede verhuizing in Shanghai toe is. ‘Dan heb je als 

huurder blijkbaar laten zien dat je de woning net iets te 

graag wil.’

Sommige makelaars gaan erg ver in het tevreden stel-

len van hun klanten. In Abbey Road, een populaire bar 

bij buitenlanders, ontmoet ik de Britse orthopeed Mi-

chelle. Terwijl haar vriend alvast aan het werk toog bij 

een multinational, werd zij in een Mercedes met chauf-

feur door de stad gereden om huizen te bekijken. On-

Michiel Hulshof

Huizenmarkt  Shanghai bouwt en niet zo’n beetje ook.  
De economie is booming en de huizenmarkt boomt mee.

Met 
uitgebreide 
maaltijden 
en 
massages 
stellen 
makelaars 
hun 
klanten 
tevreden

derdeel van het meerdaagse programma: uitgebreide 

Chinese maaltijden en ontspannende massages.

De sloopbal slingert
Het stadsbestuur van Shanghai stelt zichzelf het doel 

de groenste en modernste stad op aarde neer te zetten, 

liefst nog voordat de internationale camera’s op de 

stad gericht zijn tijdens de World Expo in 2010. Ge-

tuige de overal aanwezige penetrante petroleumlucht 

zal het eerste deel van die belofte nog even op zich 

laten wachten – al kunnen de dingen in China soms 

wonderbaarlijk snel veranderen. Met de ‘modernise-

ring’ van de stad schiet het beter op. De sloopbal slin-

gert zo’n beetje alle oude laagbouw in het centrum 

tegen de vlakte. Hele buurten verhuizen gedwongen 

naar de ‘New Cities’ in de buitenwijken.

Op de gesloopte plekken verrijzen bewaakte com-

pounds met luxe koopflats. Chinezen die het kunnen 

betalen, kopen de flats als belegging voor hun (meest-

al enige) kind. De onroerendgoedprijzen in het andere 

economische hart van China, Hongkong, liggen vele 

malen hoger dan in Shanghai en kopers verwachten 

dan ook astronomische stijgingen van de waarde. In 

de tussentijd verhuren ze het, of – zolang dat niet lukt 

– laten ze er hun (inwonende) ouders wonen.

Diepzee-ingenieur Zhu Jimao, professor aan de Jiao 

Tong universiteit, schreef zich vijf jaar geleden met 

zijn vrouw in op een nog niet gebouwd koopapparte-

ment van een miljoen yuan (100.000 euro). Als beleg-

ging voor hun dochter die in Australië woont. Toen de 

woning een jaar later was gebouwd en ze de sleutel in 

ontvangst wilden nemen, bood het vastgoedbedrijf 

hen een miljoen yuan als ze alsnog van de koop zou-

den afzien. Zhu Jimao lacht uitbundig. ‘Het huis was 

al meer dan in waarde verdubbeld! Maar ik heb het 

niet gedaan.’ 

Hij verwacht dat de prijs nogmaals over de kop zal 

gaan als de twee nieuwe metrolijnen worden geopend 

die voor de deur liggen. Dan komt het huis namelijk 

nóg aantrekkelijker te liggen. Even verderop ligt een 

enorm complex met gloednieuwe woningen die al een 

jaar leeg staan, een bewuste strategie van de project-

ontwikkelaars. Zhu Jimao: ‘Ze wachten tot ze nog meer 

geld kunnen verdienen.’

Een bubbel dreigt
Zó oververhit is de woningmarkt in Shanghai en Pe-

king inmiddels dat de directeur van het grote Chinese 

ontwikkelingsbedrijf Cheung Kong onlangs waar-

schuwde voor een bubbel. ‘Overal ter wereld is het de 

middenklasse die de woningmarkt ondersteunt’, zei 

hij tegen persbureau Bloomberg. ‘Maar in Shanghai en 

Peking liggen de prijzen inmiddels veel te hoog voor 

de middenklasse.’

De gemiddelde Chinese familie kan huurbedragen 

in het centrum van Shanghai inderdaad niet ophoes-

ten. Het is daarom niet ongebruikelijk dat makelaars 

onderling vechten om rijkere klanten. Tijdens een be-

zichtiging met agent Vivien en Mister Wang, haar Chi-

neessprekende rechterhand, loopt het bijna uit de 

hand. Op een onbewaakt moment neemt de eveneens 

aanwezige agent van de huisbaas me even apart. ‘ Als 

je wilt, kan ik je nog meer appartementen laten zien. 

Hier, neem mijn kaartje mee’, zegt hij, terwijl hij mij 

zijn visitekaartje probeert toe te stoppen. Op dat mo-

ment verschijnt Mister Wang in de deuropening. Hij 

schreeuwt iets in het Chinees, graait naar het kaartje 

en scheurt het in tweeën. Na het huisbezoek blijft Mis-

ter Wang op straat wachten tot hij mij in de ene en de 

verhurende makelaar in de andere richting heeft zien 

vertrekken. 

Is de ideale woning na tientallen bezichtigingen ein-

delijk gevonden, dan gaat het allemaal razendsnel. 

Nog dezelfde dag wordt het contract getekend en kan 

de huurder zijn intrek nemen in het huis. You very 

lucky, zegt makelaar Andy als hij me de sleutels over-

handigt. Good price for big apartment. p
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Finance
Professionals
Achmea biedt de kans aan (ervaren) Controllers en Specialisten Verslaglegging om direct met één van 
haar Financieel Directeuren kennis te maken. Bij Achmea zijn zowel nationaal als internationaal goede 
kansen om je breed te ontwikkelen. Wil je weten wat het betekent om voor stakeholders en shareholders 
te werken? Ben jij toe aan een nieuwe ervaring en ben je benieuwd wat Achmea je kan bieden? Wij 
maken graag kennis met je om dit te bespreken. Biedt ons gesprek aanknopingspunten dan zullen wij je 
introduceren bij één van de Financieel Directeuren. Via een versnelde procedure maak je kennis met de
organisatie en zal snel blijken wat jouw mogelijkheden binnen Achmea zijn.

Achmea is de marktleider in verzekeringen in Nederland. Bij Achmea werken circa 22.000 mensen die 
in 2006 een premieomzet van ruim 14 miljard euro realiseerden. De kracht van Achmea - met merken 
als Interpolis, Centraal Beheer Achmea, Zilveren Kruis Achmea, Avéro Achmea en FBTO - schuilt in de 
verkoop via alle distributiekanalen: via Rabobanken, via onafhankelijke assurantietussenpersonen en 
direct (onder andere via internet). Achmea maakt deel uit van Eureko, een toonaangevende organisatie in 
fi nanciële dienstverlening met activiteiten in negen Europese landen.

Ontzorgen is de missie van Achmea. Ze ontzorgt particulieren en organisaties. Achmea helpt klanten 
waar het gaat om veiligheid, gezondheid en financiële middelen. Dit doet ze met flexibele en innovatieve 
oplossingen. Hierbij staan de klanten voorop, dan pas komt de ‘papierwinkel’. ‘Ontzorgen’ vraagt vooral
ook om samenwerken. Elkaar inspireren en van elkaar leren zodat Achmea het elke dag beter doet voor 
haar klanten, distributiepartners en aandeelhouders. Dat lukt uiteraard alleen met de juiste mensen. 

Wil jij of iemand in je netwerk graag kennismaken met Achmea, neem dan contact op met Casper Polak of 
Nanke van Asten, via insurance@michaelpage.nl, kijk op www.michaelpage.nl onder referentienummer 130171 
(Controllers) en 130172 (Specialisten Verslaglegging). Een referentieonderzoek is onderdeel van onze procedure.

Sales Desk Engineer
Industriële automatisering van productieprocessen draait om het beheersen van bewegingen; motion 
en control. Dat is het specialisme van Festo bij uitstek. Wereldwijd vertegenwoordigen 56 zelfstandige 
vestigingen en meer dan honderd agentschappen de missie “First in motion”. Deze staat voor het streven 
om dé partner te zijn en met u mee te denken in alle stadia van de waardeketen hoe kosten te verlagen 
en rendementen te verhogen. Ter aanvulling van het team zoekt Festo een Sales Desk Engineer voor het 
Customer Contact Center met standplaats Delft.

Delft   Technisch commerciële functie met doorgroeimogelijkheden

Profiel van de geschikte kandidaat: 
Mts / hts, Electro, Werktuigbouw of Mechatronica
Beschikt over goede commerciële vaardigheden. Sterk in relatiebeheer met klanten
Affiniteit met techniek is een must
Beschikt over goede technische kennis en kennis van de Festo producten of bereid zich deze snel eigen 
te maken
Goede beheersing van MS Office en SAP. Goede beheersing van de Engelse taal
Gedreven en enthousiast, proactief, communicatief en een teamspeler

Taken en verantwoordelijkheden: 
Verzorgen van orderverwerking en proactief opvolgen van deze orders
Opstellen van offertes naar Festo richtlijnen en deze proactief opvolgen
Afgeven van prijzen en levertijden
Beheren en coördineren van het totale logistieke proces van klantenorders
Actief ondersteunen van lopende salesactiviteiten in samenwerking met de Sales Engineers
Aanspreekpunt voor technische vragen van klanten of zorgt ervoor dat die op de juiste plaats 
binnen de organisatie worden behandeld
Zorgdragen voor kwaliteit volgens afgesproken ISO-/TQMS-richtlijnen en andere management- 
zorgsystemen

Wij verzoeken u vriendelijk uw cv via onze website in te sturen. U kunt de vacature vinden op basis van het 
referentienummer 130574. Uw sollicitatie wordt behandeld door Wouter Boerefijn te Rotterdam. 
Een referentieonderzoek is onderdeel van onze procedure.

Business Controller 
BeNeLux
SCA Hygiene Products is onderdeel van de wereldwijd opererende multinational SCA. SCA heeft 50.000 
werknemers in 50 landen, haar core business is het ontwikkelen, produceren en vermarkten van personal 
care, tissue en andere papier producten. SCA Hygiene Products richt zich onderverdeeld in twee business 
units op Personal Care en Tissue producten. Met sterke merken als Libresse, Edet, Libero, TENA en TORK 
is SCA een sterke speler op de consumenten, healthcare en away-from-home markt (kantoren, industrie 
en horeca). SCA Hygiene heeft innovatieve, toonaangevende merken en absolute markleiders in haar 
portefeuille. Wij zoeken ambitieuze mensen die met hun enthousiasme in deze uitdagende internationale 
omgeving het verschil willen maken!

Zeist   Circa € 60k    MT-lid met hands-on mentaliteit en visie

Profiel van de geschikte kandidaat: 
Afgeronde bedrijfskundige of bedrijfseconomische opleiding op hbo/wo niveau aangevuld met circa drie 
jaar relevante werkervaring
Sterk analytisch vermogen, ondernemend ingesteld
Stevige professional met uitstekende communicatie in het Engels
Affiniteit met bedrijfsprocessen, werkt gestructureerd

Taken en verantwoordelijkheden: 
Optreden als sparringpartner voor de Regional Director Controlling en de Commercial Director
Verschaffen van diepgaande inzichten in de (financiële) cijfers en deze vertalen naar de business 
en toekomst
Herkennen, analyseren en oplossen van budgetafwijkingen
Signaleren van kansen tot efficiencyverbeteringen

Wij verzoeken u vriendelijk uw cv via onze website in te sturen. U kunt de vacature vinden op basis van het 
referentienummer 127871. Uw sollicitatie wordt behandeld door drs. Maarten Aardoom te Amersfoort. 
Een referentieonderzoek is onderdeel van onze procedure.

Demand Forecast
Planner

Accountmanager
Retail

Professional
Recruitment Consultants
Michael Page International is meer dan 25 jaar actief op het gebied van werving en selectie en interim 
oplossingen. Onze doelgroep bestaat uit professionals met een hbo of wo achtergrond en enkele jaren 
werkervaring. Met kantoren in de belangrijke centra van Europa, Australië, Zuidoost-Azië en de VS, zijn wij 
wereldwijd toonaangevend op dit gebied. Voor de versterking van onze divisies Sales & Marketing, Finance, 
Banking & Financial Services, Legal & Tax, Human Resources, Information Technology, Engineering & 
Supply Chain, Property & Construction, Purchasing en Not For Profit, zijn wij op zoek naar talentvolle en 
communicatief sterke professionals die op zoek zijn naar een commerciële uitdaging.

Amsterdam, Amersfoort, Eindhoven en Rotterdam

Profiel van de geschikte kandidaat: 
Academisch werk- en denkniveau met circa drie jaar werkervaring in een commerciële functie
Uitstekende communicatieve en contactuele vaardigheden
Volwaardig gesprekspartner op management- en directieniveau
Ambitieuze doorzetter met ondernemersgeest
Resultaat- en servicegerichte instelling
Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
Ervaring in de werving en selectie branche is een pre

Taken en verantwoordelijkheden: 
Zelfstandig uitvoeren van werving- en selectieopdrachten
Intensief onderhouden en uitbouwen van de relatie met zowel opdrachtgevers als kandidaten
Opstellen van functieprofielen die je gebruikt om via de media, eigen netwerk en database search 
kandidaten te vinden
Interviewen, selecteren en introduceren van kandidaten
Begeleiden en het onderhouden van contacten met kandidaten en opdrachtgevers gedurende het 
selectietraject en daarna
Adviserende rol richting klanten ten aanzien van wervingsmarketing

Geïnteresseerd? Kijk dan op www.michaelpage.nl/workforus voor alle beschikbare posities  
binnen onze kantoren. Een referentieonderzoek is onderdeel van onze procedure. 

Mattel is the world’s leading toy company. Mattel’s brands include Barbie®, Fisher Price® and Hot 
Wheels®. Over 30,000 employees in 36 countries all play a role in developing this highly successful, highly 
profitable, unique business, which is all about fun! The Financial Forecast and Sales Forecast activities for 
Scandinavia and the Benelux are managed by Mattel NEUR, based in Amstelveen. 

Amstelveen   Use your analytical skills in a fun environment 

Profile of the suitable candidate:
Fluent in English, knowledge of other languages is valuable
Bachelor or Master degree preferred. Technical education in Administration is valuable
Possibly knowledge of AS400. PC based applications (user level) 
Two to three years experience in product planning or similar position
Organization and coordination skills
Analytical and mathematical skills

Tasks and responsibilities: 
Manage the Inventory through optimal control on Demand Forecast in order to maximize order release 
(for all six Northern Europe countries) and minimize Excess Inventory risk for one of the three product 
lines
Analyze forecast input from Sales and Marketing; use insights to determine appropriate sourcing levels 
Monitor Demand Forecast and Availability information (item level and total level) and highlight any potential 
problems/shortages/excess
Optimize Inventory levels at the NEDC
Monitor Excess Inventory and come up with excess disposition plans/programs

We kindly request you to send your CV via our website. You can find this opportunity by entering reference 
number 130942. Your application will be handled by Rien Hilderink in Amsterdam. Valid Dutch work permit / EU 
passport required. A reference check will be part of this procedure.

Brepols is, met 230 werknemers en een jaaromzet van 28 miljoen euro, toonaangevend in de creatie, 
productie en commercialisering van agenda’s, fotoalbums en papierwaren. Dankzij de klantgerichte 
aanpak en continue productinnovatie bouwt Brepols aan een stevige leiderspositie in zowel de retail- als 
de b2b-markt. Vanuit Turnhout levert Brepols elk jaar meer dan tien miljoen merkproducten die met zeer 
veel zorg en inzicht voor de wensen van de klanten en consumenten worden ontwikkeld en geproduceerd. 
Brepols bekleedt als marktleider een stevige positie in de markt.

Zuid-Nederland   Bring your day to life

Profiel van de geschikte kandidaat: 
Hbo/wo-niveau met enige jaren ervaring in Retail Account Management
Door je enthousiasme en resultaatgerichtheid ben je in staat om langetermijnrelaties uit te bouwen en 
succesvol nieuwe contacten te ontwikkelen
Je communiceert op diverse niveaus en vanuit je home-office kun je autonoom je werk organiseren 
Je bent woonachtig in de regio

Taken en verantwoordelijkheden: 
Als gedreven Accountmanager Retail is het je taak je klantenportfolio - waaronder kantoorspecialisten, 
kantoorboekhandelaren en handelaars in geschenk- of speelgoedartikelen - te beheren en door actieve
prospectie uit te bouwen 
Je bent verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen in Zuid-Nederland. Hierbij wordt je 
ondersteund door de Salesmanager en de binnendienst

Wij verzoeken u vriendelijk uw cv via onze website in te sturen. U kunt de vacature vinden op basis van het 
referentienummer 129178. Uw sollicitatie wordt behandeld door Mignon Coolegem te Eindhoven. 
Een referentieonderzoek is onderdeel van onze procedure.
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N
atuurlijk kun je naar 

de South Bank gaan 

en een expositie over 

de filmkunsten van 

Salvador Dali bezich-

tigen in het Tate Mo-

dern. Of te dure schoenen bekijken 

in de zijstraten van Bond Street. En 

vooruit, Billy Elliot de musical bezoe-

ken in een West End theater. Maar 

achter deze economisch correcte fa-

çade van glim en glamour wacht 

een andere wereldstad, een stad van 

immigranten, die hun weg in de 

metropool zoeken. Een tocht die 

vaak begint in East End, de wijk die 

grenst aan het financiële bolwerk 

the City. In het hart van deze in ro-

mans veelbeschreven wijk bevindt 

zich Brick Lane. Een straat waar ooit 

Franse hugenoten hun heil zochten, 

gevluchte Ieren en Oost-Europese 

joden rondliepen. Later stroomden 

de tienduizenden binnen uit Bang-

ladesh, Afghanistan, Irak en Albanië 

om een bestaan op te bouwen.

Journalist Tarquin Hall bewijst in 

Salaam Brick Lane een uitstekende 

gids te zijn en leidt ons langs India-

se restaurants, die allemaal in han-

den zijn van Bangladeshi’s. Dan 

kom je langs de oude Truman Bux-

ton bierbrouwerij, die inmiddels is 

omgebouwd tot een complex met 

dure appartementen, trendy cafés, 

kantoren voor dotcombedrijfjes en 

boetieks als Eat My Handbag Bitch. 

Vervolgens vind je de winkels met 

lederwaren, een erfenis van de jood-

se voddenboeren, die ook nog een 

paar 24-uur bagelbakkerijen heb-

ben achtergelaten. 

Tarquins verhaal over het jaar dat 

hij in deze buurt woonde, past in de 

lange rij memoires van immigran-

ten, die via deze wijk het walhalla 

van het imperiale Engeland wilden 

betreden. Alleen is Hall een blanke 

middenklassejournalist, die toeval-

lig geen duurdere woning kon beta-

len dan het krot van mijnheer Ali. 

Monica Ali’s Brick Lane verschaft 

hoger literair genot. Ze volgt Nazn-

een, die als naïeve bruid door de 

Dirk Koppes
veel oudere Chanu vanuit Bangla-

desh naar East End wordt geïmpor-

teerd. Ze spreekt geen woord Engels 

en moet voortdurend binnenblij-

ven. De kracht van Ali’s debuutro-

man zit erin, dat ze slaagt om van 

Chanu geen karikatuur te maken: 

hij blijkt een man die ooit ervan 

droomde te veranderen in een supe-

rieure Engelsman. Helaas kan deze 

tragische dikkerd nergens zijn supe-

rieure kennis van Hobbs en andere 

literaire grootheden kwijt; hij blijft 

steken in onbetekenende baantjes. 

Ali’s boek wordt vaak vergeleken 

met een ander debuut, Witte tanden 

van Zadie Smith. Al speelt dit in een 

andere Londense wijk, Willesden, 

ook hier zien we een familie uit 

Bangladesh strijd leveren om het 

predikaat ’Engels’ te verwerven. 

Smith maakt er een tragikomische 

familiesaga van, waarin de oude 

Samad Iqbal zijn tweelingzonen 

ook nog wat religieuze normen en 

waarden tracht mee te geven. Een 

totale mislukking, want Magid ge-

draagt zich als een personage uit 

Brideshead Revisited, terwijl zijn 

Salaam Londonstani

HOLLANDSE HOOGTE

Wie zich al lezend in de Londense East End waagt, 
komt heel Azië tegen. Er wonen namelijk talloze  
immigranten in deze drukke, exotische buurt.

broer Magid bij de islamitische ac-

tiegroep Kevin belandt. ‘Dat is het 

lot van immigranten: ze kunnen net 

zomin hun geschiedenis ontvluch-

ten als jij je schaduw kunt kwijtra-

ken.’

De opgewekte toon en het gevoel 

voor hilarische verwikkelingen heeft 

Smith gemeen met Hanif Kureishi’s 

The Buddha of Suburbia. Deze roman 

uit 1990 ademt de geest van een veel 

onschuldiger tijd, over hoe een ja-

ren-70-jongeling, Karim, in de saaie 

buitenwijken droomt van het hippe 

hitsige leven in de grote stad Londen. 

Net als Monica Ali’s dikbuikige Cha-

nu is Karims vader Haroon een vad-

sige, ondergewaardeerde ambtenaar, 

maar Kureishi laat hem zichzelf op-

nieuw uitvinden als de Boeddha 

van de buitenwijken. Door zich als 

een Indiase goeroe te laten bewon-

deren door al die blanke Vinex-

paartjes, bedriegt Haroon hen met 

hun eigen racistische vooroordelen. 
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Achter de façade van 
glamour wacht een 
andere wereldstad
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 Mercuri Urval is een vooraanstaande Europese adviesorganisatie met meer dan 800 medewerkers in 23 landen. Ons doel is onze cliënten te helpen de kwaliteiten te verkrĳ gen die 
zĳ  nodig hebben voor hun toekomstig succes. Wĳ  gebruiken daarvoor onze eigen concepten, modellen en methoden in werving en selectie, executive werving & selectie, potentieelbeoordeling, 

coaching, audits, leiderschaps- en teamontwikkeling en begeleiding bĳ  organisatieverandering. Voor de opbouw van een internationale divisie die tot de top zal gaan behoren in de Research en Recruitment 
sector zĳ n wĳ  op zoek naar een enthousiaste

Wervingspecialist
expertise-ontwikkeling, mediaplannen, kandidaatrelaties

Wil je meedoen aan de opbouw van een topteam, via onze website www.mercuriurval.com kun je direct solliciteren. De vacature staat vermeld onder referentienummer 791501 of je kunt de vacature vinden 
m.b.v. de zoekterm ‘Wervingspecialist’. Voor meer informatie bel Florĳ n Spoelstra, Manager Recruiting, tel (033) 453 89 16.

Als wervingspecialist is het jouw verantwoordelĳ kheid om 
kandidaten te vinden en te matchen voor (management) functies 
op minimaal hbo-niveau in diverse branches. Je screent cv’s en 
neemt telefonisch interviews af met kandidaten op basis van 
het gevraagde recruitmentprofi el. Je werkt nauw samen met 
consultants van Mercuri Urval die bĳ  de klant het recruitment-
profi el voor de functie opstellen en die de selectie verder zullen 
uitvoeren. In overleg met het mediabureau zet jĳ  de wervings-
campagne op, zodat je door creatieve en wervende communi-
catie de juiste doelgroep bereikt.

Om succesvol te zĳ n in ons bedrĳ f bezit je een hbo/wo diploma 
en heb je ervaring met recruitment. Ook kom je in aanmerking 
als je een overstap in je carrière wilt maken en je expertise wilt 

inzetten om kandidaten in je eigen vakgebied te werven. Wat 
telt is je motivatie voor de baan en dat je door je inventiviteit en 
betrokkenheid de juiste kandidaten weet te vinden voor onze 
klanten.

Wij bieden je een uitdagende baan in een succesvol en 
internationaal bedrijf. De mogelijkheden om je kennis te ver-
groten en je te ontwikkelen in het recruitmentvak zijn enorm. 
Je krijgt te maken met een breed scala aan interessante 
functies in diverse branches. Ons werk wordt ondersteund 
door hoogwaardige IT-oplossingen en wij bieden flexibele 
werkomstandigheden. Je werkt in een team enthousiaste 
collega’s die net zijn verhuisd naar een prachtig nieuw 
kantoor in Amersfoort.

CINOP, met 175 medewerkers gevestigd in ’s-Hertogenbosch, adviseert het beroepsonderwĳ s, branches en bedrĳ fsleven op het gebied van innovatie en 
kwaliteitsverbetering van leren en opleiden. CINOP hanteert een samenhangende aanpak bĳ  het invoeren van onderwĳ svernieuwing waarin onderwĳ sinhoud 
en organisatieontwikke ling hand in hand gaan. Onderwĳ skundige en veranderkundige expertise vormen de twee belangrĳ kste pĳ lers bĳ  de advisering. Voor de 
Unit Onderwĳ sinnovatie zĳ n wĳ  op zoek naar een (m/v)

Consultant
ondernemende netwerker 

Senior Consultant 
strategisch niveau

CINOP biedt u een adviesfunctie waarin u zich verder kunt 
ontwikkelen op het gebied van de onderwĳ svernieuwing binnen 
het vmbo. U begeleidt en traint het management, teams en 
docenten bĳ  de invoering van integrale veranderingstrajecten. 
Vanuit een duidelĳ ke CINOP-visie onderhoudt u contact met 
diverse onderwĳ sinstellingen en werft u opdrachten bĳ  nieuwe 

klanten. Samen met collega’s ontwikkelt u nieuwe diensten en 
producten om het marktaandeel van CINOP binnen het vmbo 
verder te vergroten.

U bent een enthousiaste, ondernemende persoonlĳ kheid die de 
dienstverlening voor het vmbo verder ontwikkelt. U beschikt over 

uitstekende contactuele vaardigheden waardoor u uw netwerk 
binnen het vmbo verder uitbouwt en nieuwe opdrachten werft. 
Vĳ f jaar advies- danwel leidinggevende ervaring, bĳ  voorkeur 
binnen het vmbo of mbo. U beschikt over een academisch denk- 
en werkniveau.

Bouwen aan de verdere groei van CINOP? Reageer dan via de website www.mercuriurval.com. U vindt de vacatures onder referentienummer 791830 en 791693. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Willy van Middelaar, recruiter bĳ  Mercuri Urval, tel. 033 - 4538919. Zie ook www.cinop.nl.

CINOP biedt u een adviesfunctie waarin u complexe veran-
deringstrajecten binnen het beroepsonderwĳ s begeleidt en 
implementeert. U onderhoudt contacten met opdrachtgevers 
op strate gisch niveau. U stelt het projectteam samen, kiest de 
juiste strategie en begeleidt junior consultants. U ontwikkelt 
samen met collega’s nieuwe diensten en producten om het 

markt aandeel van CINOP te vergroten.

U beschikt over uitstekende contactuele vaardigheden zodat 
u op een effectieve manier uw netwerk binnen het beroeps-
onderwĳ s verder uitbouwt en nieuwe opdrachten werft. U bent 
ondernemend en kunt projecten aansturen op zowel strategisch 

als tactisch niveau. U hebt ruime ervaring met het adviseren, 
ontwikkelen en implementeren van complexe veranderings-
trajecten en beschikt over onderwĳ skundige kennis, bĳ  voorkeur 
binnen het onderwĳ s. Een academisch denk- en werkniveau.

Madern is fabrikant van rotatieve gereedschappen voor de verpakkingsindustrie en investeert consequent zowel in haar medewerkers als in state-of-the-art productie-
middelen. Naast fabricage levert Madern ook klassiek graveerwerk en verleent het de service om de technisch hoogwaardige gereedschappen bĳ  klanten operationeel 
te houden. Madern heeft een vestiging in Nederland en drie in de Verenigde Staten. Madern groeit en is daarom voor de hoofdvestiging in Vlaardingen op zoek naar een m/v

Productiemanager
gedreven persoonlijkheid met passie voor techniek

Madern biedt  u een verantwoordelĳ ke functie waarin u het 
productieproces verder kunt structureren en de levertĳ den kunt 
verkorten. U levert een belangrĳ ke bĳ drage aan de verdere 
ontwikkeling van Madern en geeft, samen met de twee andere 
productiemanagers, leiding aan enkele van de in totaal tien 
productieafdelingen, onder andere bankwerken, reliëf- en vlak-
graveren, coaten/vonken. Een up-to-date managementinfor-
matiesysteem houdt u op de hoogte van alle logistieke processen 
zoals het voorraadbeheer, de doorlooptĳ den en de aanlevering 
door derden. Internationale contacten met de drie vestigingen in 
de Verenigde Staten. De sfeer is ambitieus maar persoonlĳ k en 

betrokken. Gunstige arbeidsvoorwaarden zoals 25 vakantie-
dagen en 13 ATV-dagen.

Wĳ  vragen een sterke persoonlĳ kheid met zeker vĳ f jaar 
leidinggevende ervaring in een productieomgeving. U hebt af-
fi niteit met techniek en ervaring in de metaalsector. Bekend-
heid met (CNC-) draai- en freesmachines is een pre. U houdt 
van een gestructureerde aanpak en bent gedreven. U heeft een 
afgeronde hbo-opleiding, richting werktuigbouwkunde of even-
tueel technische bedrĳ fskunde, bent communicatief vaardig en 
beheerst de Engelse taal goed.

Bouwen aan de verdere groei van Madern? Reageer dan via de website www.mercuriurval.com. U vindt de vacature onder ref.nr. 791549 of via de zoekterm ‘Productiemanager’. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met Willy van Middelaar, Mercuri Urval, tel. (033) 453 89 19. Zie ook www.madern.com.
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RAM Een woordenwisseling over 
dingen die men je voor de voeten 
werpt, maakt je danig van streek. 
Blijf kalm en pieker niet te veel 
over de juistheid van de kritiek. De 
waarheid wordt niet ontdekt, maar 
uitgevonden: iets wat we alleen 
achteraf kunnen vaststellen.

STIER Deze week komt eindelijk 
iets binnen handbereik waarnaar je 
lange tijd hebt verlangd. Maar wees 
bedacht op een koude douche, Stier. 
Je hebt uiteindelijk je begeerte lief 
en niet het begeerde.

TWEELINGEN Je enthousi-
asme lijkt grenzeloos, maar de ster-
ren vragen de komende dagen 
slechts om een vorm van beperkte 
spontaniteit. Laat je niet meeslepen 
in je geestdrift, doe je werk vooral 
gewetensvol. 

KREEFT Met terugblikken kom 
je de week niet door, Kreeft. Maak 
daar geen alledaagse sleur van. Het 
verleden is een springplank, geen 
hangmat. 

LEEUW Tegenzin lijkt een hard-
nekkige spelbreker in een week vol 
vrolijke momenten. Hervind je 
moed, Leeuw. Kies een baan waar-
van je houdt en je hoeft nooit één 
dag in je leven te werken.

MAAGD Oud? Welnee, Maagd. 
Je zwartgalligheid is fout op een 
fantastische, adembenemende ma-
nier. Dus rug recht en borst vooruit: 
oud ben je pas als je bij het schaken 
buiten adem raakt. 

WEEGSCHAAL Door de hoge 
eisen die je stelt, dreig je iemand 
die je na aan het hart ligt van je te 
vervreemden. Wees realistisch en 
mild: juist zijn zwakke zijden maken 
iemand aantrekkelijk.

SCHORPIOEN Eén ons actie 
is een ton theorie waard, Schorpi-
oen. Dus als je werk wilt maken van 
een nieuwe relatie of je bestaande 
relatie wilt oplappen, zul je toch 
echt stappen moeten ondernemen. 
Eindeloos praten met vrienden is 
nutteloos. 

BOOGSCHUTTER Je zult 
een beslissing moeten nemen die 
anderen allang genomen hebben. 
Wees eerlijk in je keuze. Mensen 
leven met de illusie dat zij weten 
wat ze willen, terwijl zij eigenlijk 
willen wat zij worden verondersteld 
te willen.

STEENBOK  Een uitgelezen 
week om nu eindelijk eens af te 
maken waarmee je al zo lang bezig 
bent. Ga daarbij wel zorgvuldig te 
werk. Je zult zien: als je het wat 
langzamer doet, gaat het vlugger.

WATERMAN Het belooft een 
leerzame week te worden, Water-
man. Maar sommige lessen kunnen 
wel eens rauw op je dak vallen. 
Haak niet af! Zie het leerproces als 
een ladder die je van je af kunt wer-
pen als je boven bent. 

VISSEN Er worden een paar 
harde noten gekraakt over je ver-
meende vrijzinnigheid, maar laat je 
daardoor niet uit het veld slaan. 
Mijd de gemakkelijke slachtofferrol. 
Spring liever op de bres voor tole-
rantie.  

Filoscoop 
15 sept. - 22 sept. 

De boeken

Greetings from 
Bury Park
Sarfraz Manzoor
(uitg. Bloomsbury)

Londonstani
Gautam malkani
(uitg. Rothschild 
& Bach)

Salaam 
Brick Lane
Tarquin Hall
(uitg. John Murray)

The Buddha of 
Surburbia
Hanif Kureishi
(uitg. Anthos)

The Islamist
Ed Husain
(uitg. Penguin)

Brick Lane
Monica Ali 
(uitg. Doubleday)

Unimagined
Imran Ahmad
(uitg. Aurum)

Witte Tanden
Zadie Smith
(uitg. Prometheus)

Een aantal van deze boeken is ook te verkrijgen via www.bruna.nl
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Donna Summer
OMD

Macy Gray
Di-rect

Roby Lakatos
Il Novecento

Fine Fleur
John Miles

van 15
t/m 25 NOV

2007
Ahoy  Rotterdam

www.notp.com

kaarten:  20 t/m  42,50 bij Ticket Service via de grotere postkantoren, VVV’s, 
GWK’s, Free Record Shop, 0900-300.1250*, www.ticketservice.nl, de bekende 
voorverkoopadressen en kassa Ahoy of via Tele Ticket Service 0900-45.000.45*, 
www.teleticketservice.com              *  0,45 pm.

18e editie

E
en geestig boek dat de venijnige ondertoon 

mist van latere vergelijkbare romans.

Ook Sarfraz Manzoor geeft in Greetings 
from Bury Park een mooi portret van een 

hopeloos falende vader. Zoonlief stort zich 

op een obsessie voor Bruce Springsteen, 

om zijn getob over een Pakistaans-Engelse identiteit 

te vergeten. Nog humoristischer is Unimagined van 

Imran Ahmad, die als enig donker jongetje in de klas 

voortdurend gepest wordt, maar hard terugslaat door 

het hoogst te eindigen in de Jezus-quiz. Zijn Tarzan-

kauwgumplaatjes worden ingepikt, maar als Paki-

staanse puber kan hij altijd nog dromen van zijn 

rolmodel, Simon Templar in The Saint.
Het wordt allemaal een stuk minder vrolijk als we 

overstappen naar het heden, naar Gautam Malkani’s 

Londonstani uit 2006. Het ideaalbeeld van integratie 

en de Engelse identiteit hebben de hoofdpersonen 

van Malkani allang achter zich gelaten. De bende van 

Hardjit, Ravi, Amit en Jas beschouwt het scheldwoord 

Paki als een geuzennaam, vergelijkbaar met het Ame-

rikaanse nigger. Termen als Raggamuffin, rudeboy en 

raggistani kan het onder de rook van Heathrow op-

groeiende kwartet niet zo waarderen, dus als een 

blanke jongen iets roept, schoppen ze hem vakkundig 

in elkaar. Negers of Aziaten die carrière maken in het 

bedrijfsleven beschouwen ze als verraders, kokosno-

ten, bruin van buiten en blank van binnen. Als geen 

ander weet Malkani straattaal op papier te vangen. 

Met een verrassend slot weet hij het stereotype we-

reldbeeld van de lezer 180 graden te laten draaien.

Bij Ed Husain keren we terug naar Brick Lane. Hij por-

tretteert in The Islamist een groep die ook niet veel van 

de Angelsaksische superioriteit moet hebben. Op de 

basisschool staat het multiculturele ideaal nog recht 

overeind, tot Husain op een jongensschool in aanra-

king komt met fanatieke klasgenoten, die hem ervan 

overtuigen dat ’religie en politiek een en hetzelfde zijn 

in de islam’. Zij slepen hem mee naar de East Londen 

Mosque, een broedplaats voor extremistische ideeën. 

Ed Husain wordt opgeleid tot terrorist, vrienden vol-

gen een opleiding in Afghanistan en doen mee aan 

een aanslag in Tel Aviv. In zijn autobiografie laat Hu-

sain zien hoe een zoon van goedwillende ouders kan 

veranderen in een fundamentalist. Inmiddels bepleit 

hij een strengere aanpak van alle religieuze klasjes in 

East End. De wijk, die decennialang model stond voor 

een vreedzaam samenleven van steeds weer nieuwe 

immigranten, moet van Husain de fascinerende smelt-

kroes blijven, die historicus Walter Besant al in 1901 

beschreef: ‘East London has always held out hands of to-
leration, if not of welcome to the alien.’ p

Negers of Aziaten die carrière 
maken in het bedrijfsleven wor-
den beschouwd als verraders en 
kokosnoten



D
e mode-ontwerpster zegt: ‘Ik praat in one-

liners. Die oneliners zet ik op T-shirts. 

Dat is het Judith Osborn-product. Veertig 

jaar en nog steeds een meisje. Ik bedenk 

ze op het toilet, of in bed. Ik vind mensen 

leuk. Mijn man was moeilijk met mensen. 

Ik niet, ik ga om met mensen uit alle lagen van de be-

volking. Net zo makkelijk met een Jort als met een 

Bram. Dan zeggen ze: hoe kun je omgaan met een Jort 

en tegelijk met een Bram? Ik vind ze allebei leuk en in-

teressant. Als ze aardig zijn voor mij, ben ik aardig voor 

hen. Als ik er maar niet mee naar huis hoef, vind ik het 

best.’

In de Amsterdamse brasserie De Joffers is het half één ’s 

middags als Judith Osborn een glas prosecco bestelt. 

Buiten, in de Cornelis Schuytstraat, staat de net aange-

schafte Mini Cooper S, met de Union Jack op het dak en 

op de spiegels. Binnen zit de personal assistant, Mark, 

met uitgeprinte e-mails waar ze ‘leuk’ bij schrijft – of 

niet. 

Het begon, in 2002, met een T-shirt dat ze maakte 

voor de show van couturier Paul Schulten. Have a great 
summer stond er op. Iedereen wilde het T-shirt hebben 

en Judith dacht: als jullie dit al leuk vinden, dan heb ik 

er nog wel een paar. Zoals Mrs. Beckham, Catch of the day 

en Vis wife. Haar echtgenoot was namelijk een 23 jaar 

oudere vismiljonair die Robert Osborn heette. Van soci-

etyvrouw veranderde Judith in de eigenaar van haar ei-

gen modemerk. In Nederland worden haar kleren in 

130 winkels verkocht. De andere landen zijn, voorals-

nog, België, Griekenland en Spanje. ‘Ik was de vrouw 

van,’ zegt ze. ‘Toen werd hij de man van.’ 

Bent u ordinair?
‘Nee.’

Twee seconden later: ‘Misschien ben ik het wel. Ik zeg 

altijd: liever wansmaak dan geen smaak. Ordinair is 

heerlijk. Je moest eens weten hoeveel nette mensen van 

ordinaire seks houden. Ordinaire seks is veel lek-

kerder.’

Heeft u een goede smaak? 

‘Ik heb een smaak. Of het de goede is – I don’t give a 
shit.’

Waarom wilde u zo graag beroemd worden? 

‘Het is als grap ontstaan, ik ben erin gerold. Als ze op 

straat naar me kijken, denk ik alleen: wat kijken die 

mensen raar. Als het knappe mannen zijn, is het best 

leuk. Nu helemaal.’

U wilde niet laten zien dat u er ook nog was? 

‘Vroeger, als ik met mijn man ergens kwam, vroegen ze 

aan me: en wat doe jij? Dan zei ik: ik ben bezig mijn 

Robert Vuijsje
haar te laten groeien, 24 uur per dag. Het maakt mij 

niet uit. Ik ben wie ik ben. Als ik niet zou werken, was 

ik nog steeds dezelfde Judith Osborn. 

Mijn masterplan is om een leuk leven te hebben. 

Feestjes en partijen en partijen en feestjes. In die volg-

orde. Ik ben een ondernemend type, ik vind het leuk 

om eropuit te gaan. Als je thuis blijft zitten, gebeurt er 

niets. Zo is het begonnen. Ze maakten een reportage 

over mij in een blad, Beau Monde, daarna vroegen ze me 

voor een tv-programma, Sterrenbeurs. Op een zondag 

zou ik in een ander programma komen, Life & Cooking. 

Het ging over de T-shirts die ik altijd droeg. De dag er-

voor hebben we snel een website in elkaar geflanst, zo-

dat we ze konden verkopen. Ineens was het: jezus, ik 

verkoop er 4000 per maand. Je kunt niet alles plannen. 

Dat is juist het leuke.’

U vond het niet raar om eerst jarenlang werkloos te 
zijn en plotseling een groot bedrijf te leiden? 

‘Ik was niet werkloos, ik had geen uitkering. Ik onder-

steunde mijn man.’

Hoe was uw jeugd? 

‘Ik voelde me niet thuis in Den Helder. Er was nog geen 

H&M, geen Ikea. In Den Helder hadden we net een 

C&A. Ik spijbelde altijd, dan werd ik van school ge-   

stuurd. Ik had een moeilijke jeugd.’

Waarom was het zo moeilijk? 

‘Nou, omdat er geen H&M was.’

Wist u wat u wilde worden?
‘Nee.’

Wilde u überhaupt iets worden? 

‘Nee. Iedereen zei dat ik zo goed kon tekenen en schil-

deren, dus ik ging naar de kunstacademie in Den Haag. 

Het was vreselijk, ik dacht dat ik doodging. Kouwe kak. 

Ik heb een T-shirt gemaakt met: Haagse kak is ku(l)t, 

met die l heel klein. Als ik een zoontje had, zou ik hem 

zo’n shirt aandoen, en dan naar hockey.’

Mijn masterplan is 
om een leuk leven te 
hebben
Heeft u spijt dat u geen kinderen heeft gekregen met 
uw echtgenoot? 

‘Natuurlijk zag ik het voor me, een kleine Robert. Met 

dezelfde krulletjes, dezelfde blauwe ogen en het charis-

ma en de ondeugendheid. Nu ben ik blij dat ik ze niet 

heb. Anders had ik er nu alleen voor gestaan.’

Vond Bram Moszkowicz het vervelend toen u in een 
verklaring schreef dat u hem met Willem Holleeder 
in een restaurant de dood van Heineken zag vieren? 

‘Bram en ik hebben het besproken, heel gezellig met 

Interview

Vroeger was Judith Osborn voltijds 
miljonairsvrouw. Nu is haar echtgenoot 
overleden en heeft ze een 
mode-imperium.   

‘ Ik ga nu  
voor mannen 
in de dertig’

FOTO: MARCO HOFSTÉ

Judith Osborn
T-SHIRT-KONINGIN
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eten. Het enige moeilijke is dat zij veel over mijn leven 

weten en ik niets over dat van hen. Ik weet niet of die 

mannen het moeilijk vinden. Dat zou je aan hen 

moeten vragen. Zal ik je telefoonnummers geven?’

Voelt u zich niet schuldig? 

‘Ja, dat vraagt iedereen. Ik heb niet het gevoel dat ik 

Robert aan het bedriegen ben. Hij zou zich ernstig zor-

gen maken als ik alleen thuis zat. Je moet onder de 

mensen zijn, anders word je gek. Een jaar geleden zag ik 

iemand op een feest, hij is beroemd, dus ik zeg zijn 

naam niet. Iedereen wist dat zijn vrouw ernstig ziek 

was, ze is nu overleden. Ik dacht: hoe kun je hier zijn? 

Dat zie ik nu anders. Je kunt niet oordelen over een an-

der als je het niet zelf hebt meegemaakt.’

De volgende dag belt ze. 

‘Weet je wat er gisteravond gebeurde?’ vraagt Judith. ‘Ik 

kwam een man tegen die zei: waar wil je met me gaan 

eten? Madrid, Barcelona of Milaan? Dat vond ik zó 

leuk. Ik heb Rome gekozen.’ p

oesters. Zo vreemd was het toch niet, wat ik zei? Ik zag 

Bram wel vaker. Holleeder en Endstra ook. Bijna iedere 

dag, als je in bepaalde cafés komt.’

Bent u een aantrekkelijke vrouw? 

‘Nee, helemaal niet. Ik ben klein, je hoeft me nog net 

niet te zoeken in bed. Het is niet veel, 1 meter 64, en in 

de breedte is het ook niks. Ik vind mezelf niet aantrek-

kelijk, maar wel leuk. Sinds vijf weken is het anders. 

Daarvoor was ik natuurlijk keurig getrouwd, en stapel 

op mijn man.’ 

Wat is uw talent? 

‘Ik heb een creatieve geest, ben visueel ingesteld, ik zie 

dingen die anderen niet zien, ik ben brutaal, dat kan ik 

wel van mezelf zeggen, ik ben ondeugend, pittig en 

vrouwelijk. En ongeduldig. Mijn motto is: alles graag zo 

spoedig mogelijk, of eerder. Als ik lief ben, ben ik de 

liefste van de hele wereld. Als ik onmogelijk ben, ben ik 

de onmogelijkste van de hele wereld. Dat zei mijn man 

altijd. Het gebeurde maar vier keer per jaar hoor.’

Kwam u in een andere wereld toen u uw echtgenoot 
ontmoette? 

‘Ik was 24, ik had nog nooit gevlogen. De eerste keer 

was voor een weekendje naar Parijs. Ik zal het nooit ver-

geten. Nadat we door de douane waren, vroeg hij: en, 

wat wil je hebben? Ik dacht: een kopje koffie? Hij be-

doelde natuurlijk parfum en zo. Robert kwam door mij 

ook in een andere wereld. Het was nooit saai, er ge-

beurde iedere dag iets. Robert was niet zo sociaal, daar 

was hij te verlegen en te bescheiden voor. Het liefste was 

hij altijd met mij alleen. Daar dacht ik wel eens anders 

over.’

Waarom was hij zo aantrekkelijk? 

‘Ooh – alles. Het was het complete plaatje. Een lieve 

man, charmant, gevoel voor humor, en met een enorme 

sociale intelligentie. Robert was gevoeliger dan ik. Het 

was zo’n schatje. Als we naar een film keken, was hij bij 

dít al in tranen. Hij was romantischer dan ik. Voor mij 

hoeft dat romantische gedoe niet. Dat gevrij in een 

auto. Doe het gewoon in een bed. Ik hou van forse 

mannen, die houden van lekker eten en drinken. Ze 

moeten groot geschapen zijn. Ik heb liever wat vet op 

de belly dan van die types die continu in de sportschool 

hangen. Daar verrijk je je leven niet mee. Andere mensen 

hebben hobby’s. Die zitten op paardrijden. Ik zit op 

mijn man, zei ik altijd. Nu moet ik een nieuwe hobby 

zoeken.’

Blijft Osborn uw artiestennaam? 
‘Ze noemden mij al Osborn voordat we getrouwd wa-

ren. Ik ben er trots op.’

Wat als u met iemand anders trouwt? 

‘Dan moet die naam veel mooier zijn dan deze.’ 

Ordinaire seks is veel
lekkerder
Wat gebeurde er toen u hoorde dat hij ziek was? 

‘Ik dacht: dit kan ik niet aan. Kanker. Ik moest mezelf 

vertellen dat ik het wel aankon. Ik durf te wedden dat 

een ander in mijn situatie al was ingestort. Hij is een 

jaar ziek geweest. Het is met geen pen te beschrijven. 

Iemand van wie je zoveel houdt die zoveel pijn heeft. 

Het werd mensonwaardig, hij was niet meer de man die 

hij daarvoor was. Vijf weken geleden is hij overleden. 

Hij was helemaal op. Dan kun je er vrede mee hebben. 

Boven het bed hing een poster van Quote, met een foto 

van mij: Op champagne doe ik het erg lekker. Ik vind ’m 

nog steeds leuk.’

Wat mist u het meest? 

‘Dat ik niet meer met hem kan praten. Hij was de eerste 

die ik belde als er iets was. Het blijft een automatisme. 

Vorige week vloog ik naar Londen. Toen ik het vliegtuig 

uitkwam, wilde ik hem bellen om te zeggen dat ik goed 

was aangekomen. In Londen kwam ik langs plekken 

waar wij samen geweest waren. Ik kreeg tranen in mijn 

ogen. Maar ik ben niet cynisch geworden. Ik voel me 

geen weduwe. Dat gaat niet over mij. Het is een depri-

merende benaming, maar ik ben niet deprimerend. 

Mijn buurvrouw is weduwe. Ze vroeg of ik er ook zo 

tegenop zag om ’s ochtends op te staan. Ik heb dat niet. 

We hebben een mooie tijd gehad samen, en nu ga ik 

een mooie tijd alleen hebben. Ik zal wel moeten, anders 

is het zonde van de tijd. Je moet niet te lang blijven 

hangen in het verleden. Ik hoor wel eens mannen die 

lopen te huilen over hun scheiding van drie jaar geleden. 

Hallo, zal ik een zakdoek voor je pakken?’

Hoe doet u dat, verder gaan? 

‘Ik denk erover om te verhuizen. Ik trok in bij Robert, 

het was zijn plekje. Alles is in zijn stijl ingericht. Als je 

van iemand houdt, vergeef je snel. Nu zie ik pas dat ik 

die keukentafel eigenlijk al zeven haar afschuwelijk 

vond. Robert vond Freddie Mercury geweldig. Die cd’s 

van Queen heb ik gelijk eruit geflikkerd.’

Hoe moet het nu met mannen? 

‘Ik ben niet zo moeilijk, ik kan me aanpassen aan een 

nieuwe situatie. Ik weet het al een jaar, je gaat je erop 

instellen. Robert was moeilijk, ik niet.’

Heeft u al een nieuwe gevonden? 

‘Meerdere. Ik heb bedacht dat ik nu voor jongere man-

nen ga. In de dertig. Een wilde jonge hond kan ik niet 

vergelijken met Robert.’

Is het niet moeilijk? 

‘Het valt mee. Je ontmoet iemand en dan begint het met 

CV Judith Osborn

GEBOREN: 3 december 1966 te Den Helder.

BESTE PLAN OM DE WERELD TE REDDEN: Ik zeg 
altijd: If God has a mess to plan, then only he will under-
stand. 

FAVORIETE ANTICONCEPTIE-METHODE: Bij wis-
selende contacten een condoom, al is het niet mijn 
favoriete middel.

VADER- OF MOEDERSKIND: Papa’s kindje. Wij hebben 
heel weinig woorden nodig om elkaar heel goed te 
begrijpen. Mijn broer en zus zeggen altijd dat ze niet 
met hem kunnen praten. Ik wel. Mijn moeder klaagt dat 
we vier handen op één buik zijn. 

KOOPT ONDERGOED BIJ: Paars in de Spuistraat en 
Stout in de Berenstraat. En in Londen bij Agent Provoca-
teur.

DOET IN HET VLIEGTUIG: Drinken? Als ze hebben: 
champagne. Hoeveel glazen? Ligt eraan hoe lang de reis 
is. Naar Londen moet twee wel lukken.

DUURSTE CADEAU OOIT GEGEVEN: Een opvoering van 
Het Zwanenkoor, met alles erop en eraan, bij ons in het 
atrium. De buurvrouw werd 70.

LEKKERSTE FASTFOOD: Bitterballen. In het Amstelho-
tel hebben ze de beste. Voor Van Dobben doe ik het ook. 

FOTO’S: MARCO HOFSTÉ
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Versterk jezelf
Je bent goed in je werk, maar er zit meer in je. 

Ontdek je verborgen talenten en ervaar je eigen kracht. 

Je kunt meer dan je denkt! Versterk jezelf en vraag 

de trainingsgids aan op sn.nl of bel 0418 688 666.

Interlanden
 zoekt enthousiaste 

bezorgers
 voor de

zaterdag
Surf naar BEZORGINGDEPERS.NL of bel 0900-INTERLANDEN

bezorging op
iedere zaterdagochtend 

of op iedere maandag tot en met vrijdag 
vóór 12.00 uur.



21ZATERDAG
15 SEPTEMBER 2007

Swordfi sh
Veronica, 20:30

Gooische vrouwen
RTL 4, 20:30

Op tv

RTL Travel’s hotlist
RTL 5, 17:30

Top Gun
Veronica, 20:00

Netjes praten én Marc Dik blijven
‘Lalalala.’ Terwijl hij zich uitrekt, 

neuriet presentator Marc Dik de 

stembanden warm. Hij spreekt 

de voice-over in voor het nieuwe 

tv-programma Gezocht. De opna-

mes zijn geweest, de beelden zijn 

gemonteerd, tijd voor de fi nishing 
touch: de vertelstem van de presen-

tator die uitlegt waar de afl evering 

over gaat.

In het programma Gezocht zien 

we mensen die al heel lang op zoek 

zijn naar iets. Dat kan variëren van 

een dierbaar persoon tot een oud 

bezit, of simpelweg een bepaald 

verzamelattribuut. In een van de 

afl everingen zien we bijvoorbeeld 

een man die onderzoek doet op 

het gebied van kanker en blikken 

Mickey Mousepoppetjes spaart. 

Dik: ‘Die man is daar zo door 

bezeten dat hij duizenden euro’s 

over heeft voor een specifi eke 

Mickey op een motorfi ets. Ik vind 

het leuk om te zien hoe iemand 

als tegenhanger van zijn zware 

werk op deze manier lichtheid in 

zijn eigen bestaan creëert.’

Dik zit klaar in de geluids-

studio, regisseur Machteld en 

geluids-   technicus Poul nemen 

plaats achter de knoppen. ‘Hoor 

je me?’, vraagt Machteld. Ja, alles 

is klaar en de afl evering wordt 

gestart.

De presentator leest zijn tekst. 

En er komt commentaar. ‘Het is 

echTgenoot, niet eggenoot’, merkt 

geluidstechnicus Poul op als 

Marc zijn tekst heeft opgelezen. 

‘Niet op alle slakken zout leggen 

hè’, gromt Marc terug. ‘Let op je 

Rotterdamse R’, verbetert Poul 

nog een keer. ‘Ja, sorry hoor, ik 

zal er op letten.’ En dan serieus: 

SBS 6RTL7

Nederland 2Nederland 1

VeronicaNet 5

RTL 4Nederland 3

RTL 8

RTL 5

Zaterdag

ACHTER HET SCHERM        

Gezocht, elke zaterdag 19.30 uur, EO, Nederland 2

‘In de studio let je heel erg op 

je uitspraak. Je hoort jezelf via 

twee boxen en er luisteren ook 

nog eens twee mensen mee. Maar 

hoewel ik natuurlijk erg duidelijk 

moet spreken, vind ik het wel 

belangrijk dat ik tegelijkertijd 

mijn eigenheid behoud. Ik moet 

namelijk wel een beetje Marc Dik 

blijven.’ En terwijl hij de kop-

telefoon weer opzet, wordt de 

volgende band met een afl evering 

van Gezocht binnengebracht. De 

tv-makers zijn voorlopig nog lang 

niet uitgesproken. p

Pamela Wilhelmus

17.00
17:10   Totally spies
18:00  Politieachtervolgingen
18:25  City slickers II: The legend of Curly’s 

gold 

20.00
20:30  Swordfi sh 

22.00
22:20  Piranha
23:55  Scrubs
00:25  Scrubs
00:50  Nachtprogram-

mering: Late night
03:50  Hart van 

Nederland - 
Vroege editie

17.00
17:10   The game
17:35  Hot properties
18:05  Make me a supermodel
19:05  The Agency
19:35  Extreme home makeover  

20.00
20:30  Ben je slimmer dan een kind?
21:30  Als de vrouw van huis is...

22.00
22:30  Law & Order: Special Victims Unit
23:25  Law & Order
00:20  Hot properties
00:50  Nachtprogrammering: Relax TV
04:00  Hart van Nederland - Late editie/

Shownieuws
 

17.00
17:00   Bij mij thuis
17:15  RTL Voetbal: Eredivisie vrouwen
17:40  Woonbrigade
18:10  The Ellen DeGeneres show
19:00  Lotto Weekend Miljonairs

20.00
20:00  Lost in Tokyo
21:00  Waargebeurd verhaal: Before he 

wakes

22.00
22:45  The lost child
00:35  Teleshop 8
00:36  S4N
00:50  2Babes
01:35  The Hotspot
 

17.00
17:00   Droomhuis in de zon
18:00  De grote verhuizing
19:00  De 25 grootste viezeriken aller 

tijden 

20.00
20:30  Wegmisbruikers
21:30  De smaakpolitie 

22.00
22:30  Hart van Nederland - Late editie
22:45  Piets weerbericht
22:50  Reportage: De wurger van Wichita
23:55  Fear factor
00:55  Nachtprogrammering: Solid Gold
04:00  Nachtprogrammering: Hart van 

Nederland - Late editie 

17.00
15:55   RTL GP: MotoGP - Portugal
18:00  Gek op wielen
18:30  RTL Transportwereld
19:00  Yacht vision
19:30  RTL Nieuws
19:55  RTL Weer     

20.00
20:00  RTL Autowereld
20:30  Sport, levensgevaarlijk!
21:30  RTL Voetbal Insite     

22.00
22:45  RTL GP: Formule 1
23:30  RTL Voetbal: Buitenlands voetbal
00:00  Business class
01:15  Teleshop 7
01:16  TVkoopjes
01:30  Nachtlounge
03:00  The hotspot    

17.00
17:00   NOS Studio Sport
17:51  CDA
18:00  NOS Studio Sport
19:05  Spoed

20.00
20:00  NOS Journaal
20:20  Op zoek naar Evita
21:25  Mooi! Weer De Leeuw: The day 

after

22.00
22:20  Op zoek naar Evita
22:55  NOS Studio Voetbal
23:50  NOS Journaal
00:00  NOS Journaal
00:20  NOS Journaal en NOS Studio 

Sport 

17.00
17:05   Verhaal van een meesterwerk
17:55  7th Heaven
18:45  Het uur van de wolf: No more 

heroes: De fotograaf Kees Tabak
19:45  Het Hoogste Woord 

20.00
20:20  Allemaal fi lm
21:10  Felderhof ontmoet

22.00
22:00  NOS Journaal
22:10  Kruispunt
22:50  Elizabeth
00:45  Buitenhof
01:45  Kruispunt
02:18  NOS Tekst tv   

17.00
17:00   RTL Tuinmagazine
18:00  RTL Woon & klusmagazine
19:00  Vrienden houden huis
19:30  Extreme makeover

20.00
20:30  CSI: Miami
21:30  Van del tot dame  

22.00
22:30  24
23:30  De Gouden Kooi: Compilatie
00:15  Teleshop 5
00:16  Poolparty
02:00  KamasutraTV    

17.00
17:10   Omega Helden
17:20  SpangaS
18:15  AVRO Zipzoo: Worldwide
18:45  NOS Jeugdjournaal 
19:00   De wereld draait door
19:55  Stupid science

20.00
20:30  Zembla
21:15  Jan Smit, de zomer voorbij
21:45  Nu we er toch zijn: Op vakantie 

22.00
22:25  De Lama’s
23:05  Camping Pernis
23:35  Colin
23:45  NOS Hoogtepunten Studio Sport
00:10  Zembla
00:50  NOS Tekst tv 

17.00
16:45   Life & cooking
18:00  RTL Nieuws
18:10  Life & cooking
19:00  RTL Voetbal: Eredivisie

20.00
20:30  Gooische vrouwen
21:30  Postcode Loterij Eén tegen 

honderd 

22.00
22:30  De Pfaff s
23:15  RTL Nieuws
23:25  RTL Weer
23:30  Cobra 11
00:25  Teleshop 4
00:26  Cupido
03:00  1op1
   

17.00
17:10   Totally spies
18:00  Wegmisbruikers!
18:55  Road Rage School
19:30  Goochelaars ontmaskerd

20.00
20:00  Top Gun

22.00
22:00  Assault on precinct 13
00:05  How to make a monster
01:45  Nachtprogrammering: Late night
04:45  Hart van Nederland 

17.00
16:30   The 4th tenor
18:20  Beethoven’s 5th

20.00
20:00  Cold case
20:55  Justice
21:55  Law & order: Criminal intent

22.00
22:50  Law & Order
23:50  Octane
01:25  Nachtprogrammering: Relax TV
04:00  Hart van Nederland - Late editie/

Shownieuws 

17.00
17:00   Bij mij thuis
17:15  RTL Voetbal: Eredivisie vrouwen
17:40  Woonbrigade
18:10  The Ellen DeGeneres show
19:00  Jong geleerd
19:55  Hoe schoon is jouw huis?

20.00
20:30  Agatha’s Christie’s Poirot: The 

mysterious aff air at Styles crime

22.00
22:30  Mask
00:35  Teleshop 8
00:36  S4N
00:50  2Babes
01:35  The Hotspot 
 

17.00
17:00   De Tuinruimers
18:00  So you wannabe a popstar: De 

tussenstand
19:00  Lachen om home video’s

20.00
20:00  Het beste idee van Nederland
21:30  So you wannabe a popstar: De 

uitslag

22.00
22:30  Hart van Nederland - Late editie
22:45  Piets weerbericht
22:50  Shownieuws
23:15  The spy who loved me
01:40  Nachtprogrammering: Solid Gold
04:00  Nachtprogrammering: Hart van 

Nederland - Late editie
 

17.00
17:00   RTL Transportwereld
17:30  Gek op wielen
18:00  RTL Voetbal: Bundesliga
19:00  AutoXperience
19:30  De sterkste man 2007

20.00
20:30  Jumpin’ at the boneyard    

22.00
22:30  Monsterlijke zaterdag: The relic
00:35  Teleshop 7
00:36  2Babes
01:15  Nachtlounge
03:00  The hotspot   

17.00
17:00  NOS Studio Sport
17:51 Socutera 
17:59  EénVandaag
18:00  NOS Journaal
18:20  NOS Sportjournaal
18:25 EénVandaag
18:55  Te land, ter zee en in de lucht

20.00
20:00  NOS Journaal
20:25  Mooi! Weer De Leeuw
21:25  Koefnoen 

22.00
22:05  Raymann is laat
22:55  NOS Studio Sport
23:50  NOS Journaal
00:05  NOS Journaal
00:30  NOS Journaal en NOS-Studio 

Sport

17.00
17:00   Kunst-uur: Werken met wind en water
17:25  Kunst-uur: MuseumGasten
17:45  Kunst-uur: Nieuw in Nederland
18:00  Ik mis je
18:30  Nederland zingt
19:00  Een goed begin
19:30  Gezocht

20.00
20:00  Gezocht 
20:15  Als de dag van gisteren
21:00  Rondom 10

22.00
22:00  NOS Journaal
22:15  Nova
22:45  KRO Detectives: Van Veeteren
00:20  Indian Summer: Bollywood/

Hollywood
02:05  Rondom 10
02:55  NOS-Tekst tv

17.00
17:00   RTL Musicworld
17:30  RTL Travel’s hotlist
18:30  Beauty & de nerd
19:30  Janice Dickinson Modeling 

agency

20.00
20:00  Janice Dickinson Modeling agency
20:30  Joling & Gordon over de vloer
21:30  Way of life

22.00
22:30  The siege
00:35  Teleshop 5
00:36  Poolparty
02:00  KamasutraTV
  

17.00
17:00   The secret show
17:15  Z@ppSport
17:45  De BZT show
18:45  NOS Jeugdjournaal 
17:00   The secret show
17:15  Z@ppSport
17:45  De BZT show
18:45  NOS Jeugdjournaal
19:00   Sexy
19:30  Ja zuster, nee zuster

20.00
20:00   Louis Theroux: Gambling in Las Vegas
21:10  Missing without a trace

22.00
22:00  Nip/Tuck
22:50  The Comedy Factory
23:20  AVRO’s TopPop Golden Years
23:50  Veronica Mars
01:15  NOS Hoogtepunten Studio Sport
01:35  NOS Tekst tv 

17.00
17:00   RTL Autowereld
17:30  Van kavel tot kasteel
18:00  RTL Nieuws
18:05  Eigen huis & tuin
18:55  Bestemming Nederland
19:30  RTL Nieuws
19:55  RTL Weer

20.00
20:00  De André van Duin show
21:00  Lotto Weekend Miljonairs

22.00
22:00  Sponsorbingo loterij: De winnaars
22:05  RTL Voetbal: Eredivisie
23:25  Gillend naar huis
00:15  RTL Nieuws
00:25  RTL Weer
00:30  Teleshop 4
00:31  Cupido
03:00  1op1
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RTL 4Nederland 3
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DIRECTEUR-BESTUURDER 
woningcorporat ie  -  c irca 100.000

Corporatie in Oost-Brabant. Zelfstandig en onafhankelijk. Kleinschalig en slag-
vaardig. Forse bouwopgave voor komende jaren. Ondernemende regionale speler
in sociale woningsector.
Woningstichting de Kleine Meierij. Gevarieerd woningaanbod van 3.400 eenheden in de gemeenten Den Bosch,
Bernheze, en Maasdonk met Rosmalen als basis. Telt 40 medewerkers. Scherp oog voor mogelijkheden heeft
geleid tot specifieke regionale uitgangspositie. Royale portefeuille in VVE-beheer. Organisatie is vanuit eigen
kracht ontwikkeld. De nieuwe directeur gaat met brede scope de toekomstmogelijkheden onderzoeken. Zet
daarvoor de lijnen uit. Zet aan tot keuzes. Zorgt voor brede externe oriëntatie. Heeft oog voor de maatschappe-
lijke opgave zoals leefbaarheid en goede en betaalbare woningen. Geeft daar daadwerkelijk vorm en inhoud
aan. Uitstekend netwerker. Is bindend: extern en intern. Borgt de kwaliteit. Geeft impulsen aan ontwikkeling van
mensen. Hier past een ervaren bestuurder. Samenwerkingsgericht. Bruisend. Met gevoel voor structuur. Vindt de
balans tussen externe vertegenwoordiging en interne zichtbaarheid. Ervaring in vastgoedontwikkeling is van
belang.  Past in de Brabantse cultuur. Referentie 13105P.    Rosmalen

SALES MANAGER -  B2B CONTRACTING
Corporate  & Inst i tut ional  Cl ients  -  tot  110.000 ote

Snelgroeiend onderdeel van AEGON, 80 fte. Innovatief, jong, ambitieus team richt
zich op ‘outsourcing’ Employee Benefits: van vermogensbeheer tot communicatie
naar werknemer.
Corporate & Institutional Clients (C&IC) is de ‘directe’ marketing- en verkooporganisatie van AEGON. Product-
oplossingen in range van  inkomen, pensioen, vermogensbeheer of een combinatie. Klanten zijn multinationals,
grote beursgenoteerde ondernemingen en ondernemings- en bedrijfstakpensioenfondsen. In dit marktsegment
vindt contact met de klant rechtstreeks plaats. Veelal in samenwerking met de grote actuariële adviesbureaus en
investment consultants. Complexe markt. Sales Manager is verantwoordelijk voor acquisitie van nieuwe klanten.
Lange sales-cycli. Begeleidt proces van intake tot offerte. Gebruikt kennis, informatie, producten en netwerk van
AEGON. Smeedt hiermee aantrekkelijke proposities voor potentiële klanten. Closed de deal. DMU altijd op
directieniveau. Veel dynamiek, vrijheid en verantwoordelijkheid. Complexe organisaties en markten vragen om
analytisch ondernemerschap. Resultaatgerichte netwerker. WO opleiding. 8 tot 12 jaar ervaring. Relevante kennis
en ervaring opgedaan bij een financiële dienstverlener of in consultancy. Referentie 13223P.    Den Haag

SUPPLY CHAIN & OPERATIONS -  DIRECTOR
toonaangevende consultancy -  90 à  120.000 ++

IG&H Management Consultants, bureau met leidende positie in Supply Chain &
Operations en Insurance & Banking. Onafhankelijk, groeiend en succesvol.
Internationaal werkterrein.
Actief in o.a. Manufacturing, Logistics & Mail, Retail & Trade. Sterk groeiend, thans 130 professionals.
Onderscheidende combinatie van strategie en realisatie. Van professionaliteit en menselijke maat. Focus op ver-
binden van markt en operations. Portfolio omvat complexe vraagstukken op gebied van o.a. operations strategy,
netwerkontwikkeling, distributieconcepten, innovatieve planning, inkoop en order-to-cash. Binnen de Supply
Chain & Operations practice is ruimte voor een extra Director. Deze stuurt grootschalige klantprojecten aan, is
verantwoordelijk voor businessontwikkeling, visie en produktontwikkeling en verzorgt coaching en mentoring
van (senior) consultants. Voor academicus met aantoonbare successen in internationale consultancy en een stevig
commercieel track-record. Overtuigend, inspirerend en motiverend. Is inhoudelijk sterk en weet van winnen, 
ontwikkelen en behouden van klanten. Minimaal 5 jaar consultancy ervaring en achtergrond in genoemde
industries. Partnerperspectief. Regelmatig reizen. Ruime bonusregeling. Referentie 13284P.    Woerden

CHIEF TECHNOLOGY OFFICER 
‘mult imedia,  navigatie ,  software ’  -  100 à  120.000

AND, Automotive Navigation Data. Klein beursfonds. Innovator & development
leader in de wereld van gedetailleerde navigatie data. Development in Nederland,
250 m/v productie in India.
Relatief jonge onderneming. Groeiend, succesvol. Actief op markten van routing-, locatie-, adres- en mapping-
technology systemen. Wereldwijde klanten die zichzelf steeds weer opnieuw uitvinden en gelijke eisen stellen
aan hun leveranciers. Technology-push is daarmee voor AND een key success factor. Scala aan nieuwe multi-
mediale technieken heeft tot sterke lead-time verkorting geleid; productie mede daardoor low-cost. Belangrijk
concurrentie voordeel. De gezochte CTO leidt en wordt verantwoordelijk voor technologie ontwikkeling.
Bouwt de concepten van de toekomst en zorgt ervoor dat ‘het’ ook gemaakt kan worden. Slaat brug tussen
technologie en markt. Eigen team ontwikkelaars (20 fte, merendeels ingenieurs). Bijzondere positie voor ir
(TU) met 10 tot 15 jaar passende ervaring. Technology manager die de strategische koers uitzet, vasthoudt en
technologie doelbewust inzet. Sparringpartner van CEO. Conceptueel sterk, multimediaal, analytisch. Down-
to-earth. Groeipostie binnen ‘nieuwe wereld’-technologie. Referentie 13280P. Rotterdam

MANAGING DIRECTOR -  TELECOM
drive  en vis ie  -  100 à  120.000

Toonaangevende positie in telecom. Maakt het verschil: verandert de regels van
het spel. Veel ambitie en potentieel. In klanten en services. Organisatie staat
aan vooravond van sterke groei.
Sinds 7 jaar zeer succesvol actief in vaste telefonie. Top 3 in aantal abonnementen. Er valt nog veel meer te
winnen. Strategie is gebaseerd op laagste prijs, door middel van efficiënte organisatie. Verdere groei: door
introductie van nieuwe producten (VDSL, VOIP, mobiel) aan vaste en nieuwe klanten. Slimme vechtersmen-
taliteit. “Never a dull moment”. Gezochte kandidaat wordt verantwoordelijk voor algemeen management,
marktintroducties van nieuwe producten en operations. P&L verantwoordelijkheid. Ook aansturing van out-
sourcing partners. Bouwt eigen team. Onderhandelt en onderhoudt contracten met telecom leveranciers.
Profiel: ruime telecom ervaring. Begrijpt de business modellen en techniek. Duidelijke visie op de markt.
Stevige ondernemer: elimineert risico’s. Gaat voor succes. Heeft lef en schuwt confrontatie niet. Kan goed
met DGA’s door één deur. Met veel ondernemersvrijheid. Hier past geen corporate gedrag. Op termijn
mogelijkheid tot aandelen participatie. Referentie 13233P. Randstad

GENERAL MANAGER -  B2B SERVICES
commercieel  prof ie l  -  100 à  120.000

NL-werkmaatschappij van internationale groep. Bekend A-merk in verhuur van
hoogwaardige oplossingen/ kapitaalgoederen, klantspecifiek, hogere marktseg-
ment. Commercie is leading.
De producten en positie van de onderneming zijn onbetwist sterk. Klanten zijn organisaties in bedrijfsleven en
publieke sector. De onderneming verhuurt op klantvraag aangepaste kapitaalgoederen. Actief in het hogere
service segment: scherp op kansen in een competitieve markt. De gezochte General Manager werkt volgens de
internationale organisatiebrede strategie. Is eindverantwoordelijk voor alle Nederlandse activiteiten. Leidt goed
samenwerkend salesteam en klant operations. Opdracht bij binnenkomst: focus op marktontwikkeling, verster-
king van de commerciële performance door persoonlijke coaching, lange termijn groei. Zelf ook actief in de
markt, direct betrokken bij grote klanten. Bewaakt de zakelijke resultaten. Voor ervaren sales/commercieel
manager. Bekendheid met verhuur van kapitaalgoederen is geen must. Wel essentieel: commercieel zakelijke
ervaring in een high-end, no-nonsense omgeving. Daarnaast: een goed klantbegrip en advies. Circa 10 tot 15 jaar
ervaring. HBO+/WO werk en denkniveau. Referentie 13054P.    Groot-Rotterdam

DIRECTEUR FINANCE & ICT
CMS Derks Star  Busmann -  c irca 130.000

Vooraanstaand kantoor met 250 advocaten, notarissen en belastingadviseurs.
Internationale alliantie van 9 toonaangevende Europese kantoren. Hoogwaardig
juridisch advies en ondersteuning.
Het kantoor is ambitieus, kennisintensief, vernieuwend en down-to-earth. Praktijk gericht op transacties, finan-
cieringen, vastgoedprojecten en commerciële projecten. Echt begrip van wat de cliënt wil. Dat vraagt om toene-
mende professionalisering en excellente dienstverlening, ook in de staf (200 fte). Gezocht wordt een directeur
die het strategisch beleid op financieel en ICT gebied vorm geeft. Interne sleutelpositie en medebestuurder van
de organisatie. Verantwoordelijk voor de stafafdelingen Administratie, Control, Debiteurenbeheer en ICT (35 m/v).
Het financiële geweten op bestuursniveau. Draagt mede zorg voor algemene beleidsvorming. Hier past een
bevlogen, evenwichtige en autonome bedrijfseconoom die respect en gezag op natuurlijke wijze afdwingt.
Begrijpt het complexe werkveld en de dynamiek van de partnerorganisatie en is gewend op strategisch niveau te
opereren. Is wel pragmatisch betrokken. Streeft proactief vernieuwing en kwaliteit na. Analytisch en inhoudelijk
sterk op het vlak van Finance en ICT. Minimaal 15 jaar ervaring. Referentie 13204P.     Utrecht

FINANCIEEL DIRECTEUR -  FAMILIEHOLDING
vertrouwensposit ie  -  ca .  100.000

Nederlandse familieholding met meerdere deelnemingen en dochtermaat-
schappijen.  Financiële eindverantwoordeli jkheid van diverse belangen.  Brede
positie .
Hier wordt nuchter en slim ondernomen. ‘Jonge’ tweede generatie bouwt in een klein en professioneel team
aan de verdere groei van de onderneming. De belangen zijn groot en divers. Verantwoordelijkheid binnen de
positie is tweeledig: de gebruikelijke periodieke verslagleggingen, jaarrekeningen. Daarnaast direct betrokken
bij acquisities en investeringen in automotive, brandstoffen en OG. De gezochte directeur is de linking pin tussen
de business, familie en externe contacten zoals accountants, bankiers en juristen. Buitengewoon interessante
financiële positie voor meewerkend professional met de nodige business sense. Schakelt tussen ad hoc financial
issues en lange termijn ROI, tussen detail en ‘big picture’. Werkt aan organisatiebrede (automatiserings-) 
projecten. Professionaliseert, onderneemt en groeit mee. Voor breed georiënteerd, hands-on academicus (met
RA en/of RC). Beweegt op alle niveaus. Begrijpt de setting, geniet het vertrouwen. Is integer en representatief.
Ruim 10 jaar ervaring. Referentie 12954P.    Omgeving Groot-Rotterdam

ALGEMEEN DIRECTEUR -  ONDERWIJSADVIES
zakel i jke  dienstverlening -  100.000 +

Balans in ondernemerschap en verantwoord vakmanschap. Marktgerichtheid is
de basis voor continuïteit. Resultaatgerichtheid is de modus, verankering van
kwaliteit de voorwaarde.
Edux Onderwijsadviseurs biedt met circa 150 professionals advies en ondersteuning aan het primair en het voort-
gezet onderwijs. Toonaangevend en vernieuwend. Uitstekende naam. Nieuwe marktsituatie vraagt om nieuwe
positionering. Van klantgericht naar marktgericht is de beweging. Vakinhoudelijkheid en rendement komen nu
meer samen dan ooit. De nieuwe directeur geeft hieraan richting. Zorgt voor sterkere externe oriëntatie. Bouwt
organisatie verder uit. Voor ervaren directeur met zakelijke achtergrond en succesvol track record in kennisinno-
vatieve dienstverlening. Bruggenbouwer met respect voor de vakman/vrouw. Optimaliseert samenwerking en
synergie. Ontwikkelt met team de nieuwe zakelijkheid. Kent en herkent het daarbij behorende proces. Gedreven.
Enthousiast. Hoeft niet persé onderwijsachtergrond te hebben, wel affiniteit. Aantoonbaar succes in organisatie-
ontwikkeling is een must. Voor man/vrouw met impact en overtuigingskracht. Boegbeeld. Commerciële drive.
Academicus. Referentie 12512P.    Breda

ALGEMEEN DIRECTEUR
high tech optische industrie

Onder neming  ontwikke l t  en  pr oduceer t  s inds  1921  zeer  hoogwaar d ige
opt ische  en  mechatr onische  apparatuur.  Innovat ie f ,  met  een  so l ide  markt -
en  kap i taa lpos i t i e .
Internationaal gerenommeerde producent van o.a. camera- en zichtsystemen, printsystemen en plaatsbepalings-
apparatuur. Circa 160 medewerkers, eigen ontwikkeling, prototyping, productie, spuiterij/galvaniseerderij, mon-
tage en testing. Levering uitsluitend aan OEM-partners. Topspeler in 4 markten: halfgeleiderindustrie, defensie,
printing- en medische industrie. Technologisch complex, 100% custom-built. Product development zelfstandig of
in nauwe samenwerking met opdrachtgevers. Onderneming is financieel gezond en recent verhuisd van een
historisch naar een modern bedrijfspand met state-of-art productiefaciliteiten. De huidige directeur gaat met
pensioen. Hij laat een succesvolle onderneming achter. Zijn opvolger wordt gezocht. Ondernemerschap en leider-
schap. Speciale aandacht voor strategieformulering en analyse van product- en klantportfolio. Dit vraagt om een
structuurdenker met lange termijn visie, maar ook met hart voor de zaak. TU-opgeleid. Stabiel, charismatisch,
nuchter en wars van franje. Referentie 12875P.    Zuid-Oost Nederland

B E S T U U R &  S E N I O R  M A N A G E M E N T

Ons bureau werkt voor toonaangevende 

opdrachtgevers en is  gespecial iseerd in 

diverse branches en functies. Informatie over

onze activiteiten en vacatures vindt u op: 

www.ebb inge .n l

Wij ontvangen graag uw curriculum vitae

en motivatie per e-mail :  info@ebbinge.nl

of  s chr i f te l i jk  aan :  Ebb inge  &  Company,

Prins Hendriklaan 29, 1075 AZ Amsterdam, 

020 - 5725725.

W W W . E B B I N G E . N LA M S T E R D A M • B R U S S E L

MANAGEMENT ASSESSMENTS & ADVIES          EXECUTIVE INTERIM MANAGEMENT          RECRUITMENT, SELECTION & EXECUTIVE SEARCH          COACHING & CAREER COUNSELING
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‘Toeristen jassen 
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Dwars door de muur >> P30

‘Zoenen de buren tegenwoordig zo?
 Nou dan wil ik ook wel even’

opzaterdagPerSe

Minimusea
De onbekende 
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Kunst  Kleine musea                                    Naast grote, beroemde musea kent Nederland tal 
van kleinere. Misschien geen onmisbaar cultureel erfgoed, maar daarom 
niet minder de moeite waard.

Onbekende schatkamers
Tisha Eetgerink

H
et museum: er is geen 

betere besteding van 

een sombere najaars-

dag. Nederland is be-

roemd als museumland. 

Elke dag staan hordes 

toeristen te dringen voor echte Rem-

brandts en Van Goghs. Anne Franks 

onderduikadres is niet bepaald ge-

heim. 

Ons land kent vele honderden 

musea, maar toch kennen we alleen 

de grootste. Een wereld aan kleine 

schatten blijft verborgen voor het 

grote publiek. Wie heeft bijvoor-

beeld gehoord van het vingerhoed-

museum? Het brillenmuseum? Het 

Oranjemuseum? Ook huishoude-

lijke apparaten blijken een bron van 

museaal materiaal. Strijkijzers, ka-

chels, naaimachines, allemaal heb-

ben ze hun eigen expositieplek. 

Hieronder een kleine selectie uit 

Nederlands onbekende schatka-

mers. 

KattenKabinet
Katten zijn luxebeesten, wordt wel-

eens gezegd. Uren besteden ze aan 

schoonheidsslaapjes en het poetsen 

van hun bontmantel. De locatie van 

Het KattenKabinet is de dieren meer 

dan waardig. In de Gouden Bocht 

van de Herengracht, een van duur-

ste stukjes Amsterdam, is het sou-

terrain en de bel-etage van het 

statige zeventiende-eeuwse pand op 

nummer 497 geheel gewijd aan kat-

tenkunst. In vijf rijk gedecoreerde 

stijlkamers hangt onder andere werk 

van Picasso, Sal Meijer, Henriëtte 

Ronner-Knip en Karel Appel. Er lo-

pen ook een stuk of vijf levende 

dieren 

rond. Deze katten 

gaan niet altijd 

even zorgvuldig 

om met hun wo-

ning op stand. 

‘Ze piesen over-

al tegenaan’, 

vertelt Bob 

Meijer lachend. 

De voormalig 

investment banker richtte het Kat-

tenKabinet op ter nagedachtenis 

aan zijn rode kater J.P. Morgan 

(1966-1983). ‘Morgan was heel bij-

zonder. Hij liep met me mee over 

straat in Utrecht en ging mee op va-

kantie naar Vlieland.’ 

De excentrieke Meijer (grijs haar, 

brilletje, cargobroek, zijden regen-

boogsjaaltje om de hals) verzamelt 

al ruim twintig jaar kunst met zijn 

favoriete dieren als onderwerp. ‘Ik 

begon in 1985 en het museum ging 

in 1990 open voor publiek.’ Zelf 

woont hij ook in het KattenKabinet. 

‘Soms, als dat zo uitkomt.’ Op de 

bovenverdieping is zijn private kat-

tenkunstdepot. Meijer heeft 49 van 

zijn mooiste affi ches in herdruk la-

ten nemen. Zo kunnen bezoekers 

voor vijf euro een eigen katten-

kunstwerk aan de muur hangen. 

www.kattenkabinet.nl

Juttersmuseum
‘Noordwestenwind is echte jut-

wind’, vertelt strandjutter Wim 

Kruiswijk in zijn museum aan de 

boulevard van Zandvoort. ‘Het zee-

wier veegt dan als een dweil alles 

mee.’ Hij loopt naar de ‘vers gejut’-

tafel en laat zijn buit van de afgelo-

pen dagen zien. Een vastgeroeste 

sleutelbos, een waterpijp, een kun-

stig verbogen lepel, aanstekers on-

der de zeepokken, een week 

geworden sleutelhanger in de vorm 

van een borst (Kruiswijk: ‘een hang-

tiet’), lampjes uit Polen, een vissers-

uitrusting compleet met dobbers, 

haken en thermoskan en als klap-

stuk een lading shampoofl essen. 

Kruiswijk zette het museum ze-

ven jaar geleden samen met een 

kennis op in de oude politiepost 

aan het strand. Hij richtte het in met 

zijn zilte vondsten. Op twee bonte 

verdiepingen vinden bezoekers het re-

sultaat van tien jaar jutten. In alle 

vroegte loopt Kruiswijk kilometers 

langs de vloedlijn. Allerhande spul 

verdwijnt in zijn rugzak. ‘Troep, zou-

den de meeste mensen zeggen. Je 

wordt er niet rijk van. Jutten is ook 

meer vinden dan zoeken.’ 

De aantrekkings-

kracht van het Jut-

tersmuseum zit in de 

eindeloze verhalen 

van Kruiswijk en in 

zijn waanzinnige 

manier van ten-

toonstellen. Een 

bouwwerk van 3302 

individueel gevonden 

ijsstokjes, een toren 

van rubberen hand-

schoenen, een collage 

van plastic bestek en 

gekleurde water-

schoentjes vastge-

lijmd als een 

regenboog. Kunst is 

het. ‘Dat is het ver-

schil met andere jut-

tersmusea. Daar 

liggen spullen op 

een grote hoop. Ik 

vind het leuk om het 

op deze manier te 

doen, dat is de boek-

houder in mij.’ Sinds vo-

rig jaar is Kruiswijk met 

pensioen. Nu heeft hij meer 

tijd voor het jutten, tentoon-

stellen, rondleiden van school-

klassen en toevallige voorbijgangers 

en voor zijn ‘fl essenpostcontacten’. 

Dertig jaar lang beantwoordt Kruis-

wijk trouw de aangespoelde fl essen-

post. Met sommige mensen 

correspondeert hij al jaren. Laatst 

kwam een van zijn eerste contacten 

op bezoek. Het zevenjarige Engelse 

jongetje van toen was nu een volwas-

sen vent met vrouw en kind.

Het Juttersmuseum wordt gerund 

door vijf vrijwilligers, van wie Kruis-

wijk de enige jutter is. De toegang is 

gratis. Even bellen vooraf is wel raad-

zaam: bij goede wind moet namelijk 

gejut worden. Kruiswijk heeft geen 

mobiele telefoon. Heel even leek een 

van de aangespoelde exemplaren te 

werken, maar dat was schijn. ‘Ach, ik 

wil ook niet bereikbaar zijn. Ik wil ge-

woon lopen.’

www.juttersmuseum.nl

Nederlands Pluimveemuseum 
In de hoendertuin van het Neder-

lands Pluimveemuseum te Barne-

veld, kloppend hart van de 

Nederlandse pluimveesector, pik-

ken zo’n honderd raskippen geluk-

zalig in hun voer. Baardkuifhoenders, 

Kraaikoppen, Sabelpoten, Gronin-

ger Meeuwen en - natuurlijk – Bar-

nevelders. Nederland kent twintig 

zuivere rassen die door hobbyfok-

kers in stand worden gehouden. Het 

museum heeft ze allemaal ‘in bruik-

leen’ van april tot november. De le-

vende dieren zijn trekpleister van 

het museum dat draaiende wordt 

gehouden door maar liefst 75 vrij-

willigers, meest gepensioneerde 

mannen met een verleden in de 

pluimveesector. Ten tijde van de vo-

gelgriepepidemie in 2003 waren er 

geen kippen en liep het bezoekers-

aantal fl ink terug. Nu gaat het weer 

goed, dit jaar lijkt het recordaantal 

van 30.000 bezoekers te worden ge-

haald. Volgend jaar bestaat de stich-

ting achter het museum 25 jaar en 

wordt het museum uitgebreid met 

nog een expositiehal. ‘We hebben 

ongeloofl ijk veel materiaal’, zegt Jo-

han Kieskamp, al zes jaar actief als 

vrijwilliger. ‘Mensen zijn vaak ver-

baasd dat het museum zo groot is, 

maar het kan dus nog groter. Zou 

het niet geweldig zijn om straks 

ook struisvogels rond te hebben 

lopen?’ De focus ligt nu vooral op 

kippen. De vaste expositie vertelt 

over de geschiedenis van de kip, 

legt uit hoe een hen eieren legt en 

laat aan de hand van oude machi-

nes zien hoe de industrie is veran-

derd. ‘Van kippenhokje tot 

ultramoderne bedrijfshal’ staat er 

bij de ingang. Tegenwoordig legt 

een goede productiekip 320 eieren 

per jaar. Omdat de kippen niet 

meer broeds worden en dus niet 

meer op hun nest gaan zitten, blij-

ven ze leggen. In Nederland zitten 

zo’n 30 miljoen leghennen. Ge-

lukkig verschuift het zwaartepunt 

van legbatterij naar scharrel, waar 

de dieren eigenlijk ook nog krap 

zitten. ‘De biologische tak is ook 

in opkomst. Bovendien wordt de 

legbatterij in 2012 verboden in de 

EU, weet Kieskamp. ‘Als je zeker 

wilt weten waar je ei vandaan 

komt, kijk je naar het stempel. Het 

begincijfer geeft aan in wat voor 

omgeving het is gelegd: 0 is biolo-

gisch, 1 is scharrel met uitloop, 2 

is scharrel en 3 is een kooikip.’ 

Andere populaire onderdelen 

van het Pluimveemuseum zijn de 

kuikens die vastgehouden mogen 

worden en de veiling. Daar wor-

den artikelen als kipknuffels, ad-

vocaat en theedoeken geveild 

onder de museumwinkelprijs. Een 

mevrouw in het midden van de 

zaal slaat haar slag met borden, 

kop en schoteltjes met afbeeldin-

gen van verschillende hanen en 

hennen. Ze glundert. ‘Voor mijn 

kippenverzameling.’ p

www.pluimveemuseum.nl

Strijkijzers, kachels, 
naaimachines, ze 
hebben allemaal hun 
eigen museum

ROB BOSSINK

ROB BOSSINK

JOHAN KIESKAMP
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            Met hun vrolijke muziek slaat 

deze Zuid-Afrikaanse band een brug tussen blank en zwart. Het 

land danst op de klanken van hun nieuwste cd. Volgt Europa?

Muziek   Freshly Ground Voorvertoning
 
Het bioscoopbezoek loopt terug en 
videotheken houden nog maar net 
het hoofd boven water. Waarom? 
Omdat heel Nederland de nieuwste 
films allang op de computer heeft 
staan. Strikt verboden natuurlijk, 
maar ook bij ons rolt wel eens per 
ongeluk wat binnen. Daarom hier 
de allernieuwste downloads: nog 
niet in Nederland, maar al wel in 
de huisbioscoop.  
Jerry Huinder

Actie, grap-
pen, vechten 
en stunts. Het 
politieduo Lee 
(Jacky Chan) en 
Carter (Chris 
Tucker) bindt 
weer de strijd 
aan met gevaar-
lijke gangsters. 

Dit keer zijn de Chinese Triades 
het doelwit en is de stad Parijs de 
plaats van handeling. Een geheime 
lijst met namen moet gevonden 
worden, want hier staan alle bazen 
op van de verschillende Triades. 
Hiermee kan een grote slag worden 
geslagen bij de bestrijding van de 
Chinese maffia. Deze film heeft 
alles wat deel 1 en 2 ook hadden. 
Komt het komische duo dit keer 
weer als winnaar uit de strijd, of 
leggen ze uiteindelijk het loodje…
Ons advies: Vond je de eerste 
twee leuk, kijk dan ook gewoon de 
derde.
In bioscoop: 4 oktober 

Rush Hour 3

Zien

De tijd dat 
tekenfilms 
alleen voor 
kinderen 
waren, ligt 
ver achter 
ons. Deze 
prent is een 
documen-
taire over de 
gevaarlijkste 
surfcom-
petitie ter 

wereld: het Pinguïn Wereldkam-
pioenschap Surfen. Nieuw talent 
Cody Maverick wordt gevolgd in 
zijn strijd om wereldkampioen te 
worden. Zijn hele dorp vindt Cody 
een dropout die eens moet gaan 
werken in plaats van surfen. Maar 
sinds de jonge surfer in zijn jeugd 
pinguïn surflegende Big Z heeft 
ontmoet, wil hij maar één ding: de 
beste surfer ter wereld worden. Na 
een reeks teleurstellingen ontmoet 
hij een heel speciaal iemand, 
die hem traint voor de kampi-
oenschappen. Zal hij uiteindelijk 
winnen? 
Ons advies: Erg geestige animatie 
voor volwassen. Downloaden dus.
In bioscoop: 10 oktober 

Surf’s Up 

Schrijver 
Dito keert na 
vijftien jaar 
terug naar 
zijn geboor-
tewijk Asto-
ria in New 
York. De film 
is een mix 
met beelden 
van nu en het 

verleden. Lang is onduidelijk wat 
er is gebeurd in zijn jeugd en waar 
de film heen gaat. Schokkende 
beelden van halve verkrachtingen, 
zinloze geweldsuitspattingen en 
dronken plus stoned wordende 
jongeren volgen elkaar op. Vriend-
schap tussen de jongeren lijkt de 
spil van het verhaal. Maar dan gaat 
het goed mis en wordt duidelijk 
waar de film nu echt om draait. 
Dito moet terug om zijn verleden te 
kunnen begrijpen en accepteren. 
Ons advies: Geen makkelijke 
wegkijker. Alleen voor de echte 
filmliefhebber.
In bioscoop: 25 oktober

A Guide to 
Recognizing 
Your Saints

Extra Wintersportkorting
speciaal voor lezers van De Pers

Boek nú op Sunweb.nl of bel 0900-0290
(15cpm, ma t/m vrij 09:00 - 18:00, zat 10:00 - 17:00)

Op sunweb.nl vindt u ons complete aanbod van vakanties.
Prijzen zijn per persoon o.b.v. logies en incl. skipas.

NIEUW Chalet Tirolerland ****

Chalet Tirolerland is ideaal als u sa-

men met familie of vrienden op va-

kantie gaat. Het ligt aan de rand van 

het centrum, in de buurt van de piste 

en is nieuw gebouwd. Het chalet ligt 

op circa 700 meter afstand van het 

centrum, circa 300 meter van de 

Penkenbahn. De afstand naar de ski-

piste is ongeveer 400 meter. De skibus stopt op circa 30 

meter afstand van het chalet.

Oostenrijk 
Mayrhofen

Vanaf

 259,-

Boek nu uw wintersportvakantie op www.sunweb.nl en ontvang 
20,- EXTRA KORTING! Volg de boekingsstappen en vul bij het 

prijsoverzicht de kortingscode INDEPERS in. Klik daarna op controleer 
actiecode. Uw extra korting wordt direct verwerkt! (zie voorwaarden)

Voorwaarden:
- de korting is alleen geldig op de 

wintersportreizen van Sunweb Vakanties
- de korting is geldig t/m boekdatum 

31 december 2007

- de korting is niet geldig i.c.m. 
aanbiedingen

- de korting is niet geldig op reeds 
gemaakte boekingen

- de korting is niet inwisselbaar tegen 
contant geld en/of waardebonnen

- de korting is niet geldig i.c.m. overige 
promotionele acties

Vanaf

259,-

8-daagse reis met eigen vervoer 
Logies, 5-kamerchalet

16-feb 15-dec 12-jan 26-jan 02-feb 23-feb 08-mrt
2p 499 899 1029 1179 1279 1019
3p 399 669 749 859 949 749
4p 349 549 619 699 779 619
5p 319 479 529 609 679 539
6p 299 439 479 549 609 489
7p 289 399 439 499 569 449
8p 269 379 409 469 529 419
9p 269 359 389 439 499 399
10p 259 339 369 419 479 379

Prijzen per persoon o.b.v. logies en incl. skipas Zillertal (incl. gletsjer) voor 6 dagen. 
Toeslag 7e dag skipas 20,-.  Bustoeslag vanaf 80, (muv 2 febr en 23 febr) 
Meer vertrekdagen en reisduren op www.sunweb.nl CODE: MAYRTIRO

Nieuw
incl. Skipas Zillertal3

Résidence Les Balcons 

de Val Thorens *** 

Résidence Les Balcons de Val Tho-

rens is een schitterend complex dat 

uit vijf verschillende gebouwen be-

staat en die alle voorzien zijn van 

luxe chaletappartementen. Rustig 

gelegen in de boven het centrum gelegen wijk Plein 

Sud. Het centrum van Val Thorens ligt op ongeveer 

500 meter afstand. De piste begint op ongeveer 100 

meter, die direct aansluiting heeft met de skiliften.

Frankrijk 
Val Thorens

Vanaf

329,-

8–daagse reis met eigen vervoer
Logies, 3-kamerappartement

Aankomst 22-dec 29-dec 19-jan 09-feb 23-feb 08-mrt
4p 579 679 439 569 669 519
5p 509 589 389 499 589 459
6p 459 519 359 449 539 409
7p 419 479 329 409 499 389

Prijzen per persoon o.b.v. logies en incl. skipas Val Thorens voor 6 dagen. Toeslag skipas 
Val Thorens 7 dagen 23,- (23 dec t/m 20 apr) , 15,- (t/m 22 dec), 20,- (vanaf 21 apr). 
Toeslag skipas Les Trois Vallées 51- (23 dec t/m 20 apr) , 20,50 (t/m 22 dec), 27,-
(vanaf 21 apr). Toeslag skipas Les Trois Vallées 7 dagen  80,- (23 dec t/m 20 apr), 36,-
(t/m 22 dec), 50,- (vanaf 21 apr). 
Meer vertrekdagen en reisduren op www.sunweb.nl CODE: VATHBALC

incl. Skipas Les Deux Alpes3

KLANTWAARDERING 7,4

Afrika swingt

Tisha Eetgerink

P
ittig om gelabeld te wor-

den als het geluid van 

het nieuwe Zuid-Afrika. 

En dat terwijl je nauwe-

lijks vijf jaar bezig bent. 

Het zevenkoppige Fresh-

ly Ground is een mix van blank en 

zwart, zowel qua muziekstijlen als 

mensen. De band uit Kaapstad vult 

huiskamers, township-kroegen en 

concertzalen met het positieve ge-

luid waar zo’n behoefte aan is. 

De cross-over act Freshly Ground is 

uniek in Zuid-Afrika. Hun vrolijke 

muziek wordt niet alleen gedraaid 

op Kaapstadse terrassen aan het 

strand waar de blanke elite samen-

komt voor sundowners (drankjes), 

maar ook in de townships knallen 

hun beats uit autostereo’s en geïm-

proviseerde geluidsinstallaties op 

straat. Bij live-optredens vallen ver-

schillen weg en zingen en dansen 

blank en zwart zij aan zij mee voor 

het podium. Uitzonderlijk in een 

land waar verschillende bevolkings-

groepen ruim een decennium na de 

afschaffing van apartheid nog gro-

tendeels langs elkaar heen leven. De 

culturele sector – muziek, televisie, 

film, sport, literatuur, dans, eten, 

kerken – is op te delen in blank, 

zwart en coloured. Verandering gaat 

in dat opzicht langzaam. ‘Ons ge-

mengde publiek is inderdaad een 

verdienste’, zegt drummer Peter Co-

hen bescheiden. ‘Toch hebben we 

nog een lange weg te gaan. Zuid-

Afrika is ook pas dertien jaar oud. 

Misschien dat je over dertig jaar 

kunt zeggen dat Freshly Ground een 

goed voorbeeld was.’

De bandleden hebben verschil-

lende achtergronden, symbool voor 

de Afrikaanse verscheidenheid. Zo 

komt zangeres Zolani Mahola uit 

een arm stadje in de Oostkaap, 

groeiden drummer Peter Cohen en 

bassist Josh Hawks op in liberale 

Kaapstadse gezinnen, komt toetse-

nist Aron Turest-Swartz van een 

boerderij in de Karoo en violiste 

Kyla-Rose Smith uit Johannesburg. 

Zimbabwe is de thuisbasis van bla-

zer Simon Attwell en Mozambique 

die van gitarist Julio Sigauque. Sa-

men laten ze pop, blues, jazz en 

rock moeiteloos samengaan met 

traditionele Zuid-Afrikaanse stijlen 

als kwela (gekenmerkt door opge-

wekte fluitmuziek) en mbaqanga 

(funky, veelal met saxofoon en elek-

trische gitaar). Net als op eerdere 

albums zingt Mahola op de derde 

cd Ma’cheri – uit sinds begin sep-

tember – met haar diepe, maar frisse 

stem afwisselend in het Engels en 

isiXhosa, een van de elf officiële 

Zuid-Afrikaanse talen. 

Muziek met boodschap
Mahola is verantwoordelijk voor de 

meeste teksten. Net als veel artiesten 

put ze uit haar eigen verleden, maar 

ze snijdt ook problemen aan die 

spelen in Zuid-Afrika, zoals over-

spel, aids en kindermisbruik. In 

Afrika is radio van oudsher een veel-

beluisterd en serieus genomen me-

dium. Muziek kan dus prima 

bepaalde boodschappen overbren-

gen, soms zelfs een stuk beter dan 

hulpverlenende instanties. Mahola: 

‘Wij kunnen veel doen in onze posi-

tie. Ik zie het als onze verantwoor-

delijkheid om mensen bijvoorbeeld 

meer zelfvertrouwen bij te brengen 

en niet uitsluitend te vertrouwen 

op de regering.’ Ze heeft een punt. 

Vorig jaar prees minister van Ge-

zondheid Tshabalala-Msimang ci-

troenen en knoflook aan als middel 

tegen aids. Verder beweerde voor-

malig vice-president Jacob Zuma 

terwijl hij terechtstond voor ver-

krachting van een seropositieve 

kennis, dat het geen kwaad kon dat 

hij onveilige seks had gehad. Hij 

had daarna immers meteen ge-

doucht. 

De eerste single Pot Belly van het 

nieuwe album Ma’cheri moet vrou-

wen geruststellen over hun lichaam: 

‘Even though I have fat thighs, flabby 
arms, a pot belly still gives good loving’. 

Met de groeiende economie en de 

toenemende stroom van westers 

geld, wordt ook het Zuid-Afrikaanse 

schoonheidsideaal steeds slanker. 

Ziektes als anorexia en boulimie wa-

ren tot voor kort onbekend, maar 

komen steeds vaker voor. Waar mu-

ziek kan bijdragen aan een maat-

schappelijke discussie of verandering, 

is Freshly Ground erbij. Ook wel-

eens onbewust. ‘We doen gewoon 

wat goed voelt.’

Na het succes van het afgelopen 

jaar (cd Nomvula werd dubbel pla-

tina en nummers als Doo Be Doo en 

I’d Like stonden weken op nummer 

één) heeft Zuid-Afrika hoge ver-

wachtingen van ‘haar’ Freshly 

Ground. En met de aanhoudende 

focus op Zuid-Afrika vanwege het 

WK voetbal in 2010, krijgt de band 

ook steeds meer aandacht buiten 

de landsgrenzen. Als eerste Zuid-

Afrikaanse band won Freshly 

Ground vorig jaar een MTV Award. 

Het Amsterdamse concert vorige 

maand in Paradiso werd vanwege 

grote belangstelling halsoverkop 

verplaatst van de krappe bovenzaal 

naar de grote beneden. Het optre-

den was onderdeel van een zes-

daagse bliksemtour door Europa. 

Zolani Mahola: ‘Europa staat open 

voor ons. In die zin hebben we 

toch een beetje een voorbeeldfunc-

tie: we zijn trots op Zuid-Afrika en 

dat willen we graag delen met zo-

veel mogelijk mensen.’  p
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Lekker live
Jasper van Vugt

Het Robodock Festival is uitgegroeid 
van een kleinschalig festijn voor 
technologische ontwerpers tot een 
uniek multidisciplinair kunstfestival 
waar tal van (inter)nationale artiesten, 
kunstenaars, industrieel ontwerpers 
en technici hun creaties tot leven 
wekken in even spannende als 
fascinerende shows. Schrik niet van 
plotseling vuurspuwende draken, 50 
meter lange slangen of door demonen 
bezeten paarden, maar verbaas je over 
het vakmanschap en de technologie 
achter de creatie. Natuurlijk zijn er 
ook talloze muzikale optredens.
Meer informatie? 
www.festivalinfo.nl/lekkerlive/
robodock/

Robodock Festival
19 tot en met 22 september, Amsterdam

Ze weten van geen ophouden, daar in 
Tilburg. Maar liefst acht dagen lang 
duurt het Zuid Bij Zuid West festival 
(een knipoog naar het Texaanse 
showcasefestival South By South 
West). Alle denkbare genres komen 
langs, van acid en freejazz tot metal en 
rock-’n-roll. Onze tip: het Israëlische 
Monotonix, een door Black Sabbath 
geïnspireerd drietal dat hun optredens 
meestal eindigt op de schouders van 
het publiek. 
Meer informatie?
www.festivalinfo.nl/lekkerlive/zxzw/

ZXZW
16 tot en met 23 september, Tilburg

Hij was dé verrassing op Lowlands: 
Patrick Watson. De 27-jarige Canadees 
wist de complete tent stil te krijgen met 
zijn intense voordracht, die nachtegalen 
als Rufus Wainwright en Jeff Buckley 
in herinnering bracht. En ja, als je het 
publiek dan toch al aan je voeten hebt, 
dan kan je net zo goed een nummer 
a capella zingen, onversterkt. Voordat 
Watson doorbreekt, heb je nu nog de 
kans hem in een kleine zaal (Paradiso) 
te zien.
Meer informatie?
www.podiuminfo.nl/lekkerlive/
patrickwatson/ 

Patrick Watson
15 september, Amsterdam

On Stage   Hardcore Comedy

Grappen voor 
de sterke maag

‘G
egarandeerde harde, zwarte humor. 

Voor mensen die een hekel hebben 

aan cabaret met een boodschap. 

Foute grappen voor foute mensen’, 

belooft comedian en bedenker van 

Hardcore Comedy, Donald Olie. Na 

24 september is het Amsterdamse Comedy Café een 

keer in de maand in handen van liefhebbers van harde 

humor. Elke laatste maandag van de maand zullen 

vier stand-up comedians hun ding doen. De volledige 

line-up is nog niet bekend. Donald Olie kan twee na-

men noemen: Johan van Gulik en Bram van de Velde. 

Zelf zal Olie ook elke maand het podium beklim-

men. 

De humor tijdens de Hardcore Comedy-avonden is 

‘laag bij de grond en zo fout als wat’, vertelt Olie. De 

grove grappen van Hans Teeuwen verbleken erbij. 

‘Niets en niemand wordt ontzien. Bejaarden, kinde-

ren, buitenlanders, bekende Nederlanders, vrouwen, 

dikke mensen. Er zijn geen limits en alles mag, een 

sterke maag is een vereiste…’ 

Dit is humor die niet voor iedereen is weggelegd, 

dat weet Donald Olie ook. ‘Je moet er van houden, 

anders moet je niet komen’, zegt hij. Zelf denkt hij dat 

zo’n twintig procent van de mensen de voorkeur geeft 

aan extreem harde lol. Genoeg voor een volle zaal, 

meent hij. ‘Ik verwacht een volle bak van 120 man.’

Studenten en horken
Hij kan het toekomstige publiek levendig beschrijven: 

‘Van die rauwdouwers, een zootje studenten en 

vrijgezelle mannen, horken zoals ik. Voor ons kan de 

humor niet grof genoeg.’ De vrouwenpopulatie zal 

niet zo groot zijn volgens hem. ‘Die houden minder 

van harde humor’, verklaart hij. ‘Als ze me bezig zien 

op het podium vinden ze me vast een nare man.’ Man 

of vrouw, Olie vindt het belangrijkste dat de kijkers 

‘mensen met verstand’ zijn. ‘Ze moeten het niet 

serieus nemen en snappen dat het eigenlijk onzin is.’ 

En nog iets: ‘Ze moeten niet bang zijn om voor lul 

te staan. Wij staan zelf ook voor lul op het podium’, 

zegt hij bruusk. 

Het moge duidelijk zijn: niets en niemand wordt 

gespaard. Voor wie vast wil wennen heeft Donald Olie 

wel wat grappen. Met lage stem begint hij te vertellen 

‘Nou, ik kom thuis, en begroet mijn vrouw. Zie ik dat 

ze met de hond ligt te neuken. Wat is dit?!, schreeuw 

ik. Het is niet wat je denkt, piept ze…’ 

Na een korte pauze gaat hij verder: ‘We zitten bij de 

begrafenis van Jos Brink, per ongeluk draaien ze geen 

Ave Maria, maar dreunt het door de zaal: Al wie da nie 

springt is een homofi el!’ p

Hardcore Comedy 
Vanaf 24 september 
Meer info: www.comedycafe.nl

         Voor sommigen is humor pas 

leuk als het er hard, harder, hardst aan toe gaat. Speciaal voor 

hen gaat 24 september Hardcore Comedy in première.

Daphne  Panman

Club Judge: Markante deejaynamen 
Deejays overspoelen op dit moment ons land, maar waar 
zit hem nu het onderscheidende vermogen in: de plaatjes, 
de kleding, de groupies of de namen? Club Judge ging op 
zoek en stelde een toptien samen van de meest markante, 
creatieve, maar vooral lachwekkende deejaynamen onder 
de plaatjesdraaiers van vaderlandse bodem.

Markante deejaynamen 
top-10

Dit is slechts een greep uit de namen die circuleren binnen 
partyminded Nederland. Mocht je in de verleiding komen 
om je eigen toptien samen te stellen, surf dan naar www.
clubjudge.com!

1 Kipp & Vell
2 Wipneus & Pim
3 Gorgel & Urk
4 Pusha Mau
5 L-Ende
6 De Man Zonder Schaduw
7 Quick & Bright
8 Champ-e-on
9 Blitskikker, Vetkuif & Nozem
10 100 Kilo Maarten



Zondag 30 maart
Heineken Music Hall - Amsterdam
Entree: 46 (excl. servicekosten). Aanvang 20.00 uur.

Maandag 31 maart
Ahoy - Rotterdam

Entree: 51, 49, 47 en 45 (excl. servicekosten). 

Aanvang: 20.00 uur.

NIEUW ALBUM ‘KILL TO GET CRIMSON’
BINNENKORT OVERAL VERKRIJGBAAR
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Lastminute   Sevilla                In de belangrijkste stad van Zuid-Spanje moet je over-
dag de hitte trotseren om ’s avonds buiten te kunnen eten, drinken en dansen.

Guadalquivir rivier, in de wijk Tri-

ana. In deze van oudsher arbeiders-

buurt eet je heerlijke tapas aan de 

bar, zij aan zij met de makers van 

azulejo, de typische keramiektegels 

uit Andalusië. Drink hier een paar c    

en versier vervolgens in je beste 

Spaans een gratis flamencoles op 

de cafévloer. p  

Z
elfs in het warme Span-

je staat Sevilla, de 

hoofdstad van de regio 

Andalusië, bekend als 

heet. In de zomer topt 

de temperatuur regel-

matig de veertig graden. Boven 

brede, autovrije winkelstraten 

hangen witte schermen ter be-

scherming tegen de brandende 

zon. Veel helpt het niet. Toeristen 

sjokken rond met rode, bezwete 

hoofden en grijpen oude kerken 

en grote winkels met airconditio-

ning aan om de oksels even te la-

ten drogen. Koffieketen Starbucks 

- aanwezig op elke straathoek - is 

een populaire bijkomplek dankzij 

de verkoelende iced coffee en de 

paarsfluwelen hangstoelen. 

Sevilla is een mooie stad. Zo 

mooi dat het bijna saai is zelfs. De 

straten, nee lanen zijn schoon en 

worden geflankeerd door palmbo-

men, in het Parque Maria Luisa 

zwemmen zwanen rondjes in de 

fontein, in het oude historische cen-

trum zijn de gebouwen goed onder-

houden en is het ene ijzeren balkon 

nog sierlijker dan het andere. Be-

kende trekpleisters zijn de grote ka-

thedraal met de beklimbare toren, 

de Torre del Oro, het gigantische 

halfronde Plaza de España en het 

Alcázar, het koninklijke paleis. Se-

villa is ook de thuishaven van Bizets 

Carmen en de flamenco. Er is een 

flamencomuseum en er zijn tal van 

speciale dansshows. In souvenir-

winkels vind je naast de gebruike-

lijke tassen-, en petjesmeuk dus 

volop castagnetten en gestippelde 

kookschorten met ruches. De locals 

zelf zwaaien ook met een traditio-

neel flamencoding: een waaier. Er 

zijn speciale waaierwinkels met in 

de etalage een regenboog aan hou-

ten, papieren, plastieken, benen en 

parelmoeren exemplaren, in prijs 

variërend van vier tot vierhonderd 

euro.

Zwoele avonden
Net als in veel warme oorden wordt 

de actieve dag in Sevilla opgedeeld 

in twee helften: ’s ochtends tot een 

uur of twaalf en dan weer vanaf een 

uur of half vijf. Op het warmste ge-

deelte van de dag kun je je het best 

terugtrekken op je hotelkamer. Suf 

misschien, maar in de stad gaat toch 

alles dicht. Bovendien kun je je zo 

weer opladen om ’s avonds net zo 

lang door te gaan als de Spanjaarden 

zelf. Er wordt laat gegeten, om negen 

à tien uur, en daarna wordt nog uren 

doorgedronken en gekletst op straat. 

Een leuke plek voor zwoele avonden 

is de Alameda de Hércules. Aan dit 

plein komt jong Sevilla samen voor 

tapas, pizza en copas (drankjes) en 

er zijn relatief weinig toeristen. Be-

halve voor tapas en copas kun je 

rondom dit plein ook terecht voor 

andere middelen, getuige de gratis 

verspreide krant Soft Secrets die ge-

heel is gewijd aan marihuana.

 Een andere mogelijkheid om het 

toeristencentrum te ontvluchten is 

te vinden aan de overkant van de 

Er wordt 
laat  
gegeten, en 
daarna kun 
je nog uren 
drinken en 
kletsen op 
straat

Eten
Casa Paco, Alameda de Hércules 23
Manducca, Alameda de Hércules 61

Doen
Chillen in Parque Maria Luisa
Feesten tijdens ‘Feria de Abril’ (8-13 
april 2008)

Drankjes
Café Central, Alameda de Hércules 64
Café Ciudad Condal, Alameda de 
Hércules 94

Slapen
Hostal Nuevo Suizo, Calle Azofaifo 7
Casa Romana, Calle Trajano 15

WHAT TO DO

Tisha Eetgerink

Zo heet en 
mooi dat het 
bijna saai is

Waar is... Eva

I
k ben alweer zes weken in 

Nickerie en heb het heel erg 

naar m’n zin. Ik ben druk met 

alle voorbereidingen voor de 

kinderactiviteiten die volgen-

de week beginnen. Zaterdag 

is er een boekenmarkt voor kinde-

ren en ouders hier op het terrein. 

Verder heb ik met een lokale kun-

stenaar afgesproken dat hij twee 

dagen met de kinderen een heel 

groot schilderij maakt. Dat wordt 

dan opgehangen in de bibliotheek. 

Ook heb ik een vertelkunstenares 

uitgenodigd om twee workshops te 

geven. Verder zijn er een heleboel 

spelletjesdagen en komen schrij-

vers uit Paramaribo voorlezen. Als 

afsluiting van de vakantie heb ik 

een talentenjacht georganiseerd, 

zodat alle kinderen hun muziek- 

en danstalenten kunnen uiten. Ik 

ben nog wel bezig met donaties 

van bedrijven, maar als dat rond is 

kunnen we beginnen.

Mijn huisgenootjes zijn een beet-

je aan het afsluiten hier. Afgelopen 

week hadden we ook het afscheids-

feestje van Arwen (zaalarts uit het 

lokale ziekenhuis). Wij moeten nu 

even op de hond van Arwen passen. 

Hij heet Ché en hij is echt geweldig! 

Het is de enige niet-straathond van 

Nickerie denk ik. In september ko-

men er weer een aantal nieuwe 

mensen uit Nederland. We gaan 

hier nu veel met de lokale mensen 

om. Dat is leuk, want zo leer je alles 

op een andere manier kennen.

Ik ben trouwens al vier keer op 

tv geweest! Haha. Steeds op het 

nieuws. Dat is ook niet zo gek, 

want de pers is overal bij. 

De regentijd loopt bijna op z’n 

eind. Het wordt echt heel warm. Ik 

vind het ook steeds minder gek dat 

Surinaamse mensen niet zo hard 

werken, daar is het gewoon te heet 

voor. ‘Eejj fawakka! Even rusten 

weet je…’ Baden (douchen) kan 

hier wel vijf tot vijftien uur duren. 

Als iemand laat is en je vraagt waar-

om: ‘Even baden weet je.’ ‘Baden’ 

en ‘rusten’ zijn de meest gebruikte 

woorden hier. p

Evainsuri.waarbenjij.nu
NAAM: Eva (18) 

PLAATS: Nieuw-Nickerie, Suriname

DOEL: activiteiten organiseren voor gehandi-

capte kinderen

PERIODE: 29 juni − 7 december
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  Buiten Spelen

www.getsalt.com
Deze activiteiten zijn samengesteld 
door de redactie van Salt magazine, 
het blad voor mensen die op zoek zijn 
naar een smaakmaker voor een 
avontuurlijk leven. Vraag een gratis 
proefnummer aan op: getsalt.com

www.snp.nl
Wie door Azië reist komt in con-

tact met het hindoeïsme en het 

boeddhisme. Maar hoe zijn ze ont-

staan en hoe zijn ze met elkaar 

verbonden? Hoe zit het met kas-

ten, reïncarnatie en karma? Op 

deze en andere vragen krijg je tij-

dens een op 15 september, door 

SNP-reizen georganiseerde Out-

door School cursusdag antwoord. 

Bovendien krijg je inzicht in de 

vele ceremonieën en religieuze 

festivals. De kosten voor deze dag 

bedragen 50 euro. 

www.summitsports.nl 
Een boemerang heeft iets magisch 

en is niet voor niets het meest 

verkochte souvenir van Australië. 

Maar veel weten we er niet van. 

En ook het werpen ervan kent zo 

zijn techniek. Over al deze zaken 

gaat de boemerangclinic die je tot 

eind oktober bij Summit Sports 

kunt volgen. Op het strand van 

Wijk aan Zee kun je aan de slag 

met een instructeur. Je betaalt 15 

euro per uur per persoon. Dus 

trommel een groepje vrienden op 

en ga. 

www.inlineskate.nl
Wie van inline skaten en van Bos-

sche bollen houdt, moet de Pette-

laarroute in Den Bosch een keer 

doen. Start- en eindpunt is het sta-

tion en vandaar uit rijd je, voorna-

melijk over polderwegen, het schit-

terende natuurgebied de Pettelaar 

in. Verder richting de Zuiderplas, 

langs de rivier de Dommel, eindi-

gend bij het station. De beloning 

achteraf: de enige echte Bossche bol, 

gebak met maximaal slagroom. De 

route is gratis te downloaden op: 

inlineskate.nl.

Bossche bollen Cursus boemerang Hindoeïsme



ZATERDAG 
15 SEPTEMBER 2007 Doen 29

Mode   Kirsty Nagel                Wie op straat leeft, wil niet opvallen. De 
daklozenkleding van Urban Nomands helpt daarbij.

Z
wervers, de brave bur-

ger ziet ze liever niet. 

Maar daklozen vallen 

zelf ook liever niet op. 

En de tienduizend 

dakloze jongeren die 

Nederland ‘rijk’ is, al helemaal 

niet. Overdag willen ze ongezien 

blijven om zo min mogelijk voor-

oordelen naar hun hoofd te krij-

gen, ’s avonds moeten ze be-

schermd zijn tegen politie die hen 

overal wegjaagt. Gecamoufleerd 

moeten ze zijn tegen de grote boze 

buitenwereld. En dát is precies 

wat modeontwerpster Kirsty Na-

gel beoogde met haar lijn Urban 

Nomads.  

Nagel realiseerde zich vlak voor 

haar eindexamen aan kunstoplei-

ding Artemis hoe het zou zijn om 

op straat te staan. Haar relatie was 

over; ze had in één klap geen huis, 

geen geld en geen partner meer. Zíj 

kon bij haar ouders terecht, maar 

vele jongeren in een soortgelijke 

situatie niet. 

Dat inzicht inspireerde Nagel 

tot haar afstudeerproject Urban 

Nomads. Ze ontwierp een lijn met 

kleding voor daklozen. De kleding 

wordt gekenmerkt door grijstinten, 

met een rode draad erin. Nagel: 

‘Door de rode draad in het thema, 

en omdat rood de kleur van liefde 

is. Want zonder uitzondering heb-

ben deze jongeren verschrikkelijk 

veel behoefte aan aandacht en lief-

de.’ De kleur grijs valt weg tegen de 

betonnen omgeving van de stad, 

en dat is volgens de ontwerpster 

absolute noodzaak voor dakloze 

jongeren: opgaan in de massa, en 

vooral niet opvallen. ‘In mijn ge-

sprekken met de jongeren kwam 

elke keer naar voren dat ze zo graag 

gewoon willen zijn. Huisje boom-

pje beestje, dat is wat ze willen.’ 

Bijna alle dakloze jongeren heb-

ben dan ook de sleutels bij zich 

van hun laatste woning. En foto’s 

van vroeger. Van toen ze nog ‘ge-

woon’ waren. 

Klappen
De kleding van Urban Nomads is 

echter alles behalve gewoon. Een 

trui met baksteenmotief, gevoerd 

met gordijntjesstof, een capuchon-

trui die helemaal tot bovenaan dicht 

geritst kan worden, prints van sleu-

tels, boompjes en beestjes, sjaals ge-

vuld met dekbedden. En hartjes, 

heel veel prints van hartjes.  

Nagel heeft ook een idealistisch 

doel met haar lijn. ‘Deze jongeren, 

meestal tussen de vijftien en vijf-

entwintig, vallen overal buiten. Te 

oud voor een pleeggezin, te jong 

voor een opvanghuis. En uitzoe-

ken welke spaarzame hulpinstan-

ties er wél zijn voor hun leeftijds-

categorie, is lastig vanaf de straat. 

De bedoeling van Urban Nomads 

is dat de jongeren uiteindelijk bij 

het productieproces betrokken 

worden, waardoor ze werk hebben 

en weer op de rails kunnen ko-

men.’

Nagel voerde behoorlijk heftige 

gesprekken met de dakloze jonge-

ren. ‘Tijdens een van die praatjes 

wandelde een jongen binnen die 

vanaf het begin erg defensief was. 

Ik zei dat ie lekker weg moest gaan 

als hij er geen zin in had. Hij hoef-

de er niet bij te zijn. Maar hij bleef 

zitten, al zei hij niet veel. Toen ik 

na afloop naar buiten wandelde, 

kwam hij achter me aan. Op dat 

moment werd ik wel even bang. Ik 

krijg klappen, dacht ik. Ik draaide 

me om, hij keek me aan, en zei: ‘Ik 

wou even zeggen dat je okay bent.’ 

Alleen maar omdat ik had geluis-

terd.’ p

Urban Nomads is te koop bij Nieuwe 
Ontwerpers, William Boothlaan 13/A, 
3012VH, Rotterdam, www.nieuweont-
werpers.nl

De dakloze 
gecamoufleerd

Pamela Wilhelmus

Een trui 
met 
baksteen-
motief, 
gevoerd 
met 
gordijntjes-
stof

Bigoli 
Schoutenstraat 7 en 12

Utrecht

Hier vind je alles wat nodig is om 
de heerlijkste mediterrane gerech-
ten te maken. Alleen de geur al is 
overweldigend lekker: verse groen-
ten, olijven en een keur aan verse 
kruiden. In het uitgebreide Itali-
aanse assortiment zullen verse 
pasta’s, knapperig ciabattabrood 
en een variatie in kazen en vlees-
waren niet ontbreken. 

Meer informatie bij:

Boodschappen
De lekkerste hapjes en gerechten 
staan voor je klaar bij de traiteur. 

Ariola Delicatessen 
Folkingestraat 54

Groningen

 
Een klein familiebedrijf met een 
groots assortiment Italiaanse 
delicatessen. Bijna alles wordt in 
de eigen keuken bereid. En het is 
gewoon leuk er te shoppen, want 
de klanten roemen de warme 
sfeer van dit familiebedrijf. Ariola 
verzorgt ook de complete catering 
van feesten.

Leccornia Organic Delicacies 
Haarlemmerstraat 68

Amsterdam

De naam zegt het al: uitsluitend 
biologische producten, kant-en-
klaarmaaltijden en lunchgerech-
ten. Dat geldt ook voor de 
catering. De klanten bezoeken de 
leuk ingerichte winkel in de 
eerste plaats voor het lekkere eten 
en vinden het vaak een extra 
voordeel dat het volledig biolo-
gisch is. 

De afhaalhap: vis en vega    Tisha Eetgerink

Go Freshshop
De naam van de Amsterdamse winkel 
met drie filialen is veelbelovend, Go 
Freshshop. ‘For pure food and drinks’ 
staat er in roze letters op de lichtgroe-
ne site. Fris, gezond en lekker, dat 
moet wel. Geen vette pizza of bakjes 

van de Chinees. Geen schuldgevoel.
Het menu doet de verwachtingen 

verder oplopen. Er is veel keus, ook 
voor vegetariërs. Met gerechten als 
tagliatelle met Siciliaanse arabiatta-
saus, pistachenoten, rozijnen en spi-
nazie, bruschetta met geitenkaas, 
rucola en vijgencompote en rozema-
rijnspiesjes van zalm en zwaardvis op 

een kikkererwten-rauwkostsalade, 
komt de trek vanzelf. 

Na tien minuten dubben omdat 
alles lekker lijkt, kiezen we voor twee 
hoofdgerechten, een salade, dessert 
en twee verse sapjes. Na een kwartier 
wordt gebeld met de mededeling dat 
het huisgemaakte sorbetijs op is en 
dat ze toe alleen chocolade-notentaart 
hebben. Of we een extra stuk willen? 
Netjes dat ze even bellen. Maar ander-
half (!) uur na onze bestelling blijkt dat 
het in de keuken aan nog een paar 
dingen ontbrak. Onze tonijn mist de 
beloofde kruidenkorst en de taugé. 
Zielig liggen de reepjes op een berg 
groene sla. Dit is geen 8 euro 75 
waard. Bij de gegrilde zwaardvis kun-

nen we zelfs met de meeste verbeel-
dingskracht geen pistachenoten maken 
van de pijnboompitten. En waar is de 
citroen-dillepesto? De vis – een mooi 
dik stuk, dat wel – ligt in een witte 
roomsaus met ui. Erbij krijgen we 
rosevalaardappeltjes uit de oven en 
een bescheiden salade van rode ui, 
wortel, sla en komkommer. 

De Go Freshshop is goed met na-
men en omschrijvingen. Twee opge-
rolde repen courgette zijn ‘courgette-
lamellen’ en onze pastarol met cour-
gette, paprika, tijm en pijnboompitten 
met pikante geitenkaassaus wordt in 
het Italiaans aangeprezen als ‘rotolo’. 
Deze laatste is wel lekker en ligt meer 
in de lijn der verwachting. De groenten 

hebben mooie grilstreepjes, ondanks 
het vele deeg is het niet droog en de 
saus is precies pittig genoeg. Een beet-
je als lasagne maar dan zonder becha-
melsaus. Samen met het verse vruch-
tensap en de heftige chocotaart met 
hele hazelnoten redt het deze afhaal-
hap. Wel duur: 40 euro voor twee 
personen. Waarschijnlijk kun je het bij 
de Go Freshshop beter bij sap en een 
broodje houden. Ze willen te veel. Een 
mooi en uitgebreid menu is leuk, 
maar maak het dan wél waar. p

Oordeel: een 7
www.gofreshshop.nl
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Kopje 
suiker?

BURENSPROOKJES  

15 september is het burendag. 
Deze dag is bedoeld om kennis te 
maken en begrip op te brengen. 
Maar sommige buren zijn al een 
fase verder: die houden van elkaar.

Pamela Wilhelmus

V
rijdagavond, gordij-

nen dicht, jogging-

broek aan, dvd in de 

speler en snel op de 

bank met een zak 

chips, wat biertjes en 

je vriend(in). Vanavond wordt een 

relaxavondje thuis. Dacht je. Om 

een uurtje of negen hoor je de deur-

bel van de bovenburen. Dingdong. 

En nog een keer om vijf over negen. 

En om zeven over negen. En hij 

blijft gaan. Langzaam zwelt de mu-

ziek aan, wordt het gestamp erger, 

en naarmate de avond vordert, be-

gint de kroonluchter vervaarlijk 

heen en weer te zwaaien. De buren 

hebben een feestje. 

Dit is slechts een van de vele er-

gernissen tussen buren in ons over-

bevolkte land. Het sussen van 

burenruzies beslaat een groot deel 

van het dagelijkse politiewerk. Een 

te lang durende verbouwing, ge-

luidsoverlast, afval op de stoep, vie-

ze portieken. Noem maar op. 

Irritaties tussen buren kunnen on-

telbare vormen aannemen. Maar 

het kan ook anders. Vandaag is het 

burendag, een dag die in het leven 

is geroepen om buren met elkaar 

kennis te laten maken, meer begrip 

voor elkaar op te brengen en in pais 

en vree samen te leven. Want al zit 

je nog zo dicht op elkaar, ruzie is 

beslist te vermijden. Sterker, wie wil 

er nou niet wonen in Melrose Place, 

de tv-serie van een paar geleden 

waar sommige buren wel erg vriend-

schappelijke betrekkingen aan-

knoopten. Kopjes suiker zijn er niks 

bij.

Hoeveel mensen struinen tegen-

woordig het wereldwijde web niet 

af naar de liefde van  hun leven. 

Slechts door dunne muren geschei-

den van hun buurmannen en –vrou-

wen zoekt half Nederland de hele 

wereld af naar een geliefde. Hadden 

ze maar wat vaker naar Melrose Pla-

ce gekeken, want de ware burenlief-

de bestaat. Niet alleen op de 

televisie. Ook in het echt is de part-

ner van je dromen soms dichterbij 

dan je denkt. In het buurhuis, om 

precies te zijn. Want een behoorlijke 

hoeveelheid mensen vindt de ware 

liefde uiteindelijk bij de buurman 

of buurvrouw. Een goede buur is be-

ter dan een verre vriend, en sprook-

jes bestaan.

Dagmar Steen (35) 
en Tessa Krudde (28) 
Er was eens een jongen die een 

nieuw huis kocht. Dagmar was zijn 

naam. Op Valentijnsdag kreeg hij de 

sleutels. Het pand was een hoekhuis 

in de Utrechtse wijk Witte Vrouwen. 

Jaren terug had er een groentewin-

kel in gezeten. Als je de voordeur 

doorging, stond je direct in de 

woonkamer. Dagmar had een klein 

achtertuintje, maar de zon werd 

daar tegengehouden door een dik 

bladerdek. Nou deed Dagmar niets 

liever dan in de zon zitten. Dus toen 

de lente aanbrak, zat Dagmar bijna 

dagelijks in zijn deuropening, met 

een muziekje aan en een glaasje 

wijn. In no time kende hij al zijn 

buren. Behalve Tessa.

Tessa was net afgestudeerd, en 

woonde met wat vriendinnen in een 

bovenhuis naast dat van Dagmar. 

Ze kende niet veel mensen uit de 

buurt, want ze had genoeg aan haar 

huisgenoten. Maar als ze naar haar 

werk wandelde, kwam ze altijd langs 

Dagmar’s huis. Ze zag hem vaak 

buiten zitten, maar dacht er verder 

niet over na. 

Op een dag zat Dagmar met ie-

mand uit de buurt voor zijn deur 

toen Tessa langs wandelde. ‘Dat 

vind ik nou een leuke vrouw voor 

mij’, zei hij. Toen Tessa de keer daar-

op langsliep, sprak hij haar aan. 

Tessa: ‘We raakten aan de praat, en 

hij bood me wat te drinken aan. Ik 

bedankte, want ik stond met die 

volle boodschappentassen. Maar 

toen ik er na een uur nog stond, be-

zweek ik en nam ik een glaasje wijn. 

Om tien uur belde mijn huisgenoot, 

of ik de avocado’s soms echt uit 

Afrika was gaan halen.’ Tessa bracht 

de boodschappen naar huis, greep 

een trui en ging direct weer naar 

buiten. Pas diep in de nacht keerde 

ze terug naar huis. 

Het gesprek ging die avond onder 

meer over hockey. Tessa wilde graag 

spelen in een damesteam dat toe-

valligerwijs het jaar daarvoor was 

getraind door de broer van Dagmar. 

De volgende dag belde Dagmar zijn 

broer. Dagmar: ‘Tessa had hem ge-

beld om te vragen hoe het zat met 

dat team. Dus ik vroeg aan mijn 

broer Tessa’s nummer.’ Tessa: ‘En 

toen werd ik gebeld door een onbe-

kend nummer.’ Vanaf toen spraken 

Tessa en Dagmar van tijd tot tijd af. 

Ze gingen vaak uit eten, en raakten 

tijdens de diners niet uitgepraat. 

Langzaam ontstond een hechte 

vriendschap. Maar hun omgang 

bleef vrijblijvend. 

De tijd verstreek, en het werd 

Kerstmis. Tessa kocht een kerst-

boom en bond er een grote strik 

omheen. Ze zette hem bij Dagmar 

voor de deur, belde aan en verstopte 

zich achter een struik. Dagmar deed 

open en Tessa sprong tevoorschijn. 

Samen tuigden ze de kerstboom op. 

Maar nog steeds was alles even vrij-

blijvend. 

En toen werd het Oud en Nieuw. 

Dagmar gaf een groot feest bij hem 

thuis, Tessa vierde de jaarwisseling 

in de stad met vriendinnen. Toen 

Tessa thuis kwam, was de Oude-

jaarsparty bij Dagmar nog in volle 

gang. Tessa: ‘We zoenden elkaar ge-

lukkig nieuwjaar, maar het was in-

eens een echte zoen. Ik weet nog dat 

er een buurman langsliep die zei: 

“O, zoenen de buren tegenwoordig 

zo, nou dan wil ik ook wel even”.’ 

Tessa ging naar huis, het feestje 

van Dagmar ging verder in de stad. 

Thuis zat Tessa te wachten op een 

sms van Dagmar, maar er kwam 

niets. Tot de volgende dag. Dagmar 

was diep in de nacht thuisgekomen, 

en had de gebruikelijke nieuwjaars 

kater. Toen hij een beetje was bijge-

komen, pakte hij zijn mobiel, en 

stuurde Tessa een sms om te vragen 

of ze zin had een film te komen kij-

ken en een hapje te eten. Tessa: ‘Die 

film hebben we nooit meer afgeke-

ken. Sterker, ik ben nooit meer weg-

gegaan.’ 

Sindsdien woont Tessa bij Dag-

mar. ‘Ik denk wel eens dat de andere 

buren zich rot gelachen moeten 

hebben. Die zagen mij de hele tijd 

met tasjes heen en weer lopen. In 

april heb ik mijn huur opgezegd en 

ben ik officieel bij Dagmar ingetrok-

ken.’ En als Dagmar nu weer eens op 

zijn stoepje naar een muziekje luis-

tert, op bezoek gaat bij de buren of 

een wijnproeverij organiseert, is 

Tessa erbij. Ook zij kent inmiddels 

de hele buurt. 

Hans van Aggelen (35)
Chantelle Pols (26) 
Hans woonde in een klein huisje 

aan het spoor. Het oude seinwach-

terspandje van het Betuwse dorpje 

We zoenden elkaar 
gelukkig nieuwjaar... 
en ineens was het een 
echte zoen

FOTO’S: MALOU VAN BREEVOORT PETER BUSSER EN JANINA CARMESI
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Zetten. Elke dag ging hij wandelen 

met zijn hond. Op een dag, toen 

Hans net thuiskwam van het uitla-

ten, reed er een enorme Mercedes-

bus langs het seinwachterhuisje, en 

stopte voor het naastgelegen oude 

stationsgebouw. Een grote groep 

mensen verzamelde zich rond de 

wagen en begon spullen uit te la-

den. ‘Voor het eerst in twee jaar 

kwamen er weer mensen naast me 

wonen. Ik was wel nieuwsgierig, dus 

keek ik het een beetje aan. En toen 

zag ik in die grote groep mensen 

een meisje staan.’

Chantelle was twintig jaar toen ze 

met haar ouders verhuisde naar het 

oude stationsgebouw in Zetten. ‘Bij 

het  uitladen zag ik een stoere jon-

gen met lang haar en een hond 

langslopen. Ik vond hem er gelijk 

heel spannend uitzien.’ 

De partner van je 
dromen is soms dich-
terbij dan je denkt

Elke vrijdag ging Chantelle met haar 

vriendinnen biertjes drinken in de 

dorpskroeg. Dan zag ze Hans staan. 

En hij haar. Thuis kwamen Hans en 

Chantelle elkaar niet vaak tegen. 

Hans: ‘Ik keek wel ineens veel meer 

uit het raam. Ik wist dat mijn buur-

meisje in Nijmegen studeerde, en 

op de tijden dat de trein uit Nijme-

gen arriveerde, zat ik bij het raam 

om te zien of zij misschien uitstap-

te.’ Ineens bedacht Hans dat het hek 

van het seinwachtershuisje hard een 

schilderbeurt nodig had, en vol en-

thousiasme stortte hij zich op de 

klus. Als Chantelle hem bezig zag, 

pakte ze haar jas en liep naar bui-

ten, naar het perron. ‘Dan deed ik 

net of ik op iemand wachtte die met 

de trein zou aankomen, maar ik 

ging gewoon naar buiten omdat hij 

er was. Ik zei niks, alleen een vluch-

tig hallo. Play hard to get, haha.’

Na twee maanden om elkaar 

heen draaien, trok Hans, toen hij 

zich genoeg moed had ingedron-

ken, de stoute schoenen aan. In de 

dorpskroeg stapte hij naar een vrien-

din van Chantelle, en knoopte een 

gesprek aan. Chantelle: ‘We hebben 

toen besloten een praatclubje op te 

richten, Hans en zijn vrienden, en 

ik en mijn vriendinnen. Elke vrijdag 

spraken we af in de kroeg.’ 

Op een vrijdag arriveerde Hans in 

het café, en trof daar niemand aan. 

Teleurgesteld ging hij aan het einde 

van de avond naar huis. Omdat hij 

gewoon niet kon geloven dat de 

avond niet door was gegaan, ging 

hij de volgende avond weer naar de 

kroeg. Maar weer trof hij er niemand 

aan, en ging hij onverrichter zake 

naar huis. ‘Toen ik thuiskwam, vond 

ik een briefje in de bus, van Chan-

telle. De praatclub was wel geweest, 

maar op een andere plek. Haar tele-

foonnummer stond erbij. Ik heb 

haar gelijk opgebeld.’ Omdat beiden 

het zo jammer vonden dat ze elkaar 

in het café hadden gemist, spraken 

ze die zondag af, met z’n tweeën. 

Maar in de bar kwamen er anderen 

bij zitten. ‘Hans en ik schreven el-

kaar toen maar lieve briefjes op 

bierviltjes.’ 

Die avond regende het pijpenste-

len. Hans was met de auto, Chan-

telle met de fiets. Hans stelde voor 

om de fiets in de achterbak te gooi-

en en Chantelle thuis te brengen. 

Dat vond ze goed. De avond ein-

digde romantisch. Vanaf die dag 

stopte Hans met het schilderen van 

het hek. Chantelle verzweeg haar 

verliefdheid, maar haar vrolijkheid 

werd opgemerkt door haar ouders. 

En toen werd het Kerstmis. Hans 

was alleen thuis, bij Chantelle kwam 

de hele familie over de vloer. Chan-

telle: ‘We gingen wandelen, en toen 

we voorbij Hans’ huis kwamen, 

maakte ik een praatje met hem. 

Mijn moeder zei tegen me: “Waar-

om komt hij niet gezellig bij ons 

eten. Zo’n jongen alleen.” Dus ik 

nodigde hem uit.’ Hans: ‘En toen 

werd ik aan een spervuur van vragen 

onderworpen. Iedereen had wel 

door dat we elkaar meer dan een 

beetje leuk vonden.’

Zes jaar later, op 1 september 

2007, trouwden Hans en Chantelle. 

Het hek van het oude seinwachters-

huisje is nooit meer afgeschilderd. 

En Chantelle en Hans leefden nog 

lang en gelukkig. 

 

Peter Busser (30) 
Janina Carmesin (29)
De Duitse Janina woonde nog maar 

een jaar in Nederland, toen ze met 

drie vriendinnen in een huis in de 

Amsterdamse Transvaalbuurt kwam 

wonen. De wijk was niet gezellig, 

maar Janina en haar huisgenoten 

maakten het leuk bij hen thuis. Elke 

avond zaten ze met z’n allen in de 

keuken, zodat je ze vanaf de straat 

kon zien zitten. En Peter was een 

van de voorbijgangers die dat zag. 

Peter woonde met zijn huisgenoot 

naast Janina. Hij moest langs haar 

huis lopen op weg naar de snackbar 

even verderop. ‘Die buurt was erg 

individualistisch, bijna niemand 

van de buren kende elkaar. Maar op 

een gegeven moment kwam ik er- 

achter dat ik een huisgenoot van Ja-

nina kende van het uitgaan.’ Peter 

en zijn huisgenoot nodigden zich-

zelf uit om te eten bij Janina thuis. 

Janina: ‘Voor ze kwamen eten, heb-

ben we het veel over ze gehad. We 

wisten niet zo goed wat we ervan 

moesten vinden dat ze zichzelf zo-

maar hadden uitgenodigd.’  De 

avond van het diner brak aan. Na 

het eten werd het Triviantspel te-

voorschijn gehaald. Peter: ‘Janina 

wist op geen één vraag antwoord. 

De vragen bij Triviant zijn erg ge-

richt op Nederland, en ze woonde 

hier pas een jaar. Maar omdat ze al 

wel accentloos Nederlands sprak, 

hadden we daar geen idee van. Ze 

gaf gewoon op alle vragen ant-

woord, maar haar antwoorden sloe-

gen echt helemaal nergens op. We 

dachten echt dat ze niet goed bij 

haar hoofd was.’ Janina: ‘En ik zei 

tegen mijn huisgenootjes dat Peter 

echt nóóit meer binnen mocht ko-

men. Hij was zo bijdehand geweest, 

echt heel bot.’

Ondanks de wederzijdse beden-

kingen, konden Janina en Peter al 

snel heel goed met elkaar opschie-

ten. Binnen de kortste keren hingen 

ze bijna dagelijks bij elkaar thuis 

rond. Ze logeerden zelfs vaak bij el-

kaar. Janina: ‘Maar al waren we dol 

op elkaar, er gebeurde niets.’ 

Na twee maanden 
treuzelen trok Hans de 
stoute schoenen aan

Al haar vrienden vertelden Janina 

dat ze Peter leuk vond, en hij haar, 

maar beiden bleven ontkennen dat 

er wat broeide. Tot Koninginnedag. 

Peter en Janina gingen voor het eerst 

met z’n tweeën op stap. Janina: ‘We 

hebben eieren gesmeten naar kin-

deren in de Jordaan, haha. Roman-

tisch.’ Er bloeide wat op, en ze gaven 

eindelijk openlijk aan elkaar toe dat 

ze de ander leuk vonden. Maar hun 

omgeving vertelden ze nog niks.

Lang hielden Janina en Peter hun 

liefde stil. Maar hoe graag ze hun 

relatie ook geheim wilden houden, 

op een gegeven moment viel er niet 

veel meer te ontkennen. Janina: 

‘Onze vrienden reageerden niet echt 

geschokt toen we het vertelden. Ze 

wisten het allang.’ En nu, zes jaar la-

ter, zijn Janina en Peter nog steeds 

bij elkaar. p

www.deburendag.nl
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Op sunweb.nl vindt u ons complete aanbod van vakanties.
Prijzen zijn per persoon o.b.v. logies en incl. skipas.

Appartementen Tuxer ***

Appartementen Tuxer is een perfecte 

keuze voor iedereen die houdt van 

de vrijheid van een appartement en 

de gezelligheid van een levendig 

wintersportdorp. De appartementen 

liggen op ongeveer 400 meter van 

het centrum van Gerlos. De oefen-

piste ligt op circa 500 meter van de 

appartementen en de Isskogelbahn (met directe ver-

binding naar de Zillertal Arena) vindt u op ongeveer 

1000 meter van het complex. De skibus stopt op 100 

meter afstand van de appartementen.

Oostenrijk 
Gerlos

Vanaf

239,-

Boek nu uw wintersportvakantie op www.sunweb.nl en ontvang 
20,- EXTRA KORTING! Volg de boekingsstappen en vul bij het 

prijsoverzicht de kortingscode INDEPERS in. Klik daarna op controleer 
actiecode. Uw extra korting wordt direct verwerkt! (zie voorwaarden)

Voorwaarden:
- de korting is alleen geldig op de 

wintersportreizen van Sunweb Vakanties
- de korting is geldig t/m boekdatum 

31 december 2007

- de korting is niet geldig i.c.m. 
aanbiedingen

- de korting is niet geldig op reeds 
gemaakte boekingen

- de korting is niet inwisselbaar tegen 
contant geld en/of waardebonnen

- de korting is niet geldig i.c.m. overige 
promotionele acties

Vanaf

199,-

8-daagse reis eigen vervoer 
Logies, 3-kamerappartement, Type F

Aankomst 15-dec 22-dec 05-jan 26-jan 16-feb 15 mrt
4p 259 589 409 489 639 459
5p 249 519 369 429 559 419
6p 239 479 349 399 509 389
7p 239 439 329 369 469 369

Prijzen per persoon o.b.v. logies en incl. skipas Zillertal (incl. gletsjer) voor 6 dagen. 
Toeslag 7e dag skipas  20,-. Bustoeslag vanaf  80,- 
Meer vertrekdagen en reisduren op www.sunweb.nl CODE: GERLTUXE

KLANTWAARDERING 7,8
incl. Skipas Zillertal3

Res. Aiguille Lodge **** 

Résidence Aiguille Lodge is een 

prachtig appartementencomplex dat 

in traditionele bergstijl is gebouwd 

met veel hout en steen. Op 150 meter 

afstand bevinden zich twee moderne 

stoeltjesliften die u zonder lange 

wachttijden naar boven brengen. 

Eén lift brengt u naar de Pied Moutet, een bosrijk ge-

deelte van Les Deux Alpes en de andere staat in ver-

binding met het grote skigebied. Deze lift is gemakke-

lijk te bereiken via de piste die langs het complex loopt 

en u kunt dus ook terugskiën tot aan de voordeur.

Frankrijk 
Les Deux Alpes

Vanaf

199,-

8-daagse reis eigen vervoer 
Logies, 2-kamerappartement, Type B

Aankomst 08-dec 12-jan 02-feb 23-feb 01-mrt 15-mrt
2p 239 379 599 699 579 499
3p 209 299 459 549 459 389
4p 199 269 389 479 399 339
5p 199 239 349 439 369 309

Prijzen per persoon o.b.v. logies en inclusief skipas Les Deux Alpes voor 6 dagen. 
Toeslag 7e dag skipas  27,50 (bij aankomst tussen 05.01 en 26.01 is de 7e dag skipas 
gratis). Bustoeslag vanaf  80,- 
Meer vertrekdagen en reisduren op www.sunweb.nl CODE: DEALAIGU

incl. Skipas Les Deux Alpes3

KLANTWAARDERING 7,9

HANS VAN AGGELEN EN CHANTELLE POLS

DAGMAR STEEN EN TESSA KRUDDE 



De stad als bron van inspiratie! 
Ook zo moe van het feit dat de Nederlandse binnensteden steeds meer op
elkaar gaan lijken? Lekker shoppen in een nieuwe stad is er tegenwoordig 
bijna niet meer bij. Overal ziet u dezelfde ketens met dezelfde logo’s en 
formules. U wilt geïnspireerd worden, nieuwe winkels ontdekken, maar 
krijgt in elke stad een déjà vu. Dit hoeft niet langer! NLstreets leidt u via 
de website en het magazine naar de straten waar de initiatiefrijke, 
eigenzinnige en exclusieve ondernemers zich hebben verzameld. Straten 
die bruisen van de creativiteit en ondernemerschap!
Impulsieve shoppers niet getreurd. Voor u is er NLstreets Mobile. Hiermee kunt 
u vanaf elke locatie de online gids van NLstreets doorzoeken. Uw personal 
shopping assistent dus! NLstreets heeft een duidelijk ideaal: “Wij ondersteunen 
zelfstandige winkeliers en ondernemers die met een origineel, trendy en 
exclusief productaanbod inspelen op de behoefte aan authenticiteit. NLstreets 
gaat de strijd aan met de oninspirerende ketens en formules en brengt de 
zelfstandige ondernemer en de consument weer tot elkaar”.

Bent u ook klaar om weer eens geïnspireerd te worden, van de gebaande paden 
af te wijken en écht leuk te shoppen? Kijk dan op www.nlstreets.nl!

De Cornelis Schuyt: 
gezellig geld uitgeven

Sfeer straat bruisend, vernieu-
wend, uniek, verrassend 

Bezoekers niet alledaags of voor-
spelbaar, houden van kunst en cultuur 

Leeftijd straat ongeveer 87

Bekende Nederlanders Theo 
Maassen, Frans Bauer, voetballers PSV

Meest opvallende product
Eigen gemaakte keramiek

Terrassen 15

Auto middeklasse auto’s en veel 
grote auto’s van Chinese ondernemers  

Sfeer straat dorpsachtig 

Bezoekers van buurtjes tot nou-
veau riche

Leeftijd straat 109

Bekende Nederlanders Bram 
Moskovitch, Barry Hay, Conny van 
Breukhoven  

Meest opvallende product
bloem kunstwerken van Menno Kroon

Terrassen 6

Auto Porsche, Ferrari  

De Bergen
Eindhoven

C. Schuytstraat
Amsterdam

Ondernemer aan het woord…
QP Exclusieve Horloges, eigenaar Stephen van Helvoort Na het overdrukke centrum van 

Amsterdam voelt Oud-Zuid als een 
opluchting. Of men het nou wil of 
niet, Oud-Zuid voelt anders, rijker 
om precies te zijn. Feitelijk is dat 
ook zo, dit is de thuishaven van 
veel vermogende Amsterdammers. 
De straten zijn mooi, parmantige 
huizen sieren het zicht, dure auto’s 
rijden door de straten, op terrassen 
zitten mannen in Roger-pak en 
goedgeklede vrouwen met Gucci-
zonnebrillen die bijna het hoofd 
bedekken. In dit gebied staat 
vooral de PC-Hooftstraat bekend 
als een dure straat, het winkelwal-
halla voor the rich and famous. De 
Cornelis Schuytstraat wordt steeds 
vaker met de PC vergeleken. Onder-
nemers in de Schuyt fronzen bij 
het horen van die vergelijking hun 
wenkbrauwen. Zij vinden dat hun 
straat veel meer karakter heeft. 

Het moet worden toegegeven; de 
Cornelis Schuytstraat doet al op 
het eerste gezicht heel eigen aan. 

Ze is breed en niet al te lang. Rijen 
met prachtige groene bomen staan 
bijna dansend langs beide kanten. 
Het is liefl ijk te noemen. Tussen de 
winkels staan knusse terrasjes, 
waar mensen genieten in de zon. 
Luxe madammen struinen de 
straat af en gaan hier en daar naar 
binnen, als ze al niet stoppen om 
even een praatje te maken. Aan 
het einde van de straat ligt een 
schattig pleintje. Op bankjes han-
gen zakenmannen die onder het 
genot van een sigaar praten over 
de beste verkooptechnieken. De 
doordringende geur van tabak ver-
spreidt zich met de wind. De gevels 
van de winkels schreeuwen geen 
grote merknamen uit, maar heb-
ben eigen karakteristieke titels, 
zoals kledingzaken Ellebelle en 
Bits & Pieces. Tussendoor vind je 
ook een bloemenwinkel, een biolo-
gische eetwinkel en slager. Dat is 
nou precies waarmee deze straat 
zich onderscheidt, meent een van 
de enthousiaste winkeliers Hans 

Korse, eigenaar van brillenwinkel 
Bril. “Het is net een dorpsstraatje. 
Hier zitten allemaal kleine speci-
alisten, zelfstandig ondernemers 
en geen monobrand- stores zoals 
Gucci en Hugo Boss. Iedereen kent 
elkaar.” Stephen van Helvoort, 
eigenaar van QP Exclusieve horlo-
ges: “Ik heb altijd het gevoel alsof 
ik in een dorpstraatje in Frankrijk 
loop. Het is hier gemoedelijk, 
behalve winkelstraat ook een ont-
moetingsplek voor buurtbewoners. 
Je vindt in deze straat nog veel 
aparte boetiekjes, dat is zo leuk.”  

De ziel van de succesvolle Cornelis 
Schuyt wordt gevormd door kwa-
litatief hoge, maar eigen winkels. 
Grote modehuizen ruiken dit suc-
ces, en dus ligt het gevaar op de 
loer dat zij hun intrede doen in te 
dure panden voor zelfstandig 
ondernemers. Dan zal de Schuyt 
haar karakter verliezen. Korse is 
daar niet bang voor, hij denkt dat 
deze straat de kracht van de kleine 
zelfstandigen kan behouden. “Het 
is gewoon een hip en geil straatje.” 
Ook Van Helvoort ziet geen pro-
blemen in de nabije toekomst. 
“Het blijft Amsterdam, zo snel zal 
het niet gaan.” En laten we dat 
hopen, want het mag gezegd wor-
den: De ziel van de Cornelis 
Schuytstraat is op geen andere 
plek in Amsterdam te voelen.  

Geschreven door Myrthe van der Wolf.

Alkmaar
Hekelstraat
Fnidsen
Ritsevoort

Amsterdam
Cornelis Schuytstraat
De 9 Straatjes
Haarlemmerdijk
Haarlemmerstraat
Utrechtsestraat

Breda
Veemarktstraat

Den Bosch
Verwersstraat

Den Haag
Denneweg
Prinsestraat

Eindhoven
Kleine Berg
Bergstraat

Groningen
Folkingestraat

Haarlem
Gierstraat
Warmoesstraat
Kleine Houtstraat

Leiden
Botermarkt
Nieuwe Rijn
Burgsteeg-
Nieuwstraat

Leeuwarden
Sint Jacobsstraat 

Maastricht
Rechtstraat
Hoogbrugstraat

Rotterdam
Nieuwe Binnenweg
Witte de Withstraat
Van Oldenbarneveltstr.

Utrecht
Lijnmarkt
Schoutenstraat

Venlo
Jodenstraat

NLbeach
Zandvoort aan Zee

U vindt ons in…
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t Ja, ik wil een jaarabonnement op NLstreets.nl magazine.

4 nummers voor 12,-.

Mijn gegevens zijn:

Naam ............................................................................................................................

Adres .............................................................................................................................

Postcode en Plaats ..................................................................................................

Telefoon ................................................. Geboortedatum .......................................

E-mail ...........................................................................................................................

Ik machtig NLstreets om 12,- af te schrijven 
van mijn bank- of girorekeningnummer:

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

t.n.v. ...................................................................................

Datum ...............................................................................

Handtekening

Opzeggen kan schriftelijk 1 maand voor het verstrijken van de abon-
nementsperiode. Dit abonnement is geldig voor mensen die woonach-
tig zijn in Nederland. Adres: NLstreets, Antwoordnummer 39070, 
1090 VB  Amsterdam - Postzegel niet nodig.

Vroeger was het een echt dorpsstraatje, met een bakker, slager 

en groenteboer: De Amsterdamse Cornelis Schuytstraat. Kinde-

ren speelden op de pleintjes en ouders deden er hun boodschap-

pen. Maar tijden veranderen, en de Cornelis Schuyt dus ook. 

Tegenwoordig is ze bekend als een van de plekken waar de beter-

gestelden shoppen. De vergelijking met de PC-Hooftstraat is hei-

ligschennis. De ‘Schuyt’ is volgens ondernemers speciaal, een 

dorp gebleven.

Wil jij NLstreets op 
de kaart zetten in je 
eigen stad?
NLstreets zoekt full time en 
part time salesmedewerkers!

Kijk voor meer informatie op
www.nlstreets.nl/vacatures/

“QP betekent Quantième Perpétuel: eeuwig-

durende kalender. Sinds 2004 zit mijn winkel 

hier, op het hoekje van de Willemsparkweg 

en de Cornelis Schuytstraat. Daarvoor za-

ten we 28 jaar op de Rozengracht, maar dat 

is een soort snelweg richting de stad met 

vooral veel lawaai. 

Op zoek naar een nieuw pand kwam ik eigen-

lijk toevallig hier terecht. Dit is een prach-

tige locatie, ik wil er dan ook niet meer weg. 

Het is hier gezellig en gemoedelijk. Iedereen 

kent elkaar, mensen praten met elkaar op 

straat. 

Oud-Zuid is sowieso een hele prettige buurt. 

Het is er rustig, je kunt er fijn wonen en 

wandelen. Ik merk dat mensen nu ook bij 

me naar binnenlopen omdat ze hier gezellig 

aan het winkelen zijn. Eerder had ik vooral 

klanten die gericht naar mijn zaak kwamen. 

Ik heb klanten in alle soorten en maten. Ik 

zie veel buurtbewoners, maar voor de rest 

komen mijn klanten uit heel Nederland. 

Daaronder bevinden zich natuurlijk horlo-

geliefhebbers, want daarin ben ik gespeci-

aliseerd. Maar daarnaast ben ik de enige in 

Nederland die Van der Gang-horloges ver-

koopt. En ik ben gespecialiseerd in horloge-

opwindboxen. In sommige zaken kun je die 

wel vinden, maar dan hebben ze er meestal 

eentje staan. Ik heb hier een hele verzame-

ling, waaronder hele speciale. Zo staat er 

een die met de hand is gemaakt door een 

Italiaan, die daar drie maanden over heeft 

gedaan. Hij is dan ook tot in de puntjes af-

gewerkt, echt een pronkstuk.” 

Volgende week:

De Bergen in 
Eindhoven

VS

“Het is hier 
gezellig en gemoedelijk.”
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Kosten Koper  Utrecht                                      Als een huis volgens de makelaar 
veel ‘originele details’ bevat, weet je het als koper: werk 
aan de winkel! Zo ook aan de Utrechtse Herenweg.

FOTO: MALOU VAN BREEVOORT

Zijn

H
et is nog maar enkele 

jaren geleden dat de 

normale burger liever 

niet gezien wilde 

worden in de Utrecht-

se wijk Pijlsweerd. De 

wijk, die tegen het centrum aanligt, 

had te kampen met een overdaad 

aan autokraken, verslaafdenoverlast 

en woninginbraken. Dat was niet 

alleen de bewoners van de wijk, 

maar ook de gemeente een doorn in 

het oog. Hier moest iets aan gedaan 

worden. En dat gebeurde.

Het stadsdeel werd onderworpen 

aan een grondige renovatie. Het re-

sulteerde in een metamorfose. Een 

van de straten die behoorlijk werd 

aangepakt, was de Herenweg. Niet 

alleen werden de huizen gereno-

veerd, ook de straat zelf moest mooi 

worden. Er werden plantenbakken 

neergezet op alle hoekpunten en de 

weg werd opnieuw bestraat. Ook 

Het huis van je oma

Pamela Wilhelmus
Op de vliering staat 
een pan naast een 
enorme lekkagevlek

kwam er een sportschool in de 

straat, een Albert Heijn om de hoek, 

en de buurt knapte zienderogen op. 

Eindelijk kreeg de Weerdsluis, waar 

de Vecht Utrecht binnenstroomt en 

waar Herenweg op uitkomt, de luis-

ter die zij verdient, want sinds en-

kele jaren zit de hele buurt in de 

zomer aan het water te genieten van 

een ijsje of een glaasje wijn, op de 

trappen naast de sluis, terwijl de 

pleziervaart langzaam voorbijvaart.

Maar op de Herenweg staat nog 

één huis dat de renovatiedans is 

ontsprongen. Op nummer 89, een 

pand van zo’n honderdveertig vier-

kante meter, met drie woonlagen en 

een tuin, moet werkelijk alles opge-

knapt worden. Bij binnenkomst valt 

het direct op. De oudroze muren, 

matglazen ruitjes in de deuren en 

motieftegeltjes her en der tegen de 

wanden doen je denken aan het 

huis van je oma. De pan die op de 

vliering van de zolder staat, naast 

een enorme lekkagevlek, laat geen 

twijfel over de kwaliteit van het dak, 

en de badkamer van twee vierkante 

CORNÉ VAN DER STELT

meter kan onmogelijk zo blijven in 

een huis van deze omvang. Alleen 

de tuin, de grond betegeld, plantje 

tegen de muur, kan ermee door. Wie 

niet van klussen houdt, bespare zich 

de moeite om een kijkje te gaan ne-

men in dit huis. Maar voor wie twee 

rechterhanden heeft, is Herenweg 

89 een droompand. Alles moet ver-

vangen, dus je kunt er ook van ma-

ken wat je wilt. En een stom toeval: 

laat de Gamma nou net op vijftig 

meter van het huis zitten. Daarbij 

komt de mogelijkheid om het per-

ceel te splitsen in twee woningen. 

Voor twee bevriende kopers die sa-

men, maar toch apart willen wonen 

een buitenkans. En als je bedenkt 

dat de gemeente plannen aan het 

ontwikkelen is om van het bedrij-

venterrein waar momenteel nog 

diezelfde Gamma zit binnen enkele 

jaren een luxe woonwijk te maken, 

is dit huis een ultiem investerings-

pand. Bob de Bouwer, sla je slag! p

Herenweg 89, Utrecht. Vraagprijs €325.000,-

33

Na het succesvolle Holland’s Next 
Top Model is het de beurt aan de 

honden in Nederland om zich 

van hun beste kant te laten zien. 

Beneful presenteert nu namelijk 

Holland’s Next Dog Model. Je kunt 

je knappe viervoeter tot 4 okto-

ber 2007 aanmelden voor de 

voorrondes via www.nextdog-

model.nl. De fi nalisten worden 

op dierendag (4 oktober) be-

kendgemaakt. 21 oktober is de 

fi nale op Landgoed Beukenrode 

in Doorn. 

(Beeld: Dogs department)

Aan de Sloterkade in Amsterdam 

is vanaf deze maand de eerste 

Imps&Elfs Store ter wereld te 

vinden. Of zoals het merk zelf 

zegt: de Imps&Elfs Story, omdat 

elke collectie haar eigen verhaal 

vertelt. De locatie is een voorma-

lige garage, lekker stoer en dus 

helemaal passend bij Imps&Elfs! 

Naast kinderkleding worden er 

ook accessoires en speelgoed 

verkocht. www.thekidsdaily.nl 

geeft tien shirtjes weg met baby’s 

eigen naam erop.

Imps&Elfs

Knappe honden

Fabeltjeskrant

De Fabeltjeskrant is terug! Naast 

het opnieuw uitzenden van alle 

afl everingen op Z@ppelin komen 

er ook dvd-boxen, verzamel cd’s, 

voorleesboekjes en een familie-

musical. De Fabeltjeskrant Musical 
gaat op 30 september in 

première in het Theater aan de 

Parade in Den Bosch. www.the-

kidsdaily.nl geeft een levensgrote 

pluchen Meneer de Uil weg én 

vijf setjes van de zeven Fabeltjes-

krant handpoppen. (beeld: Roy 

Beusker)

  www.thekidsdaily.nl

Zelfmoord
Mijn vader heeft na een zwaar en moei-
lijk leven zelfmoord gepleegd in zijn 
huis. Nu ik bezig ben zijn huis te verko-
pen, vraag ik me af of ik potentiële ko-
pers moet inlichten over dit nare feit. 

Potentiële kopers hebben recht op 

degelijke informatie over zaken die 

hun belangen kunnen schaden. Met 

‘degelijk’ bedoel ik: gebaseerd op 

gezond verstand en wetenschap. U 

moet dus wel vertellen over die klei-

ne scheur in een van de steunbal-

ken, maar u hoeft niet te vertellen 

dat de vorige bewoner zwarte magie 

deed op zolder, geesten opriep in de 

woonkamer of zichzelf heeft ver-

dronken in de badkuip. Vertelt u 

niets over uw vader, dan wordt er, 

wanneer de wind een paar keer hui-

lend door een tochtgat giert, een 

rubberen plakstrip bij de Gamma 

gehaald. Vertelt u het wel, dan is dit 

geluid voor sommigen  de geest van 

de overledene die geen rust vindt en 

wordt er voor duizenden euro’s een 

‘expert’ van de andere wereld inge-

huurd. Niets zeggen dus. 

Gesteriliseerd
Een patiënt van mij barstte onlangs in 
tranen uit toen ik haar vertelde dat ze 
zwanger was. Haar zwangerschap was 
het gevolg van een korte affaire. Dat 
wist ze zeker want haar echtgenoot is 
al jaren geleden gesteriliseerd. Abortus 
was voor haar geen optie en ze smeek-

te mij haar geheim verborgen te hou-
den. Om haar huwelijk te redden heb 
ik tegen haar echtgenoot gezegd dat de 
sterilisatie bij hem kennelijk niet goed 
is verricht. Heb ik hier verstandig aan 
gedaan?

Helaas niet. De kans is groot dat 

manlief op hoge poten naar de chi-

rurg gaat die hem heeft gesterili-

seerd en schadevergoeding eist 

voor de veronderstelde medische 

misser en de gevolgen daarvan. Als 

de arts hem onderzoekt en hem 

verzekert dat hij wel degelijk geste-

riliseerd is, zal hij vermoedelijk 

niet al te blij weer in zijn auto 

springen en spoorslags naar huis 

rijden. Als hij onderweg nog even 

een tussenstop bij u maakt, zal hij, 

zo vrees ik, niet netjes in de wacht-

kamer gaan zitten. Maar ook al zou 

manlief jullie leugen slikken en  

niets ondernemen, dan zijn er nog 

genoeg andere problemen. Mag het 

kind niet weten wie zijn echte va-

der is? Heeft de echtgenoot niet het 

recht op eerlijke informatie over 

het kind dat hij moet opvoeden? 

Mocht u de volgende keer weer met 

zo’n voorval geconfronteerd wor-

den, houdt u dan aan de medische 

beroepscode: verstrek geen infor-

matie van uw patiënt aan derden, 

zelfs niet aan de echtgenoot! 

Gewetensvragen Valse informatie

Alexander 
von Schmid
Alexander von Schmid (43) 
schrijft regelmatig over ethische 
onderwerpen in dagbladen. 

Worstelt u ook met ethische 
kwesties? Mail ze naar 
gewetensvragen@depers.nl
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www.pirelli.nl

P Zero the Hero. Unieke technologie 
voor unieke prestaties.
De P Zero koppelt sportiviteit aan nog meer comfort en 
duurzaamheid. De band opwarmen hoeft niet… De nieuwe 
P Zero geeft zelfs bij lage temperaturen instant grip. De nieuwe 
P Zero van Pirelli. Nu al een legende. En de favoriete lage 
profi elband van de meest prestigieuze wagens wereldwijd.

Boeken die blijven
Mooie woorden en verhalen: de boeken van 
nieuwe uitgeverij Bright Lights zijn een tegengif voor 
bombast en zwart-wit denken. Victoria van Knut Hamsun 
is de eerste uitgave in de reeks.

M
ijn tienerjaren zijn zo goed als ver-

dwenen uit mijn herinnering. 

Schoolfoto’s zeggen me niets, namen 

van klasgenoten ben ik vergeten. Zo 

versluierd als die jaren lijken, zo 

scherp is mijn beeld van de eerste 

kennismaking met mooie boeken. Een blokuur Latijn 

op vrijdagmorgen, begin jaren negentig. Met glinste-

rende ogen ontmoet ik de essays en brieven van Seneca. 

Een voorbeeld: in de vloeiende vertaling van Richard 

Mott Gommere: ‘Putting things off is the biggest was-
te of life: it snatches away each day as it comes, and 
denies us the present by promising the future. The 
greatest obstacle to living is expectancy, which hangs 
upon tomorrow, and loses today. You are arranging 
what lies in Fortune’s control, and abandoning what 
lies in yours. What are you looking at? To what goal 
are you straining? The whole future lies in uncertain-
ty: live immediately.’

Vijftien jaar later, zomer 2007. Union Square, Man-

hattan. Ik zit op een nog stil terras, vroeg in de ochtend, 

met op tafel links een boek van Studs Terkel, een Ame-

rikaanse journalist, rechts een stapel kranten en maga-

zines. Bladerend door de kranten trekt af en toe een kop 

me een artikel in. De wereld gepolariseerd, ook hier, 

kwaadaardige verkiezingsretoriek, nu al.

Dan Studs Terkel. Een recent boek, Hope Dies Last. Ter-

kel, in de negentig, is bekend van een decennialang lo-

pend wekelijks radioprogramma in Chicago en een 

column in de Chicago Sunday Times. Een oral historian, zo 

noemt hij zichzelf. Het boek is een bundel korte inter-

views. Hopes and dreams, in werk en gezin, van de door-

snee Amerikaan. Portret na portret lees ik over lieve 

mensen, goedbedoelend, als ze wat ouder zijn soms bit-

ter, of gelaten, vrijuit pratend over dwaalsporen, dromen, 

en hun zoektocht naar betekenis. Ik vind het mooi.

Passage
Elke lezer staat wel eens voor een boekenkast op zoek 

naar die ene passage die indruk heeft gemaakt. Ik sla 

een boek open, Brodsky. Een oud bonnetje markeert de 

gewenste passage:

‘The longer you stay sceptical, doubtful, intellectu-
ally uncomfortable, the better it is for you. Try not to 
set too much store by politicians - not so much be-
cause they are dumb or dishonest, which is more often 
than not the case, but because of the size of their job, 
which is too big even for the best among them - , by 
this or that political party, doctrine, system, or a blue-
print thereof. All they or those can do, at best, is to 
diminish a social evil, not eradicate it.’

 Ook bij Erich Fromm, de Duit-

se psychoanalist en humanist, 

weet ik nog precies waar en wan-

neer ik met zijn werk kennis-

maakte. Het veranderde blijvend 

mijn beeld van de moderne sa-

menleving.

‘In de loop van de historische 

ontwikkeling verkregen Luthers 

leringen een nog veel verder 

strekkend gevolg. Want toen 

het menselijk gevoel voor 

waardigheid en eigenwaarde 

eenmaal verloren was gegaan, 

toen ontviel psychologisch 

ook de bodem aan het voor 

het middeleeuws denken 

meest kenmerkende besef, 

namelijk dat de mens zelf, 

zijn zielenheil en zijn gees-

telijke waarden het doel van 

dit leven zijn. Deze mens 

werd bereid een rol te aan-

vaarden waarin zijn leven 

een middel werd tot doe-

len buiten hemzelf, zoals 

economische productivi-

teit of het vergaren van 

kapitaal.’

Met elk boek dat je 

leest groeit de verzameling 

fel glinsterende passages, die tezamen in je hoofd rond-

jes draaien, om eens in de zoveel tijd naar voren te ko-

men. Mooie woorden als antidota voor bombastische 

kranten, gemakzuchtige columnisten die de wereld 

zwart-wit schetsen, Bin Laden, Irak, integratiedebatten.

Bright Lights
Victoria van Knut Hamsun is het eerste boek van de nieu-

we uitgeverij Bright Lights. Bright Lights is onderdeel van 

Mountain Media B.V., uitgever van Dagblad De Pers en 

geboren uit eenzelfde ambitie. Die is om mooie boeken, 

waaronder de eerder aangehaalde, aan een groot publiek 

te presenteren. De gedachte erachter is dat veel goede boe-

ken een beperkt publiek bereiken, puur en alleen omdat 

ze onvoldoende bekend zijn. Een Bright Lights boek is 

tijdloos. Geschreven door een geboren verhalenverteller. 

Een brug tussen toen en nu, tussen hier en daar.

Een van mijn vroegste ervaringen met zulk tijdreizen 

door fi ctie was met de Rus Lermontov. In 1840 ver-

scheen de eerste Russische psychologische roman, Een 
Held van Onze Tijd. Een buitengewoon intrigerende no-

velle in vijf delen over de cynisch misleidende Pecho-

rin. Lermontov stierf jong. Zijn werk bleef beperkt tot 

die ene roman, en een handvol mooie gedichten, maar 

heeft niets aan kracht verloren.

‘Ik voel me verveeld en neerslachtig, en niemand die mij
De hand reikt in ’t uur van mijn lijden…

Verlangen!.. Vergeefs en voor eeuwig, wat win je erbij?
De mooiste, de heerlijkste jaren verglijden!

 Beminnen… maar wie dan?...Voor even – daar heb 
je niets aan,

En niemand kan eeuwig beminnen.
Je kijkt in jezelf en je vindt van je hele bestaan,

Van vreugde en smarten geen spoor meer daarbinnen.

En hartstochten? – vroeger of later vermindert de pijn;
Door ’t woord van de rede verdreven;

Je denkt als je koel om je heen ziet, zou dit het nu zijn,
Hoe dwaas en hoe leeg, wat een klucht is het leven…’

Herkenning
Een andere schrijver die we met trots via Bright Lights 

zullen herintroduceren, is Laurence Sterne. Sterne 

schreef in 1768 het meesterlijke en verbijsterend voor-

uitstrevende Sentimental Journey. ‘To teach us to love the 

world and our fellow creatures better.’ (‘Om ons te leren 

de wereld en onze medecreaturen beter lief te hebben.’) 

Alter ego Mr. Yorick, op reis in Frankrijk, is ook voor de 

moderne lezer een schok van herkenning. Een roman 

zonder plot, over mensen, ontmoetingen, en vooral 

schijnbaar willekeurige nonsens. In de woorden van 

Virginia Woolf:

‘The jerky, disconnected sentences are as rapid and 
it would seem as little under control as the phrases 

that fall from the lips of a brilliant 
talker. The very punctuati-
on is hat of speech, not 
writing. The order of the 
ideas, their suddenness and 
irrelevancy, is no more true 
to life than to iterature. The-
re is a privacy in this inter-
course. The usual ceremonies 
and conventions which keep 
reader and witer at arm’s 
length disappear.We are as 
close to life as we can be.’

Victoria
Boeken die dat effect hebben, 

die nog altijd fel branden, wil 

Bright Lights uitgeven. Met deze 

ruime omweg komen we bij Knut 

Hamsun. Hamsun werd in 1859 

geboren in een arm gezin te Noor-

wegen. Zware arbeid en omzwer-

vingen in Amerika vertraagden 

zijn schrijfambities tot de beslis-

sende doorbraak met Honger in 

1890. Hamsun schreef tussen 1890 

en 1898 nog drie meesterwerken: 

Pan, Mysteriën, en het eerste boek in 

de Bright Lights reeks, Victoria.

Hamsun, voor de oorlog wereld-

wijd een gevierd schrijver, ontving in 1920 de Nobel-

prijs, maar ging aan het eind van zijn leven 

onverklaarbaar de fout in en sympathiseerde openlijk 

met de nazi’s tijdens de bezetting van Noorwegen. 

Noorwegen heeft Hamsun nooit vergeven, maar zijn li-

teraire faam is onaangetast.

Hamsun heeft grote invloed gehad op de literatuur 

van de twintigste eeuw. Zonder de Noor was er geen 

Hemingway geweest. Isaac Bashevis Singer was een 

groot bewonderaar. Henry Miller en Stefan Zweig ook.

Victoria is oppervlakkig beschouwd een simpel ver-

haal over een onmogelijke liefde. Johannes, van een-

voudige komaf, Victoria, dochter van de kasteelheer. 

Schuldgevoelens, verwachting, gevolgd door succes, en 

dan weer teleurstelling. Maar de eenvoud is schijn. Vic-

toria is veel meer dan een liefdesverhaal. Een wonder-

schoon boek over scheppende kracht als resultaat van 

onvervulde belofte. p

Victoria is vanaf woensdag 26 september te verkrijgen bij 
alle fi lialen van Selexyz. Met ingang van 2008 verschijnen 
twintig boeken per jaar van Bright Lights. In het najaar van 
2007 zullen nog twee delen verschijnen, van Hrabal en Ler-
montov. Bright Lights wil, met de lezers, mooie boeken vie-
ren. Reacties, en suggesties voor de selectie van volgend jaar 
worden zeer gewaardeerd. Neem contact op per mail, via 
cornelis@brightlights.nl.   

Cornelis van den Berg

NIEUWE UITGEVERIJ  

Uitgeverij
Bright 
Lights 
wil, met 
de lezers, 
mooie 
boeken 
vieren
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Water is te gek
PADDOPEOPLE

Paddogebruikers. Ze springen 

van bruggen, uit hotelramen 

en rijden kampeerders van hun 

sokken. Of ze besmeuren de 

muren van hun hotelkamer met 

poep. Althans, dat beeld heeft 

de gemiddelde krantenlezer van 

de gevolgen van overmatige 

paddoconsumptie. Gelukkig 

melden zich aan de balie van 

de smartshop vooral ‘normale’ 

spacekezen. Die ervaren tijdens 

hun trip juist leuke dingen: 

‘Houten vloeren zijn fascinerend; 

die ademen. En het haar op je 

arm, ook heel bijzonder.’ 

FOTO’S: CHRISTIAAN KROP  TEKST: MYRTHE HILKENS

‘Zelf heb ik niet de behoefte om paddo’s ritueel te gebruiken, 
met rare muziekjes op zoek naar inzicht. Ik doe het één of 
twee keer per jaar, gewoon om een leuke avond te hebben. 
Soms thuis, maar het liefst buiten. Aan zee, in de duinen, dat 
vind ik het leukst. Ik krijg ongelofelijke lachkicks, zie kleuren 
en patronen en één keer voelde het alsof ik reuzenstappen 
nam. Dat was lekker.’ 

‘Alle soorten hallucinerende paddenstoelen heb ik geprobeerd, 
van extreem sterke Hawaiiaanse, tot veel lichtere Mexicaanse. 
Die laatste vind ik het leukst, die brengen je in een hele vrolijke 
trip. Vooral kleuren worden intens. Dat is lekker, in tegenstelling 
tot heftige hallucinaties, daar moet ik niks van hebben. Ik eet 
ze rauw. Het lukt me om ze weg te kauwen, maar op het menu 
van een restaurant hoeven ze wat mij betreft niet te komen.’ 

‘Persoonlijk filosofeer ik graag onder invloed. Elke drie 
maanden gebruik ik paddo’s, of liever truffels. Die groeien net 
als de gewone truffel ondergronds. Ik verwerk ze in een omelet 
of trek er thee van. Als het eenmaal inslaat, ontdek je dat het 
leven uit lagen bestaat, net als water. Water telt verschillende 
verdiepingen. Onder het oppervlak zie je de kelder. En licht, 
licht dat op water valt is magisch. Water is te gek.’

‘De een ziet tieten uit de muur, ik ervaar het subtieler. Houten 
vloeren zijn fascinerend tijdens een trip. Die ademen. En het 
haar op je arm, ook heel bijzonder. Sinds mijn vijftiende heb 
ik een keer of tien paddo’s gebruikt. Ik vind het niet eng, als je 
maar niet alles door elkaar gebruikt. Mijn vader deed het al. 
Ik heb jong geleerd hoe ermee om te gaan. Toeristen maken er 
vaak een potje van. Die jassen alles tegelijk naar binnen.’

‘Ik gebruik nooit meer paddo’s in een openbare ruimte, dat 
durf ik niet. Het is mysterieus en heilig spul. Ze veroorzaken 
een nieuwe dimensie, waar mensen bang voor zijn. Ik ook. 
Paddenstoelen leiden naar de waarheid. Niet voor niets 
gebruikten hogepriesters ze vroeger. Wie inzicht zoekt, zal het 
met deze jongens vinden. Ik nam altijd de sterkste, de 
Hawaiiaanse. Als ik iets doe, dan goed. Maar nu ben ik klaar.’ 

Bas van Dam 34 jaar
Amsterdam

Philipp Stummer 30 jaar
Groningen / Oostenrijk

Joël van den Hurk 24 jaar
Amsterdam

Kim de Rooij 23 jaar
Leiden

Endrew 49 jaar 
Amsterdam / Polen

Het interieur van het dubbele grachten-
pand aan de Keizersgracht 672 is door 
de eeuwen heen bewaard gebleven. Bij 
de tentoonstelling Stoelen op Stand 
zijn zitmeubels uit de periode 1650-
1900 te bewonderen. Bijzondere aan-
dacht is er ook voor de bekleding. Vaak 
een prachtig voorbeeld van antiek vak-
manschap en een bron van inspiratie 
voor hedendaagse ontwerpers.

Zelf zoeken

Al dansend meehelpen aan een betere 
wereld op het Earthdance event. Op 
350 locaties verdeeld over 60 verschil-
lende landen komen bijna een half 
miljoen mensen samen voor dit 
enorme muziekfestival voor wereld-
vrede. Hoogtepunt is de ‘Prayer For 
Peace’ die gelijktijdig zal klinken van 
Buenos Aires tot Sydney en van 
Kaapstad tot Reykjavik.

www.deuitgaansagenda.com  
www.nl10.nl / www.nl20.nl   
www.nl30.nl / www.nl70.nl  
www.good2b.nl  
www.djguide.nl  
www.uitburo.nl  
www.iens.nl  
www.uitagenda.nl  
www.museumserver.nl  
www.kroegenweb.nl  
www.uit-kalender.nl  
www.aub.nl   

Wie aan Rotterdam denkt, denkt aan 
de haven, Feyenoord én de skyline. De 
laatste staat dit jaar centraal bij het 
eerste wolkenkrabberweekend, een 
stadsfeest in het kader van Rotterdam 
2007 City of Architecture. Donderdag 
tot en met zaterdag gooien hoge 
gebouwen deuren en ramen open en 
is er een gevarieerd programma vol 
entertainment, kunst, cultuur en sport.

Stoelen op Stand
t/m 14 januari 2008
Museum Van Loon, 
Amsterdam € 6
www.museumvanloon.nl

Earthdance 2007
15-16 september
Arnhem, Eindhoven, Den Bosch, Koog 
a/d Zaan, Dagkaart  € 7,50-15
www.earthdance.org

Wolkenkrabberweekend
20-22 september
diverse locaties in Rotterdam
grotendeels gratis
www.wolkenkrabberweekend.nl

Agenda: waar kunnen we nog meer heen?
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The Netherlands | Belgium | Germany | Spain | USA | www.yer.com

Informatie

Bel de consultant op het nummer 
van de vestiging (’s avonds en in 

het weekend op het mobiele num-
mer) of kijk op www.yer.nl 

bij nieuwe vacatures. 

Reageren

Mail uw cv en motivatie naar het 
e-mailadres van de vestiging van 

de consultant of reageer via 
www.yer.nl

Vestigingen

amsterdam@yer.nl  020 - 697 50 11
arnhem@yer.nl  026 - 353 91 30
breda@yer.nl  076 - 799 98 00

denhaag@yer.nl  070 - 799 03 00
eindhoven@yer.nl  040 - 246 86 68
heerenveen@yer.nl  0513 - 79 90 10
maastricht@yer.nl  043 - 750 17 10
rotterdam@yer.nl  010 - 798 01 00

 zwolle@yer.nl  038 - 457 21 00

YER biedt 

Young Executive Recruitment
Project Recruitment

Excellerate
Campus Recruitment
Temporary Staffi ng

Interim Management
Assessment & Development

Your last stop before the top

HEAD OF ACCOUNTING & CONTROL
Uitstekende arbeidsvoorwaarden - Amsterdam

Svenska Handelsbanken, een sterk groeiende, internationale bank, behoort met  bijna 600 vesti gingen 
in 14 landen tot de grootste banken van Noord-Europa. Het  succes van de bank komt mede door 
de sterke focus op klanttevredenheid en  decentralisatie; de branche is de bank. Haar krachtige visie 
leidt tot een hoge winstgevendheid. Na de succesvolle start en sterke groei in Nederland is de nieuwe 
functie van Head of Accounting & Control ontstaan. Deze zet de afdeling op; wordt  verantwoordelijk 
voor alle procedures en processen en zorgt er voor dat deze volgens de  richtlijnen  verlopen. Organi-
seert, coördineert en superviseert de relevante accounting  informatie. Ontwikkelt, implementeert 
en onderhoudt het rapportage systeem. Is  verantwoordelijk voor de  rapportages aan het Zweedse 
hoofdkantoor, de  branches en  autoriteiten. Woont internationale seminars van Handelsbanken bij. 
Blijft op de hoogte van  ontwikkelingen binnen het vakgebied mede door cursussen en  trainingen. 
 Kandidaat is  academisch opgeleid en heeft minimaal 7 jaar relevante fi nanciële  werkervaring.  Kennis 
van  bancaire bedrijfsprocessen en accounting systemen is een pre. Is  analytisch sterk. Is fl exibel en 

ondernemend. Communiceert uitstekend, ook in Engels.
Consultant (Amsterdam): Annelies Pruik, mobiel 06 - 11 00 46 55

SALES REPRESENTATIVES/
TRADE MARKETERS (STARTERS)
Uitstekende arbeidsvoorwaarden + auto - Nederland

JT International Company Netherlands B.V. is onderdeel van JT International (JTI), een dochter-
onderneming van Japan Tobacco Inc.; de op twee na grootste  internationale tabaksfabrikant ter 
 wereld. JTI opereert met circa 23.000 medewerkers in meer dan 120 landen en is in Nederland  bekend 
door een aantal zeer krachtige A-merken zoals Camel, Winston en Benson & Hedges. JTI is een 
 dynamische en  toonaangevende  organisatie welke zich kenmerkt door een  collegiale werksfeer waarin 
 zelfstandigheid en aanpakken kernwoorden zijn. De sigaretten markt is zeer competitief,  dynamisch 
en veeleisend. Met een sterke en professionele  organisatie  achter je, is dit een mooie carrièrekans voor 
talentvolle, jonge relatiemanagers met persoonlijke  groeiambities. Er is veel aandacht voor coaching 
en persoonlijke  ontwikkeling. In je eigen  rayon ben je verantwoordelijk voor het adviseren en het ver-
kopen van programma’s op het  gebied van distributie en de positie van de verschillende JTI  producten 
bij  klanten in het tabaks, benzine en supermarktkanaal. Je hebt een HBO-opleiding afgerond en 
je bent een starter op de arbeidsmarkt. Je bent proactief, gestructureerd en  communicatief sterk.

Consultant Campus Recruitment (Amsterdam): Wiebe Baerends, mobiel 06 - 51 99 56 77

EUROPEAN TREASURY MANAGER
Excellent package - Botlek Rotterdam

CYTEC Industries Inc. is a world wide chemical company with annual turnover of almost $3 billion, 
employs 7,500 people, and is a large manufacturer of  specialized chemicals and  materials. These 
products are applied in various industries such as the paints and inks  industry, mining and oil explo-
ration, but also in the  automotive (Formula 1), aviation and  aerospace  industry. Cytec’s turnover in 
the European  region amounts to approx. $1.5  billion. The  European Treasury Manager  coordinates 
the European cash management activities and will manage on a day to day basis Cytec’s European 
cash balances. A key function of the role is the analysis of foreign exchange exposures, the  execution 
of hedging strategies and the coordination of the intercompany loans. Will also be involved in  various 
fi nancial  analyses and improvement processes. Will have a central position in the communication 
with the  European operations and external banks. For this challenging position you will have at least 
a Bachelor (HEAO) degree, 4 years of experience in treasury or cash management, strong commu-
nication skills, an independent and strong personality, good analytical skills, fl uent in English and 

down to earth personality with a hands-on mentality. 
Consultant (Eindhoven): Jeroen Gielens, mobile 06 - 46 09 64 48

HEAD OF HUMAN RESOURCES
Uitstekende arbeidsvoorwaarden - Amsterdam

Svenska Handelsbanken, een sterk groeiende, internationale bank, behoort met  bijna 600  vestigingen 
in 14 landen tot de grootste banken van Noord-Europa. Het succes van de bank komt mede door 
de sterke focus op klanttevredenheid en  decentralisatie; de branche is de bank. Haar krachtige 
 visie leidt tot een hoge winstgevendheid. Na de succesvolle start en  sterke groei in Nederland is de 
nieuwe  functie van Head of Human Resources ontstaan. De Head of Human Resources zorgt voor 
het  opzetten van  strategisch HRM beleid in de Nederlandse  organisatie. Weet op nationaal niveau 
HRM neer te zetten als expertise- en servicecentrum en kan HRM zichtbaar maken met impact op de 
business resultaten, groei en succes.  Ontwikkelt HRM- instrumenten ‘waar de organisatie íets mee 
kan’. Het is een uitermate zelfstandige  functie met veel ruimte voor eigen invulling en accenten. Hier 
past een generalist over de volle breedte van HR. Strategisch sterk en met een eigen visie. Kan prak-
tisch pionieren en schuwt de  operatie niet. Rapporteert aan de General Manager van Handels banken 
in Nederland.  Academisch werk- en denkniveau. Is slim, analytisch en initiërend. No-nonsense, 

 nuchter en staat dicht bij de mensen. Taalvaardig. Vanaf 6 jaar relevante ervaring.
Consultant (Amsterdam): Tanja Geelink, mobiel 06 - 52 66 88 99

BUSINESS CONTROLLER 
RETAIL MANAGEMENT
Uitstekende arbeidsvoorwaarden - Amsterdam

Rodamco in Nederland is onderdeel van Unibail-Rodamco, het leidende pan-Europese  commerciële
onroerendgoed bedrijf. Na de fusie afgelopen juni 2007, heeft Unibail- Rodamco een vastgoedporte-
feuille van € 21,7 miljard in 14 Europese landen. Unibail- Rodamco heeft een sterke focus op topkwaliteit
winkels en winkelcentra in grote steden en is  onderdeel van de CAC 40, Euronext 100 en de AEX index.
Rodamco in Nederland komt graag in  contact met een jonge ambitieuze Business Controller, voor de
afdeling RetailManagement. De Business Controller zorgt, samen met de betreffende afdeling, voor een
juiste en  volledige  budgettering en forecasting. En draagt tevens zorg voor het opstellen, de  controle en
de  analyse van managementinformatie en kan zich ontwikkelen tot adviseur van de  business. De ideale
kandidaat is enthousiast en gedreven en heeft 2 à 3 jaar ervaring in controlling. HBO/academisch werk-
en denkniveau. Communicatief sterk,  teamplayer,  analytisch,  vasthoudend, heeft humor en is in staat om
de afdeling verder te  ontwikkelen. Het is geen kantoorfunctie pur sang, contacten met diverse mensen,
veel vrijheid. De  afdeling bestaat uit jonge ambitieuze mensen met een gemiddelde leeftijd van 33 jaar.
Consultant (Rotterdam): Tijn van den Steenhoven, mobiel 06 - 41 66 53 37

ADVISEUR LOCATIESTRATEGIE
Goede arbeidsvoorwaarden - Zaandam

Albert Heijn, Etos en Gall & Gall streven in heel Nederland naar het optimale  netwerk van succes-
volle winkels. De kiem voor deze locatiestrategie wordt gelegd  binnen de  afdeling  Vestigingsplaats 
Advies; een dynamische denktank die de  schakel vormt  tussen de  retail wereld van Ahold en de bak-
stenen van Ahold Vastgoed  vanuit  diepgaande kennis van de Ahold  winkelformules, de sterkten en 
zwakten van het  bestaande winkelnetwerk, de  demografi e van de omgeving, de concurrentie, de  
behoeften van de supermarktklant, en de  ontwikkelingen in de detailhandelsmarkt. De Adviseur 
Locatie strategie adviseert  concreet over de  strategische noodzaak en het markt potentieel van winkel-
projecten. Is  daarnaast  vanuit de rol van inspirator/ visionair  verantwoordelijk voor het aansturen 
van  strategische  beslissingen. Stelt business plannen op en is een uitdagende sparringpartner voor 
 management en directie. Adviseert onafhankelijk in een breed belangenveld in een zeer  veranderlijke 
markt. Profi el: een afgeronde academische opleiding in sociale  geografi e,  planologie of bedrijfs-
kunde. Minimaal 3 jaar werkervaring. Affi niteit met retail. Sterk  analytisch,  creatief en praktisch. 
Organisatie en politiek sensitief, sociaal vaardig.
Consultant (Amsterdam): Geeske ten Wolde, mobiel 06 - 14 47 75 38

AUTOMOTIVE TRAINEESHIP (STARTERS)
Aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket - Houten

Arval is de tweede autoleasemaatschappij van Europa en onderdeel van BNP Paribas. In  Nederland 
is dit jonge bedrijf in korte tijd opgeklommen tot de vierde positie met ruim 27.000 auto’s. Net als 
vorig jaar werd Arval in 2007 gekozen tot beste  leasemaatschappij. Om de snelle groei te waarborgen 
is doorlopend aanvullend talent nodig. De  operationele en  commerciële afdelingen van Arval bieden 
kansen voor  kandidaten die recent hun HBO- opleiding  hebben afgerond, zoals HTS- autotechniek, 
IVA-A of HEAO-CE. Kandidaten  beginnen als  trainee  operations of accountmanager binnendienst, 
in jonge teams. Je start met de Arval  Academy Introduction. Als trainee draai je 12 maanden mee op 
verschillende  operationele  afdelingen en word je  intensief begeleid. Vervolgens kies je welke van de 
6  operationele  afdelingen het  beste bij jou past. Als Accountmanager werk je 3 tot 6 maanden mee op 
de  afdelingen  acquisitie en relatiebeheer. Je krijgt al snel verantwoordelijkheid. Daarna kies je welke 
 functie het beste bij jou past: het binnenhalen van nieuwe klanten of het  beheren  hiervan. Voor  beide 
posities staat het contact met externe relaties over auto’s centraal. Geen dag  hetzelfde. Fantastische 
 loopbaanmogelijkheden in een dynamische omgeving! 
Consultant Campus Recruitment (Amsterdam): Randolph Mackay, mobiel 06 - 50 20 35 67

BID MANAGER
Uitstekende arbeidsvoorwaarden - Rijswijk (Zuid-Holland)

Mn Services is met ruim € 58 miljard beheerd vermogen één van de snelst  groeiende vermogens-
beheerders van Nederland en biedt haar klanten een breed en innovatief  dienstenpakket. Mn Services
heeft veel aandacht voor de ontwikkeling en doorgroei van haar  medewerkers. Ontwikkelingen in de
markt bieden nieuwe mogelijkheden en zorgen voor extra dynamiek. Het Marketing & Acquisitie -
team is verantwoordelijk voor het  werven van klanten die het beheer van hun vermogen, de uitvoering
van een  pensioenregeling of bestuurs ondersteuning bij professionals willen onderbrengen. De Bid
Manager is  verantwoordelijk voor het  beantwoorden van offerte aanvragen en daarmee het binnen-
halen van de business. Heeft een coördinerende én  commerciële rol. Regisseert en structureert het
complete offerteproces. Stemt de offerte af op de  behoefte van de klant en maakt daartoe  strategische 
keuzes. Schrijft zelf, redigeert en stelt de  uiteindelijke offerte samen. Heeft  zelfstandig klant contact
en maakt  presentaties. Beweegt zich soepel door de organisatie en stimuleert de interne samen-
werking. HBO/WO werk- en denkniveau. Ervaring in fi nanciële dienstverlening (B2B), bij voorkeur
in een commerciële rol. Zeer communicatief, toont initiatief, is klant- en resultaatgericht.
Consultant (Amsterdam): Annelies Pruik, mobiel 06 - 11 00 46 55

MARKET INNOVATION MANAGER
Good remunerations - Wormerveer

Loders Croklaan, a former Unilever division, is a global key  player in the food  industry. 
The core business is currently focused on its wide range of palm oil based  products, 
from bulk oils to specialty oils and fats, to be applied in the food  industry worldwide. Since 2002, 
LC is a subsidiairy of IOI Malaysia, one of the world’s  largest palm-oil  specialists.  Within the 
 recently established Market Development Unit, the Market Innovation Manager is  responsible for 
the  development of  innovative  product concepts, based on analysis of  market and consumer trends, 
to be able to  commercialize added value. Presents these concepts in  meetings to  discuss how  these 
can be implemented in business development activities.  Facilitates  brainstorm  sessions with R&D 
and Sales. Develops and prepares client  presentations and  promotional media about the positioning 
and capabilities of LC in the different  markets. Visit trade fares and seminars and makes a crucial 
 contribution to a  professional,  external  oriented client interface. Profi le: Academic degree, several 
years of experience in a marketing role (in fl avours, ingredients). Knowledge of NPD strategies. 
Is  analytically and conceptually strong. Excellent communication and presentation skills. 
Consultant (Amsterdam): Marie José van Riel, mobile 06 - 21 53 44 35

CONTROLLER SCHIPHOL AIRPORT RETAIL
€ 60.000,= + bonus + auto - Luchthaven Schiphol

Schiphol Airport Retail (SAR) is onderdeel van de Schiphol Group en exploiteert de  drank- en 
tabakswinkels in het See Buy Fly shopping center (achter de douane) op Schiphol. SAR is een retail-
organisatie die wordt gekenmerkt door de dynamische 24/7 omgeving van  Schiphol en een 
hoog omzetvolume in termen van goederen en geld. De Controller is lid van het MT en geeft leiding 
aan 5 personen (accounting, ICT en security). Belangrijkste taakgebieden zijn het meerjaren business-
plan, budgettering, de P&C cyclus, maand- en jaarafsluitingen,  rapportages, performance analyses, 
KPI’s, AO/IC, investeringsanalyses en nacalculaties.  Specifi eke  aandachtsgebieden zijn: verander-
management, geldverkeer, douane, accijnzen en BTW. Voor deze uitdagende positie is een bedrijfs-
economische opleiding op HBO/WO  niveau vereist, bij voorkeur aangevuld met een RA/RC opleiding. 
Minimaal 3 jaar  werkervaring,  waarbij (leiding gevende) ervaring in de retail een sterke pre is. 
De Controller is een  enthousiaste maar ook gedegen persoonlijkheid die in staat is om veranderin-
gen te initiëren, te leiden en een team mee te krijgen. Voelt zich comfortabel op boardroomniveau. 

Is energiek, ondernemend en commercieel. Communiceert helder in het Nederlands en Engels.
Consultant (Amsterdam): Christy Hekkema, mobiel 06 - 54 76 87 60

PROJECT CONTROLLER
Matktconforme arbeidsvoorwaarden - Groot Ammers

ASEP is wereldwijd marktleider in innovatie en oplossingen voor interventie activiteiten in olieputten;
zowel onshore & offshore. De laatste jaren heeft ASEP een expansieve groei  doorgemaakt. Deze zal in de
komende jaren worden voortgezet door de introductie van een nieuwe productrange (Coil Tubing) en de
verdere uitbouw van het one-stop aanbod door overname van bedrijven die zich in dezelfde branche bevinden.
De  werkmaatschappijen,  productiebedrijven en  verkoopkantoren zijn wereldwijd gevestigd. Totaal zijn er
ruim 400  medewerkers werkzaam waarvan 175 op het hoofdkantoor in Groot Ammers (tussen Rotterdam
en Utrecht). De Project Controller draagt zorg voor de gehele fi nanciële project administratie van ASEP
BV. Is verantwoordelijk voor de  juistheid en  volledigheid van de benodigde gegevens en bedenkt struc-
turele oplossingen voor toekomstige  verbeteringen. Verzorgt de periodieke rapportages en overzichten
van de projectinformatie en geeft adviezen m.b.t. de verbetering van marges en voortgang. Werkt nauw
samen met 6 project managers. Profi el: HBO-niveau, kennis en ervaring met het voeren van project-
administraties in  bijvoorkeur de machinebouw. Ervaring met het verwerken van fi nanciële gegevens en
boekhouding. Doorzettingsvermogen, werkt nauwkeurig en is gestructureerd. Kennis van de Engelse taal.
Consultant (Amsterdam): Dorien Weber, mobiel 06 - 51 10 37 38

CONTROLLER
Uitstekende arbeidsvoorwaarden - Alphen aan den Rijn

Jonge Gezinnen BV in Alphen a/d Rijn, maakt deel uit van Sanoma Uitgevers, de  grootste  creatieve 
werkgever van Nederland op het gebied van infotainment en heeft 350 fte. Jonge  Gezinnen is een 
multimediale uitgever waar tijdschriften worden  uitgegeven zoals Ouders van Nu, Kinderen en  Groter 
Groeien en is daarmee een prominente  speler  binnen deze markt. De fi nanciële afdeling bestaat uit 
de Financieel Manager, de Controller en de Assistent  Controller. Voor Jonge Gezinnen komen wij 
graag in  contact met een ambitieuze Controller die het fi nancieel geweten is voor de  organisatie 
en als  sparringpartner optreedt voor  marketing  managers, hoofdredacteuren en afdelingshoofden. 
De Controller is verantwoordelijk voor het bewaken en verder  optimaliseren van AO/IC. Stelt begro-
tingen en rapportages op en  ondersteunt bij het opstellen van het strategisch plan. Geeft adviezen 
over (des)investeringen. Analyseert  resultaten in  relatie tot prognoses en begrotingen. Verklaart 
 verschillen tussen  prognoses,  begrotingen en gerealiseerde resultaten. Proactief, HBO/WO studie 
achtergrond, naast je sterk analytisch vermogen ook vooral pragmatisch ingesteld, ruime ervaring 

als  Assistent Controller met budgetten en maandafsluitingen, bekend met SAP en Excel. 
Consultant (Den Haag): Richard Rijkens, mobiel 06 - 43 90 36 49



Carrière 
zonder ballen
Honderden eerstejaars ondergaan elk jaar 
de martelgang die ontgroening heet. Hoe vergaat het 
aspirantleden van studentenverenigingen die tijdens 
hun ontgroening zijn afgehaakt?

Jerry Huinder

A
l drie dagen heb je 

nauwelijks geslapen. 

Als een zombie zwalk 

je met je lotgenoten 

door een zaal. Je hebt 

geen idee hoe je hier 

bent gekomen. De opperbal die je 

al dagen terroriseert, komt aanlopen. 

‘Wat nu weer’, denk je. Hij schreeuwt: 

‘Opdrinken, kutfeut!’ Je kijkt naar 

het drankje en ziet een mengsel van 

reeds verteerde etensresten en 

andere gore dingen. Je maag draait 

zich om. Opperbal kijkt streng en 

herhaalt zijn bevel. Al kokhalzend 

begin je te drinken. Je houdt het 

smerige goedje binnen en bent trots 

op jezelf. Weer een hindernis 

overleefd op weg naar je ultieme 

droom: lid worden van die corporale 

vereniging. 

Een onwerkelijk verhaal? Nee. 

Ondanks de vele excessen – en zelfs 

doden – beginnen elk jaar weer 

honderden jonge studenten aan de 

martelgang die ontgroening heet. 

Sommigen doen het omdat papa er 

ook bij zat. Sommigen zijn nieuw 

in de grote stad en zoeken 

aansluiting bij andere studenten. 

Sommigen vinden het gewoon echt 

leuk. Maar allemaal weten ze: we 

moeten het halen, want anders zijn 

we kansloos. Geen vrienden tijdens 

de studie en geen netwerk voor die 

perfecte baan. Zonder vereniging 

geen leven. En afhaken is een 

doodzonde. Of, zoals een anoniem 

corpslid uit Groningen het verwoordt: 

‘Mensen die de ontgroening niet 

halen, daar ga ik niet mee om. Dat 

zijn laffe mietjes. Die komen nergens 

in het leven.’

Psychische terreur
‘Onzin’, zegt Frederik Nijhoff (26). 

Als jong broekie kwam hij naar 

Nijmegen om te studeren. Op zoek 

naar een kamer liep hij kijkavond na 

kijkavond af. Uiteindelijk vond hij 

zijn droomhuis. Goede kamer, goede 

prijs en leuke huisgenoten. Alleen 

bleek het een dispuutshuis te zijn. 

Lid worden van de studenten-

vereniging Carolus Magnus was de 

enige manier om hier te mogen 

wonen. Vol goede moed begon hij 

aan de ontgroening. ‘Dat was best 

zwaar. Je moet urenlang in rijen 

staan, je slaapt maar heel weinig en 

je wordt telkens op de proef gesteld.’ 

Frederik hield vol. Na tien lange 

dagen was hij offi cieel lid. Maar het 

was nog niet afgelopen. Na de 

normale ontgroening kwam ook nog 

de dispuutontgroening. Negen maan-

den lang zou hij psychisch op de 

proef worden gesteld. Ruim zeven 

maanden verdroeg de student de 

terreur van zijn toekomstige, gelijk-

waardige huisgenoten. Toen vond 

hij het genoeg. ‘Ik wist op een 

gegeven moment gewoon: dit wordt 

het niet voor mij.’ 

Hij schreef een brief aan de praeses 

– zeg maar baas – dat hij ermee ging 

stoppen. Meteen bleek de 

netwerkkracht van de vereniging. Na 

een paar biertjes in de kroeg keerde 

hij terug naar huis, waar de helft van 

zijn spullen al uit zijn kamer was 

gehaald. Hij mocht oprotten. 

Sindsdien heeft hij nooit meer 

contact gehad met iemand uit zijn 

huis. ‘Daarna heb ik wel even in een 

zwart gat gezeten. Je zet toch ergens 

op in; andere mensen hebben al 

vrienden gemaakt, en ik moest bij 

mijn tante gaan wonen.’ Toch vocht 

Frederik terug. Hij werd lid van een 

studievereniging – niet te verwarren 

met een studentenvereniging –, 

maakte zijn studie af en vond direct 

daarna een goede baan. Hij is Trust 

Offi cer Accounting bij een wereldwijd 

opererende trustcompany. Of het 

allemaal makkelijker was geweest als 

hij lid was gebleven? ‘Nee, dat denk 

ik niet. Natuurlijk moet je een 

netwerk hebben, maar dat kun je op 

verschillende manieren opbouwen. 

Ik probeer alles op eigen kracht te 

doen, ben niet zo’n slijmbal. Ik heb 

wel gehoord dat je bij sommige 

bedrijven voorrang krijgt als vere-

nigingslid, maar ik heb het nooit 

meegemaakt.’

Geen spijt
Onno Petersen (22) haakte af tijdens 

de ontgroening van het Amsterdamse 

Corps. Al na een paar dagen besloot 

hij dat hij hier echt geen zin in had. 

Toch hield hij het nog twee weken 

vol, maar toen besloot hij om er 

verder van af te zien. Of hij achteraf 

spijt heeft gehad? ‘Nee, ik heb nooit 

gemerkt dat het nadelig is dat ik die 

beslissing heb genomen. Natuurlijk 

moet je werk en studiezaken regelen 

via contacten, maar dat hoeft niet via 

een studentenvereniging te gaan. Ik 

had geen zin in die mensen en wilde 

mijn vrijheid niet verliezen. Het 

grappige is wel dat twee jaar later 

driekwart van mijn vrienden lid was 

van een vereniging.’

Fleur Buurman (26) viel af tijdens 

de ontgroening van dezelfde vere-

niging als Frederik. Ze studeerde al 

een jaar en wilde meer uit haar 

studentenleven halen. Ze had goede 

verhalen gehoord over Carolus Mag-

nus en besloot zich aan te melden. 

Ruim zeven maanden later was ze 

Ik probeer alles op 
eigen kracht te doen, 
ik ben geen slijmbal

nodig dat wij op onze knietjes naar 

hun toe kropen terwijl zij deeg in 

ons haar smeerden. Laat ik het zo 

zeggen: ik vond het heel apart.’ Toch 

maakte Fleur de normale ontgroening 

af. Ze stopte, net als Frederik, tijdens 

de dispuutontgroening. ‘Bij het 

dispuut was het hetzelfde liedje. 

Halverwege ben ik genokt. Eigenlijk 

vooral omdat ik dacht: deze meiden 

zijn zo intens gemeen. Hoe kan ik 

daar nou ooit vrienden mee 

worden?’

Ook Fleur heeft geen moment spijt 

gehad van haar beslissing. Na haar 

studie Bedrijfscommunicatie werd ze 

al na één gesprek aangenomen bij 

Endemol. ‘Ik denk dat het juist in 

mijn voordeel was dat ik niet – of 

slechts heel kort – lid ben geweest 

van een studentenvereniging. Mensen 

die lid zijn geweest, lijden vaak aan 

grootheidswaanzin. Ze denken dat ze 

alles zijn, omdat ze dat waren op de 

sociëteit, maar zo werkt het niet in 

het echte leven. Ze vallen door de 

mand.’

Eenheidsworst
Volgens Fleur is het dus juist 

verstandig om geen lid te worden. 

Het helpt je bij het vinden van een 

baan. Professor Jaap Dronkers, 

socioloog en specialist in het onder-

wijs, is het hier niet mee eens. 

Althans, de geschiedenis spreekt 

Fleur tegen. ‘Als je kijkt naar de 

Volkskrant top-200 van meest in-

vloed rijke Nederlanders, dan zie je 

dat de helft lid is geweest van een 

studentenvereniging.’ 

‘De verenigingen stonden in de 

jaren zeventig (toen de meesten van 

die lijst studeerden) ook al in een 

kwade reuk en werden als verouderd 

gezien. Iedereen claimde dat het 

belang van lidmaatschap weg was. 

Blijkbaar niet dus. Of dat over tien 

of twintig jaar nog zo is, valt niet te 

zeggen, maar ik verwacht het niet. 

Het heeft wel degelijk nut.’ 

Volgens Dronkers gaat het erom 

dat studenten zich onderscheiden 

tijdens hun studie. ‘Meer dan ooit 

zijn universiteiten eenheidsworsten 

geworden. In het buitenland kun je 

je onderscheiden door te studeren 

aan een bepaalde universiteit, bij-

voorbeeld Oxford in Engeland, een 

Grande École in Frankrijk of Harvard 

in de Verenigde Staten. In Nederland 

kennen we dat niet, dus is een 

vereniging een manier om je te 

onderscheiden.’

Wel ziet Dronkers dat de impact 

van het lidmaatschap zal gaan 

slinken in een wereld die steeds 

internationaler wordt. ‘Het zal be-

langrijker worden om serieuze 

buitenlandse ervaring te hebben. 

Buiten landers kennen het fenomeen 

studentenvereniging namelijk niet.’ 

Klinkt logisch, want hoe leg je in 

godsnaam uit dat je actief bent 

geweest als Core Ball? p

MICHIEL VIJSELAAR

Economie

een deceptie rijker. ‘Het was echt een 

achterlijk gedoe. In het begin moest 

je de hele dag in de rij staan en 

dingen onthouden die de leiders je 

vertelden. Als je het niet wist, werd 

de hele groep gestraft.

Dit vond ik al naar, maar het werd 

nog veel erger. Op een avond op de 

sociëteit hadden ze besloten dat het 

leuk was om afgehakte zwijnen-

koppen en bakken met pis over ons 

heen te gooien. Dat was zo erg. Twee 

dagen later vond het bestuur het 
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AcademicTransfer, your next step in excellence

Meer info: www.gitp.nl/werkenbijgitp

Beoordelen en ontwikkelen van de talenten van mensen. Daar is GITP goed in. Het individu zelfbewuster, authentieker, autonomer en contextgevoeliger maken. Meer 

regie geven over zijn persoonlijke ontwikkeling. Zijn potentieel volledig leren benutten. Dat is de kracht van GITP. Want het individu dat zich bewust is van zijn talenten, 

ambities en rol in het maatschappelijk leven, komt dicht bij zijn passie en kracht. Komt het beste tot zijn recht. Dat is de overtuiging van GITP. Deze overtuiging druk-

ken wij uit in een formule: Individu x Maatschappelijke Inbedding = Passie + Kracht©. GITP telt 350 medewerkers, verdeeld over 16 vestigingsplaatsen in Nederland, 

België en Frankrijk. Daarnaast werkt GITP wereldwijd samen met 18 partnerbureaus. Wij zoeken op dit moment: 

Adviseur Assessment & Advies  
U richt zich voornamelijk op het ontwikkelen en uitvoeren van een zelfstandige adviespraktijk op het gebied van beoordeling en ontwikkeling (assessment, psycholo-

gisch onderzoek, 360-gradenbeoordeling, e-assessment, coaching en loopbaanbegeleiding en eventuele nieuw te ontwikkelen vormen). U zorgt voor het verwerven, 

opzetten en uitvoeren van assessment- en coachingtrajecten. 

Adviseur Culturele Diversiteit 
U adviseert organisaties bij het beoordelen en ontwikkelen van hoogopgeleide mensen met een dubbele cultuur. U treedt op als projectmanager, u ontwikkelt 

programma’s en biedt deze aan om het gehele wervings- en selectieproces voor deze doelgroep te verzorgen.

Adviseur Werving & Selectie
U voert de totale regie over vaak complexe wervings- en selectieprocedures van voornamelijk (senior)managementfuncties, zowel lijn als staf. De afwisseling van 

opdrachtgevers en vraagstellingen in profi t- en non-profi torganisaties en de rollen die u voor hen vervult, zijn kenmerkend voor uw werk. 
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Potentiële opdrachten gapen me aan. Overal zie en 
hoor ik mensen waarvan ik denk dat ik ze kan helpen 
met mijn diensten. Tegenover me in de metro zitten 
twee collega’s te klagen over hun leidinggevende die 
het overzicht is verloren en geen idee heeft wat er 
op de afdeling speelt. Een teambuildingsdag zou hen 
goed doen vermoed ik. 

De dame voor me in de rij bij de Albert Heijn 
ziet er vermoeid uit: aan haar linkerschouder een 
laptoptas, onder de rechterarm een pak in plastic 
van de stomerij, zoekend naar haar bonuskaart in 
haar portemonnee, haar mobiel tussen kaak en 
schouder geklemd. Ik vang een deel van haar gesprek 
op: ‘Vanavond gaat mij niet meer lukken… heb plan 
van aanpak nog niet af.’ Bijna bied ik haar een 
coachingstraject aan om wat meer balans te vinden. 

De overname van ABN Amro houdt de 
media en mij al weken bezig. Ik voorzie een 
verandermanagementproject waarin ik draaiboeken 
opstel en nieuwe teams begeleid.

De vraag is hoe ik de kansen die ik zie kan 
omzetten in opdrachten. Ik spreek de collega’s in de 
metro niet aan, laat de uitgebluste dame ongestoord 
de Albert Heijn uit lopen en de top van ABN Amro 
heeft vermoedelijk wel iets anders aan zijn hoofd dan 
mijn ideeën. 

Eerst maar beginnen met het aanspreken 
van de mensen die ik wel ken. Sportvrienden, 
studievrienden, oud-collega’s, kennissen, familie en 
buren. Iedereen die ik tegen kom vertel ik dat ik voor 
mezelf ben begonnen. De uiteenlopende reacties - van 
belangstellend tot kritisch - zorgen ervoor dat ik mijn 
verhaal steeds duidelijker weet te verwoorden.

Mijn inspanningen blijken te vruchten af te werpen. 
In de kantine van de roeivereniging spreek ik een 
dame van een ander team. Ze is werkzaam bij een 
organisatie die projecten opzet en begeleidt en ik kan 
haar mijn cv toesturen. Euforisch fiets ik naar huis. Ik 

dicht zorgvuldig een mail met 
een korte beschrijving van mijn 
ideeën over projectbegeleiding 
en voeg mijn cv toe. De eerste 
twee dagen na verzending 
bekijk ik ieder uur mijn inbox. 
Na twee dagen controleer ik 
het e-mailadres door te bellen 
met hun receptie. Na drie 
dagen vraag ik me af of haar 
enthousiaste reactie tijdens 
ons gesprek gevoed was door 
mijn eigen enthousiasme en 
haar verzoek om mijn cv alleen 

sympathiek bedoeld was. Na vier dagen besluit ik dat 
teleurstellingen ook bij ondernemerschap horen. 

Na zes dagen tref ik bij het openen van mijn 
mailbox een bericht aan. Mijn cv is besproken binnen 
de organisatie en ze nodigt mij graag uit voor een 
oriënterend gesprek. Alle drukte om niets. Volgende 
week mijn eerste acquisitiegesprek! p

Overal kansen

Voor Mezelf

Agnita  
Twigt

Bijna bied 
ik iemand 
bij Albert 
Heijn aan 
haar te 
coachen

CV
AGNITA TWIGT (30) is sinds kort freelancer. Ze studeer-
de bestuurskunde en werkte acht jaar in loondienst bij 
verschillende adviesorganisaties. Als projectleider en 
trainer begeleidt Agnita nu organisaties en mensen in 
verandering. Voor ‘Voor mezelf’ schrijft ze over haar 
ervaringen als startende ondernemer.

MALOU VAN BREEVOORT

Ja, leuk: 
in de file!
Elke dag stapvoets naar je werk... 

Het lijkt een vreselijk lot. Toch genieten 

filerijders volop: een moment voor jezelf.

Jerry Huinder

als je met meerdere mensen in de 

file staat. Iedereen maakt een top-

drie van nummers en als er eentje 

op de radio langskomt, moet je hem 

keihard meezingen met de ramen 

wagenwijd open.’ Wouter en Marc 

verzonnen nog meer spelletjes. Vol-

gens de twee schrijvers kun je zelfs 

fitnessen in de auto. ‘Als je de stoel 

naar achter zet, kun je airbag kop-

pen: sit-ups doen. Of je kunt stuur-

liften.’ 

Arnold Heertje, een van de be-

kendste economen van Nederland, 

laat zich niet door het verhaal van 

V
erdomme. Het is zater-

dagochtend. Je kinde-

ren zijn al wakker en 

zeuren aan je hoofd. 

Was het maar weer 

maandag, denk je stie-

kem. Om half zeven op, terwijl ie-

dereen nog slaapt. In volledige rust 

stap je in je auto. Je zet jouw favo-

riete radiozender op. Je rijdt de 

snelweg op en sluit aan bij de an-

dere auto’s. Het is jouw moment. 

Het is die heerlijke ochtendfile. 

Op een gemiddelde maandag-

ochtend staat er, onder de gunstig-

ste omstandigheden, 230 kilometer 

file. Maar die gunstige omstandig-

heden zijn vaak ver te zoeken. Een 

ongeluk hier en een sneeuwbui daar 

en de files pieken tot ver boven de 

500 kilometer. Zo berekende de ver-

keersinformatiedienst (VID) vorige 

week een dagelijkse spitsverwach-

ting van 350 kilometer. En onlangs 

berekende de dienst dat de files het 

afgelopen halfjaar toe zijn genomen 

met 17,3 procent. Toch blijven men-

sen vrolijk in de auto stappen en 

sluiten ze elke dag weer aan in de 

steeds langere rij auto’s. Ruim drie 

miljoen mensen rijden dagelijks 

naar het werk. Conclusie? Mensen 

houden van de file. 

‘Er zijn zeker mensen die het leuk 

vinden’, vertelt Michel van Velde, de 

oprichter van fileflirt.nl. ‘Tenminste, 

mensen maken het leuk. Bij ons op 

de website staan berichten dat men-

sen morgen tussen acht en tien op 

een bepaalde plek in de file staan. 

Ze vragen dan wie er wil flirten.’ En 

het werkt. Michel krijgt regelmatig 

e-mails dat mensen elkaar hebben 

gevonden in de file. ‘Inmiddels wo-

nen er zelfs mensen samen. De file 

is een sociaal gebeuren geworden.’ 

Naast fileflirt.nl is Michel onder-

tussen een tweede website begon-

nen: roadsideshoe.com. ‘Ik vroeg 

me in de file altijd af hoe het nou 

kan dat er soms midden op de snel-

weg één schoen ligt. Hoe komt die 

daar? Dit mysterie kunnen we nu 

met zijn allen oplossen. We vragen 

mensen om een foto te maken en 

die op de site te plaatsen in de hoop 

dat iemand met het antwoord 

komt.’ 

Car-a-oke spelen
File als een sociaal gebeuren. Ook 

Wouter Labruyere gelooft erin. ‘Je 

krijgt mensen de auto toch niet uit. 

Wat ze ook verzinnen, de files blij-

ven.’ Het bracht Wouter op het idee 

om het Handboek Filespelletjes te 

schrijven, samen met Marc de Vries. 

‘Je moet de tijd in de file zo leuk 

mogelijk maken. Wat je dan kunt 

doen? Je kunt car-a-oke spelen. Leuk 

Wouter overtuigen. ‘De file als soci-

aal gebeuren? Dat geloof ik niet. 

Niemand vindt de file leuk. Je moet 

mensen gewoon thuis laten werken, 

dan hoeven ze ook hun tijd niet in 

de file te verdoen. Ik heb dertig jaar 

geleden al een boek geschreven 

waarin ik helemaal uiteen heb gezet 

wat de technologie betekent voor de 

mogelijkheden om thuis te werken. 

Ondanks dat het toen al kon, is het 

nooit opgepakt. Het is absurd. Ik 

spreek volgende week mevrouw 

Cramer van Milieu en zal dit zeker 

nog eens bespreken met haar.’ p

Soms ligt 
midden op 
de snel-
weg één 
schoen. 
Hoe komt 
die daar?

HOLLANDSE HOOGTE
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Allochtoon in 

I
n 1982 verruilde de destijds 

18-jarige Karim El Ghamarti 

− geboren in het Marok-

kaanse Taza − zijn studie in 

Frankrijk voor een baan als 

visfi leerder te Urk. Ghamarti 

(nu 43) was de eerste Marokkaan 

op het voormalige eiland. Hij werd 

een fenomeen. Twee jaar na aan-

komst bezat hij een van de groot-

ste visbedrijven in Emmeloord, 

met meer dan honderd werkne-

mers. Inmiddels runt Ghamarti in 

Casablanca een van Marokko’s 

meest succesvolle visverwerkings-

bedrijven. Hij is nummer één in de 

Marokkaanse supermarkten. ‘Ik 

ben de eerste die qua product en 

verpakking aan de Europese nor-

men voldoet’, zegt Ghamarti. ‘Ge-

leerd in Nederland.’ Wekelijks 

verwerkt hij met behulp van Ne-

derlandse machines tweehonderd 

ton vis, deels Urks. De visdealer le-

vert onder meer aan de Nederland-

se Makro. ‘Grote kans dat u een 

visje van Ghamarti heeft gegeten’, 

gniffelt hij onder zijn snor.

Ghamarti, die begin jaren ne-

gentig al keek naar ondernemings-

mogelijkheden in Marokko, was 

een avant-gardist. Inmiddels be-

wandelen vele Nederlands-Marok-

kaanse (tweedegeneratie)-immi- 

granten de weg terug naar hun 

vaderland. Economische kansen 

zijn de drijfveer. ‘Men wil mee-

bouwen aan het groeiende succes 

van Marokko’, weet Charles Revis, 

hoofd Economische Afdeling van 

de Nederlandse ambassade in Ra-

bat. ‘De afgelopen twee jaar is het 

aantal handelsaanvragen van Ne-

derlandse Marokkanen beduidend 

opgelopen. Met name in de zo-

mermaanden loopt het storm, als 

ze net hier op vakantie zijn ge-

weest.’ 

Jojanneke  
van den Berge

Talloze Marokkaanse Nederlanders starten een 
bedrijf in het land van hun voorouders. Vaak zijn ze er 
opnieuw buiten landers, maar economische kansen maken 
veel goed. 

Ghamarti: ‘Marokko maakt een 

enorm snelle economische ont-

wikkeling door en heeft kennis 

nodig.’ De Marokkaanse minister 

Nezha Chekrouni, die gaat over 

de Marokkaanse gemeenschap in 

het buitenland, optimaliseert 

daarom het beleggingsklimaat. Er 

wordt gekeken naar de mogelijk-

heid om met de EU te investeren in 

de Marokkaanse levensstandaard. 

Ook vanuit Nederland krijgt de 

Marokkaanse opleving kracht. Zo 

begeleidt het Handels en Investe-

rings Centrum Marokko (HIC) het 

Nederlandse bedrijfsleven bij de 

verkenning van de Marokkaanse 

markt. 

En organi-

saties als 

IntEnt hel-

pen startende 

ondernemers 

om een bedrijf 

op te zetten in Ma-

rokko. Beide instanties 

zien het aantal geïnteres-

seerden ras stijgen.

Altijd toerist
‘Toen ik in Marokko wilde begin-

nen, stuitte ik op een moeilijk 

werkklimaat’, memoreert Ghamar-

ti. ‘Elke poging kostte handenvol 

geld. Banken werkte niet mee.’ Dit 

veranderde toen de jonge vooruit-

strevende koning Mohammed VI 

in 1999 de troon besteeg. ‘Dankzij 

hem krijgen terugkerende Marok-

kanen een voorkeurspositie boven 

autochtonen. Bijvoorbeeld wat be-

treft bankvergunningen. En nee, 

dat levert geen scheve ogen op. De 

mensen hier zijn blij met de 

braingain 

en de 

werkgelegen-

heid die eruit 

voortkomt. Marokko’s 

interne economie levert nog onvol-

doende banen op.’ 

Ondanks de voordelen, bena-

drukt Ghamarti dat de handelsweg 

naar Marokko ongeplaveid is. ‘Ma-

rokkanen die terugkomen, weten 

vaak niet hoe vernederlandst ze 

zijn. Ze zoeken naast zakelijk suc-

ces ook aansluiting bij hun vader-

land, maar je blijft een buitenlander 

in Marokko.’ Vanuit zijn kantoor 

blikt Karim naar de kleine moskee 

op het terrein van zijn visimperi-

um. Honderdvijftig werknemers 

bidden er meerdere keren per dag. 

‘Mensen zien dat ik uit Europa 

Marokkanen die 
terugkomen, weten 
vaak niet hoe 
vernederlandst ze zijn

Karim El Ghamarti

M
ounir



    

Marokko
Ik zag de 
verbeterde 
kwaliteit 
van leven 
in Marokko 
en was in 
Nederland 
niet 
gelukkig 
meer
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Cookies wissen
Mijn werkgever mag rustig mijn mailtjes lezen. Ik 
heb - op mijn werk - niks te verbergen. Prettig als 
hij er dan ook vast alle spam uithaalt. En nog een 
tip voor de meelezende werkgever: kijk ook eens 
even in de geschiedenis of bij de opgeslagen 
cookies van Internet Explorer. Dat kan een 
boeiende en leerzame ervaring zijn. Collega’s: 
snel wissen dus, die map met tijdelijke internet-
bestanden.

www.wauwel.nl/worldpress

Naïeve baas
Met de komst van internet op de werkvloer zijn 
we in staat ons werk veel efficiënter in te richten. 
Voordeel voor onze bazen is dat ze een berg meer 
geld verdienen. 
Laten we niet vergeten dat e-mail voor het 
organiseren van ons privéleven ook onmisbaar is 
geworden. Bazen lijken dit niet helemaal te 
begrijpen. Ze vergeten dat het flexibel omgaan 
met werkzaamheden niet kan zonder ook flexibel 
om te gaan met het privéleven. Daarom is het 
onmogelijk om van een flexibele werknemer te 
verwachten dat hij vanaf zijn bureaustoel enkel 
zakelijk mailt. 

www.ekudos.nl

Moet kunnen
Privémail moet kunnen op het werk, mits met 
mate. Waar ik tegen wil ageren, is de drogreden 
dat onze werkgevers ‘een berg meer geld 
verdienen’ door het gebruik van e-mail en de 
daaruit voortvloeiende efficiëntie. Efficiëntie = 
minder kosten = meer winst. Als je dit doordenkt, 
begrijp je dat je concurrenten dezelfde voordelen 
hebben als jij. Met andere woorden: prijzen gaan 
over de gehele linie omlaag en we zijn weer terug 
bij af. En ja, ik ben voor privémailgebruik. Mijn 
redenering is echter dat we door de toegenomen 
efficiëntie meer werk moeten verrichten dan 
voorheen. En vaak ook nog eens in privétijd (’s 
avonds of weekeinde). Lijkt mij genoeg reden, 
niet? 

www.spotlighteffect.nl

Welke mail?
Een verstandige werknemer maakt gebruik van 
drie e-mailadresssen. Een privémailadres (‘Hoi 
schatje, was het weer zo’n gezeik op je werk?’), 
een zakelijk mailadres (‘Geachte heer/mevrouw, 
graag wil ik u erop wijzen dat uw sollicitatie…’) 
en het mailadres van het bedrijf waar je werkt. Ik 
vind het onbeleefd dat je baas een van deze drie 
e-mailadressen zonder het te vragen leest. En als 
hij het vraagt, heeft-ie alleen recht op het inzien 
van het e-mailadres dat bij het bedrijf hoort – de 
rest niet.

www.neviathien.nl

Business
Blog

STELLING:

Ik wil niet werken voor een 
werkgever die ongevraagd 
mijn e-mails leest.

In de rubriek Businessblog laat de Pers op zaterdag 
bloggers reageren op een actuele stelling over 
de Nederlandse economie en arbeidsmarkt. In 
samenwerking met startlog.nl.

kom, dus word ik afgezet. Dan is er 

nog de mentaliteitskloof. Tijd kost 

geld, vinden Nederlanders. Marok-

kaanse ambtenaren willen graag 

uren babbelen. En als je − zoals de 

meeste Nederlandse Marokkanen − 

alleen Berber spreekt en geen Frans 

en klassiek Arabisch, blijf je sowie-

so een toerist.’ 

Ghamarti ziet zichzelf en de ande-

ren die wel in Marokko slagen abso-

luut als een voorbeeld voor de 

achterblijvers in Nederland. Regelma-

tig ontvangt hij handelsmissies en 

ook de Marokkaanse televisie is al 

tien keer langs geweest. ‘Ondanks 

obstakels zou iedere Nederlandse 

Marokkaan op zijn minst moeten 

proberen in mijn voetsporen te tre-

den. Renault opent hier binnenkort 

een van de grootste fabrieken ter we-

reld en heeft duizenden werknemers 

nodig. Ik zeg: kom terug naar Marok-

ko.’

Nieuw uit Nederland
Mounir Hanchaou (31) 

betast zijn begelde 

haar in het impo-

sante hoofdkan-

toor van de 

g e r e n o m -

meerde Ma-

rokkaanse 

m u l t i n a -

t i o n a l 

G r o u p e 

M é n a r a . 

‘Ik was net 

in Neder-

land, wát 

een regen. 

Blij dat ik 

weer hier zit.’ 

Sinds anderhalf 

jaar woont Han-

chaou opnieuw in 

Marrakech, en onlangs 

mocht hij zich aansluiten bij 

Ménarva. De tot in de puntjes ver-

zorgde zakenman houdt zich voor-

namelijk bezig met het invoeren 

van nieuwe producten uit Neder-

land. Zeven was hij toen zijn ouders 

hem vanuit Utrecht terugstuurden 

naar Marokko’s rode stad. ‘Ze zagen 

hoe het allochtonen in Nederland 

verging en waren daar niet blij mee. 

Ik heb in Marrakech mijn school en 

hbo-studie bedrijfskunde afgerond.’ 

 Toch ging Hanchaou uiteindelijk 

aan het werk in Nederland, onder 

andere bij de Postbank, Rabobank 

en Daimler Chrysler. Tot hij voor za-

ken een paar weken in Marokko ver-

toefde. ‘Ik zag de verbeterde kwaliteit 

van leven, en de aantrekkende eco-

nomie. Eenmaal terug in Neder-

land was ik niet gelukkig meer. Ik 

miste opeens de direct vriendelijk-

heid. In Nederland moest ik me te 

veel bezighouden met Marokkaan 

zijn. Dan ben je niet meer vrij.’ 

Hanchaou ziet oude bekenden te-

rugkomen, met name de hoogop-

geleiden. Niet alleen uit Nederland. 

‘Ze komen uit Engeland, Frankrijk, 

de VS. Een van mijn vrienden was 

senior advisor bij de Citibank in 

New York. Hij wil nu liever hier 

zijn.’ 

Tussen 2002 en 2005 verviervou-

digden de buitenlandse investerin-

gen in Marokko. Hanchaou: ‘Ook 

de afgelopen twee jaar zijn er ab-

normaal veel investeerders binnen-

gekomen.’ De aansterkende positie 

van Marokko zou samenhangen 

met haar politieke stabiliteit, het 

strenger wordende Europa, en de 

moeilijkheden in het Midden-Oos-

ten. Vanuit landen als Saoedi-Ara-

bië en Qatar komen miljarden 

binnen, met name in de toeristen-

sector. Internationale input wordt 

met open armen ontvangen. Ook 

steeds meer Nederlandse bedrijven 

openen een dependance op Marok-

kaanse grond. Hanchaou heeft 

zojuist het in Driebergen 

gevestigde McGregor 

overgehaald om vol-

gend jaar onder zijn 

management een 

kledingwinkel te 

starten in Marra

kech. Zijn 

grootste pro-

ject is een 

energiebespa-

rende lamp 

die hij via de 

Neder landse 

afdeling van 

Zweeds moe-

derbedrijf Pris-

malence in 

Marokko introdu-

ceerde. Inmiddels 

worden de lampen ge-

bruikt voor de straatver-

lichting in Casablanca. 

Couscousexport
Ideeën zoals die van Hanchaou 

zijn nog schaars volgens ambassa-

deur Revis. ‘In handelsvoorstellen 

is de creativiteit vaak ver te zoe-

ken, men moet wat origineler wor-

den. De couscousexport is 

inmiddels wel op gang. Een ande-

re valkuil is dat vaak via familiele-

den een handelsketen wordt 

opgezet. Maar familie en zaken 

gaan niet goed samen, blijkt keer 

op keer.’ Het gaat beter met hulp 

van Mohamed Laroussi Tahiri 

(54), vicevoorzitter van het Neder-

lands-Marokkaanse Centrum voor 

Handelsbevordering (onderdeel 

van HIC). De  mentor heeft veel Ne-

derlands-Marokkaanse starters be-

geleid, onder wie Ghamarti. 

Laroussi zag talloze rampen. ‘Velen 

denken even iets op te zetten in Tan-

ger. Mensen stoppen bijvoorbeeld 

hun hele spaargeld in een nieuw 

frisdrankje, willen daar containers 

vol van verschepen naar Marokko, 

maar stranden al bij de douane. 

Dan blijkt dat daar óók regels gel-

den. Veel ondernemers nemen niet 

de moeite om zich in te lezen. Als 

je in Marokko gaat vertellen hoe 

het moet, kun je meteen je koffers 

pakken. Ook is het moeilijk om op 

eigen houtje betrouwbare zaken-

partners te vinden. Er moeten brug-

gen worden gebouwd.’ Maar wel 

een beetje snel. Volgens Laroussi 

zit het gat in de Marokkaanse markt 

over tien jaar dicht. ‘En de Marok-

kanen uit Frankrijk of Spanje heb-

ben cultureel gezien een streepje 

voor op die uit Nederland. Die 

voelen zich sneller thuis 

in Marokko.’

Hanchaou hoopt 

dat in de toe-

komst jonge, 

minder kans-

rijke Neder-

l a n d s e 

Marokka-

nen in 

hun va-

derland 

k o m e n 

k i j k e n 

naar de 

prestaties 

van on-

dernemers 

zoals hijzelf. 

‘Dan heb ben 

ze terug in Ne-

derland iets om 

trots op te zijn.’ 

Yosef Ouhlous (30) 

is blij dat hij gaat helpen 

om Marokko ‘naar een hoger 

plan’ te brengen. Ouhlous werkt 

vanaf 1998 voor het Nederlandse 

bedrijf Koppert Biological Systems, 

wereldwijde marktleider in biolo-

gische gewasbescherming. Sinds 

enkele weken woont hij weer op 

Marokkaanse bodem. Vanuit Aga-

dir, belangrijke havenstad en Ma-

rokko’s grootste toeristische 

badplaats, gaat hij zich voor Koppert 

richten op Noord-Afrika en het Mid-

den-Oosten. Op achtjarige leeftijd 

verhuisde Ouhlous vanuit Neder-

land naar Marokko, om na de mid-

delbare school terug te keren voor 

een tuinbouwstudie. ‘Ik kijk er echt 

naar uit om mijn leven weer hier te 

gaan leiden, in de Marokkaanse zon 

en de relaxte sfeer.’ De Nederlands-

Marokkaanse vrienden die hij in 

Holland achterlaat, vinden dat hij 

een wijze stap neemt. ‘Ze zouden 

allemaal hetzelfde doen als ze zo’n 

kans kregen. Er wordt veel gepraat 

over teruggaan. Net als binnen de 

Turkse gemeenschap trouwens. Ie-

dereen heeft opeens plannetjes. 

Maar voor die stap echt genomen 

wordt...’ Een brede lach. ‘Ik kan in 

ieder geval niet wachten om de 

kennis die ik in Nederland heb 

opgedaan in mijn vaderland te 

pompen. Holland ga ik absoluut 

missen, maar steeds meer Neder-

landers gaan hier met vakantie. 

Blauwe ogen en blond haar ge-

noeg.’ p

Terug naar Marokko

 KANSEN GRIJPEN Jaarlijks verhuizen tussen de vijfhonderd 
en duizend Marokkaanse Nederlanders uit economische 
motieven terug naar Marokko.

 PLANNEN INDIENEN De Nederlandse ambassade in Rabat 
krijgt dagelijks vijf handelsaanvragen waarvan er drie van 
Marokkaanse Nederlanders afkomstig zijn.

  MISSIES ONDERNEMEN Het Handels & Investerings Cen-
trum Marokko organiseert jaarlijks twee handelsmissies 
naar Marokko waar gemiddeld vijftien ondernemers aan 
deelnemen, en vier jaarlijkse handelsbijeenkomsten waar 
per keer gemiddeld tachtig geïnteresseerden op afkomen. 

HARD GROEIEN Het Centraal Bureau voor de Statistiek 
meet over de afgelopen jaren een exponentiële groei van 
Nederlandse export richting Marokko.

Bron: Handels & Investerings Centrum Marokko (HIC) en Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Als je in 
Marokko 
meteen 
gaat 
vertellen 
hoe het 
moet, kun 
je je koffers 
pakken

r Hanchaou

Yosef Ouhlous
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Op 8 januari 2008 start onze nieuwe Traineepool

Ben je onlangs afgestudeerd aan een hogeschool of universiteit? En ben je geïnteresseerd 
in een optimale start van je loopbaan bij de stad Amsterdam? Dan zijn we op zoek naar jou!

Informatie over alle traineeplekken, de traineepool en de sollicitatieprocedure kun je vinden op

www.werkenbij.amsterdam.nl

Heb jij talent
voor Amsterdam?

In Functie Gemeente Amsterdam

Zeggen wat Job Cohen 
moet gaan doen

De Pers op 
zaterdag gaat 
op zoek naar 
de werkgevers 
achter de  
personeels-
advertenties. 
Deze keer: 
wat doet een 
trainee bij 
de gemeente 
Amsterdam?

O
peens word je wak-

ker en je weet het: 

je wordt ambtenaar. 

Nee, zo werkt het 

bijna nooit. Toch 

worden ambtelijke 

instanties zoals het Rijk en gemeen-

ten steeds interessanter als werkge-

ver. Het stoffige imago is aan het ver-

dwijnen. Is dat terecht? Misschien 

wel. De gemeente Amsterdam heeft 

een heus traineeprogramma voor 

afgestudeerden van het HBO en de 

universiteit.

Wat ga je doen?
Als trainee ga je aan de slag in een 

echte, bestaande functie. Dit is dus 

niet te verwarren met de manage-

menttraineefuncties waar je in een 

aantal maanden verschillende kanten 

van het bedrijf te zien krijgt en wordt 

klaargestoomd voor een manage-

mentfunctie. Bij het traineeprogram-

ma van de gemeente ga je aan de slag 

bij een stadsdeel of een gemeentelijke 

dienst en word je bijvoorbeeld pro-

jectleider sociale wijkontwikkeling. 

Of je wordt project- en beleidsadvi-

seur openbare orde en veiligheid, zo-

als Aysun Demir (26), en je adviseert 

burgemeester Cohen himself. Naast je 

dagelijkse werkzaamheden volg je als 

trainee samen met de andere trainees 

een speciaal programma. Hier maak 

je gemeenschappelijke opdrachten 

voor de gemeente Amsterdam en 

krijg je vaardigheidstrainingen. Ook 

word je in de twee jaar dat je trainee 

bent tweemaal gedetacheerd op een 

andere functie bij een andere dienst 

of stadsdeel.

 

Wie zoeken ze?
Als je bent geboren in een dorp en 

nog nooit verder bent gekomen dan 

de lokale kroeg aan de Dorpsstraat, 

kun je het wel vergeten. Als je Rot-

terdammer bent in hart en nieren, 

maar wel een gevoel hebt voor Am-

sterdam, dan ben je welkom. ‘We 

zoeken mensen die zich bewust 

zijn van de grootstedelijke proble-

matiek’, zegt Jeannette de Bruijn, 

projectleider van de traineepool. 

‘Je moet kunnen bedenken wat 

je tegen kunt komen in een grote 

stad. Als je nog nooit buiten je ge-

boortedorp bent geweest, wordt het 

moeilijk.’ Verder is positieve discri-

minatie niet aan de orde. Dus ook 

de autochtone man heeft een kans. 

‘We willen de beste voor de plek. 

In de selectieprocedure is uiteraard 

ruimte voor een juiste afspiegeling 

van de bevolking. Maar uiteindelijk 

kijken we naar wat goed is voor het 

team en niet of iemand allochtoon, 

autochtoon, man of vrouw is. Ieder-

een wordt gelijk beoordeeld.’

  

Wie worden je collega’s?
Onder meer Aysun. Maar ook de 

vuilnisman van stadsdeel Cen-

trum. In ieder geval allemaal men-

sen die gek zijn van Amsterdam en 

die sociaal zijn ingesteld. ‘Je moet 

van Amsterdam houden om hier 

te werken’, vertelt Aysun. ‘Ik kom 

uit Gorinchem, vlakbij Dordrecht, 

maar Amsterdam is nu mijn stad. 

Verder merk ik aan mijn collega’s 

dat ze drive en ambitie hebben. 

Zeker de trainees. Dat kan ook niet 

anders, want er is een uitgebreide 

selectieprocedure en er wordt ze-

ker van je verwacht dat je er echt 

voor gaat.’

Wat zijn de nadelen? 
Je moet keihard werken. Helaas: de 

tijd dat ambtenaren om vijf voor 

vijf uitklokten, is voorbij. In ieder 

geval volgens Aysun. ‘Natuurlijk 

heb je mensen die minder hard wer-

ken, de zogeheten raamambtenaren 

die er een sport van maken om naar 

buiten te staren, maar die heb je in 

elke organisatie. Als trainee is het 

werken, werken en werken. Je bent 

gewoon een normale werknemer 

en daarnaast trainee. Kortom, de 

opdrachten voor het traineeship 

komen bovenop je werk.’ En zijn er 

nog meer nadelen? Ja, de mensen in 

je omgeving geloven echt niet dat je 

als ambtenaar hard moet werken, 

dus je moet een dikke huid kweken. 

Daarbij is alles wat misgaat in Am-

sterdam volgens je vrienden jouw 

schuld. p

MEER INFORMATIE:  
WWW.WERKENBIJ.AMSTERDAM.NL

Jerry Huinder

CHRISTIAAN KROP
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I
n een prestigieus pand op de 

Grote Markt in Groningen zit 

Bart Wesselink (22) serieus 

voor zich uit kijkend achter 

zijn bureau. Voor hem staan 

twee beeldschermen. Een 

keurig jasje hangt losjes over zijn 

stoel. Loopt Bart hier stage? Nee, 

Bart is de baas. 

Bart had al voor zijn achttiende 

een eenmanszaak, waar hij ICT-sy-

stemen bouwde voor verschillende 

klanten. Via zijn netwerk in de ICT-

branche kwam hij in aanraking met 

Rutger van Zuidam (24), Theo 

Hoeksema (27) en Han Jongstra 

(27). De vier jonge ondernemers 

bundelden de krachten en begon-

nen het bedrijf Accepté. 

In het begin is het allemaal nog 

vrij studentikoos. Hun doel is om 

‘slapend geld te verdienen’. Ze creë-

ren communities – een soort hyves 

voor groepen binnen verenigingen 

en bedrijven – en bouwen websites. 

In september 2005 is het speelse 

eraf en richten ze de BV Accepté op. 

Op datzelfde tijdstip beginnen ze 

met hun snelst groeiende pijler 

binnen het bedrijf, namelijk ticke-

ting. De jongens van Accepté wil-

len evenementshouders alle zorg 

uit handen nemen rond de verkoop 

naar 42 man, met kantoren in Gro-

ningen en in Amsterdam en een 

omzet die liep in de zeven cijfers. 

En we wilden keihard doorgroeien. 

Hiervoor moesten de taken, be-

voegdheden en verantwoordelijk-

heden worden vastgesteld.’ 

Inmiddels is Accepté dus studen-

tenbedrijf af, en Bart heeft opeens 

heuse managementvergaderingen. 

Of hij zich niet veel te jong vindt 

voor dit soort serieuze zaken? ‘Ik 

pak heus mijn lol wel, maar niet 

doordeweeks. Dan moet er gewerkt 

worden. Ik heb niet het gevoel dat 

ik iets mis, maar misschien krijg ik 

straks wel een extreme midlifecrisis. 

Haha!’ p

van toegangskaarten. Accepté be-

denkt een totaalpakket: het bedrijf 

verzorgt de software waardoor er 

online kaarten kunnen worden be-

steld, het verzendt de kaarten via 

e-mail, regelt het geldverkeer en 

doet zelfs de controle van de kaar-

ten aan de deur. De jongens noe-

men het PayLogic. ‘Bedrijven 

hoeven alleen maar een gaatje in 

hun website te maken voor onze 

software en voor de rest hebben ze 

geen omkijken meer naar de hele 

verkoop. Voor de controle aan de 

deur plakken we barcodes op de 

kaarten, die we met een scanner 

kunnen checken bij de ingang. 

Heel simpel dus.’ 

En goedkoop in vergelijking 

met concurrenten als Ticketbox en 

Ticketservice. Dit blijft niet onop-

gemerkt. Accepté heeft binnen 

twee jaar 175 vaste klanten voor 

de ticketing. En in februari van dit 

jaar is het investeringsbedrijf Van 

den Ende & Deitmers (van Joop) 

ingestapt. ‘Toen hadden we wel 

het idee dat we echt goed bezig 

waren. We wilden uitbreiden en 

hadden daar kapitaal voor nodig. 

Van den Ende & Deitmers geloof-

den in onze ideeën en stapten op 

de trein.’

Dit is ook het moment dat de pro-

fessionalisering binnendringt in het 

bedrijf. ‘We waren gegroeid van vier 

mensen plus een paar freelancers 

Het doel 
was om 
slapend 
geld  te 
verdienen 

Ticket van 
de toekomst
Bart Wesselink (22) is een van de directeuren 
van Accepté, een bedrijf dat groot wordt met  
de online verkoop van toegangskaarten.

Jerry Huinder

Levenswerk Jong en hard op weg

In de Rubriek 
Levenswerk 
portretteert 
De Pers op 
zaterdag 
startende 
ondernemers 
en jong 
talent in het 
Nederlandse 
bedrijfsleven.
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De liftboy

Werklust 
Mariel (40)  
PROJECTMANAGER

Ik ben gek op seks en een echte jager! Als ik vrijgezel 
ben, zijn de mannen dan ook bijna niet aan te slepen. 
Natuurlijk heb ik ook op het werk veel affaires gehad, 
maar die met de liftboy is het mooiste verhaal vanwege 
het prachtige kat- en muisspel. Het speelde een paar jaar 
geleden bij de reorganisatie van een groot Nederlands 
bedrijf, waar ik werd gevraagd als projectmanager.
Normaal deel ik de lakens uit maar dit keer niet; er 
waren oeverloze vergaderingen. Al snel viel mijn oog 
op een jongere collega-projectmanager; hij had een 
ondeugend koppie. Als ik tijdens vergaderingen met een 
potlood langs mijn lippen ging, voelde ik hem kijken. Er 
ontstond al snel een broeierige spanning...

Op een dag liep ik achteloos langs zijn bureau en 
gooide er een kaartje op van een dame in een rood kan-
ten slipje met veertjes en een ritsje onderaan, waarop 
stond: ‘Wil je me mét of zonder engelenhaar?’ Ik had er 
mijn favoriete exclusieve sensuele parfum op gespoten 
en zei uitdagend: ‘Ruik hier maar eens aan!’ 
Binnen een half uur slenterde hij – eveneens zo noncha-
lant mogelijk – langs mijn bureau en gooide het kaartje 
terug. Er stond op: ‘Puur natuur is goed...’ Toen wist ik 
dat we allebei in een staat van opwinding verkeerden; 
even later was hij er dan ook al weer. ‘Heb je het ge-
bouw wel eens gezien?’, vroeg hij schor. ‘Zal ik je een 

rondleiding geven?’ 
Een minuut later liepen we gejaagd 
door het gebouw maar we vonden 
nergens een beschutte plek tot 
we de lift instapten... Zodra de 
deuren sloten trok ik hem aan zijn 
stropdas om te zoenen. We rukten 
elkaar bijna de kleren van het lijf 
tot de deuren weer openden; pro-
fessioneel trokken we ons gezicht 
weer in de plooi.

Vanaf toen hadden we een 
verhouding; hij had weliswaar een 
vriendin maar vertelde dat vreemd-
gaan niet erg was omdat zij niet 
van seks hield. Op de werkvloer 
hebben we elkaar nooit meer 

aangeraakt; professionaliteit is in ons werk een erecode. 
Maar privé was het één en al seks: in bed, in het bos of 
tegen muren op... En we stuurden elkaar de hele dag 
ranzige sms’jes.
Uiteindelijk viel de liftboy tegen: na een paar weken was 
ik over tijd en daarvan raakte hij volledig in paniek. Ik 
vond: ‘Als jij spannende spelletjes met mij wilt spelen 
moet je ook een grote vent zijn; als je neukt zonder 
condoom moet je niet verbaasd zijn als ik zwanger 
raak.’ Zelf wilde ik best een kind; ik was immers al tegen 
de veertig. 

Maar plotseling bleek vreemdgaan helemaal niet zo 
normaal, hij was als de dood dat het uit zou komen. Ik 
voelde minachting: wat een kleinzielige bedrieger was 
dit! Gelukkig kwam de menstruatie binnen een week en 
kort daarna was ons gezamenlijke reorganisatieproject 
afgelopen; het was over en uit tussen ons. 

Toch kijk ik met plezier terug op de adult games die ik 
met deze liftboy speelde. Werksituaties zijn prachtige de-
cors voor jagers zoals ik, je moet alleen wel zorgen dat 
je altijd professioneel blijft. Sinds kort heb ik weer een 
vriend en dan ben ik monogaam. Maar mannen jagen, ik 
zal het zeker missen! p

SMACHTEN OP JE BUREAUSTOEL, STIEKEME DATES IN DE 
LUNCHPAUZE: IEDEREEN DOET HET, HET LIEFST IN 
STILTE. In de rubriek ‘Werklust’ staan portretten van mensen 
die het laatste taboe op kantoor overschrijden.

CAROLINE RIDSDALE ILLUSTRATION

Heidi Zandbergen ...

Ik gaf 
hem een 
kaartje 
met 
daarop 
een dame 
in een 
kanten 
slipje
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