
Historische avond in Alkmaar
AZ heeft vermoedelijk de meest bizarre avond in de clubgeschiedenis achter de rug. Door een brandje in het stadion kon gisteravond de ontmoeting in de play-offs van de Europa League tegen het
Griekse Atromitos FC niet beslist worden. Vanochtend om 11 uur worden de resterende 31 minuten uitgespeeld. / OLAF KRAAK | ANP
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Voor 2013 zullen naar verwachting de
uitgaven aan geneesmiddelen met 5
procent dalen, omgerekend 213 mil-
joen euro. Daarmee zet de trendbreuk
van dalende kosten voor medicijnen
zich voor het tweede achtereenvol-
gende jaar door. PAGINA 5

Miljoenen minder
voor medicijnen

Vrachtwagens massaal
beboet in buitenland
Megaboetes. Europese landen maken jacht op Nederlandse bus- en vrachtwagenchauffeurs die duizenden euro’s boete krijgen voor zaken die in eigen land
door de vingers zijn gezien. Iedere dag gaan er tientallen bestuurders over de grens op de bon. Van de tien gecontroleerde trucks of touringcars krijgen er
zes een boete voor het één of ander. Transport Logistiek Nederland (TLN) maakt zich zorgen en wil met Brussel om de tafel. PAGINA 2

Documentairemaker Roy Dames en
journalist Wouter Scheepstra filmden
maandenlang het leven op Rotter-
dam-Zuid. Wat is er waar van alle
verhalen over de slechte buurt en de
foute cijfertjes. Centraal staat de
boksschool van Frans, midden in de
Afrikaanderbuurt. PAGINA 7

Boksen voor
Rotterdam-Zuid
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Op het Wantij in Dordrecht is
gistermiddag een man zwaarge-
wond geraakt, toen zijn motor-
jacht in brand vloog. De man wist
zelf in het water te springen en is
met ernstige brandwonden naar
het ziekenhuis gebracht, zo meld-
de de Koninklijke Nederlandse
Redding Maatschappij (KNRM). De
man was de enige opvarende van
de boot, waarop ook een aantal
gasflessen stond. Andere water-
sporters hielpen de man om aan
wal te komen. Het jacht brandde af
en wordt gesloopt. ANP

Dordrecht

Man zwaargewond na
brand op jacht

De tweede zoon van prinses Mar-
griet en Pieter van Vollenhoven,
prins Bernhard, heeft lymfklier-
kanker. ”De zeldzame vorm van
lymfklierkanker, non-Hodgkin
lymfoom, wordt nader onderzocht
en zal voorlopig het dagelijks
functioneren van de prins belem-
meren”, zo maakte de Rijksvoor-
lichtingsdienst (RVD) gisteren
bekend. Prins Bernhard is ge-
trouwd met prinses Annette en
heeft drie kinderen. Hij is sinds de
troonswisseling geen lid meer van
het Koninklijk Huis. ANP

Non-Hodgkin

RVD: prins Bernhard
heeft lymfklierkanker

Museum Villa Mondriaan in Win-
terswijk krijgt een studente als
directeur. De 24-jarige Anne Kre-
mers volgt Wim van Krimpen (72)
op. Kremers werkte de afgelopen
maanden als stagiaire in het muse-
um, waar ze door Van Krimpen
werd klaargestoomd om hem op te
volgen. De studente Art and Cultu-
re hoopt volgend jaar af te stude-
ren aan de Universiteit Leiden. ”Ik
was meteen enthousiast toen ik de
gelegenheid kreeg om als stagiaire
mijn steentje aan het museum bij
te dragen”, zegt Kremers. ANP

Stagiaire

Studente (24) directeur
Mondriaanmuseum

Winnende foto Red Bull
De Nederlandse fotograaf Jeroen Nieuwhuis heeft gisteravond in Hong Kong de categorie ‘Close up’ van
de Red Bull Illume Image Quest 2013 gewonnen. De skateboardfoto van de 22-jarige Denekamper is door
een 50-koppige jury gekozen uit 28257 foto’s, ingestuurd door 6417 fotografen uit 124 landen. ‘Ik vind het
een eer dat mijn foto tussen de beelden staat van fotografen die ik al heel lang bewonder’, zegt
Nieuwhuis.

Vissterfte in de Amerikaanse staat
Kentucky is waarschijnlijk het
gevolg van vloeistoffen die zijn
gebruikt bij ‘fracking’. Dat is de
boortechniek waarmee schaliegas
wordt gewonnen. Dat heeft de
Amerikaanse geologische dienst
USGS gisteren verklaard na onder-
zoek. Volgens de USGS zijn de
vloeistoffen hoogstwaarschijnlijk
de oorzaak van de “wijdversprei-
de” dood van onder meer vissen in
het riviertje Acorn Fork in het
zuidoosten van Kentucky. In dat
watertje leeft een zeldzame soort
karper, die in kleine, tamelijk
geïsoleerde groepen leeft. Schade
door de vloeistoffen kunnen daar-
door ertoe leiden dat een gehele
populatie van de vis wordt vernie-
tigd, aldus de geologische dienst.
ANP

Schaliegas

“Vissen VS dood door
vloeistoffen fracking”

De provincie Noord-Holland is
tegen de plannen voor de fusie van
Utrecht, Noord-Holland en Flevo-
land tot een megaprovincie. Dat
schreven de Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland gisteren in een
reactie op de plannen van het
kabinet. In december vorig jaar
lieten de Gedeputeerde Staten van
de provincie nog weten niet afwij-
zend tegenover de vorming van de
Noordvleugelprovincie te staan.
Omdat het wetsvoorstel van minis-
ter Ronald Plasterk volgens de
provincie onvoldoende is onder-
bouwd, is Noord-Holland nu van
mening dat de regering haar ”huis-
werk over moet doen”. Plasterk wil
dat de drie provincies worden
samengevoegd zodat kwesties als
woningbouw, natuur en infrastruc-
tuur beter aangepakt worden. ANP

Fusie

Noord-Holland wijst plan
megaprovincie af

Europese landen maken jacht op Ne-
derlandse bus- en vrachtwagenchauf-
feurs die duizenden euro’s boetes krij-
gen voor zaken die in eigen land door
de vingers zijn gezien. Iedere dag gaan
er tientallen bestuurders over de grens
op de bon. Van de tien gecontroleerde
trucks of touringcars krijgen er zes een
boete voor het één of ander. Transport
Logistiek Nederland (TLN) maakt zich
zorgen en wil met Brussel om de tafel
om de regelgeving binnen de Europese
Unie aangepast te krijgen.

Het probleem zit in de digitale ta-
chograaf die nauwlettend bijhoudt of
bestuurders zich wel aan de verplichte
snelheden en rusttijden houden. Op
dat apparaat kan tot 28 dagen terug
worden gekeken.

“Het gevolg is dat iedere minuut die
een chauffeur te lang heeft gereden, te
zien is. En waar men in Nederland nog
wel eenoogje toeknijpt als er vijfminu-
ten overschrijding is, zijn ze in het bui-
tenland meedogenloos”, zegt Wijnand
van Zanten van TLN. “Iedere overtre-
ding van de afgelopen 28 dagen wordt
bekeurd in landen als België, Frank-
rijk, Italië en Spanje. Ze zoeken bewust
deNederlandse chauffeurs op engeven
bekeuringen van duizenden euro’s. Ze
tellen alle kleine overtredinkjes bij el-
kaar op. Vooral in Spanje zijn de bedra-
gen absurd. En alles moet contant wor-
den afgerekend.”

TLN is niet tegen de regelgeving,
maar vindt dat de menselijke maat ge-
hanteerd moet worden. “En dat terug-
kijkenmoetgeen28dagen,maarmaxi-
maal 7 dagen zijn. Dat willen we in
Brussel gaan regelen. Wat heeft het
voor nut om 28 dagen terug te kijken?
Dat voegt niets toe aan de verkeersvei-
ligheid”, zegt Floris Liebrand van dat-
zelfde TLN. “We hebben twee bus-

chauffeurs gehad die een boete kregen
van 40.000 euro, omdat ze niet konden
aantonen dat ze genoeg rust hadden
gehad. De éénwas ingehuurd en de an-
der net een dag in dienst.”

Inmiddels worden jaarlijks duizen-
den Nederlandse chauffeurs de dupe
en is een speciaal bedrijfje, Transport
In Nood, dagelijks bezigmet geld voor-
schieten voor bekeurde chauffeurs
over de grens. “Nederlanders zijn de
melkkoe in die landen”, zegt Van Zan-
ten.Wat TLNdwars zit is dat er geen en-
kele redelijkheid in de bekeuringen
zit. “Als iemand in de file komt en er is
geenparkeerplaats indebuurt, kanhet
zijn dat je tienminuutjes te lang achter
het stuur zit. Of je bent bijna thuis.
Moet je dan langs de snelweg gaan sla-
pen, terwijl je een half uur later bij
moeder de vrouw inbed ligt?”, stelt Lie-
brand.

Het is nu zo ver gekomen dat rijders
hun voertuig doodleuk op de vlucht-
strook zetten als ze de rijtijdenwet
dreigen te overtreden. “Die bekeuring
is goedkoper dan wat ze in het buiten-
land te wachten staat. En ze laten de
wagens ook gewoon staan hoor. Ze ver-
tikken het om verder te rijden. Dat is
een probleem voor de politie en onvei-
lig natuurlijk”, zegt Liebrand. “Wekeu-
ren het niet goed, maar ergens snap-
pen we het wel. Net als dat er chauf-
feurs gaan knoeien met die tachograaf
met magneetjes enzo. Het is alsof een
stoplicht 59 minuten per uur op rood
staat. Dan rijdt er vanzelf wel een keer
iemand door rood”, aldus TLN.

Parkeren op vluchtstrook
uit angst voor megaboete

Europese landen maken jacht op Nederlandse bus- en vrachtwagenchauffeurs die duizenden euro’s
boetes krijgen voor zaken die in eigen land door de vingers zijn gezien. LEX VAN LIESHOUT | ANP

Boetes. Vrachtwagen-
chauffeurs proberen
torenhoge boetes in het
buitenland te ontlopen door
op de vluchtstrook te rusten.

TJERK
DE VRIES
tjerk.de.vries@metronieuws.nl

“Ze zoeken net zolang totdat ze wat
hebben gevonden. Zijn het niet de
rusttijden, dan is er wel een tech-
nisch mankement, een snelheids-
overtreding of iets met de papieren.
Het is vrijwel onmogelijk om 28
dagen lang alles correct te hebben
gedaan.” Hoe wrang het ook klinkt,
Antonio Oliveira is niet ongelukkig
met de boeteregen voor Nederland-
se chauffeurs. Zijn bedrijf Transport

in Nood is booming en heeft het
dagelijks razend druk met over de
grens truckers en buschauffeurs
vrijkopen. “We rijden voor 180.000
chauffeurs, de meesten hebben een
serviceabonnement bij ons. We gaan
ook voor ze in bezwaar tegen de
geldbedragen.” Op een normale dag
rukt Transport in Nood twintig keer
uit, maar op drukke dagen kan dat
oplopen tot wel honderd keer. “Ver-
gis je niet, dit gaat niet om een paar
duizend euro hoor. Dit gaat binnen
Europa om honderden miljoenen
euro’s.”

Altijd wel wat

Niet ongelukkig
met boeteregen

40.000 euro

‘‘We hebben twee buschauf-
feurs gehad die een boete
kregen van 40.000 euro, omdat
ze niet konden aantonen dat
ze genoeg rust hadden gehad.”
F lor i s L iebrand
van Transport Logistiek Nederland (TLN)
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Miss Zuid-Holland, Wendy-Kristy
Hoogerbrugge, is geselecteerd voor de
verkiezing van Miss Earth. Daarvoor
zal ze in december vertrekken naar de
Filipijnen. Miss Earth is een internatio-
nale missverkiezing met als slogan
Beauties For A Cause. De gedachte is
dat een miss altijd veel aandacht
oplevert en dat die aandacht kan

worden ingezet voor een goed doel.
De Miss Earth dient zich in te zetten

voor het milieu en de bescherming van
de aarde. Wendy-Kristy Hoogerbrugge
laat nu zelf weten dat ze uitgekozen is
voor de verkiezing. Vorig jaar deed ze
als kandidate voor de provincie Zuid-
Holland mee aan de Miss Nederland
verkiezing. Deze vinden elk jaar in het
najaar plaats. De gelukkige winnares
wordt uitgeroepen tot de mooiste

jonge vrouw van Nederland. De Miss-
titel mag zij één jaar dragen, waarna
ze deze moet overdragen aan de

nieuwe winnares.

Miss Earth

‘Beauties For
A Cause’

Prins Bernhard met prinses Annette. / ANP ROYAL
IMAGES | MARTIJN BEEKMAN
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400-500 g

0.89 0.79

50 g

1.29 1.19

100 g

0.89 0.79

1.5 l

1.29 1.19
300 g

0.99 0.95

10 stuks

1.39 1.29

100-125 g

1.49 1.39

600 g

1.29 1.19

450 g

0.95 0.85

240-300 g

1.39 1.29

6 stuks

0.99 0.89
6 stuks

1.49 1.39

BLIJVEND
VERLAAGD!

www.aldi.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden.

Worteltjes
Geschrapte
of Parijse
worteltjes.

Mints
Diverse smaken.
2 blikjes.

Kalkoenfilet
Gegrild en gesneden.

Sinaasappelsap
100% puur sap.

Eiersalade
Naturel of met
bieslook.

Scharreleieren
Klasse M/L.

Fricandeau of
rollade
Van gekruid
varkensvlees.

Kinderkwark
6x 100 g.

Halfvolle kwark
Diverse smaken.

Kinderkoekjes
In uitdeelzakjes.

Vrije uitloopeieren
Klasse M/L.

Biologische eieren
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Tijdens Into The GreatWide Openmag
op grote delen van Vlieland niet ge-
rookt worden. Er geldt al sinds 9 april
een rookverbod in de duin- en bosge-
bieden. Omdat het nog steeds erg
droog is en de kans op brand daarmee
ook, zal dat tijdens het festival gehand-
haafd blijven. Het rookverbod geldt in
of binnen en afstand van dertig meter
van de bossen, op heide of veengron-
den en in de duingebieden. Dat bete-
kent dat er tijdens het festival dat don-
derdag van start gaat, bij twee van de
drie podia niet gerookt mag worden.

Festival. Rookverbod tijdens
Into The Great Wide Open

Fresku tijdens Into The Great Wide Open vorig jaar. / TOM ROELOFS

Producent Arnout de la Houssaye van
Into The GreatWide Open heeft er ver-
trouwen in dat de festivalbezoekers
zich aan het verbod zullen houden.
„Daar maak ik me geen zorgen over.
Wij hebben hele brave bezoekers. Ik
denk dat 99 procent zich aan de regels
houdt.” Mocht er regen komen dan
wordt het verbod opgeheven. Maar uit
ervaring weten de Vlielanders dat aan-
gekondigdebuienvaakoverwaaien.De
afgelopen zomer heeft het eiland am-
per een druppel regen gehad.
GRIETEKE MEERMAN

In Metro’s consumentenrubriek
Een klacht en dan… worden be-
drijven en/of instellingen, die een
klacht naar tevredenheid van de
betrokken consument hebben
opgelost, door Metro van een
pluim voorzien.

Case
Els van Boeckel, woonachtig in Hove
(provincie Antwerpen, België),
wordt gebeld door een rap pratende
mevrouw van Elderzzz, een bedrijf
dat hotelbonnen aanbiedt. Om zich
een beter beeld te kunnen vormen,
vraagt Els meer informatie te stu-
ren. In plaats daarvan ontvangt ze
een aanmaning van incassobureau
MKBusiness uit Zwolle. Of Els maar
even héél snel 99,95 euro (in latere
aanmaningen 135,95 euro) wil over-
maken op het rekeningnummer van
dit door Elderzzz ingehuurde incas-
sobureau.

Traject klacht
Els laat MKBusiness per e-mail we-
ten geen hotelbon te hebben afgeno-
men. Ze heeft ook nergens voor
getekend en verzoekt dringend met
rust te worden gelaten. Maar het
incassobureau blijft haar intimide-
rende aanmaningen sturen. Waarop
Els besluit deze Metro-consumenten-
rubriek in te schakelen. Nadat onze
e-mails onbeantwoord blijven,
béllen we MKBusiness met de vraag

waarom MKBusiness zich voor het
dubieuze karretje van Elderzzz laat
spannen. Dubieuze karretje: wie
googelt op de trefwoorden Klachten
en Elderzzz wordt niet vrolijk.

Reactie MKBusiness
Nadat de mevrouw die de telefoon
namens MKBusiness opneemt het
dossiernummer heeft gehoord,
weigert ze door te verbinden naar
de incassoafdeling. Letterlijk zegt
ze: “Dat heeft geen zin. Genoemd
dossier hebben we uit coulance
gesloten.”
Onze vraag waarom MKBusiness
zaken doet met Elderzzz wordt
gepareerd met: “Waarom níet? Ook
bij zogenaamde gerenommeerde
bedrijven gaat wel eens wat fout.”

Juryrapport
Els van Boeckel komt met de schrik
vrij. Niet omdat MKBusiness com-
passie toonde. Maar omdat de grond
MKBusiness te heet onder de voeten
werd.
Els: “Mijn pluim gaat niet naar de
foute combinatie Elderzzz/MKBusi-
ness. Waarvoor ik iedereen wil
waarschuwen. Mijn pluim gaat naar
deze rubriek.” TON BROEKHUISEN

Metro redt Els
uit klauwen
Elderzzz

Een klacht en dan...

Spotlights op jouw klacht? Wil je ook spotlights
op je naar tevredenheid opgeloste klacht? Mail
dan naar: ton@tonbroek.nl

De Britse premier David Cameron
heeft gisteren in het Lagerhuis toege-
geven dat er nog geen 100 procent ze-
kerheid bestaat dat de regering in Syrië
verantwoordelijk is voor de gifgasaan-
val vorigeweek. Hij zei wel persoonlijk
overtuigd te zijn door het voorliggende
bewijsmateriaal. Cameron zinspeelde
eerder deze week op acties zonder een
uitspraak van deVeiligheidsraad,maar
is gisteren onder druk van leden van de
regeringspartijen en de oppositie te-
ruggekrabbeld. Veel Lagerhuisleden
vrezen opnieuw een oorlog te worden
’ingerommeld’, zoals in 2003 gebeur-
de, toen premier Tony Blair besloot

mee te doen met de invasie in Irak.
Ook president Barack Obama houdt

de Syrische regering van Bashar al-As-
sad verantwoordelijk voor de aanval
met chemische wapens in Damascus.
De VS en hun bondgenoten hebben
geen ’smoking gun’ die bewijst dat de
Syrische president Assad persoonlijk
het gebruik van chemische wapens
heeft bevolen, zo zeiden Amerikaanse
veiligheidsfunctionarissen gisteren,
maar in geheime berichten van inlich-
tingendiensten ismen erwel vrij zeker
van dat Syrische regeringstroepen de
aanval op 21 augustus hebben uitge-
voerd.

Als de VS in Syrië in actie komen,
zoudie operatie “zeer beperkt’’ zijn. Zo
liet het Witte Huis gisteren weten. Het
zou geenoperatie zijnwaarvanhet ein-
de niet vaststaat, zoals in het geval van
Irak. Ook zou het gaan om “op zichzelf
staande acties”. Irak beschikte destijds
volgens Blair en de Amerikaanse presi-
dent George Bush over massavernieti-
gingswapens, een beschuldiging die
niet houdbaar bleek.

Cameron kreeg gisteren voor mili-

taire acties steun van de interne vol-
kenrechtelijke adviseur van de Britse
regering. Die meent dat zo’n interven-
tie volgens het internationaal recht is
toegestaan, ook al zou de VN-Veilig-
heidsraad daarmee niet instemmen.
Daarmee neemt de adviseur een ander
standpunt in dan de adviseur van de
Nederlandse regering die militaire ac-
ties in de gegeven situatie onrechtma-
tig acht.

De VN-inspecteurs die in Syrië on-
derzoek doen naar het mogelijke ge-
bruik van chemische wapens vertrek-
ken zaterdagmorgen uit het land.
METRO

De VN-wapeninspecteurs zijn gisteren voor de derde keer op pad gegaan in Syrië om te onderzoeken of er chemische wapens zijn gebruikt. Ze
vertrekken zaterdagmorgen uit het land. / EPA

Irakoorlog rol
in Syriëkwestie
Syrië. Britse Lagerhuisleden
vrezen opnieuw een oorlog
te worden ’ingerommeld’.
Het Witte Huis liet weten dat
als de VS in actie komen, het
zal gaan om een ”zeer
beperkte” actie.

Aanval.

”Als de VS in Syrië in actie
komen, dan zou die operatie
zeer beperkt zijn. Een vergelij-
king met de oorlog in Irak is
dan ook niet op zijn plaats.”
Dat heeft het Wit te Huis donder -
dag bevest igd .

Een brede meerderheid in de Tweede
Kamer steunt het beleid van het kabi-
net over Syrië. Minister Frans Timmer-
mans van Buitenlandse Zaken bena-
drukte gisteren opnieuw dat zonder
VN-mandaat er geen steun kan zijn
voor eenmogelijkmilitaire actie tegen
Syrië.

Het spoedoverleg van de Kamermet
Timmermans enminister JeanineHen-
nis-Plasschaert vanDefensienamgiste-
ren zo’n vijf uur in beslag. Eerder op de
dag meldden de bewindslieden al dat
Nederland geen verzoek heeft ontvan-
gen om deel te nemen aan een eventu-
ele militaire operatie in Syrië. Na af-
loop van het debat zei Timmermans
”helemaal geen ruimte te zien” om
mee te doen.

Voor het kabinet moet onomstote-
lijk vaststaan dat er een gifgasaanval is

geweest en wie die heeft uitgevoerd.
De meeste partijen steunen het VN-
spoor van het kabinet. Dat betekent
dat de VN-inspecteurs hun werk moe-
ten afronden en dat de VN-Veiligheids-
raad zich daarna over de informatie
moet buigen.

De PvdA wil een nieuw ”weegmo-
ment” als de VN-Veiligheidsraad niet
uit de kwestie komt. De VVD verklaar-
de ook zonder VN-mandaat groen licht
te willen geven aan een interventie,
mits er overtuigend en geloofwaardig
bewijs is geleverd. Timmermans hield
nog wel een slag om de arm om buiten
de VN actie te steunen.Want als er che-
mische wapens zijn ingezet, moet dat
volgens het kabinet gevolgen hebben.
Hij verwees daarbij naar de internatio-
nale actie inKosovoDieookzonderVN-
mandaat plaatsvond. ANP

Minister van Buitenlandse Zaken Frans
Timmermans en SP-Kamerlid Harry van
Bommel schudden elkaar de hand na afloop
van het debat in de Tweede Kamer over de
ontwikkelingen in Syrië. / ANP

Kabinet wil VN-mandaat
voor ingrijpen Syrië
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Voor 2013 zullen naar verwachting de
uitgaven aan geneesmiddelen met 5
procent dalen, omgerekend 213 mil-
joen euro. Daarmee zet de trendbreuk
van dalende kosten voor medicijnen
zich voor het tweede achtereenvolgen-
de jaar door. In 2012 werd er nog voor
600 miljoen euro minder aan medicij-
nen uitgegeven. Dat meldt Stichting
FarmaceutischeKengetallen, SFKgiste-
ren in haar jaarlijkse publicatie Data
en Feiten.

“De daling komt enerzijds omdat
sommigemedicijnen alleen nog in zie-
kenhuizen worden vergoed, zoals be-
paalde reumamiddelen. Maar ook om-
dat de prijs van geneesmiddelen ge-
zakt is en de tarieven van de apothe-
kers lager zijn geworden”, aldus

Ronald van de Vaart, manager SFK. “Zo
is er bijvoorbeeld een patent van een
belangrijke cholesterolverlager verlo-
pen, waardoor goedkopere alternatie-
ven beschikbaar kwamen.”

VanderVaartweetniet of de vermin-
derde uitgaven zullen worden doorbe-
rekend in de verzekering, want dat is
vanmeerdere factoren afhankelijk. De
totale uitgaven aan geneesmiddelen
zullen daarmee in 2013 naar verwach-
ting uitkomen op een bedrag van bijna
4.2 miljard euro. Vorig jaar was dat 4,4
miljard euro.

De lagere tariefinkomsten, maar
ook lageremarges ophulpmiddelen en
verzekeraarcontracten met laagste
prijsgaranties en historische prijzen,
zetten de financiële situatie van apo-
theken zwaar onder druk. Ook valt vol-
gens het SFK op dat het geneesmidde-
lengebruik opnieuw achterblijft bij de
ontwikkelingen van de laatste jaren.
ANNETTE KARIMI

Miljoenenbesparing op geneesmiddelen
Miljarden

4,2
miljard euro wordt er in 2013 waarschijnlijk uitgegeven
aan medicijnen in Nederland. Vorig jaar was dat een
bedrag van 4,4 miljard euro. "De daling komt enerzijds
omdat sommige medicijnen alleen nog in ziekenhuizen
worden vergoed. Anderzijds is ook de prijs van
geneesmiddelen gezakt."

Medicijnen zullen volgens Stichting Farmaceutische Kengetallen voor het tweede
achteropeenvolgende jaar dalen in kosten. / WWW.COLOURBOX.COM

Fret Vincent zorgt voor ophef
Een fret die waarschijnlijk als verstekeling met een Hercules-vliegtuig van de Nederlandse luchtmacht in
Groot-Brittannië is terechtgekomen, zorgt daar voor lichte ophef. Dierenbeschermers aan de overkant van
de Noordzee hebben gisteren een actie op touw gezet om Vincentterug te krijgen naar zijn baasjes. Het
beestje werd zondag ontdekt op het vliegveld van Cambridge. Het verhaal van ’Vincent de verstekeling’
heeft verscheidene Britse media gehaald, waaronder de BBC. ANP

Een 8-jarige Amerikaanse jongen
heeft als bestuurder van de wagen
van zijn ouders een ongeluk ver-
oorzaakt dat zijn 2 jaar jongere
zusje het leven kostte. Hij reed in
de Amerikaanse stad Phoenix vlak
bij de ouderlijke woning tegen een
metalen paal, liet de politie van de
hoofdstad van de staat Arizona
gisteren weten. De moeder van de
kinderen ontdekte woensdag-
avond rond 22.00 uur dat de kinde-
ren niet in bed lagen en dat de
auto was verdwenen. ANP

Amerika

Meisje sterft in door
broertje bestuurde auto

De Stichting Preferente Aandelen
B van KPN werpt een bescher-
mingswal op tegen een overname
door het Mexicaanse América
Móvil. Dat maakte de stichting
gisterenbekend. De stichting
activeert een zogenoemde call-
optie, waardoor het 49,9 procent
van het totale stemrecht in han-
den krijgt. Zo voorkomt de stich-
ting feitelijk dat het bedrijf van
miljardair Carlos Slim meer dan 50
procent van het stemrecht bij KPN
in handen krijgt. ANP

Beschermingswal

Stichting beschermt KPN
tegen América Móvil

Het Europese anti-terrorisme-pro-
gramma van banken, dat mogelijk
miljoenen euro’s kost, werkt nauwe-
lijks. Het heeft tot dusver niet bewe-
zen geleid tot opsporing van terroris-
ten, of het voorkomen van aanslagen.
Maar het programma kan daarente-
gen wel leiden tot discriminatie en
verdachtmaking van de verkeerde
mensen. Die harde conclusies trekt
politicologe en geograaf Mara Wesse-
ling(33) na intensief onderzoek.

“Ikheb gesprokenmet deEuropese
Commissie, bankmedewerkers, en
overheids- en consultancyrapporten
gezien over een periode van tien jaar
na 11 september 2001”, vertelt Wesse-
ling. Volgende week promoveert ze

bij de Universiteit van Amsterdam
(UvA). Sinds 2005 geldt voor banken
en andere financiele dienstverleners
de 3e Europese richtlijn. Die stelt dat
ze via analysesmoeten controleren of
klanten ‘verdachte financiele transac-
ties’ doen die duiden op terrorisme.

“Banken moeten voor miljoenen
euro’s software instellen, medewer-
kers opleiden, cursussen geven, ook
voorwitwassen.Deopsporing van ter-
roristen via banktransacties en het
voorkomen van aanvallen, komt nau-
welijks voor, werdmij verteld door oa
de Europese Commissie.” De aanna-
me is dat terroristen ander gedrag ver-
tonen. Dat blijkt niet zo. Bovendien
kosten aanslagen relatief weinig geld
waardoor opsporing lastig is. Wille-
keur, discriminatie, schending van
privacy en verkeerde arrestaties lig-
genwel op de loer, aldus de politicolo-
ge.

“Bankmedewerkers bepalen uit-
eindelijk- na een eerste selectie door
computerprogramma’s - of een bank-
klant verdacht is. Op basis van onder
andere intuitie. De persoonlijke gege-
vens van de klant sturen ze door naar

de Financial Intelligence Unit (FIU) op
basis vanhun verdenking. Vervolgens
kan er verdere opsporing plaatsvin-
den, zonder dat een klant dat weet.”

De Europese Unie zint desondanks
op verdere uitbreiding van opspo-
ringsmogelijkheden via financiele
transacties. Maar daar moet nog eens
goed overnagedachtworden, vatWes-
seling samen.

Anti-terreurprogramma
werkt niet of nauwelijks
Onderzoek. Het
antiterrorisme-programma in
Europa leidt tot discriminatie
en verdachtmakingen, niet
tot opsporing van terroristen.

Banktransacties

“De opsporing van terroristen
via banktransacties, en voorko-
men van aanvallen, komt nau-
welijks voor, werd mij verteld
door de Europese Commissie.”

Mara Wesse l ing
promovenda bij de UvA

Het Europese anti-terrorismeprogramma kan leiden tot discriminatie en verdachtmaking van de
verkeerde mensen. / EVERT-JAN DANIELS | ANP

ANETTE
KARIMI
anette.karimi@metronieuws.nl
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Elke week een vaste plek in de
krant! Heb je er een beetje zin in?
Ja, ontzettend veel! Het lijkt me een
grote uitdaging om steeds weer iets
nieuws te bedenken. Ik lees de krant
al best lang. Als scholier zat ik dage-
lijks in de trein van Roosendaal naar
Rotterdam, en daarna toen ik in
Utrecht ging studeren. En nog steeds
is de column altijd het eerste dat ik
lees.

Wat kunnen we van je verwachten?
Ik richt mij op het stadse leven. En
dan vooral de kleine verhalen en
details die mensen vaak ontgaan,
maar die zo kenmerkend zijn voor
het moderne bestaan. Er stond van de
week een jongen voor mij in de rij bij
een restaurant met maar liefst drie
iPhones zijn handen. Dat fascineert
me. In mijn hoofd bedenk ik daar
razendsnel een heel verhaal om-
heen.

Inderdaad zeer kenmerkend voor
deze tijd, maar het klinkt niet echt
als een columnist met keiharde
politieke standpunten en mensen
wakker schudden...
Ik ben geen tweede Ebru Umar. Dat
zou dubbelop zijn. Maar als ik mij
ergens echt druk om maak, schroom
ik niet om daar iets over te schrijven.
Maar het moet wel vanuit mijzelf
komen, ik ga niet stennis trappen om
het stennis trappen. Ik volg de poli-
tiek bijvoorbeeld goed, maar ik denk
toch net te vaak: ’Ik weet hier te
weinig van af om er echt een goed
onderbouwd betoog over te kunnen
houden.’

Waar maak jij je op dit moment in
Rotterdam druk over?
De vertrutting van de binnenstad is

iets waar ik me aan erger. Dat er
tenten gesloten worden omdat er een
paar mensen klagen over geluidsover-
last. Ga dan niet in het centrum wo-
nen, denk ik dan. Verder zijn er zo-
veel projecten waar ik de noodzaak
niet van in zie, maar waar wel bakken
belastinggeld naar toe gaan; daar kan
ik nog wel wat stukjes over schrij-
ven.

Wat gaat er wel goed?
Het valt me eigenlijk pas weer op als
ik op bezoek ben in andere grote
steden, maar je ziet hier nauwelijks
zwervers meer op straat. Als je vroe-
ger tijdens het uitgaan buiten stond
dan werd je continu aangeklampt.
Het is de stad gelukt om dat probleem
aan te pakken, maar daar hoor je
niemand over.

Maar het gaat straks toch niet
alleen over Rotterdam?
Nee, zeker niet! Ik wil ook absoluut
niet iemand worden die alleen maar
daar over kan praten. Maar veel ver-
halen zijn universeel. Of je nou een
scheet laat in Amsterdam of Rotter-
dam: hij blijft stinken.

Waar doe jij inspiratie op?
Ik hou er van om naar onbekende
cafés te gaan. Het liefst in een oude
volkswijk. Dan komen de verhalen
vanzelf. Maar ook nieuwe ontwikke-
lingen volg ik op de voet. Jonge onder-
nemers, kunstenaars die een project
starten: die mensen laten het bloed
van de stad stromen. En ik heb een
zwak voor paradijsvogels: straatmuzi-
kanten, excentriekelingen; figuren
die net wat anders zijn.

Wat kenmerkt jouw schrijfstijl?
Het is vaak tragikomisch. En ik hou
erg van vieze details. Een mooie
glanzende hondendrol. Daar de
schoonheid van in kunnen zien en
dat vervolgens zo goed mogelijk op
proberen op te schrijven. Dat geeft
voldoening.

Wie vind jij zelf goede columnis-
ten?
Ik was vroeger fan van Simon Carmig-
gelt, die meester was in het observe-
ren. Nu vind ik de columns van Wil-
fried de Jong heel goed, terwijl ik
eigenlijk een hekel aan sport heb. En
ik kan altijd genieten van de teksten
van Joël Broekaert, die prachtig over
eten schrijft.

Wat is een veel gemaakte fout bij
het schrijven van een column?
Mensen willen vaak kritisch of iro-
nisch zijn, maar komen dan juist
neerbuigend of zeurderig over. Zeker
als ze ook nog eens verschillende
dingen willen behandelen. Een co-
lumn is kort, dus focus ook echt op
één onderwerp en behandel dat zo
goed mogelijk.

Moeten mensen in jouw omgeving
nu trouwens op gaan passen, om-
dat ze onderwerp kunnen worden
van een column?
Dat is het risico van omgaan met een
schrijver. Mijn moeder heeft al gezegd
dat ik haar altijd als inspiratie mag
gebruiken. Zij is trouwens degene die
me ooit mijn hondje heeft gegeven.

Oh, het is toch een hond? Ik twijfel-
de even...
Het is een Chinese naakthond en ze
heet Chin-chin. Ik kreeg haar met de
mededeling dat zij er voor zou zorgen

dat ik bekend zou worden. Het is
inderdaad een opvallende verschij-
ning en ik hou enorm van haar. Als je
ziet hoe blij ze is als ze wakker wordt,
dan denk ik wel eens: shit, dat wil ik
ook! Een hond leert je hoe gelukkig je
eigenlijk kan zijn met de basic dingen
die je al hebt.

Columnisten van Metro hebben
afgelopen jaren regelmatig te
maken gehad met heftige reacties
op wat zij in de krant hadden ge-
schreven. Ben jij daar bang voor?
Dat lijkt me juist leuk! Nou ja, pure
doodsbedreigingen natuurlijk niet.
Maar je houdt het ook niet tegen,
mensen lezen namelijk vaak ook wat
ze willen lezen. Terwijl je als colum-
nist juist soms het tegenovergestelde
bedoelt. Ik vind het triest dat sommi-
ge mensen zich op internet zo verla-
gen tot bepaalde reacties. Ze wanen
zich anoniem. Ik ben soms verbaast
hoe snel mensen geschokt kunnen
zijn. Collectieve relativering, dat zou
de maatschappij goed doen.

Ze is Rotterdams, ze heeft een hondje dat zo lelijk dat ze weer mooi wordt, en ze schrijft. Ze schrijft veel. Vanaf
vandaag komt daar een column in Metro bij. Iedere woensdag vertelt Elfie Tromp (27) wat haar verbaast, frustreert of

juist zielsgelukkig maakt.

PARADIJSVOGELS EN DROLLEN
Schrijfstijl

"Mijn schrijfstijl is vaak tra-
gischkomisch. En ik hou erg
van vieze details. Een mooie
glanzende hondendrol."
El f je Tromp

ELFIE TROMP

Multitalent

Elfie Tromp (27) is geen schrijfster die
moederziel alleen op een zolderkamer-
tje zit te tikken.

● Nachtdier. Ze werkte ooit als vaste
performer in de Rotterdamse club
Now & Wow.

● Studie. Ze studeerde vier jaar gele-
den af aan de HKU in Utrecht in de
richting ‘Writing for performance’ .

● Bühne. Verder maakt Elfie theater
is ze regelmatig presentator.

● Debuut. Dit jaar verscheen bij uit-
geverij Lebowski haar goed ontvan-
gen eerste roman: Goeroe.

● Spiritueel. Hierin vertelt ze het ver-
haal van eenmeisje dat de nieuwe Jo-
manda wil worden.

● Bekeerd. Zelf is Elfie jarenlang be-
trokken geweest bij deze newagewe-
reld, maar is nu overtuigd atheïst.

VINCENT VAN DORDRECHT

JELLE
VAN KAMP
nieuwsredactie@metronieuws.nl



Rotterdam-Zuid is het grootste achter-
standsgebied van Nederland, als je de
cijfers en verhalenmoet geloven. Sinds
een jaar is er zelfs het Nationaal Pro-
grammaRotterdam-Zuid.Documentai-
remakerRoyDames en journalistWou-
ter Scheepstra doken een jaar langmet
de camera de wijken in en kozen als
uitvalsbasis boksschool ‘Boxing 82’,
midden in de Afrikaanderbuurt. Vanaf
zondagmiddag is de serie ‘Boksen op
Zuid’ vier weken lang te zien opNeder-
land 2.

“Wij vroegen ons af of de cijfers en
het Nationaal Programma matchen
met de mensen op Rotterdam-Zuid”,
legt Scheepstra uit. Dames vult aan:
“Het is een gebied waar 200.000 men-
sen wonen, er is hoge werkloosheid en
er zijn veel schoolverlaters. Maar Zuid
moet opstomen in de vaart der volke-

ren. Wij wilden kijken hoe dat gaat.”
Het tweetal wilde ook Marco Pas-

tors, directeur van het Nationaal Pro-
gramma, volgen met de camera. Die
zag dat echter niet zitten, al gaf hij wel
een interview. Scheepstra: “We zaten
toen al een tijd in Boxing 82, de boks-
school van Frans vandenHeerik.Hij en
zijn boksschool staan voor een dwars-
doorsnee van Rotterdam-Zuid, want ie-
dereen komt er. Het taalgebruik, de
liefde voor Feyenoord: Frans is een ech-
te man van Zuid. Jongeren hebben res-
pect voor hem. Frans werkt harder
voor de buurt dan een politicus.”

Volgens Dames zijn het vooral Rot-
terdammers die een negatief beeld
hebben over Zuid. “Sommige Rotter-
dammers denken dat het daar een
ghetto à la Parijs is, maar dat is onzin.
Er kwam een delegatie uit Parijs langs
en die schoten in de lach. Dit een ach-
terstandsbuurt? Zuid is geenbanlieue à
la Parijs of Amerika.” Volgens Scheeps-
tra zijn erwelproblemen. “Maardaar is
moeilijk vat op te krijgen.” Een vast-
staand recept voor iedereen is er dan
volgens de twee ook niet. “Zuid is zo di-
vers.”

Voordedocumentairewerdookbur-
gemeester Aboutaleb gevraagd. “Hij

lijkt oprecht begaan met Zuid”, aldus
Scheepstra. In de serie geeft Aboutaleb
zijn visie op integratie. “Hij vindt dat je
integratie niet moet opleggen. Als Tur-
ken vooral met Turken omgaan en Ne-
derlanders vooral met Nederlanders,
ziet hij dat niet als een probleem. Als
mensen zich maar aan de wet houden.
Daar ligt volgens hem de grens voor in-
tegratie.” Dames: “Zoals wij de integra-
tie hebben gezien in dit land, is het ge-
woon mislukt. Alleen op microniveau
in een boksschool werkt het.”

Documentairemaker Roy Dames en journalist Wouter Scheepstra doken een jaar lang met de camera de wijken van Rotterdam Zuid in.
/ VINCENT VAN DORDRECHT

“Het is moeilijk vat
te krijgen op de
problemen in Zuid”
Documentaire. Wouter
Scheepstra en Roy Dames
brengen in een vierdelige
documentaireserie het leven
op Rotterdam-Zuid in beeld.

Uitzending

Wanneer op televisie?

● De documentaire Boksen op Zuid
wordt zondag om16.05 uitgezonden
op Nederland 2. De overige delen
op zondag 8, 15 en 22 september
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“Ik ben gevraagd omdat ik in deze
wijk woon. Een wijk vol met, zo
zal ik maar zeggen, buitenlanders.
Maar vol met jongens die het goed
doen en geweldig met elkaar om-
gaan. Het gaat hier hartstikke
goed, hoor. Er is echt niks mis met

deze wijk. In de film kan je ook zien
hoe goed we met elkaar omgaan en
dat we wel wat van elkaar kunnen
verdragen. Ik zit hier nu 26 jaar met
deze boksschool en ik heb de wijk
zien veranderen. Toen ik begon
waren er nog niet veel migranten en
nu is Feijenoord er mee volgelopen.
Maar ik ben blij en die jongens zijn
blij. Ze weten dat ik in de school de
baas ben, maar ik help ze ook met
een stage of werk. Want met een
baan kun je ook makkelijker begin-

Frans aan het woord

“Die jongens
doen het
geweldig hier”

Frans van den Heerik
Eigenaar boxing 82

De 19-jarige Elena S. uit Leeuwarden,
die bekend werd als ’Friese Feeks’ om-
dat ze in maart dit jaar twee jonge ho-
mo’s beledigde enmishandelde op sta-
tion Sneek-noord, moet psychisch be-
handeld worden. De officier van justi-
tie eiste gisteren bij de rechtbank in
Leeuwarden celstraf voor de tijd dat de
vrouw in voorarrest heeft gezeten en
behandeling in een forensische kli-
niek.

De zaak kreeg bekendheid omdat
het in eerste instantie leek te gaan om
gerichte acties tegen homo’s. Maar
daar is volgens de officier van justitie
geen sprake van. S. stond ook terecht
voor een poging tot doodslag, twee we-
ken na het homo-incident.

S. en haar vriendin kregen binnen
twee weken ruzie met de twee homo’s
enmet twee jonge vrouwen. Bij de eer-

ste ruzie bleef het incident beperkt tot
schelden, spugen en enkele klappen.
Voor haar aandeel in de ruzie met de
twee vrouwen wordt S. beschuldigd
van poging tot doodslag. S. zou een van
de slachtoffers vijf tot zes keer tegen
het hoofd hebben geschopt. ANP

Rechtszaak. Friese Feeks moet
volgens officier van justitite
behandeld worden in kliniek

Ontkenning

‘‘Mijn cliënt ontkent dat ze de
vrouw in het gezicht heeft
geschopt en er zijn verder
geen getuigen.”

De advocaat van S .
is van mening dat poging tot doodslag niet bewezen kan
worden.

Topsport voor hond en baas
Een hond en zijn begeleider in actie tijdens de 22e editie van de internationale hondenbiatlon in
Woensdrecht. Ruim 120 deelnemers trotseerden gisteren obstakels met hun viervoeter en streden voor de
eerste plaats in de wedstrijd.

Zomaar een euro extra in reke-
ning brengen kan dat wel?
Het gebeurt nooit ongemerkt. Het
staat op de rekening en de bedie-
ning zal ook uitleggen wat het is. Je
komt er dus niet thuis pas achter
dat je 1 euro teveel hebt betaald. Het
moet juist een positieve bijdrage
zijn.

Maar waarom in restaurants?
Het idee is niet nieuw, maar afgeke-
ken in Zuid-Afrika. Daar wordt op
dezelfde manier in restaurants geld
opgehaald voor straatkinderen. Dat
gaat heel erg goed en wordt zeer
gewaardeerd. Ik merk dat de voed-
selbanken in Nederland een warm
hart wordt toedragen. Het is een
sympathieke organisatie die volledig
uit vrijwilligers bestaat en dat is bij
sommige goede doelen wel eens

anders. Ik denk daarom dat dit ook
hier een succes kan worden.

Waarom hebben de voedselban-
ken geld nodig?
De voedselbanken krijgen hun eten
meestal gedoneerd en er werken
alleen onbetaalde vrijwilligers. Maar
er is nog steeds geld nodig voor
vervoer en koeling bijvoorbeeld en
dat geld is er nooit genoeg. Zeker
niet nu steeds meer mensen bij hen
aankloppen.

Blijft het bij Arnhem?
Het is de bedoeling om dit ook in de
rest van Nederland te gaan doen.
Maar er is geen haast bij omdat alles
vooral goed moet blijven verlopen.
Nu komt 100 procent van de op-
brengst bij de voedselbank terecht,
dat moet zo blijven. RENS OVING

Minuutje

Een euro
bovenop de
rekening
Voedselbanken in Nederland
hebben het zwaar, nu steeds meer
armen een beroep op hen doen.
Job van Dooren wil hen met zijn
stichting Één Voor Voedsel uit de
brand helpen door geld in te
zamelen in restaurants. Vanaf
vandaag zullen veertien
restaurants in Arnhem een euro
extra optellen bij de rekening voor
de lokale voedselbank.

Job van Dooren.

JOB
HALKES
job.halkes@metronieuws.nl

nen aan trouwen en kinderen.
Tuurlijk krijg ik wel eens een ver-
keerd type binnen, maar die turnen
we gewoon om.”
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"Wij zijn Ajax, wij
zijn de beste! Ook
zonder Eriksen wor-
den wij kampioen."
Tom Haagmans

"Laten we het
hopen."
Wil leke Luthar t -Smit

"Zelfs mét Eriksen
kan Ajax het kampi-
oenschap vergeten.
PSV wordt dit jaar
kampioen!"
Cuneyt Kocak

Zonder Eriksen kan Ajax het kampioenschap vergeten.

Gareth Bale op een billboard in New York. De transfer van de voetballer uit Wales van Tottenham
Hotspur naar Real Madrid doet stof opwaaien vanwege de hoogte – 99 miljoen euro - van het
transferbedrag. / GETTY IMAGES

Snippers

Heinz de kat

Snap de commotie over de trans-
fer van Gareth Bale naar Real
Madrid niet helemaal. Dat terwijl
er dichter bij huis voor de tweede
keer een plan wordt klaarge-
stoomt om een nieuw stadion te
realiseren in Rotterdam. Dat pikt
iedereen wel! Ik heb altijd van
m'n moeder geleerd dat nee, nee
is. Nog onbeschofter is dat er aan
de renovatieplannen voorbij
gegaan wordt, waar veel tijd,
energie en geld in gestoken is.
Feijenoord is hierin bijzaak, een
nieuw stadion is bedoeld voor
commerciële KNVB-zaken, con-
certen en eventueel voor de
Olympische Spelen in 2028! Bij
de transfer blijft 't bij 99 miljoen,
bij de bouw van een nieuw stadi-
on blijft het niet bij 317 miljoen.
COK OLYHOEK

"Nee is nee,
zei mijn moeder"

Commotie

Volgens sommigen is het niveau van beschaving in een land af te lezen aan hoe
men met misdadigers omgaat. Zijn het mensen met dezelfde rechten als ieder-
een, ondanks dat ze een misdrijf hebben gepleegd? Of laat je ze in hun eigen
sop gaarkoken omdat zij nou buiten de lijntjes gekleurd hebben? Denk je ach,
die terrorist zal het nooit meer doen? Die kopschopper, dat was eenmalig.
Laten we aardig doen tegen ze. Het zijn maar kinderen.

Ja, beschaving. Beschaving is niets anders dan een marketingconcept, dat
ingezet wordt om het meest achterlijke gedrag goed te praten. Anno 2013
houdt beschaving op waar het eigen belang, lees: ‘het budget’, in het gedrang
komt (dit kan alleen een onbeschaafd iemand optikken natuurlijk. Of een
realist. Zo eentje zonder roze bril). Bespaar me het geblaat over ‘innerlijke
beschaving’. Dat geblaat over je bent het of je bent het niet. Onze beschaving

schrijft voor dat Samir A. de radicale
moslimterrorist, vrij man is. De schat
heeft immers driekwart van zijn straf
uitgezeten. Niet miepen. Is bescha-
ving. Maar kan iemand ontkennen dat
de wereld beter af is zonder Samir A.
op vrije voeten? Of die gast nou in
Amsterdam rondbanjert of in Syrië, er
zúllen slachtoffers vallen (ja wees er
maar trots op). Met liefde sponsor ik
Samirs’ enkeltje Syrië. En dat gemiep
over de milde straf voor de kopschop-
pers moet ook maar ‘ns afgelopen
zijn. De jongens zijn al zo gestraft.
Hun namen liggen op straat. Het
internet zal de filmpjes waarin ze zo
beschaafd een leeftijdsgenoot dood-

schoppen, nooit vergeten: succes met het vinden van een baan. Heel beschaafd,
het rechtssysteem. En de rechter ook. Tegenover onbeschaafde lieden.

Er zijn ook mensen die geloven dat het niveau van beschaving in een land af
te lezen is aan hoe men met ouderen omgaat. Schrijf je ze af en stop je ze weg
als paria’s of toon je je waardering voor bewezen diensten? Laat je ze zo lang
mogelijk meedoen aan de samenleving? Of laat je ze in hun eigen shit wegrot-
ten omdat het te duur is om menselijk met ze om te gaan? Omdat het te duur
is om aandacht aan ménsen te besteden die veelal zonder crimineel geweest te
zijn, oud en hulpbehoevend zijn geworden? Ja, beschaving, prachtig concept.
Totdat het geld kost. Het wachten is op het moment dat Kamerleden de ballen
hebben om hardop GA ES DOOD te zeggen ouderen. En ze verplichten te beta-
len voor een spuitje. Want de samenleving geld kosten, hoe onbeschaafd kun
je zijn?

Ouderen

”Er zijn ook mensen die gelo-
ven dat het niveau van bescha-
ving in een land af te lezen is
aan hoe men met ouderen
omgaat. Schrijf je ze af en stop
je ze weg als paria’s of toon je
je waardering voor bewezen
diensten?”
Ebru Umar

BESCHAVING

Column

EBRU
UMAR

COLUMNIST

Kans maken op honderd euro? Upload jouw column van exact vierhonderd woorden en een
foto op onze website metrocolumn.nl. Columns voor volgende week maandag moeten uiter-
lijk donderdag 16.00 uur binnen zijn. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Neem gerust wat risico, het is er de dag
voor.Weesnietbangomiets fout tedoen.Van
foutenkanmen leren. Eenkritischehouding is
daarbij natuurlijk altijd goed.

Als je ziet dat er iets uit de handdreigt te
lopen vandaag, grijp dan tijdig in. Je bent
daarvoor de aangewezen persoon, omdat jij
over de juiste vaardigheden beschikt.

Jij bent nalatig geweest. Dat kan men je
wel vergeven als jij je vriendelijk opstelt en
het ook ruiterlijk toegeeft. Maar niet weer
doen, want een tweede keer gaat het wellicht
niet zo gemakkelijk.

Je voelt je vandaag helemaal niet lekker
en eigenlijk is dat niet zo vreemd, dat weet je.
Het is beslist niet onverstandig om jouw ma-
nier van leven eens flink onder de loep te ne-
men.

Laat je eens helemaal gaan. Jij hebt een
creatieve golf die je niet onbenut mag laten.
Een unieke kans je gevoelens op een hele po-
sitieve manier te uiten, het zal een ander
mens van je maken.

Jij bent vrolijk, opgewekt en je voelt je
supergoed. Je laat dat zien aan iedereen en
vooral aan die ene persoon waar jij een klein
oogjeophebt. Het kwartje valt.Misschien kan
er nu iets moois opbloeien.

Je gevoelsleven zal kleine rimpeltjes
vertonen. Je kunt je beter richten op je be-
hoefte om je verder te ontwikkelen op sociaal
en cultureel gebied. Het zal je innerlijke rust
bevorderen.

Jij speelt graag met vuur, nietwaar? De
risico's die je neemt zijn steeds vaker veel te
groot voor je. Je moet daar echt mee ophou-
den, vooral als je daarmee nietmeer alleen je-
zelf in gevaar brengt.

Probeer vandaageenswat afstand tene-
men en zie de dingen eens wat ruimer. Mis-
schien kom jij danwel tot een oplossing. Grijp
je kans als zich vandaag een mogelijkheid
aandient.

Je bent communicatief zeer sterk van-
daag. Jij weet precies te zeggen wat iedereen
met zijn/haar leven moet beginnen en ieder-
een komt ook om advies vragen. Probeer in
bed eens "dirty talking".

Je kunt elk doel dat jij je stelt bereiken.
Je bent in staat je grenzen te verleggen en
daardoor kun je zoveel meer dan je zelf ver-
wacht.

Neem iets meer lichamelijke rust. Dat
komt jouw innerlijke rust ook ten goede. Zo
kun je dan eindelijk je gevoelens helemaal
toelaten en slepende zaken eens rustig uit- en
verwerken.

Ram | 21/3 - 19/4

Stier | 20/4 - 20/5

Tweelingen | 21/5 - 20/6

Kreeft | 21/6 - 22/7

Leeuw | 23/7 - 22/8

Maagd | 23/8 - 22/9

Weegschaal | 23/9 - 22/10

Schorpioen | 23/10 - 21/11

Boogschutter | 22/11 - 21/12

Steenbok | 22/12 - 19/1

Waterman | 20/1 - 19/2

Vissen | 20/2 - 20/3

Horoscoop

De VS vielen in 2003 Irak binnen,
omdat ze zeker wisten dat Irak
banden had met Al Qaida en Sad-
dam Hussein in het bezit was van
massavernietigingswapens. En dus
had het geen zin om het standpunt
van de Verenigde Naties af te
wachten. De band met de terroris-
tische organisatie is nooit bewezen
en die wapens zijn ze nu nog aan
het zoeken. Ondertussen is het in
Irak één grote bende. Hopelijk is
Obama, in tegenstelling tot Bush
junior, wel zo verstandig om het
rapport van de VN-inspecteurs af
te wachten alvorens actie in Syrië
te ondernemen. BAS OVERMARS

"Die wapens zijn ze
nóg aan het zoeken"

Syrië

Ik vind dat Luuk Koelman in zijn
column (van 28-08) teveel de spot
drijft met Lilian Janse, die voor de
SGP uit Vlissingen de lijst gaat
aanvoeren. Allereerst zal het Clara

Wichmann Instituur wel blij
wezen dat het mannenbolwerk
van de SGP na 95 jaar vergezeld
gaat worden door vrouw(en). Ja, als
maar liefst zes mannen totaal geen
trek hadden in deze functie dan
komt er uiteindelijk een vrouw
bovendrijven. Die mannenbroe-
ders trekken vermoedelijk de
haren uit hun hoofd dat ze allen
nee gezegd hebben. Alles leuk en
aardig, Lilian Janse is, met alle
respect, niet het type vrouw dat de
SGP zou moeten vertegenwoordi-
gen. Een legging niet des SGP’s.
Voor de rest geen gespot daarover
astublieft Luuk! KRIJN SCHOONDER-
WOERD

Niet spotten met Lilian
Janse alsjeblieft!

Legging

Mijn verbazing was groot toen ik
hoorde dat de daders van de mis-
handeling in Eindhoven strafver-
mindering krijgen omdat het
fimpje waarop hun daad was te
zien, was gepubliceerd om hen op
te sporen. Hun daad wordt toch
niet minder ernstig door de publi-

catie van het filmpje? De rechter
zegt dat men bij publicatie de
daders onherkenbaar had moeten
maken. Raar, want werd het film-
pje nu niet juist vertoond in de
hoop dat iemand ze zou herken-
nen, zodat men de daders kon
oppakken? Het lijkt erop dat men
er in Nederland een sport van
maakt om zoveel mogelijk straf-
vermindering toe te passen. NIEN-
KE DE JONG

Strafvermindering
als nationale sport

Mishandeling Eindhoven

Ook in Metro? Stuur je brief van
maximaal honderd woorden per
e-mail naar brieven@metronieuws.nl.
Geef je volledige naam en adres op.
De redactie behoudt zich het recht
voor brieven in te korten.

Interessante brief van Peter Samu-
el over voetbalgeleuter op tv. De
oplossing is altijd zo simpel: kijk
niet! Je opwinden over tv-program-
ma’s is zo zonde van je energie.
Eigenlijk heb ik me teveel opge-
wonden over het geleuter van de
heer Samuel. ERIC BALK

Voetbal op tv

Wind je niet op over
tv-programma’s
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Procesoperator
(Food)

Heb jij ervaring met het
in- en omstellen van machines?

Mail dan je CV naar
food@perflexxion.nl Of bel
010-5111099 voor meer info.

Opleiding Beveiliger

Bel 010-5119966
Gunstige cursusprijs
Betaling in termijnen
info@insignia-tenp.nl

(Haven - Luchthaven)

Leden van GroenLinks in Rotterdam
krijgen er nog een flinke kluif aan om
een lijsttrekker voor de gemeente-
raadsverkiezingen van volgend jaar te
kiezen. Gisteren liet ook raadslid Ju-
dith Bokhove weten de kar van de par-
tij te willen trekken. Daarmee is zij de
zesde kandidaat die gaat voor de num-
mer een positie op de lijst. Eerder al
meldden onder meer de huidige frac-
tievoorzitterArnoBonte enbestuurder
Ahmed Harika zich.

Bokhove wil de partij weer terug-
brengen in hetmachtscentrum, zomo-
tiveert ze haar kandidaatstelling. “Ik
heb mij snel ontwikkeld tot een des-
kundig raadslid, dat zowel met de op-
positie als coalitiepartijen goed over-
weg kan.” Volgens haar heeft zij de af-
gelopen tijd veel contacten gelegdmet
andere raadsleden om zo te investeren
in een samenwerking voor een toe-
komstige coalitie. “Bovendien ben ik
een teamspeler.”

Sinds 2010 zit Bokhove voor Groen-

Links in de gemeenteraad. Vorig jaar
kwam zij in opspraak omdat zij verge-
ten was door te geven dat zij bestuur-
lijk betrokken was bij energiebedrijf
Greenchoice, het bedrijf waar haar
man directeur was. Een onderzoek van
onderzoeksbureau BING pleitte haar
vrij van belangenverstrengeling. Bok-
hove liet na het rapport weten de gang
van zaken te betreuren.

Het woord is aan de leden van
GroenLinks, die de komendemaanden
via debatten en een referendum hun
favoriet kunnen kiezen. METRO

Bokhove. Zesde kandidaat voor
lijsttrekkerschap GroenLinks
Rotterdam meldt zich aan

Voorkeurstemmen

4.000
voorkeurstemmen kreeg Judith Bokhove van
GroenLinks bij de verkiezingen van 2010. Daardoor
schoof zij van plaats vier naar plaats twee en kwam ze
in de gemeenteraad terecht, waar de partij drie zetels
haalde.

Toeristen die Rotterdam aandoen kun-
nen tegenwoordig kiezen uit een flink
aantal goedkope slaapplaatsen. De
laatste jaren openden nieuwe, goedko-
pe hotels en hostels de deuren en ook
de komende tijd staan er nog openin-
gen op stapel. Zo gaat Easyhotel op de
Westblaak de concurrentie aan met
Holiday Inn Express aan de Weena en
openen nog zeker drie andere hostels
de deuren.

Volgens eigenaresse van de eerste
backpackershostel ROOM, Monique
Segeren, waren er zeven jaar geleden
nauwelijks hostels te bekennen. “Als je
naar het verschil tussen toen en nu
kijkt, valt jemond open van verbazing.
Maar ik zie de stijgende markt als een
positieve ontwikkeling. Hoe meer hos-
tels er komen, hoemeer toeristen er in
deze stad komen. Dan hoef je je als ei-
genaresse geen zorgen temaken dat er
niemand in je hostel komt”, zegt ze
vastberaden.

Ookhetbrein achterhetpas geopen-
de hostel ‘Ani en Haakien’, Danielle
Linscheer, is niet vies van een beetje
concurrentie in de stad. “Concurrentie
heb je altijd in een drukke en toeristi-
sche stad als Rotterdam. Het zou mooi
zijn als we goed kunnen samenwer-
ken. Dat is alleen maar goed omdat de
markt dan groeit en het toerisme toe-
neemt. Iedereen heeft er wat aan”,
meent ze. Ook is ze van mening dat er
veel leegstand is in het centrum en
daardoor veel ondernemers zich laten
verleiden om iets in het toerisme te
gaan doen. “Wij zijn tevreden over het
aantal bezoekers. Zeker tijdens evene-

menten merken wij dat de vraag toe-
neemt.”

Hostel ’Ali en Haakien’ is niet het
laatste hostel dat dit jaar de deuren
opent. Zo wordt er op de Oude Binnen-
weg flink geklust aan een nieuwhostel
voor toeristen en backpackers. Daar
moeten binnenkort vijftig kamers af
zijn. En ook in de Witte de Withstraat,
boven deWitte Aap, verrijst een gloed-
nieuw hostel. Eigenaar Ron Sterk zei
eerder dat hij daarmee de verpaupe-
ring wil tegengaan en meer toeristen
naar de Witte de With wil trekken.

Het Easyhotel aan de Westblaak
denkt zich echter goed te kunnen on-
derscheiden van al die andere goedko-
pe hotels en hostels. Volgens dewoord-
voerder willen zij met hun wereldwij-
de concept veel mensen aantrekken.
“De reden waarom wij ons los kunnen
koppelen vande concurrentie is omdat
wij naast toeristen ook veel zakenmen-
sen aantrekken. Wij houden het heel
basic door geen ontbijt te geven, maar
wel een hotel te bieden waar mensen
van hun privacy kunnen genieten voor
een relatief redelijke prijs. Dat is bij
hostels niet het geval.” Het hotel met
86 kamers opent binnenkort de deu-
ren.

Hostel ’Ali en Haakien’ is niet het laatste hostel dat dit jaar de deuren opent .
/ RICHARD VAN DER KLAAUW

Goedkope hotels
in stad rukken op
Overnachten. Met de komst
van Easyhotel en een aantal
nieuwe hostels in de stad
zijn er veel meer goedkope
slaapplaatsen in de stad.

De buitenruimte bij het Kleinpol-
derplein heeft ondanks haar op-
knapbeurt van twee jaar geleden
weer kritiek gekregen van CDA-
fractievoorzitter Wubbo Tempel.
Volgens het raadslid ziet het ter-
rein er weer onverzorgd uit. “Het
gras is een zandbak, de vijver zit
vol met algen en de aanwezige
kunst lijkt geen doel te dienen”,
aldus Tempel.

Twee jaar geleden opende wet-
houder Van Huffelen (Duurzaam-
heid) de opgeknapte buitenruimte
vol groen. Met het zogenoemde
‘project Aquarel’ was er een nieuw
ontwerp gemaakt waarbij groen en
kunst een belangrijke plaats zou-
den krijgen. De partij heeft vragen
gesteld over wat de grote opknap-
beurt eigenlijk gekost heeft en wat
er aan het onderhoud is gedaan.
Volgens Tempel is er namelijk
sprake geweest van geldverspilling
en hoopt hij dat er geen nieuwe
smak geld klaarligt om het plein
netjes te houden. METRO

Groen

Kleinpolderplein heeft
weer opknapbeurt nodig

Medewerkers van twee bedrijven
hebben afgelopen maandag zo’n
180 kilo cocaïne gevonden in de
Rotterdamse haven. Tijdens het
lossen van twee containers vonden
de twee de drugs in tassen verstopt
tussen containers die vol zaten
met noten uit Bolivia en hout uit
Peru. Na deze ontdekking hebben
zij de politie en douane gewaar-
schuwd. De bedrijven hebben voor
zover bekend niks te maken met
de smokkel. De vondst heeft een
waarde van ongeveer zes miljoen
euro en is inmiddels vernietigd. Er
is een onderzoek ingezet wie hier
achter zitten en wat het land van
herkomst is. METRO

Drugs

Havenmedewerkers
vinden 180 kilo cocaïne

&
ROTTERDAM

Een huis in Rotterdam is gemiddeld
24.000 euro in waarde gedaald sinds
de crisis begon in 2008. Daarmee

presteert Rotterdam het beste van de
vijf grote steden, aldus onderzoeksbu-
reau Calcasa. In Eindhoven daalde de
waarde maar liefst 42.000 euro in

dezelfde periode. De komende periode
wil bouwwethouder Karakus vooral
woningen bouwen binnen de ring.

Hamit Karakus

Waarde huis
daalt 24.000

euro

Containerschip. / RICHARD VAN DER KLAAUW

IRIS
DUIVENMAN
reporter.rot@metronieuws.nl

Vergelijking

Metro zet op een rij wat je kwijt bent als
je in goedkoop wilt overnachten in Rot-
terdam.

● StayOkay Hostel.Als grootste hos-
tel van de stad, namelijkmet 235 bed-
den, ben je per nacht gemiddeld 29
euro kwijt per persoon. Het ontbijt is
inbegrepen.

● Hostel ROOM. In dit hostel kan je
voor gemiddeld twintig euro per
nacht overnachten en als je wakker
bent aan het ontbijt beginnen. Het
hostel kan in totaal 85 mensen ont-
vangen.

● Ani & Haakien Hostel. Voor ge-
middeld 24 euro per nacht kan je er-
voor kiezen ommidden in de culture-
le binnenstad te slapen. Ook hier
krijg je het ontbijt er gratis bij.

● Sleep-In de Mafkees. Als je ervoor
kiest om in een gezamenlijke ruimte
te slapen, betaal je in De Mafkees
12.50 euro voor een bed. Er zijn slaap-
kamers met 24, 28 en 48 bedden.

● Downtown Hostel. Het pand aan
de Nieuwe Binnenweg vraagt 30 euro
per overnachting. In ruil voor dat
geld krijg je het ontbijt er we gratis
bij.

Samenwerking

“Concurrentie heb je altijd in
een drukke en toeristische stad
als Rotterdam. Het zou mooi
zijn als we goed kunnen sa-
menwerken in deze situatie.”

Danië l le Linscheer



ENTERTAINMENT 11

Het Circustheater in Scheveningen –
nuhet AFASCircustheater inDenHaag
– iswat ouder dan de twintig jaar dat er
nu musicals ‘wonen’. De opening was
al in1904 en het gebouw fungeerde tot
de jaren zestig als een echt circus, al-
leen in de zomermaanden. Het werd
een concertzaal tot Joop van den Ende
in 1991 deels eigenaar werd. Hij kocht
het Circustheater voor 1 gulden van de
gemeente Den Haag en kreeg als eis
mee: maak er een theater van. Dat wil-
de Joop nou net. Het legde hem geen
spreekwoordelijke windeieren. Nee,
het vulde zijn kassa’s met guldens en
euro’s en de 1843 stoelen met miljoe-
nen musicalbezoekers, die genoten
vanThePhantomof theOpera totMary
Poppins.

Sommige musicalsterren brachten
er vele dagen vanhun leven door. Voor-
al op dit moment Christanne de Bruijn
(27), geboren in musicalopleidingstad
Tilburg (Fontys), verkast naar musical-
woonstad Amsterdam. Ze was de ge-

Kind aan huis in
het Circustheater
Feestje. Den Haag viert
vandaag twintig jaar musical
in het AFAS Circustheater.
Sinds twee jaar is het ‘t
tweede huis van Christanne
de Bruijn.

Christanne de Bruijn, tijdelijk bewoonster van het AFAS Circustheater. / JAN JELLE DE BOER

Negen musicals stonden er in
twintig jaar exclusief in het
Circustheater in Den Haag en
waren dus – in die versie - ner-
gens anders in Nederland te
zien:

1. The Phantom of the Opera 1993-
1996
2. Miss Saigon 1996-1999
3. Elisabeth 1999-2001
4. Aïda 2001-2003
5. The Lion King 2004-2006
6. Tarzan 2007-2009
7. Mary Poppins 2010-2011
8. Wicked 2011-2013
9. Sister Act 2013-nu

Negen musicals

Exclusief te zien in
theater aan het strand

handicapte Nessarose op wieltjes in
Wicked, nu het eerst schuchtere non-
netje Maria Roberta in Sister Act dat
zich ontpopt tot nonmet enorme strot
en dat de pannen van het dak danst. In
november 2011 liep ze het AFASCircus-
theater binnen, nu is ze er vijf dagen
perweeknog steeds.Voor zevenof acht
Sister Acts.

Als kleinmeisje zag ze er haar eerste
musical al, The Phantom of The Opera.
“Het was voor mij de reden dat ik
dacht: dit is wat ik wil doen, toen is de
liefde voor het theater begonnen. Ook
al ging ik vanafmijn derde al naar pop-
pentheater enzo. Als kind is zo’n zaal
overweldigend. Ikkreeg indegatendat
je zingen en spelen tegelijk kunt doen.
Volgens mij was The Phantom in Sche-
veningen ook hetmoment dat musical
in Nederland groot ging worden.” Zelf
was ze fan van Joke de Kruijf, schoof

een briefje onder het doek door en
kreeg een lieve kaart terug.

Nu is ze in Scheveningen kind aan
huis en komt ze dezelfde mensen ach-
ter de schermen tegen die er bij Wic-
ked ook waren. “Onze stagemanager
werkte er bij The Phantom ook al.” Om
half vijf fietst zenaarhetMuseumplein
inAmsterdamomindeSisterActbus te
stappen. Kwart voor zes is Christanne
in haar tweede huis en is er tijd om de
vroege fans te spreken (“er zijn die-
hards, hoor”) en te eten. Haar eigen
kleedkamer is Christannes favoriete
plek. Veel persoonlijks vind je er niet.
Erhangenwatplaatjes van schilderijen
als Picasso, er staat een koelkast en een
tv. Anderhalf uur voor de voorstelling
worden stem en lichaam opgewarmd.
Dat is hard nodig, want de nonnen
gaan nogal te keer. Wat scheelt: die
hebben geen make-up, dus pruik, kos-
tuum en zender zijn snel geregeld. Om
22.55 uur valt het doek en staat de bus
weer klaar. Tijd voorhuis één, te hoofd-
stad.

Ze is van het Circustheater gaan
houden. “Ik ben snel ergens thuis,
maar ikmis dingen ookniet. Hoewel ik
hierna graag een reizende voorstelling
zou doen, is het zo’n fijne plek.” Een
volgende titel die naar Scheveningen
zou kúnnen komen is Billy Elliot, een
musical waarbij ze in Londen ontroerd
raakte. Toch is dekanskleindat ze voor
de derde keer in ‘haar’ theater schit-

tert: “Er zijn bijna geen vrouwenrol-
len.” Maar bij een hele mooie andere
productie? “Dat zou me niet weerhou-
den. Ik kies voor de productie, niet om-
dat iets toevallig wel of niet in het cir-
custheater is. Mocht ik met Sister Act
hier mijn laatste voorstelling spelen,
dan denk ik: jongens, dat was het dan.”

Christanne als het jonge nonnetje Maria Roberta. / ROY BEUSKER

Circustheater

“Ik kies voor de productie, niet
omdat iets toevallig wel of
niet in het circustheater is.
Mocht ik met Sister Act hier
mijn laatste voorstelling spe-
len, dan denk ik: jongens, dat
was het dan.”
Chr i s tanne de Brui jn

De nieuwe talkshowmet Humberto Tan

VANAVOND 22.30 UUR

Ongelooflijk

Kim-Lian van der Meij presenteert op 18
oktober de uitreiking van de Televizier-
Ring. Dat werd bekendgemaakt in RTL
Boulevard. De Ring is de prijs van het

publiek voor het beste televisieprogram-
ma van het jaar. Afgelopen editie won
The Voice of Holland. Kim-Lian vertelde

voor de camera's van Boulevard dat ze erg
veel zin heeft in het Gala, dat door de

Avro uitgezonden zal worden.

Kim-Lian van der Meij

Gala
Televizier-Ring

"Laat ik het zo zeggen. Het
is ongelooflijk. Iemand die
ik vertrouwde en liefde heb
gegeven verraadt me zo. Ik
ben hier nu weer sprakeloos
van. Mijn juridische team zal
hopelijk alles onder controle
krijgen. Ik vind het jammer
dat er zo veel leugens wor-

den verteld."
Sylvie over de uitlatingen van haar

ex-hartsvriendin Sabia. Sabia zei gisteren tegen
Bild dat Sylvie er tijdens haar huwelijk met

Rafael nogal wat affaires opnahield.
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rein opgedragen. Die later - samenmet
de buffels - als lunch en diner dienen.

Na de farewell party wordt het li-
chaam hoog in de rotsen begraven.
Hier waken de tau tau (de houten pop-
pen die de overledenen uitbeelden)
over de lichamen. Deze bijzondere gra-
ven kun je als toerist bezoeken. De
meest bekende begraafplaats is Lemo.
Wanneer we hier aankomen, zien we
een soort van uitgehakte balkons waar
de poppen in staan, die ons met z’n al-
len lijken aan te staren. Een beetje lu-
guber is het wel. Maar niet zo luguber
als de begraafplaatsen in Londa enKete
Kesu: hier liggen hele verzamelingen
bottenen schedelsnaast dekisten.Oef!
En dan is er nog de zogenaamde ’baby-
boom’, dieweevendaarna zien.Als een
baby overlijdt, wordt er in de stam van
een boom een gat uitgehold, en de ba-
bydaarinbegraven.Het gatwordtweer
toegedekt met schors. "Wij begraven
onze overledenen in bomen en rotsen,
omdat die naar de hemel rijken. Zo is
de weg naar de hemel korter dan vanaf
degrond", legt local Theouit. "Heel veel
mensen zijn bang voor de dood, maar
wij niet. Wij accepteren, omarmen en
vieren het. Dat is toch mooi?"

Na een busrit van zo’n tien uur vanuit
Sulawesi’s hoofdstad Makassar, zien
we de eerste tongkonans opdoemen.
Yes, we zijn er! Deze traditionele wo-
ningen, met hun gigantische zogehe-
ten ’zadeldaken’ en gebouwd op palen,
zijn namelijk typisch voor de Toraja re-
gio. "Welcome to the land of the dead",
zegt gids Jordan grappend. Om serieus
te vervolgen: "Dit is een district dat
heel bijzondere tradities heeft. De To-
raja’s, waar ik er ook één van ben, le-
ven namelijk voor de dood. De dood is
de belangrijkste gebeurtenis in ons le-
ven."

De - overwegend christelijke - Tora-
ja’s sparen hun hele leven voor hun be-
grafenis, zodat ze zo veel mogelijk wa-
terbuffels kunnen kopen om te offe-
ren. Ze geloven namelijk dat de buffels
hun ziel naar de hemel zullen dragen.
Geen geld?Danook geenbegrafenis. In

dat geval wordt de overledene gebal-
semd en gewoon knus in huis ’be-
waard’ - soms wel jaren - totdat er ge-
noeg geld bij elkaar is gesprokkeld
voor een waardige uitvaart.

De uitbundige en bijzondere uit-
vaartrituelen vande Toraja’s zijn de be-
langrijkste toeristische trekpleister
van deze regio. Hoewel er soms wel
tientallen buffels geofferd worden - en
dat aangezicht gaat je niet in de koude
kleren zitten. Dit beamen ook de Ne-
derlandse Nick (25) en Jelmer (26), die
hier een maand op vakantie zijn en de
omgeving op hun brommers verken-
nen. "Gisteren hebbenwe een uitvaart-
ceremonie bijgewoond. Enhetwas ver-
schrikkelijk. Er werden zeventien buf-
fels geofferd. Ze kregen allemaal een
slag van een kapmes in de hals: het
bloed spoot eruit! Sommigebuffels zijn
echter niet meteen dood - ze spartelen
een hele tijd na, en twee buffels ston-
den zelfs gewoon weer op. Die kregen
vervolgens nog een nekslag. Je moet
echt een sterke maag hebben om er
naar te kunnen kijken. Het is natuur-
lijkwel bijzonder omerbij te zijn,want
het is een gigantisch feest. Er komen
soms wel duizend mensen voor de be-
grafenis van één persoon. Iedereen -
ook toeristen dus - wordt met open ar-
men ontvangen, want hoe meer men-
sen er zijn, hoe beter." En er is genoeg
eten en drinken voor eenieder. Terwijl
de Toraja’s de buffels ter plekke villen,
worden er ook nog eens tientallen var-
kens aan bamboestokken het feestter-

De dood vieren in
Centraal-Sulawesi
Begrafenis. Tana Toraja,
gelegen in Centraal-Sulawesi,
wordt ook wel ’het land van
de doden’ genoemd. In dit
prachtige berggebied sparen
de Toraja’s hun hele leven
lang slechts voor één ding:
een zo groot mogelijke
begrafenisceremonie.

Singapore Airlines vliegt dagelijks -
met een tussenstop in Singapore -
vanuit Nederland naar maar liefst
dertien verschillende steden in
Indonesië, waaronder Manado en
sinds deze maand Makassar. Een
ticket boek je vanaf € 780. Singapo-
re Airlines heeft van Skytrax (een
adviesbureau dat onderzoek doet
naar de kwaliteit van luchtvaart-
maatschappijen) vijf sterren gekre-
gen - de hoogst haalbare waarde-
ring. Geheel terecht, vinden wij.
www.singaporeair.com.

Erheen

Hoe kom je
in Indonesie?

Kind lacht zodra de camera tevoorschijn
komt.

+
PLUS

Meer van Sulawesi zien? Het noorden is
ook zeer de moeite waard; het eilandje
Bunaken staat bekend als één van de
mooiste duik- en snorkellocaties ter
wereld. Het heeft kristalhelder water,

koraalwanden tot wel 50 meter diep en je
kunt er onder meer schildpadden, zee-
paardjes, haaien, roggen en zeekoeien

spotten. Vanaf de stad Manado is het een
uurtje varen naar Bunaken.

Snorkellocatie

Noord-Sulawesi

YVETTE
BAX
travel@metronieuws.nl

De twee met het beste uitzicht.
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Mounir El Hamdaoui zet zijn loopbaan
definitief voort bij FC Malaga. De
Spaanse club meldde gisteren een
akkoord te hebben bereikt met het
Italiaanse Fiorentina. Hij wordt voor
een seizoen gehuurd. Er was voor El

Hamdaoui niet veel perspectief meer in
Italië. Hij verhuisde in 2012 van Ajax

naar Fiorentina. In Nederland kwam hij
eerder uit voor Excelsior, Willem II en
AZ. Ook voetbalde hij voor Tottenham

Hotspur en Derby County.

Definitief

El Hamdaoui
naar Malaga

Soms heb je van die avonden. Dat sup-
porters al ruim voor het begin van de
wedstrijd op hun stadionstoeltje zitten
en hun clubliederen ten gehore bren-
gen. Smachtend naar de klanken die
aankondigen dat de gladiatoren eraan
komen. Tevens het teken om het mee
naar binnen gesmokkelde vuurwerk af
te steken. Rode en groene rookbom-
men, fel witte fakkels. Hier en daar een
knal. De spelerstunnel gaat open, de
spelers komen het veld op, het gebrul

zwelt aan.
Gisteravond was zo’n avond. In Rot-

terdam-Zuid werd de Kuip gevuld met
een ouderwetse Europa Cup-sfeer. Het
gingweliswaar omde return indeplay-
offs van een troosttoernooi, maar de
omstandigheden waren Champions
League-waardig. Zodra het eerste fluit-
signaal klonk, sloeg de wervelstorm
van de tribunes over naar het veld. Fey-
enoord kreeg zichtbaar vleugels en
greep Koeban Krasnodar direct bij de
keel.

Datwasnodig,wantde1-0nederlaag
van vorigeweek in Ruslandmoest wor-
den omgebogen. Net zo fanatiek als
Het Legioen ging Feyenoord opzoek
naar een doelpunt. Al in de vierde mi-
nuut had Graziano Pellè de boel kun-
nen openbreken, maar de Italiaanse
goaltjesdief zag zijn strafschop ge-
keerd worden door doelman Alexan-
der Belenov. De supporters scandeer-
den direct de naam van Pellè. Zo van:
maakt niet uit, dit klusje klaren we
toch wel. Nog geen drie minuten later

sloeg de clubtopscorer alsnog toe, na
een fraai passje van Lex Immers. Het
stadion trilde van vreugde.

Na een kwartier ging de rood-witte
storm echter liggen. De mindere fase
van Feyenoord werd ingeleid door een
foute terugspeelbal van Bruno Martins
Indi op keeper Erwin Mulder. Uit de
hoekschop werd Ibrahima Baldé, de
sterke en snelle spits van Koeban Kras-
nodar, voorhet eerst gevaarlijk. Zijn in-
zet kon onschadelijkworden gemaakt,
maar het gaf maar weer eens de kwets-
baarheid van de Rotterdammers aan.

Zelfs de doorgaans constante Daryl
Janmaat zakte even door zijn hoeven.
De rechtsback van Feyenoord en Oran-
je werd simpel in de luren gelegd door
Gheorghe Bucur, die vanaf de achter-
lijn zijn collega Ivelin Popov bediende:
1-1. De mannen van Ronald Koeman
deelden voor rust nog wel enkele spel-
denprikjes uit,maar de Russenhielden
stand.

Vijf minuten na de pauze sloegen de
bezoekers genadeloos toe. Bucur haal-

Daryl Janmaat (rechts) en Jordy Clasie balen nadat Koeban Krasnodar op gelijke hoogte is gekomen. / JASPER RUHE | ANP

Storm Feyenoord
niet heftig genoeg
Uitgeschakeld. Ondanks een
uitstekend begin kon
Feyenoord gisteravond niet
voorkomen dat Koeban
Krasnodar als winnaar uit de
strijd kwam om een ticket
voor de groepsfase van de
Europa League.

de van ruim twintig meter snoeihard
uit en zag de bal in de bovenhoek ver-
dwijnen. Het is dat er nog een ontsnap-
pingsroute is, anders was álle hoop op
de groepsfase verdwenen. Vijf uur voor
de wedstrijd verscheen op de UEFA-
website het bericht dat de verliezende
clubs uit de playoffs vandaag in een lo-
tingballetje zitten. Het gelukkige team
dat om 09.00 uur uit de bak wordt ge-
trokken, stroomt alsnog door naar het
hoofdtoernooi. Daar is een plekje vrij
gekomen, omdat het Turkse Fenerbah-
çe voor twee jaar is uitgesloten van Eu-
ropees voetbalwegens omkooppraktij-
ken.

Het is het enige houvast voor Fey-
enoordfans die op korte termijn weer
een Europa Cup-avondje willen bele-
ven.

JOHAN
VAN BOVEN
johan.van.boven@metronieuws.nl



Na drie seizoenen achtereen in de
Champions League in een groep te zijn
ingedeeldmet Real Madrid, ging er gis-
teravondomdrieminuten voorhalf ze-
ven een zucht vanopluchtingdoorAm-
sterdam, toen bekend werd dat Ajax
niet voor het vierde achtereenvolgen-
de jaar aan de Koninklijke werd gekop-
peld.

Toen een paar minuten later duide-
lijk werd dat Ajax bij de CL-loting in
Monaco wel werd gekoppeld aan FC
Barcelona was het feest in de hoofd-
stad. Nog nooit speelden de Amster-
dammers een officiële wedstrijd tegen
de Catalaanse grootmacht, waar de
club zich, mede door Johan Cruijff, zo
verbonden mee voelt. Ook de andere
twee ploegen in pouleHmogen er zijn:
AC Milan en Celtic.

“Ik ben wel tevreden”, glunderde
Ajax-trainer Frank de Boer, die vervol-
gens een familiepak superlatieven
opentrokomdeopmerkelijkeChampi-
ons League-loting van zijn ploeg te dui-
den. “Dit zijn fantastische clubs, met
een fantastisch stadion, waar een ge-
weldige atmosfeer hangt. Dit zijn
prachtige affiches. Wie wil er nou niet
tegen Celtic, Milan en Barcelona spe-
len?”

Ook aanvoerder Siemde Jong, die de
komende weken nog langs de kant zit

met een ingeklapte long was verguld
met demooie tegenstanders. “Ik hoop-
te vooral dat we een keer niet tegen Re-
al Madrid zouden loten”, zei de speler
die in ieder geval de eerste speelronde
in de Champions League (17/18 septem-
ber) zal missen. “En Barcelona is na-
tuurlijk wel een club waar je een keer
tegen wilt spelen in je leven.”

Na de Poule des Doods waar Ajax vo-
rig seizoen in terechtkwam met Real
Madrid, Borussia Dortmund en Man-
chester City leek het vooraf in ieder ge-
val niet nog moeilijker uit te kunnen
pakken voor de equipe van trainer De
Boer. Maar een groep met Barcelona,
Milan en Celtic is misschien nog wel
zwaarder voor de ploeg die vorig jaar
knap derde werd in de loodzware
groep met vier landskampioenen.

Of dat dit jaar weer gaat lukken in
een groep met vier voormalig EC1/CL-
winnaars is zeer de vraag. In totaal
wonnen de vier leden van groepH zelfs
16x de belangrijkste Europese beker.
Het is wel pijnlijk en zuur voor Ajax,
dat uitgerekend op het moment dat de

Passe-partout op de
‘Poule des Doods’

Messi en Neymar binnenkort in dit theater. / AFP

Poule des Doods. Ajax lijkt
een levenslang passe-partout
te hebben op de Poule des
Doods in de Champions
League. Dit jaar lootte de
ploeg van trainer Frank de
Boer: Barça, Milan en Celtic.

Bondscoach Marc Wilmots heeft
Zakari Bakkali weer opgeroepen
voor de Rode Duivels. Hij werd
eerder al geselecteerd voor het
oefenduel met Frankrijk, maar
raakte toen geblesseerd.

Nieuws in Beeld

België. Bakkali
weer bij selectie

De hamstringblessure van Lukas
Podolski is ernstiger dan gedacht.
Arsenal kan mogelijk de komende
tien weken geen beroep op hem
doen, omdat zijn hamstring erger
is beschadigd dan ingecalculeerd.

Tien. Podolski
langer ’out’

Kiki Bertens heeft een succesje
geboekt in het dubbelspel bij de US
Open. Met haar Zweedse partner
Johanna Larsson won ze in de eerste
ronde van het Amerikaanse koppel
Shelby Rogers/Maria Sanchez.

Dubbel. Naar
volgende ronde

Mathieu Flamini keert terug bij
Arsenal. De 29-jarige Fransman
komt transfervrij over van AC
Milan. Flamini speelde tussen
2004 en 2008 ook al voor Arsenal.

Terug. Arsenal
haalt Flamini

SPORT 15

Igor Sijsling is er niet in geslaagd deNe-
derlandse eer inNewYork hoog te hou-
den. Evenals Robin Haase, Thiemo de
Bakker en Kiki Bertens ging de Amster-
damse tennisser in de eerste ronde van
deUSOpenonderuit.Hij verloor vande
Duitser Peter Gojowczyk (7-6 (7) 2-6 6-4
6-1).

Sijsling had vooraf duidelijk de bes-
te papieren. De Duitser moest zich in
deAmerikaanse stadeerst doordekwa-
lificaties heen worstelen. Bovendien is
hij als de nummer 146 van de wereld
beduidend lager ingeschaald dan Sijs-
ling (68e). De Nederlander is echter in
een vormcrisis beland en lijkt daar
maar moeilijk uit te kunnen komen.

„Ik had geen goede attitude op de
baan”, zei de Amsterdamse tennisser
na zijn nederlaag. „Ik voeldeme down.
Ik speelde geen goed tennis. Ik ben nog

steeds zoekendenaarmijn vormen liet
daardoor mijn koppie een beetje han-
gen. Het sluipt erin. Ik heb ook wel va-
ker zulke periodes. Je moet eruit zien
te komen door hard te blijven werken
en positief te blijven, meer kun je niet
doen.” ANP

Uitgeschakeld. Ook Sijsling
kan de Nederlandse eer niet
hoog houden tijdens US Open

Teneergeslagen

Ik voelde me down en ben nog
steeds zoekende naar mijn
vorm en liet daardoor mijn
koppie een beetje hangen. Het
sluipt erin. Ik heb wel vaker
zulke periodes.
Igor S i j s l ing
Tennisser

Een dag nadat KNVB-voorzitter Doe-
kle Terpstra een stemming over zijn
functioneren van de ledenraad over-
leefde, is de kritiek op hemweer aan-
gezwollen. Verantwoordelijk daar-
voor was Nederlands bekendste
schaatser Sven Kramer, die aangaf dat
de voorzitter van de schaatsbond en
met hem het hele bestuur beter kan
opstappen.

Terpstra lag onder vuur wegens
zijn rol in de gunningsprocedure
rondomdenieuw te bouwen ijsbanen
in Almere, Zoetermeer en Heeren-
veen. Woensdagavond kreeg hij na
zijn verhaal te hebben gedaan voor de
ledenraad unanieme steun toege-
zegd. Maar daarmee was voor Kramer
de kous niet af. De TVM-schaatser
heeft vooral kritiek heeft op de slech-
te communicatie van de KNSB en de

teruggave van de organisatie van de
World Cup in Heerenveen. Kramer:
“Daarom moet het bestuur wegwe-
zen. Nu moddert het weer door”, rea-
geerde hij ’s middags op het aanblij-
ven van Terpstra. Ook Mark Tuitert,
net als Kramer lid van de ledenraad,
maar woensdag afwezig, schaarde
zich achter de kritiek.

“Alle perken te buiten. Een kampi-
oen onwaardig”, noemde een furieu-
ze Terpstra de uitspraken, nadat hij
eerder op demiddag al excuses van de
schaatser had geëist. Maar daar kan
hij waarschijnlijk naar fluiten. “No
fucking way, dat ik excuses aanbied”,
liet Kramer zich vlak voor een fiets-
training met zijn ploeg ontvallen.
Terpstra heeft de TVM-schaatser uit-
genodigd voor een gesprek.
LUC WIERTS

Vertrek. Sven Kramer haalt uit
naar KNSB-voorzitter en neemt
zijn woorden niet terug

AZ-keeper Esteban Alvarado Brown stopt een penalty tijdens de wedstrijd tegen Atromitos. / ANP

De wedstrijd tussen AZ en Atromitos
uit Griekenland in de laatste voorron-
devandeEuropaLeaguewordt vanoch-
tendom11.00uuruitgespeeld.Datheb-
ben beide clubs gisteren in overlegmet
deUEFAbesloten.Het gaat om31minu-
ten. De ontmoeting werd gisteren ge-
staakt wegens brand als gevolg van
kortsluiting op de vijfde verdieping
van het stadion.

Het vuur ontstond in een kastje dat
de verlichting aanstuurt. Daardoor
ging ook de verlichting in het stadion
uit. De veiligheidscoördinatoren stel-
den daarop het calamiteitenplan in
werking. “Dat heeft uitstekend gefunc-
tioneerd”, stelde algemeen directeur
Toon Gerbrands van AZ. Er vielen geen
gewonden.

Volgens Gerbrands was er sprake

van overmacht. “We kunnen niemand
iets verwijten.” Hij toonde zich tevre-
den met de snelle oplossing voor het
uitspelen van de wedstrijd. “Ook onze
coach is er tevreden mee. Normaal ge-
sproken trainenwevrijdagochtendom
11 uur.”

Voor deUEFAwas het van belang dat
de wedstrijd voor de loting van de
groepsfase, vanmiddag, wordt uitge-
speeld.

AZ verdedigde een voorsprong van
3-1,maar de Grieken hebben de achter-
stand inmiddels verkleind (3-2). AZ
speelt bovendien vanaf de eerste mi-
nuut met tien man, na een rode kaart
voor Markus Henriksen. De Grieken
moeten in het restant ten minste nog
twee keer scoren om de Alkmaarders
uit te schakelen. ANP

Wedstrijd AZ wegens brand gestaakt

Poule

De tegenstanders van Ajax

● FC Barcelona. Algemeen al jaren
gezien als de beste ploeg in de we-
reld. Voor het eerst tegenstander
van Ajax in officieel duel. Mooi om
Neymar enMessi in ArenA te zien.

● AC Milan. Eeuwige tegenstander
van Ajax. Speelde al talloze keren
tegenAjax,waaronder twee keer in
de finale.

● Celtic. Ook een oude bekende van
Ajax in Europees verband. Grote
naam en een geweldig groen-wit
legioen dat de Amsterdamse Wal-
len weer zal bestormen.

tegenstanders uit de koker rolden in
Monaco, twee sleutelspelers van de
Amsterdammers de details aan het uit-
werken waren van hun contracten bij
hunnieuwe club. Zowel Christian Erik-
sen (Tottenham Hotspur) als Toby Al-
derweireld (AtleticoMadrid) waren gis-

teren in het buitenland om de puntjes
op de i te zetten voor een nieuw avon-
tuur.

SANDER
SCHOMAKER
sander.schomaker@metronieuws.nl
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