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Abonnee informatie
voor een nieuwe abonnee…

De kosten
Een jaarabonnement op Driekleur kost
binnen Europa fl 67,50 en buiten
Europa fl 82,50.
Abonnementsperiode
Alle abonnementen lopen van januari
t/m december. Wanneer u halverwege
het jaar abonnee wordt loopt uw eerste
factuur tot december van dat jaar.
Vermeld uw nummer!
Op uw adresetiket staat een nummer
van 5 cijfers, vermeld dat altijd bij
betaling of correspondentie

De beste uit Holland
Wanneer u nu abonnee wordt van Drie-
kleur blijft u niet alleen op de hoogte
van al het leuke, interessante en opmer-
kelijke nieuws uit Nederland. U krijgt
bovendien één van de drie hiernaast weer-
gegeven cd’s met oerhollandse liedjes. Bent
u al abonnee maar wilt u toch graag
profiteren van deze aanbieding? Geen

probleem. Maak dan een kennis, vriend of
collega abonnee. Stuur de bon zonder
postzegel naar
P&R (i.z. Driekleur)
Int. Antwoordnummer C.C.R.I.
Numéro 12503,
5830 VK  Sint Anthonis.
Nederland

Blok 1
Mijn naam en adres zijn:
naam: _____________________________________________

adres: _____________________________________________

woonplaats: __________________________________________

code: ____________ land: ____________________________

Blok 2
(Alleen invullen wanneer u een ander als abonnee opgeeft)
Naam en adres van de door mij opgegeven abonnee zijn
naam: _____________________________________________

adres: _____________________________________________

woonplaats: __________________________________________

code: ____________ land: ____________________________

Blok 3
(Alleen invullen wanneer u met een creditkaart betaald)

Abonneenummer: (indien bekend)

Naam credit-card company: ________________________________

Nummer credit-card):

Vervaldatum credit-card: __________________________________

Handtekening: ________________________________________

Ik wil een abonnement op Driekleur

en ontvang

❏ cd nr  ❏ 1

❏ een eenmalige introductiekorting

van fl 10,-

Alléén blok 1 invullen

Ik wil een nieuwe abonnee opgeven en

ontvang

cd nr  ❏ 1

❏  ik betaal 1x de abonnementskosten

❏  nieuwe abonnee betaalt zelf

Alléén blok 1 en 2 invullen

1 • Op en top Hollands
Met liedjes van Gerard Cox,
Willem Duyn, Ria Valk en
Lodewyck van Avezaath etc.

Deze bon opsturen naar : P&R (i.z. Driekleur),  Int. Antwoordnummer C.C.R.I.
Numéro 12503,  5830 VK Sint Anthonis.  Nederland

99
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9905

99
05

99
05

Bon voor een
GRATIS

proefnummer
Gelieve per ommegaande een proefnummer van Driekleur te sturen naar:

naam:

_______________________________________________________

adres:

_______________________________________________________

woonplaats:

_______________________________________________________

Code

_______________________________________________________

land:

_______________________________________________________

Opzeggen abonnement
Om een abonnement op Driekleur op te
zeggen dient u minimaal drie maanden
voor het einde van het jaar schriftelijk
bericht te sturen (faxen mag ook).
Betaling van Driekleur
EUROCHEQUE OF GIROBETAALKAART:
Kosteloze methode. Vergeet niet uw
pasnummer te vermelden.
CREDITKAART:
Kosteloze methode. Vul Blok 1 + 3 in
op de bon hiernaast!
INTERNATIONALE POSTWISSEL:
Kosteloze methode.
BANK/GIRO VANUIT NEDERLAND:
Kosteloze methode. B.v. via vrienden of
familie.
Rabobank Sint Anthonis 10.30.29.605
t.n.v. P&R (i.z. Driekleur)
Giro 73.74.139 t.n.v. P&R (i.z. Driekleur)
CASH:
Wanneer u in buitenlandse valuta
betaalt fl 7,- méér sturen voor kosten
en koersverliezen.
BANK OF BANK-CHEQUE VANUIT HET
BUITENLAND:
Extra kosten fl 25,-
POSTGIRO VANUIT HET BUITENLAND:
Extra kosten fl 13,-
NATIONALE ‘MONEY-ORDER’:
Niet valide. Deze zijn niet inbaar in
Nederland.
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Kampioensfeest
draait uit op veldslag

Feyenoord mag zich de beste voet-

balclub van Nederland in het sei-

zoen ‘98/’99 noemen. De Rotter-

dammers waren zeker van hun titel

na een gelijkspel tegen de Bredase

club NAC op zondag 25 april. Maar

wat het grootste voetbalfeest in Rot-

terdam had moeten worden sinds

jaren draaide in de avonduren uit

op massale rellen, plunderingen en

vechtpartijen. Opnieuw wonnen de

hooligans het van de voetbalfans, zo

mocht geconstateerd worden toen

Rotterdam tegen tien uur ‘s avonds

het aanzien had gekregen van een

stad in oorlogstijd.

Een van de ernstigste incidenten vond
plaats rond half negen ‘s avonds. De hul-
diging van het kampioensteam op de
Coolsingel was toen inmiddels al achter
de rug. Ruim 200.000 fans hadden in een
centrum van Rotterdam een prachtig
voetbalfeest gebouwd. Maar toen de fes-

tie in een hoog tempo. Terwijl de ‘echte’
supporters zich uit de voeten maakten
begonnen zo’n vijf- à zeshonderd rel-
schoppers met een plundertocht door
het centrum van de Maasstad, daarbij

tiviteiten ten einde waren en de muziek
stopte met spelen sloeg om onbekende
redenen plotseling de vlam in de pan.
Een groepje van vijf agenten raakte in
het feestgewoel op zeker moment inge-
sloten door een meute van zo’n honderd
relschoppers. De agenten, geen mobiele
eenheid maar zogenaamde ‘platte petten’,
voelden zich zo bedreigd dat ze hun wa-
pen trokken en, na enkele waarschuw-
ingsschoten, gericht op de uitzinnige
menigte begonnen te schieten. Drie rel-
schoppers bleken daarbij achteraf ge-
wond te zijn geraakt aan benen, buik en
nek. Eén van de drie ligt nog altijd
zwaargewond in het ziekenhuis.

Helicopters
Na deze gebeurtenis escaleerde de situa-

achterna gezeten door de mo-
biele eenheid die water-
kanonnen en helicopters in-
zette. De hooligans, meest jong
en stomdronken, reageerden
zich onderweg af op auto’s,
straatlantaarns en telefooncel-
len. Van tientallen winkels
werden de etalageruiten inge-
gooid, waarna plunderaars
hun slag sloegen. Van het
Hilton Hotel werden alle ra-
men van de onderste verdie-
ping vernield. De directeur, die
de gasten had opgedragen zich
achter pilaren en meubilair te

verschuilen, claimt dat er zelfs
op het hotel werd geschoten.
Het duurde enige uren voor-
dat de politie alle relschoppers
het centrum uit gejaagd had,
inmiddels waren toen al tien-
tallen winkels vernield en ge-
plunderd. De rellen verplaat-
sten zich daarop naar de
buitenwijken van de stad waar
het nog tot diep in de nacht
onrustig bleef.

Tien miljoen schade
Toen de volgende dag de
schade kon worden opgemaakt
bleek er voor ongeveer tien

miljoen gulden te zijn vernield en ge-
plunderd. In totaal werden bijna hon-
derd relschoppers aangehouden. De poli-
tie studeert nog op de talrijke video-
beelden die onder meer door helicopters

werden gemaakt en hoopt met behulp
daarvan nog meer aanhoudingen te ver-
richten. Uit de identiteit van de aange-
houden relschoppers blijkt dat een aantal
van hen niet uit Rotterdam zelf afkom-
stig zijn, maar uit kleinere steden als
Schiedam, Alkmaar en Deventer. De po-
litie sprak van ‘meerdere harde kernen
die onafhankelijk van elkaar opereerden.’
Wel zou er onderlinge communicatie
zijn geweest door middel van mobiele te-
lefoons.

Nieuwe wet
Minister Peper van Binnenlandse Zaken
heeft naar aanleiding van de gebeurtenis-
sen aangekondigd dat hij versneld een
wet wil invoeren waardoor het mogelijk
wordt om relschoppers op basis van een

‘redelijk vermoeden’ preventief
op te pakken en enkele uren
vast te zetten. In België bestaat
bestaat deze wet al langer en
blijkt voor het aanpakken van
voetbalvandalisme zeer bruik-
baar. De minister wil een derge-
lijke wet in elk geval ter be-
schikking hebben wanneer
volgend jaar het EK-voetbal
door Nederland en België
wordt georganiseerd. Verschil-
lende wedstrijden, waaronder
de finale, zullen dan in Rotter-
dam plaatsvinden.
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S
Sinds Willem-Alexander en Emily hun
relatie hebben verbroken draait de
geruchtenmachine over huwelijkskandi-
daten voor de kroonprins weer op volle
toeren. Het blad Weekend wist eerder te
melden dat de relatie met Emily hele-
maal niet ten einde is, maar dat het twee-
tal ‘ondergronds is gegaan met hun
amoureuze escapades. Het blad Privé
meent echter dat het koninklijk huis
druk op zoek is naar andere kandidaten,
ditmaal wel van koninklijke bloede. Een
belangrijke kandidaat is volgens Privé de
Jordaanse prinses Haya. Deze 25-jarige
dochter van wijlen koning Hoessein was
onlangs in Nederland voor een paarden-
concours. Daarbij had ze een persoon-
lijke ontmoeting met koningin Beatrix,
met wie ze (volgens Privé) zeer vertrou-
welijk leek om te gaan. Willem-
Alexander en Haya kennen elkaar al ja-
ren doordat het Nederlandse en Jordaan-
se koninklijk huis nauwe banden met el-
kaar onderhouden. Privé wist verder te
melden dat de prinses met haar paarden
momenteel traint in Duitsland en dat

Jordaanse prinses kandidate
voor Willem-Alexander

Willem-Alexander tegenwoordig regel-
matig in het weekend met onbekende
bestemming naar Duitsland vertrekt.

oen in 1983 een herinnerings-
centrum werd opgericht bij

het voormalige kamp Westerbork re-
kende men op zo’n tienduizend be-
zoekers per jaar. Maar de belangstel-
ling was veel groter. Sinds de
oprichting is er geen jaar voorbij ge-
gaan dat minder dan vijftigduizend
mensen in Westerbork kwamen kij-
ken hoe joden, zigeuners en verzets-
strijders in dit kamp arriveerden, ver-
bleven en uiteindelijk op transport
werden gezet naar de
vernietingskampen in Polen. Enkele
weken geleden is het herinnerings-
centrum opnieuw geopend na een in-
grijpende verbouwing en uitbreiding.
Het complex op de Drentse hei be-
licht niet alleen aspecten die met het
kampleven te maken hebben, ook de
achtergronden van de deportatie ko-
men aan bod: Hitler, de jodenvervol-
ging, de oorlog. Het was dit grote

Kamp Westerbork vernieuwd
radarwerk van de geschiedenis dat
het onvoorstelbare menselijke leed
veroorzaakte zoals zich dat zo schrij-
nend manifesteerde in de kampen.
Westerbork was het belangrijkste
‘durchgangslager’ van Nederland.
Van hieruit werden de gevangenen
op transport gezet richting Duitsland
of Polen. Sommigen gingen naar
werkkampen, voor velen eindigde de
treinreis echter bij een
‘verniechtungslager’ als Dachau of
Auswitz. Ook Anne Frank en haar fa-
milie hebben in Westerbork gezeten.
Sommigen waren nog in de gelegen-
heid om vanuit Westerbork een
boodschap te geven aan vrienden of
familie. Zoals het kaartje van
‘Hennie’, dat te zien is op de exposi-
tie. De tekst is eenvoudig: ‘Het laatste
levensteken van mij. Ik zit in de trein
naar Polen’.

T

1400 koeien
dood na

besmetting
Bij Nederlandse veehouders zijn on-

langs 1400 koeien overleden die wa-

ren ingeënt met een vaccin tegen de

koeiengriep. Onderzoek wees uit dat

een partij vaccin van fabrikant Bayer

vervuild was met een agressieve va-

riant van het bvd-virus, dat een zeer

besmettelijke en dodelijke diarree

veroorzaakt. Vijfhonderd koeien

overleden als gevolg van besmetting,

negenhonderd anderen werden uit

voorzorg afgemaakt. Bayer heeft toe-

gezegd de schade te vergoeden wan-

neer duidelijk is dat het vaccin de

ziekte heeft veroorzaakt.

Kroonprins
lid van IOC
Willem-Alexander mag definitief lid
worden van het IOC. Premier Kok nam
dit besluit na een positief advies van
de staatssecretaris van Sport Vliegent-
hart en gesprekken met de fractie-
voorzitters en koningin Beatrix. Kok
vindt dat het IOC door een aantal ver-
dachte leden te royeren duidelijk ‘een
nieuwe weg is ingeslagen’. Van de
belangrijke partijen is alleen D66 nog
tegen de benoeming, hoewel de de-
mocraten er geen halszaak van willen
maken. ‘Willem-Alexander had beter
een andere betrekking kunnen kiezen
als opstap naar het koningsschap’, zo
vond D66-fractieleider De Graaf. Het
Nederlandse IOC-lid Hein Verbruggen
reageerde enthousiast op het nieuws.
‘Het is plezierig voor de kroonprins
zelf en het is een hele goede zaak voor
het IOC. Bovendien is het van groot
belang voor de Nederlandse sport.’
Als IOC-lid wordt Willem-Alexander
geacht zich afzijdig te houden van be-
sluiten met politieke implicaties. Bij
twijfel overlegt hij met het kabinet.

Haya Hoessein
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H
Lockerbie-verdachten in
Zeist voor de rechter

Dat het proces in Nederland wordt ge-
houden is het gevolg van jarenlange on-
derhandelingen tussen de V.S. en Schot-
land enerzijds, en de Libische leider
Kadhaffi anderzijds. Kadhaffi wilde het
duo alleen uitleveren wanneer de twee
op neutraal grondgebied zouden worden
berecht. Ons land heeft op het gebied
van internationaal recht een zekere repu-
tatie, onder meer vanwege de aanwezig-
heid van het Internationaal Hoog-
gerechtshof in Den Haag. Vandaar dat
het oog op Nederland viel.
De keuze voor Zeist is met name ingege-
ven door veiligheidsoverwegingen. De
voormalige luchtmachtbasis ligt verscho-
len in de bossen en is redelijk gemakke-
lijk te beveiligen. De beveiliging is in
Schotse handen, aangezien de grond

waarop het gebouwencomplex zich be-
vindt voor de duur van het proces tot
Schots grondgebied is verklaard. De ver-
dachten zijn inmiddels gearriveerd op
deze lokatie die officieel wordt aange-
duid als Kamp Zeist. Ze zullen worden
berecht door een college van drie Schotse
rechters.
Zeist zelf wordt intussen overspoeld
door journalisten uit de hele wereld die
zich door het trage verloop van juridi-
sche procedures heenworstelen met
sfeerrepotages van de omgeving. Som-
mige Zeistenaren maken zich echter ook
zorgen over het proces. Een inwoonster
verklaarde tegenover journalisten: ‘Na-
tuurlijk ben ik bang. Straks gooien die
klojo’s ergens een bom op. En dan zitten
wij er wel vlakbij!’

Meer doden na
florabezoek

Het aantal mensen dat is overle-
den na een bezoek aan de bloe-
menbeurs Flora in Bovenkarspel is
gestegen tot 22. Vorig maand was
in Driekleur te lezen hoe tientallen
bezoekers van de beurs besmet
waren geraakt met de zeldzame
legionella-bacterie. Toen al waren
er negentien mensen aan de
ziekte overleden, inmiddels zijn
dat er nog drie meer geworden.
Afgezien van een uitbarsting in de
jaren zeventig, toen in Amerika
meer dan dertig oorlogsveteranen
aan de ziekte overleden, is er geen
legionella-besmetting bekend die
zoveel slachtoffers eiste.

KPN eist
miljoenen van

KRO
Het telecombedrijf KPN (Koninklijke
PTT Nederland) eist enkele tientallen
miljoenen van de televisieomroep
KRO naar aanleiding van een ge-
ruchtmakende uitzending van het
actualiteitenprogramma Netwerk. In
het betreffende programma werd op
28 maart gezegd dat KPN miljoenen
guldens aan smeergeld heeft betaald
om toegang te krijgen tot de tele-
communicatiemarkt in Indonesië.
KPN zegt dat die bewering ‘aantoon-
baar onjuist en ernstig misleidend’ is.
De reputatie en integriteit van het
concern zouden hierdoor zijn aange-
tast, zo meldde een woordvoerder
die tevens aankondigde dat het be-
drijf naar de rechter stapt voor een
schadevergoeding. ‘Het ligt voor de
hand dat het om een bedrag van en-
kele tientallen miljoenen gaat.’ KRO’s
Netwerk is vooralsnog echter niet
bereid om de beweringen uit het pro-
gramma af te zwakken.

Democratisch
gekozen dichter

Een nationaal poëet die gedichten
schrijft bij nationale gebeurtenissen. Dat
wordt de functie van de ‘dichter des va-
derlands’ die door Poetry International
in het leven is geroepen. Net als in Enge-
land, waar de functie van poet laureate al
bestaat sinds de 17e eeuw, zal de dichter
des vaderlands worden aangesteld voor
een periode van vijf jaar. In die tijd ver-
strekt Poetry International regelmatig
opdrachten, bijvoorbeeld bij het afscheid
van de gulden, of bij de opening van een
belangrijk gebouw.
In Engeland wordt de hofdichter geko-
zen door de koningin op voordracht van
de regering. In Nederland krijgt de keuze
echter het karakter van een verkiezing
waaraan elke Nederlander zal kunnen
deelnemen. Door deze democratische
procedure kan de functie naar een lite-
raire dichter als Gerrit Komrij gaan,
maar ook naar een lichtvoetige rijmelaar
als Toon Hermans. De naam van de eer-
ste Nederlandse poet laureate wordt be-
kend gemaakt op de landelijke
gedichtendag in 2000, 27 januari.

Veel
Nederlanders
‘opgebrand’

e werkdruk neemt voor de Ne-
derlandse beroepsbevolking

nog altijd sterk toe. Bij de laatste pei-
ling van het Centraal Bureau voor de
Statistiek zei 34 procent in een hoog
tempo te moeten werken. Ten opzichte
van de jaren tachtig is dat een
verdubbeling. Ongeveer tien procent
van de beroepsbevolking lijdt aan burn
out. Dit syndroom wordt veroorzaakt
door te hoge werkdruk waardoor
klachten als vermoeidheid en uitput-
ting ontstaan. In totaal heeft 19 pro-
cent van de Nederlanders een ‘minder
goede’ gezondheidsbeleving. Het
medicijngebruik is sterk gestegen ten
opzichte van de jaren tachtig.

D

Doorgaans is Zeist een rustig stadje onder de rook van Utrecht, voorna-
melijk bekend omdat de voetbalbond er zijn hoofdkwartier heeft. Maar
sinds enkele weken duikt de naam Zeist vrijwel dagelijks op in alle inter-
nationale media. In de bossen van Zeist, op een gedeelte van het terrein
van de voormalige luchtmachtbasis Soesterberg is namelijk het proces
begonnen tegen de twee Libiërs die verdacht worden van de bomaan-
slag op het Pan-Amtoestel dat in 1988 neerstortte bij het Schotse
plaatsje Lockerbie. Hierbij kwamen 270 mensen om het leven.
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Senator Edward M. Kennedy,
Krijgt dit jaar de Four Freedoms Award.
De prijs wordt door het Roosevelt
Institute jaarlijks uitgereikt, afwisselend
in Middelburg en New York. Kennedy
dankt de onderscheiding aan zijn strijd
voor algemeen welzijn en gelijke moge-
lijkheden voor alle Amerikanen, en zijn
inzet voor de onderdrukten over de hele
wereld.

Miranda Rijnsburger,
Heeft Julio Iglesias opnieuw een zoon ge-
schonken. De 33-jarige Nederlandse
heeft nu twee kinderen van de beroemde
zanger met wie ze samenwoont zonder
getrouwd te zijn. Iglesias heeft overigens
beloofd Miranda binnenkort wel te zul-
len huwen. Voor hem is de kleine
Rodrigo zijn vijfde kind. Uit een eerder
huwelijk van hem met Isabella Preisler
kwamen drie kinderen voort.

Minister Peper,
Begint al de nodige wrevel op te wekken
binnen zijn ministerie van Binnenlandse
Zaken. De oud-burgemeester van Rotter-
dam staat bekend als iemand waar moei-
lijk mee samen te werken valt zodat me-
nige ambtenaar de schrik om het hart
sloeg toen acht maanden geleden zijn be-
noeming bekend werd. Inmiddels blijken
de bange voorgevoelens in een aantal ge-
vallen bewaarheid te worden. Peper is
regentesk en wispelturig, zo klagen som-
mige ambtenaren. Een van hen, de Di-
recteur-Generaal Openbare Orde en Vei-
ligheid heeft zelfs ontslag genomen.

Prins Willem-Alexander,
Lijdt aan een milde vorm van de auto-
imuumziekte sarcoïdose, ook wel bekend
als de ziekte van Besnier-Boeck. Al enige
tijd gingen er geruchten die daarop we-
zen, maar onlangs heeft de Rijks-
voorlichtingsdienst deze voor het eerst
bevestigd. De zeldzame ziekte kan zorgen
voor grote misère waarbij vooral koorts-
aanvallen en kortademigheid een rol spe-
len. Een andere bekende Nederlander die
sarcoïdose onder de leden heeft is Felix
Rottenberg. Hij moest hierdoor enkele
jaren geleden het voorzitterschap van de

PvdA neerleggen. Bij Willem-Alexander
openbaart de ziekte zich vooralsnog ech-
ter in een uiterst milde vorm. Recente
publieke optredens van de prins, waar-
onder een stevige wandeling op de Chi-
nese muur, bewijzen dat hij van
kortademigheid in elk geval geen last
heeft.

Fadime Örgü,
Vindt dat zij als Tweede Kamerlid met
150.000 gulden bruto per jaar te weinig

verdiend. De 31-jarige Örgü, die sinds
acht maanden in het parlement zit voor
de VVD, deed haar uitspraken tijdens
een interview in het feministische
maandblad Opzij. ‘Ik verdien nu 7000
gulden netto per maand en dat vind ik
eigenlijk te weinig voor wat je er allemaal
voor moet doen’, aldus Örgu, wiens op-
treden in de Tweede Kamer tot nu toe
overigens weinig opzien baarde. Ze
klaagde tevens dat ze sinds haar aantre-
den nog maar tien dagen vakantie heeft
gehad.

Monique van de Ven,
Is uitgeroepen tot ‘Nederlandse actrice
van de Eeuw’. Van de Ven werd vooral in
de jaren tachtig bekend door films als
‘Turks Fruit’. Enkele jaren geleden
scoorde ze nog met ‘Een maand later’.
Zelf zei Monique van de Ven haar uitver-
kiezing ‘waanzinnig leuk en heel bijzon-
der’ te vinden. De Nederlandse acteur
van de eeuw werd Rutger Hauer. Hij
werd in dezelfde periode bekend, in
‘Turks Fruit’ stonden de acteur en actrice
van de eeuw zelfs tegenover elkaar.
Hauer is inmiddels al enige jaren als ac-
teur werkzaam in Amerika.

Gert en Hermien,
Zijn uit elkaar. Het zangduo was meer
dan 35 jaar getrouwd en had in die pe-
riode tevens een stormachtige muziek-
carrière. Lange tijd hoorden Gert en
Hermien tot de populairste Nederlands-
talige artiesten, maar daaraan kwam een
einde toen ze zich in de jaren tachtig op
de religie stortten waarbij ze hun optre-
dens beperkten tot kerken. Daardoor
raakten ze wat op de achtergrond. Een
optreden met de Achterhoekse feestband
Normaal zorgde halverwege de jaren ne-
gentig echter voor een spraakmakende
comeback voor Gert en Hermien. Ze
werden vooral populair in het studen-
tencircuit waardoor Hermien, die een
moeilijke periode achter de rug had,
weer helemaal opbloeide. De hartaanval
die ze anderhalf jaar geleden kreeg
gooide echter roet in het eten. Hermien
ging zich bezinnen op haar leven, wat
leidde tot de huwelijksbreuk.

Hedy d’Ancona,
Europese afgevaardigde voor de socia-
listische PES, is de grootste Neder-
landse sjoemelaar in het Europees
parlement. De oud-minister van Cul-
tuur is een notoire vrijdagtekenaar (‘s
ochtends tekenen voor aanwezigheid
om vervolgens direct het vliegtuig
naar huis te nemen. Presentiegeld ver-
zekerd) en bovendien zorgde ze er-
voor dat drukwerk van haar partij te-
recht kwam bij het ontwerpbureau
van haar zoon. Die aantijgingen staan
te lezen in het boek ‘Europese idealis-
ten’ van NRC-journalist Joep
Dohmen. Dohmen begaf zich een jaar
lang in de wandelgangen en archieven
van het Europarlement om daar tot
de conclusie te komen dat sjoemelen
tot de heersende cultuur van de
Europarlementariërs behoort. De
PvdA-ster is volgens hem echter de
ergste. D’Ancona zelf ontkent de aan-
tijgingen die zij ‘in strijd met de waar-
heid’, ‘Kwaadwillend’en ‘slordig’
noemt.
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De gevels van Amsterdam
zijn misschien wel het be-

kendste kenmerk van onze
hoofdstad. Maar een gevel
in Amsterdam is niet com-
pleet zonder dat vreemde

uitsteeksel, die balk met dat
omgekeerde vraagteken dat

vrijwel elke Amsterdamse
woning (oud èn nieuw) siert.

Over deze zogenaamde hij-
balk heeft Han Schenk een

boek geschreven. In ‘Van on-
deren! Vierhonderd jaar hijs-
balken in Amsterdam’ is zo’n
aardige beschrijving van het
fenomeen te lezen dat je je

onwillekeurig gaat afvragen
waarom er nooit eerder over

de hijsbalk is geschreven.

De Amsterdamse liefde
voor het katrol

Uniek is het verschijnsel zeker. Ner-
gens anders in Nederland of in de we-
reld hebben huizen dergelijke karak-
teristieke uitsteeksels. Terwijl je je
afvraagt waarom niet. Dankzij de hijs-
balk hoeft het meubilair niet via het
trappenhuis naar de bovenverdiepin-
gen gebracht te worden wat kostbare
ruimte uitspaart bij de bouw van een
huis. De trappen van oude panden zijn
dan ook niet zelden zo smal dat ze
een kerktoren niet zouden misstaan.
Maar wie ligt daar wakker van? Als
dochterlief besluit om piano te gaan
spelen dan kan het instrument een-
voudig via het raam worden binnen-
getakeld. Handig en zeer functioneel,
vandaar dat Amsterdamse architekten

nog altijd uitgaan van een klein trap-
penhuis om vervolgens een hijsbalk
aan de gevel te hangen. De woonge-
deeltes zijn daardoor in Amsterdam
relatief groter dan in de rest van de
wereld.
Verreweg de meeste hijsbalken in Am-
sterdam zijn sobere, eenvoudig uitge-
voerde uitstulpingen. Vaak is het zelfs
niet meer dan een H-balk. Maar in de
afgelopen vierhonderd jaar zijn er ook
wel architekten en kunstenaars ge-
weest die meer zagen in de hijsbalk.
Dat resulteerde zowel in nieuwe soor-
ten (kantelhijsbalk, hijsanker, hijsrad,
rolhijsbalk, Lange Jan, hondje) als in
fraai ogende uitvoeringen van de tra-
ditionele hijsbalk. In zijn boekje heeft

Schenk naast een historische verkla-
ring en een beschrijving van de ver-
schillende soorten hijsbalken ook een
lijst opgenomen met de hondervijftig
mooiste hijsbalken van Amsterdam.
Het adres staat erbij vermeld, maar
omdat Schenk zelf ook wel beseft dat
niemand een dergelijk aantal hijs-
balken daadwerkelijk gaat bezoeken
heeft hij de betreffende balken zelf al
ondergebracht in drie categorieën:
hijsbalken die een aparte reis waard
zijn (7), hijsbalken die een omweg
waard zijn (39) en hijsbalken om naar
te kijken bij het langslopen (de rest).
Het boekje is uitgebracht door
Architectura et Natura in Amsterdam.

Twentestad grote stap dichterbij
Doordat de Tweede Kamer akkoord is
gegaan met het voorstel om Enschede,
Hengelo en Borne samen te voegen is
de geboorte van een nieuwe metro-
pool onder de naam Twentestad bijna
een feit. Nu kan alleen de Eerste Ka-
mer nog roet in het eten gooien, maar
die kans is wel levensgroot aanwezig.

De beslissing van de Tweede Kamer om
van drie Overijsselse bevolkingscentra
Twentestad te vormen ging lijnrecht in
tegen de wil van de Hengelo. Meer dan

negentig procent van de inwoners van
deze stad had bij een referendum tegen
de samenvoeging met hun ‘eeuwige ri-
vaal’ Enschede gestemd. Voor veel poli-
tieke partijen was dat een reden om te-
gen de samenvoeging te stemmen.
Opmerkelijk genoeg waren dat niet al-
leen de oppositiepartijen, ook D66
stemde op het laatste moment tegen de
vorming van Twentestad. Dit tot woede
van de VVD en de PvdA die hun
coalitiepartner van verraad aan het re-
geerakkoord beschuldigden. De onver-
wachte ommezwaai van D66 had op de

uitkomst van de stemming echter geen
effect, aangezien PvdA en VVD samen
over een kamermeerderheid beschikken.
De opstelling van de democraten maakt
echter wèl de behandeling van het voor-
stel door de Eerste Kamer interessant.
Hier zijn PvdA en VVD namelijk wel af-
hankelijk van D66 om een meerderheid
van de senatoren achter zich te krijgen.
Met name de inwoners van Hengelo, die
op de dag dat het regeringsvoorstel werd
besproken massaal in Den Haag aanwe-
zig waren, hebben hun laatste hoop
daarom op de Eerste Kamer gevestigd.

Fo
to

: L
yd

ia
 G

oo
ss

en
s



8 Driekleur mei 1999

Claus steelt de show
tijdens Koninginnedag

Eigenlijk is Koninginnedag

vooral bedoeld voor Beatrix,

maar het was dit keer prins

Claus die op 30 april de

meeste aandacht naar zich

toetrok. In Utrecht en Hou-

ten, waar de koninklijke fa-

milie dit jaar op bezoek

ging, maakte hij een dansje

met mr Pieter van Vollen-

hoven, hij dolde met prinses

Marilène, kuste toeschou-

wers, gaf zijn stropdas aan

een journalist en fietste

spontaan een rondje met

een beeldschone Houtense

op zijn bagagedrager. Het

was dan ook de 72-jarige

Claus en niet Beatrix die de

volgende dag op de voorpa-

gina’s van de kranten

prijkte.

De laatste jaren lijkt Claus in
een nieuwe levensfase terecht
te zijn gekomen. De spontane
vrolijkheid waarmee zijn ko-
ninklijke verplichtingen te-
genwoordig vervult staan in
schril contrast tot zijn vroe-
gere optredens waarin hij al-
tijd wat stijfjes overkwam.
Dat had overigens ook te ma-
ken met de medicijnen die hij

gebruikte tegen depressiviteit
en de ziekte van Parkingson.
Of daarin nu verandering is
gekomen is niet bekend.
Claus was echter niet de enige

die er op Koninginnedag een
feestelijke dag van maakte.
Op 30 april was het zeldzaam
mooi weer in Nederland zo-
dat vrijwel alle festiviteiten en
vrijmarkten een groot succes
werden. In Utrecht kwamen
zo’n 350.000 mensen op de
vrijmarkt af. Zo’n 50.000
meer dan normaal, wat mede
te danken was aan de aanwe-
zigheid van de koningin en
haar familie. Amsterdam was
als vanouds de grootste
publiekstrekker. De traditio-
nele vrijmarkt trok hier vijf-

tot zevenhonderdduizend
mensen die feest vierden zon-
der dat er noemenswaardige
wanklanken te bespeuren
waren.

Juliana
Rotterdam had de schrik nog
goed te pakken na de zware

Hoogste
onderscheiding
voor Appel en

Krabbé
Tijdens de traditionele
lintjesregen op Koningin-
nedag werden dit jaar
1897 mensen in het zon-
netje gezet. De hoogste
onderscheiding, die van
de Commandeur in de
Orde van de Nederlandse
Leeuw, werd twee keer
uitgereikt, aan kunstenaar
Karel Appel en aan acteur/
kunstenaar Jeroen
Krabbé. Krabbé was tot
tranen toe geroerd toen
hem door burgemeester
Patijn van Amsterdam de
versierselen werden om-
gehangen.

alcoholverbod tot zes uur ‘s
middags ingesteld. Voor de
horeca was dit een kleine
ramp, vooral omdat het zo’n
stralend weer was. Maar de
burgemeester kon achteraf
zijn gelijk claimen, want ook
in de Maasstad waren er vrij-
wel geen incidenten.
Na hun bezoek aan Houten
en Utrecht gingen de leden
van de koninklijke familie
naar paleis Soestdijk waar ze
de jarige prinses Juliana be-
zochten. Hier waren ook
prinses Irene en haar kinde-
ren aanwezig en de van een
beenbreuk herstellende prins
Bernhard jr.

rellen bij het
kampioensfeest
van Feyenoord
een week eerder
(zie elders in
deze Driekleur).
Burgemeester
van Opstelten
had daarom een
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Neder-
landers

sparen meer
De spaartegoeden van de Ne-
derlanders zijn vorig jaar
sterk toegenomen. Dat is voor
een belangrijk deel te wijten
aan plotselinge daling van de
aandelenkoersen in het na-
jaar. Doordat veel kleine be-
leggers toen in één klap een
belangrijk deel van hun kapi-
taal verloren, raakte de eufo-
rie rond het beleggen aardig
bekoeld. Veel Nederlanders
zetten daarop (een deel van)
hun spaargeld als vanouds op
een spaarrekening. Verder is
ook het succes van het zoge-
naamde ‘bedrijfssparen’ debet
aan de toegenomen besparin-
gen. Bedrijfssparen houdt in
dat werknemers een vast be-
drag van hun bruto maand-
loon opzij kunnen zetten op
een langlopende spaarreke-
ning. Dit levert hen behalve
rente ook een aanzienlijk
belastingvoordeel op.
Wanneer we met z’n allen
nog meer geld opzij gaan zet-
ten kan dat in de toekomst
problemen opleveren. Het
sparen kan dan ten koste gaan
van de consumptie en die is al
jarenlang de motor van onze
economie. Vooralsnog menen
deskundigen echter dat het
groeivolume van de spaar-
tegoeden geen reden geeft
voor ongerustheid.

ING Bank
verliest op

Engelse
dochter

In 1985 haalde de ING Bank
de Engelse zakenbank Barings
binnen alsof het de Zilver-
vloot betrof. Maar inmiddels
is duidelijk dat Barings voor
de Nederlandse moeder-
maatschappij een financiële
molensteen om de nek is die
alleen maar gedragen kan

worden dankzij de goede re-
sultaten elders. In 1998, vol-
gens topman Van der Lugt
‘het meest turbulente jaar uit
de geschiedenis van ING,
boekte Barings een verlies van
2 miljard gulden. Dat verlies

was te wijten aan verkeerde
speculaties op aandelen-
transacties in probleemgebie-
den als Latijns-Amerika, Azië
en Rusland. Het verlies van
Barings drukte de totale winst
van de ING Groep tot een be-

drag van 5,8 miljard. Dat is
bijna 21 procent meer dan
het jaar daarvoor, maar niet-
temin lager dan verwacht. In-
middels heeft ING de bezem
gehaald door de Engelse
dochter wat onder meer heeft
geleid tot het vertrek van en-
kele topmannen. Voor het
jaar 2000 wordt nog een ma-
tig resultaat verwacht maar
Van der Lugt denkt dat
Barings in 2001 zal kunnen
voldoen aan de rendements-
eis van 12 procent.

Verplaatsing
Schiphol
levert 6

miljard op
Wanneer Schiphol wordt ver-
plaatst naar zee levert de vrij-
komende grond naar ver-
wachting zo’n 6 miljard gul-
den op. Met dat geld kan de
constructie van een  kunst-
matig eiland in de Noordzee
deels worden gefinancierd.
Dat blijkt uit een studie van
het economische onderzoeks-
instituut Nyfer. Bijkomend
voordeel van de verplaatsing
is volgens Nyfer dat de Rand-
stad tot ver in de volgende
eeuw voldoende ruimte heeft
voor uitbreiding, zonder het
zogenaamde ‘groene hart’ te
hoeven aantasten. Het is zelfs
mogelijk om de 16.000 hec-
tare grond van Schiphol te
gebruiken om een compleet
nieuwe stad te bouwen. Mi-
nister Pronk van Ruimtelijke
Ordening staat in principe
niet afwijzend tegenover dat
idee. Het bureau waarschuwt
echter ook dat de financiering
van een luchthaven in zee niet
moet gebeuren met belasting-
geld, aangezien het risico op
budgetoverschrijding groot is.
Uitbreiding van de luchtha-
ven is in de eerste plaats een
commerciële beslissing die
door Schiphol zelf gedragen
moet worden, zo luidt één
van de conclusies. Het kabi-
net beslist eind dit jaar of er
een luchthaven in zee komt.

CBS verdwijnt uit
Limburg

In Zuid-Limburg is opschud-
ding ontstaan doordat minis-
ter Jorritsma van Economi-
sche Zaken besloten heeft
om het Centraal Bureau voor
de Statistiek van Heerlen
naar Voorburg (bij Den Haag)
te verplaatsen. Dit betekent
voor minimaal 500 mensen
ontslag. Ongeveer 270 werk-
nemers moeten verhuizen
naar Voorburg en slechts 330
blijven er op het kantoor dat
de status krijgt van een
nevenvestiging. Niet alleen
de werknemers en het pro-
vinciebestuur zijn tegen deze
beslissing, ook deskundigen
ontraden Jorritsma deze in-
grijpende stap.

In de jaren zestig en zeventig
was Zuid-Limburg door de
sluiting van de mijnen het
economische zorgenkindje
van Nederland. Dat leidde
ertoe dat veel overheidsin-
stellingen naar het zuiden
van Nederland verplaatst
werden om zo het verlies aan
werkgelegenheid te compen-
seren. Inmiddels is Zuid-Lim-
burg echter weer aardig bo-
ven jan. De werkloosheids-
cijfers zijn nauwelijks hoger
dan die in de rest van het
land en de vooruitzichten
zijn zelfs tamelijk rooskleurig
gezien de centrale positie ten
op zichte van België en het
Ruhrgebied in Duitsland.
Voor Jorritsma moet dat re-
den zijn geweest om het CBS

naar de regio Den Haag te
halen, waar het als beleids-
ondersteunende organisatie
volgens sommigen ook thuis
hoort. De provinciale be-
stuurders van Limburg heb-
ben inmiddels fel geprotes-
teerd en ook het CBS-
personeel heeft zijn onge-
noegen tijdens een demon-
stratie in Den Haag kenbaar
gemaakt.
Het is echter onduidelijk of er
voldoende politieke steun
bestaat voor de plannen. De
politieke partijen lijken niet
overtuigd van de noodzaak
van de verhuizing, temeer nu
ook langzamerhand de keer-
zijde daarvan duidelijk
wordt. Zo hebben enkele
topambtenaren de verhui-
zing ontraden omdat de kos-
ten en het verlies aan exper-
tise niet op zouden wegen
tegen de besparingen. Ver-
der is duidelijk geworden dat
het bedrijfsleven staat te po-
pelen om het bovenkader
van het CBS in te lijven. Hier-
door is het onzeker of er wel
voldoende mensen willen
meeverhuizen van Heerlen
naar Voorburg, wat een
rampzalige ‘braindrain’ tot
gevolg zou hebben. Voor het
CBS, dat tot de drie beste sta-
tistische diensten ter wereld
wordt gerekend, zou het ja-
ren kosten om weer op het
oude niveau te komen. Bin-
nenkort vergadert de Kamer
over de kwestie.
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FEEST!
Iets te vieren?

Wij presenteren een Nederlandstalige klucht
voor Nederlanders:

“ALL OVER
THEWORLD”
professioneel theaterplezier

Vraag vrijblijvend informatiemateriaal/offerte:
FAMILIETHEATER GROEP

Almelo/Holland
Tel.: +31 (0) 546-861546
fax: +31 (0) 546-868327
Mob.: +31 (0) 653-285263
E-mail: FAMILIETHEATER. GROEP@Kwik-Net. nl

Late bloemen
In Middelburg heeft oud-Wielrenner
Wim van Est vorige maand eindelijk zijn
bos bloemen gekregen voor zijn over-
winning in de Ronde van Middelburg in
1951. Destijds ging er van alles mis met
de telling waardoor achteraf pas vastge-
steld werd dat Van Est de winnaar was.
‘IJzeren Willem’, zoals Van Est ook wel
werd genoemd, liep daardoor zijn bloe-
men mis. Die fout werd onlangs hersteld
op de dag dat in de Zeeuwse hoofdstad
de Delta Prof Ronde plaatsvond. Van Est
toonde zich na bijna vijftig jaar nog al-
tijd verguld met de overwinning èn met
de bloemen.

Mafialid gepakt
In het Gelderse Elst is vorige maanden een 34-jarig lid van de Siciliaanse mafia
opgepakt. De man wordt verdacht van moord, poging tot moord en afpersing.
Twee jaar geleden werd hij in Italië op borgtocht vrijgelaten en nam toen prompt
de wijk. De Italiaan liep met zijn vijf maanden oude dochter op straat toen hij
werd gegrepen. Hij zal snel worden uitgeleverd aan Italië.

Amsterdam goed bij kas
Niet lang geleden nog was Amsterdam
een artikel 12-gemeente. De hoofdstad
kon zichzelf niet meer bedruipen zodat
de rijksoverheid gevraagd werd om fi-
nancieel bij te springen. In ruil daarvoor
moest Amsterdam wel tolereren dat het
Rijk zich met de stedelijke financiën be-
moeide. Maar die tijd is nu voorbij. Vorig
jaar kon Amsterdam een overschot van
maar liefst 150 miljoen gulden bij-
schrijven in de boeken. Die florissante fi-
nanciële positie is te danken aan harde
saneringen in de jaren negentig en aan
de verbeterde economie in Nederland.
Zo is de belangrijkste gemeentelijke
inkomstenbron, de onroerende zaak be-
lasting, direct gekoppeld aan de huizen-
prijzen en die zijn de afgelopen jaren fors
gestegen zoals we weten.
Daarnaast roepen sommige cynische
autobezitters echter dat zij degenen zijn
die Amsterdam uit het slop getrokken
hebben, waarmee ze doelen op het strin-
gente betaald-parkerenbeleid dat het ge-
meentebestuur de laatste jaren voert. In
het centrum betaal je nu zeven dagen per

week van zeven uur ‘s ochtends tot elf
uur ‘s avonds voor je parkeerplek. Vijf
gulden per uur door de week en zater-
dag, drie gulden per uur op zondag.
Overigens is niet lang geleden de defini-
tie van centrum fors verruimd. En oh ja,
aanwonenden kunnen een parkeer-
vergunning krijgen, maar de wachttijd
daarvoor duurt ongeveer vier jaar, in te
gaan na vertoon van een aankoopbewijs
voor de auto. En zo gaat Amsterdam zijn
nieuwe gouden eeuw in. En wederom
dankzij de stapelmarkt, alleen gaat het
nu om het stapelen van auto’s…
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D
Willem-

Alexander in
opperbeste
stemming

Toen kroonprins Willem-Alexander
vorig jaar tijdens een interview ge-
vraagd werd door wie van zijn voor-
gangers hij zich het meest zou laten
inspireren verwees hij zonder veel
aarzelingen naar koningin Juliana. De
prins gaf daarmee blijk van de nodige
zelfkennis want in zijn presentatie
hanteert hij hoe langer hoe meer de
losse, ‘doe maar gewoon’-stijl van de
inmiddels 90-jarige prinses. Tijdens de
Olympische Spelen in Atlanta droeg
zijn ongedwongen enthousiasme
over de Nederlandse sportprestaties al
bij aan zijn groeiende populariteit.
Maar ook in andere situaties lijkt de
prins zich steeds minder beperkt te
voelen door het harnas van zijn ko-
ninklijke status. Deze foto werd geno-
men tijdens de oplevering van de tien
miljoenste fiets van Gazelle. De prins
hielp bij het afmonteren van het rij-
wiel en fietste er vervolgens persoon-
lijk mee naar buiten. Tegen één van
de fotografen riep hij: ‘Spring maar
achterop’, een aanmoediging die de
man zich geen twee keer liet zeggen.
De bezorgde beveiligingsbeambte die
er meteen aan komt stormen vormt
een fraai contrast met de ontspannen
kroonprins.
Tijdens het staatsbezoek in China liet
de prins zich opnieuw van een
‘jolijterige’ kant zien. Bij een bezoek
aan de Chinese muur nam hij op een
zeker moment de camera van een
Nederlandse TV-ploeg over en begon
zelf te filmen. De historische beelden
van verzamelde journalisten die ver-
baasd de camera in kijken waren van-
zelfsprekend een belangrijk item in
het nieuws van die avond.

Op 24 november 1994 verstoorde een gi-
gantische explosie de rust in de binnen-
stad van Amsterdam. De donkerblauwe
BMW van kunstenaar Rob Scholte was
bij de start uit elkaar gereten door een
autobom. De succesvolle kunstenaar,
destijds 36 jaar oud, verloor bij de explo-
sie beide benen. Zijn vrouw Mickey ver-
loor het kind dat ze sedert vier maanden
in zich droeg. Niettemin mochten beide
van geluk spreken dat ze levend uit het
brandende wrak konden worden ge-
haald.
Onmiddelijk werd een groot recherche-
team op de zaak gezet. Scholte zelf liet
zich inmiddels ook niet onbetuigd. De
flamboyante kunstenaar was betrekkelijk
snel weer fit en al gauw werd duidelijk
dat hij geobsedeerd was door de vraag
wie hem had willen vermoorden. Wilde
theorieën verschenen van zijn hand.
Scholte wees met name zijn toenmalige
vriend en dichter Koos Dalstra in inter-
views aan als het brein achter de moord.
Maar ook ging de beschuldigende vinger
naar de kraakbeweging, waar Scholte
eind jaren zeventig deel van uitmaakte.
Voormalige kameraden zouden jaloers
zijn geweest op de roem van Scholte, die
als een van meest succesvolle kunste-
naars van zijn generatie miljoenen ver-
dient. De beschuldigingen konden echter
nooit hard gemaakt worden en na een
langdurig onderzoek moest de politie er-
kennen dat alle sporen waren vastgelo-
pen.

Donkerblauwe BMW
Maar Scholte nam hiermee geen genoe-
gen. Hij kocht het autowrak van de

Bomaanslag na vier jaar
opgelost
De bomaanslag waarbij kunstenaar

Rob Scholte vier jaar geleden beide

benen verloor lijkt eindelijk te zijn op-

gelost. Een hardnekkige speurtocht van

de kunstenaar zelf leidde uiteindelijk

naar de dader… die het helemaal niet

op hem gemunt bleek te hebben.

Scholte, die de afgelopen vier jaar

vriend en vijand beschuldigde van de

moordaanslag blijkt het slachtoffer te

zijn geworden van een schlemielige

moordenaar die simpelweg de ver-

keerde auto te pakken had.

sloper om te voorkomen dat bewijs-
materiaal vernietigd zou worden. Daar-
naast schakelde hij een particulier
recherchebureau in om het onderzoek
voort te zetten. Met succes zo blijkt nu.
Het betreffende bureau kon de politie
uiteindelijk op het spoor zetten van de
echte daders. Die bleken het helemaal
niet voorzien te hebben op Scholte, maar
op de advocaat Oscar Hammerstein.
Hammerstein woonde een paar huizen
verder dan Scholte. Hij bezat dezelfde
donkerblauwe BMW uit de 3-serie, waar-
bij zelfs de nummerplaten gelijkenis ver-
toonden. De moordenaar was ingehuurd
door een groep criminelen die er belang
bij had dat Hammerstein het zwijgen
werd opgelegd. Het ironische is dat
Hammerstein deze theorie een dag na de
bomaanslag aan de Amsterdamse politie
voorlegde, maar die kon toen geen en-
kele aanwijzing vinden om de bewering
te staven. Inmiddels is wel duidelijk wie
de aanslag gepleegd heeft en wie erachter
zaten. Zo zou onder meer de zoon van
een politiecommissaris betrokken zijn bij
de affaire.

Dankbaar
Scholte zelf reageerde vanaf de
Canarische eilanden, waar hij inmiddels
woont. ‘Ik ben ze (de dader. red.) dank-
baar. Dat klinkt een beetje vreemd, maar
ze hebben niet alleen dingen onmogelijk
gemaakt, maar ook mogelijk gemaakt,
heel veel dingen waarop ik nooit was ge-
komen. Ik ben wedergeboren, ik ben van
sterrenbeeld veranderd. Ik ben niet meer
wie ik was.’ Of hij zijn excuses heeft aan-
geboden aan Dalstra is niet bekend.

Rob schorlte (r)
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Beatrix bezoekt ChinaIn 1989 stond voor het eerst in de
geschiedenis een bezoek van een
Nederlands staatshoofd aan China
gepland. Koningin Beatrix zegde
toen echter op het laatste moment
af nadat de Chinese regering de
demonstraties op het Plein van de
Hemelse Vrede in Beijing bloedig
had onderdrukt. In de jaren
daarna bleef China voor democra-
tische staatshoofden over de hele
wereld ‘besmet gebied’. Maar in
april, tien jaar later, was het dan
toch zo ver. Beatrix en Claus brach-
ten een vijfdaags bezoek aan
China en schreven daarmee histo-
rie.

Het bezoek van Beatrix en Claus werd
door de media op de voet gevolgd, mede
vanwege de precaire mensenrechten-
situatie in China. Zouden ze er wel of
niet iets over zeggen? De Chinese autori-
teiten hadden in elk geval niets aan het
toeval overgelaten. Zo was Beatrix tij-
dens het grote staatsbanket op de eerste
dag van het bezoek niet uitgenodigd om
een tafelrede te houden. Sterker nog, er
werd geen enkele tafelrede gehouden wat
voor de gastheren een middel was om er-
voor te zorgen dat niemand de geest van

de mensenrechten uit de fles zou laten.
De rest van het bezoek verliep echter in
een sfeer van hartelijkheid en gastvrij-
heid. De koningin en haar echtgenoot
bezochten onder meer de Verboden Stad,
een bekende Chinese tuin in Suzhou en
de stad Xiamen. Natuurlijk bracht
Beatrix ook een bezoek aan de Chinese
muur. Hierbij waren zij en Claus nog in
gezelschap van Willem-Alexander die
enkele dagen aan het staatsbezoek deel-
nam. Het bezoek eindigde in Hongkong.

Mensenrechten
Achteraf werd gesproken van een succes-
vol staatsbezoek. In het kielzog van de

koninklijke familie reisde minister
Herfkens van Ontwikkelingssamenwer-
king mee, als vervangster van de minister
van Buitenlandse Zaken, en verder na-
tuurlijk een clubje ‘captains of industrie’
die hengelden naar mega-contracten.
Maar ook waren er die mensenrechten.
Om als bezoekend staatshoofd in China
over de mensenrechten te beginnen is
zoiets als belletje trekken. Je weet dat het
niet mag en dat het niet bijster zinvol is,
maar aangezien al je vriendjes achter de
heg staan te kijken of je het wel durft heb
je eigenlijk geen keuze. Dus jazeker, on-
der vier ogen heeft Beatrix beleefd bij
haar gastheer geïnformeerd naar de

mensenrechten-
situatie in China.
Waarop de regering
liet weten dat het
ernstige
destabilisering van
het land vreest als
tegenstanders van
het bewind vrijheid
van meningsuiting
zouden krijgen.
Waarvan akte.

Geen belangstelling voor
Millenniumconcert

Het groots opgezette millenniumgala

waarbij Marco Borsato op oudejaars-

avond zou optreden in de Amster-

dam Arena zal vrijwel zeker worden

afgelast. Na een intensieve reclame-

campagne van enkele maanden blijkt

de belangstelling voor de kaarten mi-

nimaal te zijn. Hoewel de populari-

teit van Borsato buiten kijf staat, lij-

ken vooral de hoge toegangsprijzen

voor veel mensen een bezwaar. Voor

een kaartje op het veld en de tribunes

moet 500 gulden worden neergeteld.

Exclusieve plaatsen in de skyboxen

moeten zelfs 1200 gulden per stuk

opbrengen. Het evenement heeft mo-

gelijk ook te lijden onder de slechte

ervaringen die eerder werden opge-

daan met operavoorstellingen in de

Amsterdam Arena. De muzikale kwa-

liteit bleek in het overdekte stadion

vaak van een bedroevende kwaliteit,

wat mensen nu mogelijk afschrikt

om al te veel voor het ‘concert van de

eeuw’ neer te tellen.

Hole in one
van

Backstreet
Boys

De Backstreet Boys hebben onlangs een
record behaald door in één keer op de
eerste plaats van de nationale top veertig
te belanden, zonder in de tipparade te
hebben gestaan. In de 35-jarige geschie-
denis van de hitlijst kwam dat nog nooit
eerder voor. De artiesten die in het verle-
den in één keer op nummer 1 kwamen
stonden de week ervoor altijd in de tip-
parade. Dat lukte tot nu toe alleen de
Beatles (We can work it out/ Day Tripper/
Hey Jude), Procul Harum (A whiter shade
of pale), Jantje Smit (Ik zing dit lied voor
jou alleen) en Elton John (Candle in the
Wind).
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pnieuw wist het Nederlands elftal
onder leiding van Frank Rijkaard

geen overwinning te boeken op het veld.
Maar tijdens de oefeninterland tegen Ar-
gentinië werd er tenminste wel stevig ge-
voetbald, wat gezien de resultaten van
het afgelopen jaar al een hele prestatie
mag heten. Maar de tegenstander was er
dan ook naar. Argentinië kan niet alleen
één van de beste voetbalelftals ter wereld
op de been brengen, er heerst ook nog
altijd bijzonder soort van electriciteit op
het veld wanneer Oranje aantreedt tegen
het blauwwit uit Zuid-Amerika. Die
spanning dateert nog uit 1978, toen Ne-
derland tijdens het WK in Argentinië in
de finale tegenover het gastland kwam te

Nederland-Argentinië 1-1

staan. In wat te boek staat als één van de
meest gewelddadige wedstrijden uit de
Nederlandse geschiedenis, moest ons
land toen in de verlenging met 3-1 het
onderspit delven. Ook nu deed het duel
de betiteling ‘vriendschappelijke wed-
strijd’ bepaald geen eer aan, hoewel fla-
grante onsportiviteiten zoals in 1978 ge-
lukkig achterwege bleven. Niettemin
moest Edgar Davids, die Nederland in de
eerste fase van de wedstrijd nota bene op
voorsprong had gebracht, het veld verla-
ten nadat hij tweemaal een gele kaart
kreeg uitgereikt. In de zesde minuut voor
het einde wist Argentinië vervolgens de
gelijkmaker te scoren.

O

In Dortmund hebben amazone Anky
van Grunsven en haar paard Bonfire
onlangs opnieuw hun klasse bewezen.
Zowel in de Grand Prix als in de kür ver-
sloegen ze hun tegenstanders, waaron-
der Isabell Werth die voor eigen publiek
aantrad. Bonfire bewees met deze pres-
tatie klaar te zijn voor het nieuwe sei-
zoen, en dat mag een verrassing ge-
noemd worden aangezien het
prijspaard inmiddels als zestien jaar oud

Cruyff erelid
van Ajax

Tijdens een bruisend voetbal-
feest in de Amsterdam Arena is
Johan Cruijff onlangs benoemd
tot erelid van Ajax. In het
volgepakte stadion was de uit-
reiking van het ere-
lidmaatschap de climax van
een avond waarin oude glorie
centraal stond. Voor het uitver-
kochte stadion stonden er
twee wedstrijden op het pro-
gramma. De eerste ging tussen
oud-Ajax coryfeeën. Het pu-
bliek kon zien hoe bekende
grootheden het in het veld te-
gen elkaar opnamen. Onder
hen bevonden zich Marco van
Basten en bondscoach Frank
Rijkaard, maar ook de leden
van de oude generatie: Ruud
Krol, Piet Keizer, Sjaak Swart.
Johan Cruijff zelf deed ook
mee in deze wedstrijd. Uitblin-
ker was echter de huidige
Ajax-coach Jan Wouters die
twee doelpunten scoorde. Aan-
sluitend vond er een tweede
vriendschappelijke wedstrijd
plaats tussen het Ajax van nu
en Barcelona. Die wedstrijd
eindigde in 2-2. Een deel van
de opbrengst gaat naar de
Johan Cruijff Welfare Founda-
tion. De beste voetballer die
Nederland ooit voorbracht
toonde zich ontroert door al
het eerbetoon. ‘Het was geen
opgefokt gedoe, dit kwam uit
het hart zelf’, zo zei hij na een
ereronde door het stadion.

Van Grunsven eerste in Dortmund
is. Doorgaans is dat de leeftijd waarop
de meeste wedstrijdpaarden in een
groene weide van hun pensioen genie-
ten. Van Grunsven toonde zich zelf ook
verrast over de vitaliteit van haar paard.
‘Ik sta elke keer weer versteld hoe snel
hij dingen oppikt. En dat voor een paard
van zestien. Maar ja, wat is oud hè. Som-
mige mensen van dertig zien er oud uit,
anderen van zestig jong’, aldus de nuch-
tere amazone.

Amsterdamse en Rotterdamse toeristen hebben onlangs een massale veldslag
geleverd in de bossen bij Beekbergen op de Veluwe. De Amsterdammers namen
in de nachtelijke uren deel aan een dropping toen ze op een camping de Rot-
terdammers troffen. Al snel ontstond ruzie over voetbal. Dat ontaardde in een
kloppartij waarbij voor tienduizenden guldens schade werd toegebracht aan
restaurants, hotels en auto’s.

Amsterdammers en
Rotterdammers op de vuist
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De staatssecretaris mikt met de extra op-
vang vooral op de kwetsbare vluchtelin-
gen. Vrouwen, kinderen, gehandicapten,
mensen die in de overvolle kampen in
Albanië buiten de boot dreigen te vallen.
Voor de vluchtelingen zijn kampen in
gericht in Ter Apel, Raamsdonkeer en
Ermelo.
In eerste instantie was het de bedoeling
van Cohen om de vluchtelingen aan te
laten wijzen door de internationale hulp-
organisatie Unhcr. Toen dat echter te
lang duurde besloot de staatssecretaris ze
zelf op te laten halen, in navolging van
Duitsland en België, die al eerder beslo-
ten de traag werkende hulporganisatie te
omzeilen.

Zware wapens
Naast de uitbreiding van de
vluchtelingenopvang heeft ons land ook
de militaire steun aan de NAVO-actie in
Servië uitgebreid. Half april stuurde het
ministerie van Defensie een eenheid van
120 militairen, zogenaamde gele rijders
die zijn uitgerust met gemechaniseerde
en gepantserde houwitser kanonnen,

voor gevluchte Kosovanen
Zo’n vijfduizend vluchtelin-
gen uit Kosovo kunnen in
ons land rekenen op voed-
sel en onderdak totdat de
situatie in hun eigen land
weer veilig is. Dat heeft
staatssecretaris Cohen van
asielzaken onlangs bekend
gemaakt. De opvang gaat
tegen het officiële beleid
in, maar de schrijnende si-
tuatie maakt het buigen
van de regels noodzakelijk,
zo vindt de staatssecretaris.
‘Als je de beelden in Alba-
nië ziet dan loopt het je
over de schoenen’, aldus
Cohen.

naar het oorlogsgebied. Het gaat hierbij
om de zwaarste gevechtswapens die ons
land voor handen heeft. De gele rijders
zijn normaal gestationeerd in Arnhem.
In Macedonië zullen ze zorg dragen voor
de bescherming van van een Duitse bri-
gade die zelf niet over dergelijke zware
wapens beschikt.
Verder heeft minister De Grave van De-
fensie besloten om nog eens honderd
mariniers naar Albanië te sturen voor de
bewaking van hulptransporten. Er waren
al zo’n 2000 Nederlandse militairen in
Macedonië en Albanië. Zij houden zich
voornamelijk bezig met opzetten en be-
waken van de vluchtelingenkampen.

Vrede door hypnose
G eweld is niet de oplossing, geweld is juist het probleem. Dat

vinden de leden van de Nederlandse Natuurwetpartij. Deze organisa-
tie uit Lelystad die zich vooral door de New Age-gedachte laat inspireren
heeft een meditatiecommandogroep van zeventien mensen naar Kroatië
gestuurd. De zeventien gaan proberen om door middel van het uitzenden
van vredelievende gedachten de strijdende partijen tot vrede aan te zetten.
‘Het is aangetoond dat mensen elkaars onderbewustzijn op afstand kun-
nen beïnvloeden’, zegt partijvoorzitter Uijen. ‘Hoe groter de groep
mediterenden is, des te sterker en effectiever het signaal dat ze uitzenden.’
De groep is een bonte verzameling van ondernemers, gepensioneerden en
huisvrouwen. Onder hen bevindt zich ook Theo Tromp, lijsttrekker van
de Natuurwetpartij en en ondernemer in de informatietechnologie. Om
in Kroatië te kunnen deelnemen aan deze vredesactie heeft hij de leiding
van zijn bedrijf tijdelijk overgedragen. De groep bevindt zich in het
Kroatische stadje Rabac waar ze samen met zo’n 200 geestverwanten uit
andere landen dagelijks zes uur mediteren.

voor gevluchte Kosovanen
Nederland opent grenzenNederland opent grenzen

Minister De Grave
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Nederlandse huurlingen

N

TV-actie
levert

40 miljoen
op

In een unieke samenwerking tussen

publieke en commerciële omroepen

heeft Nederland tijdens een mara-

thon tv-uitzending 41,8 miljoen gul-

den bij elkaar gebracht voor de

vluchtelingen uit Kosovo. Aan de tv-

uitzending werkten naast Nederland

1, 2 en 3 ook de twee grootste com-

merciële omroepen, RTL 4 en SBS 6

mee. Een groot aantal bekende Ne-

derlanders deed een dringend be-

roep op de naastenliefde van hun

landgenoten. Presentator Henny

Huisman zei al weken niet te kun-

nen slapen met het idee dat zijn

beesten het beter hebben dan de

mensen uit Kosovo. Muzikale bijdra-

gen kwamen van bekende artiesten

als Paul de Leeuw, Marco Borsato,

Ilse de Lange en Youp van ‘t Hek.

Tussen hun optredens door waren er

reportages te zien uit het oorlogs-

gebied. Zelfs premier Kok deed mee.

Hij berekende dat de Nederlandse

regering al zo’n 50 à 60 miljoen gul-

den had gegeven in de vorm van hu-

manitaire hulp, de militaire acties

niet meegerekend. Ondertussen

stonden de telefoons roodgloeiend.

Met duizend telefoonlijnen en

operators boekte de tv-uitzending

in dat opzicht een record in de ge-

schiedenis van de tv-acties, maar de

centrale raakte niettemin meer dan

eens overbezet. Het ingezamelde

geld, dat in de weken daarna opliep

tot 55,7 miljoen gulden, gaat naar

organisaties die ter plekke hulp ver-

lenen.

Servische linies te begeven om daar
vluchtelingen te helpen en bewijzen van
oorlogsmisdaden te verzamelen. De
NAVO en de Nederlandse regering zijn
op de hoogte gebracht van de plannen,
maar distantiëren zich daar volledig van.
Van Eekeren reageert daar echter laco-
niek op: ‘De ervaring leert dat ze ons wel
weten te vinden als we waardevolle infor-
matie hebben.’ Hij is zich bewust van de
risico’s die hij en zijn kornuiten lopen.
‘We hebben afgesproken dat we ons niet
laten oppakken. Wie wordt ontdekt,
strijdt tot de dood. En probeert dan zo-
veel mogelijk tegenstanders mee te ne-
men.’

Zwervers gul
voor Kosovo
Daklozen in Arnhem hebben
12.500 gulden geschonken aan
de hulpactie voor Kosovo. Een
plaatselijke makelaar had
25.000 gulden geschonken aan
de daklozen te ere van de ope-
ning van zijn nieuwe kantoor.
Het geld zou gebruikt moeten
worden om een nachtopvang
voor de daklozen te realiseren.
Tijdens de overdracht besloten
de zwervers echter spontaan
de helft te schenken aan de
gevluchte Kosovaren.

Naast militaire steun aan de NAVO en
humanitaire hulp voor de vluchtelingen
zijn er ook Nederlanders bereid om zelf
de wapens op te nemen tegen de
Serviërs. Half april vertrok een groepje
van vijf voormalige commando’s naar
het oorlogsgebied om daar als huurling
de vluchtelingen te helpen. De ‘Rambo-
groep’ staat onder leiding van de Haagse
kraanmachinist P. van Eekeren (bijnaam:
Pero) die begin jaren negentig ook al te-
gen de Serviërs vocht, toen in opdracht
van de Kroaten. Uit die tijd heeft de
groep nog een aantal wapens ter beschik-
king, zo verklaarde Van Eekeren begin
april tegenover de Telegraaf. Op dat mo-
ment was nog niet helemaal duidelijk
wie het groepje zou betalen, maar Van
Eekeren had er alle vertrouwen in dat
mensen met banden in Kosovo hen zou-
den ondersteunen.
De groep is van plan om zich achter de

helpen Kosovo
Nederlandse huurlingen
           helpen Kosovo
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Clinton prijst Wim Kok
De Nederlandse premier Wim kok is een
van grondleggers van de zogenaamde
‘derde weg’, een manier van regeren
waarbij economische bedrijvigheid ge-
combineerd wordt met sociale rechtvaar-
digheid. Dat zei Bill Clinton onlangs tij-
dens een topontmoeting van
centrum-linkse rege-
ringsleiders die volgde
op de NAVO-top in
Brussel. Bij de ont-
moeting waren ook de
Britse premier Blair,
bondskanselier
Schröder en de Itali-
aanse premier
D’Alema aanwezig.
Elk van hen is op zijn
eigen manier met de
‘derde weg’ bezig,
maar Kok is de man
die het allemaal ‘al ja-
ren en jaren’ deed,
voordat anderen er ook maar over had-
den gedacht, zo zei Clinton.
Wim Kok zat naast de Amerikaanse pre-
sident terwijl hij de complimenten van
Clinton over zich heen liet komen. Vol-
gens hem betekent de ‘derde weg’  dat ‘zij

die niet voor zichzelf kunnen zorgen ver-
zorgd moeten worden, maar waarbij de
belastingbetaler moet weten dat zijn geld
goed besteed wordt’. Eén van de zaken
waarmee Nederland zich van andere
westerse landen onderscheidt is het sys-
teem waarbij je met deeltijdarbeid toch

je sociale zekerheden behoudt.
De Amerikaanse interesse voor de Ne-
derlandse premier bleek ook uit het feit
dat Hillary Clinton en Rita Kok naast el-
kaar zaten en het goed met elkaar leken
te kunnen vinden.

Nederland
wordt steeds

natter
Voor wie momenteel in warmere
streken vertoeft zal wat het weer be-
treft niet altijd met een onverdeeld
genoegen terugdenken aan ons
druilerige klimaat. Goed nieuws
voor hen: het kan allemaal nog er-
ger. Volgens dr.ir. J. van Boxel is het
jaarlijkse neerslagcijfer in ons land
in de twintigste eeuw met ongeveer
tien procent gestegen. Gemiddeld
valt er nu zo’n 800 millimeter per
jaar.

De docent klimatologie trekt deze
conclusie naar aanleiding van een
onderzoek dat hij deed over de pe-
riode 1904 tot 1999. Zelfs bij het
KNMI hechten de weerdeskundigen
grote waarde aan zijn rapport. ‘Van
Boxel heeft gedegen werk geleverd.
De geloofwaardigheid wordt groter
omdat de cijfers over een eeuw zijn
genomen’, zo meent men in De Bilt.
Over de oorzaak van de toegeno-
men neerslag is Van Boxel niet een-
duidig. Hij merkt op dat er rond
1950 een nieuwe methode van
regenopvang werd gehanteerd, maar
die kan volgens hem hooguit ver-
antwoordelijk zijn voor 2 procent
van het verschil. Andere factoren die
hij noemt zijn: de drooglegging van
de polders in de vroegere Zuiderzee
en de toenemende verstedelijking.
Beide zouden de temperatuur-
verschillen aanwakkeren en zo mo-
gelijk meer neerslag veroorzaken.
Van Boxel wijst er echter ook op dat
andere Europese landen in de gordel
van 40 tot 60 graden noorder-
breedte ook te maken hebben met
stijgende neerslagcijfers. Daarom
vermoedt hij dat het broeikaseffect
mogelijk een rol speelt.
Gezien het verloop van de neerslag-
cijfers vermoedt de klimatoloog dat
de neerslag voorlopig zal blijven
toenemen. Hij waarschuwt dan ook
voor meer wateroverlast in het
rivierengebied en adviseert boeren
om gewassen en drainagesysteem
aan te passen aan de verwachte ont-
wikkelingen.

Nieuwe waterplant ontdekt
In de Oosterschelde bij het Zeeuwse Yerseke is recentelijk een zeewier ont-
dekt dat nooit eerder in Nederland werd aangetroffen. De plant heeft nog
geen Nederlandse naam maar in Japan wordt hij Wakame genoemd. In het
verre oosten is Wakame een populair ingrediënt in allerlei plaatselijke ge-
rechten.

Actie tegen verkeersagressie
Eén op de drie Nederlanders onder-
vindt regelmatig hinder van agressief
verkeersgedrag en bijna 85% vindt dat
de verkeersmentaliteit de laatst vijf
jaar is verslechterd. Dat blijkt uit een
recentelijk onderzoek. Voor de ANWB
is deze situatie dermate alarmerend
dat de bond een actie is begonnen om
de Nederlanders weer wat vriendelij-
ker te maken in het verkeer. Het moet
maar eens afgelopen zijn met agressie

uitlokken en onveilig rijgedrag zoals
snijden, bumperkleven, links inhalen,
door rood rijden, over de vluchtstrook
scheuren en onnodig claxonneren. En
foutjes moeten van elkaar worden ge-
accepteerd, zo stelde ANWB-directeur
Paul Nouwen. Hij gaf onlangs het offi-
ciële startschot voor een maatschap-
pelijke discussie over verkeersethiek
onder het motto ‘omgangsvormen op
de weg’.
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Pasen valt in
het water

Tijdens de paasdagen was ons
land er helemaal klaar voor: alle
meteorologen hadden een zon-
nig paasweekend voorspeld, dus
de strandtassen en picknick-
manden waren gepakt terwijl
horecabazen zich suf piekerden
over hoe ze nog meer stoelen op
hun terras konden proppen. Toen
het zover was echter keken de
weergoden elkaar eens grijnzend
aan, verstopten de zon achter
een loodzwaar wolkendek en
zetten de hemelsluizen volledig
open. En daar stonden we dan
met z’n vijftien miljoenen: koud,
nat en lichtelijk geïrriteerd. De
meteorologen voorvoelden haar-
scherp hoe ze door het voltallige
Nederlandse volk gelyncht dreig-
den te worden. ‘s Avonds op tv
trokken ze dan ook nederig het
boetekleed aan en boden met
vochtige ogen hun excuses aan.
‘Een hele grote misser’ vond de
één. Een ander deed een poging
tot een verklaring: ‘Langs een
scheidingslijn ontstond meer be-
wolking dan we dachten. Toen
we dat zaterdagochtend zagen,
was dat wel even schrikken.’

De vrouw van drie miljoen, zo werd
Karin Bathoorn (36) in haar woon-
plaats Enschede genoemd. Karin werd
’97 in één klap multimiljonair toen ze
drie miljoen gulden in de lotto won.
Het geld heeft haar echter weinig geluk
gebracht, want een jaar later maakte
een geweerkogel een einde aan haar le-
ven. Over de toedracht van haar dood
loopt momenteel een spraakmakende
rechtzaak. Karin’s 37-jarige vriend
Gert-Jan T. wordt ervan beschuldigd
zijn vriendin te hebben doodgeschoten
met haar eigen wapen. Zelf beweert hij
echter dat hij boven op bed lag toen hij
een schot hoorde. Beneden trof hij
Karin aan met levensgevaarlijke ver-
wondingen, het geweer nog in haar
hand. Haar laatste woorden luidden
zoiets als ‘verdomme’ en zouden vol-
gens de advocaat van T. dus duiden op
zelfmoord als gevolg van een stupide
ongeluk. Wat vóór T. pleit is dat de
lottomiljoenen niet naar hem gaan,

Moord of ongeluk?
maar naar Karin’s familie aangezien
het tweetal niet getrouwd was. Die fa-
milie is er echter heilig van overtuigd
dat T. de moord toch gepleegd heeft,
misschien omdat hij niet besefte dat
hij geen cent zou krijgen. Karin zou in
elk geval niet lang voor haar dood te-
gen haar familie gezegd hebben: ‘Be-
stel maar een graf voor mij want hij
schiet mij een dezer dagen dood.’
Een recentelijk technisch onderzoek
heeft T.’s kansen ernstig verslechterd.
Op zijn handen zijn namelijk kruit-
sporen aangetroffen, terwijl Karin’s
stoffelijk overschot in dit opzicht
brandschoon was. De verdachte be-
weert dat dit komt omdat Karin zijn te
grote ochtendjas droeg, die de kruit-
sporen zou hebben opgevangen. Deze
zouden vervolgens op zijn handen te-
recht zijn gekomen nadat hij haar in
paniek door elkaar schudde. Een tech-
nisch onderzoek op de ochtendjas
moet binnenkort uitsluitsel geven.

Cobain-fan schiet zich door
het hoofd

recies vijf jaar na de dood van
Nirvana-zanger Kurt Cobain

heeft een inwoner van Helmond zich in
het plaatselijke ziekenhuis op een verge-
lijkbare wijze van het leven beroofd. De
25-jarige man meldde zich bij de portier
van het ziekenhuis waar hij een briefje
afgaf, vergezeld van een donorcodicil en

een artikel uit een muziektijdschrift over
de dood van de Amerikaanse zanger. Ver-
volgens liep hij naar een telefooncel in de
hal van het hospitaal om zich daar met
een pistool door het hoofd te schieten.
Op het briefje stond te lezen: ‘Vaarwel, ik
maak er een einde aan, net als mijn grote
voorbeeld.’

Nederlandse
slachtoffers

bij tunnelramp
Bij de brand in de Mont Blanc-tunnel
tussen Italië en Frankrijk, zijn ook twee
Nederlandse vrachtwagenchauffeurs om
het leven gekomen. In totaal vielen er
ongeveer 40 slachtoffers in het helse in-
ferno. De brand werd veroorzaakt door
een Belgische vrachtwagen waarvan de
lading vlam vatte. Binnen de kortste ke-
ren stond daarop een groot aantal voer-
tuigen in vuur en vlam waarbij de ex-
treem hoge temperatuur in veel gevallen
zorgde voor spontane ontbranding. Als
gevolg van het afschuwelijke ongeluk zal
de tunnel voorlopig gesloten blijven.

Als je uitgaat van de aandacht in de
media lijkt het erop dat het merendeel
van de mannen en vrouwen in Neder-
land zich voortdurend bezig houdt met
seks en alles wat daarom heen hangt.
Toen de psychologe Jolanda de Vries
aan honderden Nederlanders een lijst
met 25 belangrijke aspecten van het le-
ven voorlegde verwachtte ze dan ook
dat seks hoog zou eindigen. Maar
daarin bleek ze zich vergist te hebben.
Afgezet tegen zaken als gezondheid of
een dikke portemonnee moest seks
voortdurend het onderspit delven, zo-

Nederlanders hechten
nauwelijks waarde aan seks

dat ons fysieke liefdeleven uiteindelijk
op de 25ste en laatste plaats terecht
kwam. ‘Blijkbaar wordt het belang van
seksualiteit enorm overschat’, zo meent
de onderzoekster zelf. ‘De media beste-
den er veel aandacht aan. Dat vertekent
het beeld.’
Wat vinden we dan wel belangrijk? Op
één staat voor de Nederlanders ‘niet
hulpbehoevend zijn’, op twee komen
‘positieve gevoelens’ als optimisme en
een goede toekomstverwachting
waarna zaken volgen als ‘veiligheid’,
‘energie hebben’ en ‘gezondheid’.

P
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Aprilgrap wegens
succes afgelast

Het congresbureau van de

Verening voor Neder-

landse Gemeenten heeft

een 1 aprilgrap vroegtijdig

bekend moeten maken

omdat gemeenten er mas-

saal in dreigden te tuinen.

De VNG had een congres

over het gooien van taar-

ten aangekondigd maar

besefte niet dat daar onder

ambtenaren zoveel be-

langstelling voor be-

stond…

Roermond weten te zijn ver-
hinderd wegens verplichtin-
gen om ergens Limburgse
vlaaien te gaan gooien. Maar
tot Klufts verbijstering waren
er daarnaast maar liefst 80 ge-
meenten die het hele verhaal
voor zoete koek slikten en in
alle ernst vroegen om een uit-
nodiging. Sommige bellers
weigerden zelfs te geloven dat
het om een grap ging. Voor
Kluft was deze onvoorziene
uitkomst reden om de ge-
meenten nog vóór 1 april een
tweede brief te sturen waarin
de clou van de grap werd uit-
gelegd.

De uitnodiging aan alle ge-
meenten in Nederland was
verstuurd door VNG-mede-
werker Bastiaan Kluft, met
toestemming van zijn superi-
euren. Onder de titel ‘Taart-
gooien: trend of gril’, zou het
congres op 1 april plaatsvin-
den in Den Haag. Aanleiding
voor de bijeenkomst zouden
de incidenten zijn met Bill
Gates en minister Zalm. Bei-
den werden het afgelopen jaar
slachtoffer van taartgooiers.
Hoe kunnen dit soort inci-
denten voorkomen worden
en welke nazorg dienen de
slachtoffers te krijgen? Zo
luidden enkele vragen die op

het congres aan de orde zou-
den komen. De nep-uitnodi-
ging voerde ook diverse inte-
ressante sprekers ten tonele:
een adviseur in zoet geweld,
een eigenaar van een
patisseriezaak, een catcher
van een honkbalclub en een
anoniem ex-lid van de actie-
groep Taart.

Ludiek
Het lijkt niet erg moeilijk om
het hoge grapgehalte van de
uitnodiging te doorgronden,
er waren dan ook zeventig ge-
meenten die Kluft een ludiek
antwoord stuurden. Zo liet
het gemeentebestuur van

Kosovaren toch naar
Vught
In het voormalige blinden-
instituut de Steffenberg in
Vught zullen binnenkort en-
kele honderden vluchtelingen
uit Kosovo worden opgevan-
gen. Dat is opmerkelijk om-
dat het pand enkele maanden
geleden voor de neus van het
Centraal Orgaan Opvang
Asielzoekers (COA) werd
weggekaapt door een negen-
tal miljonairs uit de buurt die
niet wilden dat er asielzoekers
werden gehuisvest. Voor 3,7
miljoen kregen ze het gebouw
in hun bezit. Die actie lokte
toen felle kritiek uit waarbij
er zelfs kamervragen werden

gesteld.
De vermogende Vughtenaren
wilden het pand gaan gebrui-
ken om onderdak te geven
aan bejaarden die door een
verhuizing of verbouwing tij-
delijk op straat zouden ko-
men. De beelden van de
vluchtelingen in Kosovo heb-
ben echter ook hen niet on-
beroerd gelaten. ‘Het gaat hier
natuurlijk om mensen die er
niet zelf voor kiezen opge-
jaagd te worden. Ook wij zijn
zeer ontdaan over hun leed.
Deze mensen hebben snel op-
vang nodig.’ Zo verklaarde
een woordvoerder.

Marsleider Vierdaagse:
Nederlandse soldaten

slap
De marsleider van de
Nijmeegse Vierdaags, luite-
nant-kolonel b.d. Chris Bos
(68) meent dat het Neder-
landse volk en haar krijgs-
macht geen knip voor de
neus meer waard zijn. ‘Als
ik lees dat militairen al
getraumatiseerd zijn als ze
bij wijze van spreken maar
één schot horen vallen, en
er vervolgens een peleton
hulpverleners aan te pas
moet komen dan denk ik:
jongens, daar kun je toch
geen oorlog mee winnen’,
aldus Bos. Hij vindt dat
mensen die geen offers wil-
len brengen niets te zoeken
hebben bij Defensie. ‘Dit
vormt de essentie van de
krijgsmacht. Wie zich daar-
toe niet geroepen voelt,
dient zich verre te houden
van het militaire bedrijf.’
Bos deed zijn uitspraken in

het maandblad De Vlie-
gende Hollander, van de
Koninklijke luchtmacht.
Ook het Nederlandse volk
hoefde niet op zijn genade
te rekenen. ‘Het gros van
de Nederlanders geeft zich
over aan de cultuur van de
gemakzucht en wil geen
offers meer brengen. Al-
leen het eigen ik telt.’
De Vierdaagse van
Nijmegen die Bos al 22 jaar
in goede banen leidt vormt
volgens hem een gunstige
uitzondering op de alge-
hele lethargie. ‘Daarbij
gaan velen nog tot de bo-
dem. Degenen die daar de
eindstreep halen, lopen
vervolgens figuurlijk ge-
sproken weer helemaal
rechtop. Zij kunnen alle
problemen van de wereld
aan.’

Willem-Alexander jarig
Met alle festiviteiten rond Koninginnedag zouden we bijna
vergeten dat ook de kroonprins in deze periode zijn verjaar-
dag viert. Willem-Alexander werd op 27 april 32 jaar oud.

Hij vierde zijn verjaardag in huiselijke kring.
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Tulpenrage tot in Hollywood
De tulp, hèt symbool van Nederland, heeft een bewogen geschiede-
nis achter de rug. De bloem reisde in de zestiende eeuw vanuit haar
stamland, Turkije, via Frankrijk en Engeland naar Nederland, om hier
in de jaren dertig van de zeventiende eeuw de economie flink te ont-
regelen door de zogenaamde windhandel. Het verhaal van de tulp is
zo doorspekt van drama en spektakel dat niemand minder dan Ste-
ven Spielberg er binnenkort een film over gaat maken. Hij baseert
zich daarbij op het boek ‘Tulpenkoorts’ van de Engelse schrijfster
Deborah Moggach.

De Tulp vond zijn weg naar
West-Europa in de zestiende
eeuw toen de Vlaming Ogier
Ghislain de Busbecq, gezant
van koning Ferdinand van
Oostenrijk bij de sultan van
Turkije, wat zaad van de tulp
naar Frankrijk stuurde. Niet
lang daarna introduceerde de
Leidse hoogleraar De l’Écluse
de nieuwe bloem in Neder-
land. De tulp deed het goed
op de vruchtbare geest-
gronden achter de duinen.
Bovendien kwam hij op een
moment dat in de welvarende
Nederlandse steden de ‘stads-
tuintjes’ontstonden, waarin
de tulp een kleurrijke aan-
winst was. Al snel ontdekte
men bovendien dat het mo-
gelijk was om nieuwe soorten
te kweken door verschillende
kleuren en vormen met elkaar
te kruisen.
De nieuwe soorten bleken
zeer in trek bij de gegoede
burgers. Die hadden in de
gouden eeuw aardig wat geld
te verteren en boden enorme
bedragen voor deze zoge-
naamde ‘cultivars’, vaak zelfs
nog voordat de soort daad-
werkelijk was gekweekt. Deze
windhandel nam tussen 1634
en 1637 extreme proporties
aan. De tulpenbol van een
nieuwe soort wisselde soms
van eigenaar voor een bedrag
waarmee je met gemak een
luxueus grachtenpand had
kunnen kopen. Uiteindelijk
greep de regering in. De prij-
zen kelderden en menige han-

delaar moest zijn onstuimig-
heid bekopen met een bank-
roet.

Intriges
In de economische weten-
schap wordt de Nederlandse
tulpengekte uit de 17e eeuw
nog altijd gebruikt om te wij-
zen op de gevaren van onge-
controleerde windhandel.

vooral op de Nederlandse ge-
beurtenissen in de 17e eeuw.
Haar boek Tulip Fever ver-
schijnt pas officieel in mei.
Anna Pavord’s boek ligt al en-
kele maanden in de winkels
en blijkt in Engeland een on-
verwachte bestseller. Behalve
de Nederlandse gebeurtenis-
sen vertelt ze ook een aantal
prachtige verhalen over de

tulp zijn in elk geval interes-
sant genoeg om er een rol-
prent van te maken. Dat mag
blijken uit de belangstelling
die filmmakers van velerlei
pluimage toonden voor beide
boeken. Eén van de belang-
stellenden voor het boek van
Moggach was Miramax (o.a.
Shakespeare in Love), maar
Moggach koos uiteindelijk
toch voor Steven Spielberg.
Welke maatschappij het an-
dere boek gaat verfilmen is
nog niet bekend, maar naar
verluid gaat het ook hier om
één van de grote jongens in
Hollywood. De Telegraaf
werd al helemaal opgewon-
den van het idee dat de Ne-
derlandse tulpen straks we-
reldwijd in de bioscopen te
zien zijn. ‘Dit wordt de be-
langrijkste promotie die de

Maar in de boeken van
Deborah Moggah (‘Tulip
Fever’ oftewel ‘Tulpenkoorts’)
en Anna Pavord (‘The Tulip’)
ligt de nadruk meer op de
menselijke aspecten van de
tulpenmanie. Opvallend is
overigens dat beide schrijf-
sters niet uit Nederland maar
uit Engeland komen. Het
boek van Deborah Moggah
concentreert zich niettemin

wederwaardigheden van de
tulp in Frankrijk, Engeland
en natuurlijk in hun land van
herkomst: Turkije. De van
tulpen bezeten Turkse sultans
blijken veel stof te geven voor
verhalen waarin seks, krank-
zinnigheid en intriges een
hoofdrol spelen.

Promotie
De gebeurtenissen rond de

Nederlandse bloembollen-
industrie ooit heeft gehad’, zo
juichte de krant. Deborah
Moggach zelf denkt dat het
tulpenverhaal voldoende aan-
sprekend is voor een succes-
volle film. ‘Als de tulpen de
rustige en nuchtere Hollan-
ders zo gek konden maken,
moeten we niet verrast zijn
dat anderen ook in de ban
komen van deze bloem.’
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Voorbeeld:

Ingezonden

Mijne Heren,

Met veel genoegen las ik in Uw april-
nummer van jl., dat de inwoners van het
Gelderse Hengelo per referendum een
oordeel is gevraagd over de vorming van
Twentestad.
Als oud-Hengeloër weet ik hoe groot de
stille wijsheid der inwoners van Hengelo
(G) van oudsher is. Daarom stemt het
mij tot grote voldoening te vernemen,
dat men tot in Overijssel toe waarde
blijkt te hechten aan de uitspraak van
deze Geldersen. Waar een bescheiden
Achterhoeks dorp toch maar groot in
kan zijn!

Hoogachtend,

Dr.Tj.U. Sixma baron van Heemstra

Naschrift redactie: Goed, excuses op
hun plaats. Het spijt ons zeer dat we de
perikelen rond Twentestad in het vorige
nummer abuisievelijk in Gelderland
hebben geplaatst, en niet in Overijssel
waar deze zaak zich natuurlijk in werke-
lijkheid afspeelt. Waarmee we overigens
niets willen afdoen aan de stille wijsheid
van inwoners van Hengelo (Gelderland).

Sobere viering
5 mei

Bevrijdingsdag is dit jaar minder uitbun-
dig gevierd dan normaal. Het Nationaal
Comité 4 en 5 mei besloot tot een sobere
viering omdat de crisis op de Balkan
voortduurt en Nederland daarbij betrok-
ken is als NAVO-partner. Zo werd
bevrijdingsdag dit jaar op de Amstel in
Amsterdam afgesloten met de intro van
het Requim van Mozart in plaats van
met twee vrolijke muziekstukken zoals
gepland. Ook het vuurwerk is geschrapt.
Niet iedereeen was het overigens eens
met de uitgeklede 5-meiviering. Veel lo-
kale comités hadden er moeite mee om
onderdelen uit hun programma te
schrappen of te vervangen. ‘Eén keer per
jaar vieren wij onze kostbare vrijheid en
dat moet je goed doen. Of je viert feest,
of  je doet het niet’, aldus een Overijsselse
festivalorganisator.

Bisschop Möller
overleden
Na jarenlang geleden te hebben onder
een slechte gezondheid is de bisschop
van Groningen, monseigneur Möller on-
langs in het Academisch Ziekenhuis in

Monument
voor afschaf-
fing slavernij

In Amsterdam komt een monument
waarmee de afschaffing van de slavernij
in Suriname wordt herdacht. Het ge-
meentebestuur komt hiermee tegemoet
aan een oude wens van de Surinamers in
Amsterdam die elk jaar op 30 juni een
minuut stilte in acht nemen om de af-
schaffing van de mensenhandel te her-
denken. Nederland schafte de slavernij
als laatste Europese land af op 1 juli
1863, door de zware internationale druk
die op ons land werd uitgeoefend. Tot
die tijd was het verschepen van zwarte
Afrikanen naar de plantages van de Ne-
derlandse kolonie een lucratieve bezig-
heid voor Nederlandse handelaren. Het
monument ter nagedachtenis aan deze
duistere periode uit onze geschiedenis
wordt in de loop van dit jaar gebouwd
op het Surinameplein.

zijn woonplaats overleden. Möller (75)
was met dertig dienstjaren de langst-
zittende bisschop van ons land. Vorig
jaar had hij om gezondheidsredenen zijn
ontslag aangeboden aan de paus, maar
omdat er nog geen opvolger was gevon-
den bleef Möller tot zijn dood in functie.
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2 miljoen

allochtonen
in 2015

Als de huidige ontwikkeling
zich voorzet telt Nederland in

het jaar 2015 2 miljoen alloch-

tonen van niet-westerse af-
komst. Dat zegt het Centraal

Bureau voor de Statistiek. Hun
relatieve aandeel van de bevol-

king zal dan 12 procent bedra-

gen, nu is dat nog 7 procent.
Aziaten vormen de snelst

groeiende groep allochtonen,
vooral door de komst van

asielzoekers uit Iran, Irak en

Afghanistan. In 2015 zullen er
in Nederland 477 duizend men-

sen van Aziatische afkomst
wonen. Turken en Marokkanen

vormen de twee andere grote

etnische groepen in Nederland.
Net als nu zal de aanwezigheid

van niet-westerse immigranten

zich over 15 jaar concentreren
in de grote steden.

Volgens het CBS is de groei van
het aantal allochtonen voor 55

procent te verklaren door im-

migratie. Het andere deel is te
wijten aan het hoge geboorte-

cijfer van de niet-westerse
bevolkingsgroepen. Het CBS is

positief over de mogelijkheden

voor integratie. ‘De autocht-
one bevolking vergrijst en ver-

laat de arbeidsmarkt. De al-
lochtone bevolking is jong en

kan hun plaats innnemen’,

aldus het CBS. ‘Zonder de
instroom van nieuwe arbeids-

krachten zouden de kosten van
de vergrijzing veel moeilijker

te dragen zijn.’

De massale trek van westerse toeristen
naar pittoreske bestemmingen in verre
landen kan voor die landen rampzalige
gevolgen hebben. Cultuur, natuur en
milieu kunnen door belasting van va-
kantiegangers gauw worden geruï-
neerd. Die waarschuwing is op zichzelf
niet nieuw, maar dit keer kwam hij uit
onverwachte richting. Het was Peter
Legro, topman van luchtvaartmaat-
schappij Transavia, die waarschuwde
voor de gevolgen van het massa-
toerisme. Legro deed zijn opmerkelijke
uitspraken tijdens een bijeenkomst in
Nepal, dat sinds kort tot de vaste be-
stemmingen van zijn maatschappij be-
hoort. Hij noemde Nepal een ‘fantas-

Reistopman wijst op gevaren
massatoerisme

tische bestemming met een schat aan
cultuur en een indrukwekkende natuur
op het dak van de wereld. Maar juist dat
is het waard om beschermd te worden
tegen te grote massa’s toeristen.’
De Transavia topman is de eerste
luchtvaartbaron die ervoor pleit om het
massatoerisme zonodig af te remmen.
‘Als er dagelijks vraag zou zijn naar
vluchten met Jumbo’s naar dit soort be-
stemmingen, zouden we dat niet moe-
ten doen’, aldus Legro die pleitte voor
het verstandig hanteren van het prijs-
mechanisme. ‘In elk geval moet niet met
dumpprijzen een nog massalere trek
naar die kwetsbare gebieden worden
gestimuleerd.’

Uitkeringstrekkers zetten
rijken in het zonnetje
Karl Marx zou zich omdraaien in zijn
graf als hij het tafereeltje gezien had
dat zich vorige maand in Bloemen-
daal, afspeelde. Acht Amsterdamse
uitkeringsgerechtigden waren naar de
rijkste gemeente in Nederland geto-
gen. Niet om te demonstreren tegen
geldbezitters of ter meerdere eer en
glorie van de klassenstrijd, maar om
de rijke Nederlanders eens flink in het
zonnetje te zetten. Tenslotte zijn zij
degenen die het meeste belasting beta-
len en daarmee het systeem van so-
ciale zekerheid in stand houden, zo
vond de 21-jarige studente Elena
Simons, die het initiatief nam voor
deze opmerkelijke actie. Degenen die
aan de ontvangende kant staan, waar-
onder zijzelf, mogen daar best eens
een keer voor bedanken, zo vond ze.
Haar zeven medestanders, waaronder

enkele kunstenaars, kreeg ze door een
advertentie te plaatsen. Met zijn achten
trokken ze door een villawijk in
Bloemendaal en overhandigden de be-
woners zelfgemaakte cadeautjes. Die
reageerden meestal positief. Een inge-
nieur zei het goed te vinden dat er uit-
keringen zijn, hoewel hij niet van profi-
teurs hield. Een plaatselijke
bijstandgerechtigde die toevallig pas-
seerde vond echter dat het achttal met
de ludieke dankbetuiging aan het ver-
keerde adres was. ‘Het zijn de arbeiders
die de uitkeringen opbrengen’, zo vond
zij, ‘want de echte rijken weten de weg
en drukken hun belastingaangiften met
forse aftrekposten. Eén van de rijke
Bloemendalers was het daar mee eens.
‘Echte rijken betalen vrijwel geen belas-
ting’, zo onthulde hij. Al met al vond hij
de actie nogal naïef.

eelden met een bloedneus, het is
weer eens wat anders dan een

huilende madonna. Niettemin kunnen
de kerk- en gemeentebestuurders in zes
Nederlandse plaatsen er de humor niet
bepaald van inzien. In Tilburg vond het
meest recente incident plaats. Een hele
rij stenen heiligenbeeld bij een begraaf-
plaats werd door onbekende vandalen
voorzien van rode verf op en onder de

Rode neuzen parade
neus. Later bleek dat ook diverse beel-
den in de stad waren opgesierd met een
bloedneus. Daarvóór waren al vijf an-
dere steden het slachtoffer geworden
van deze merkwaardige vorm van van-
dalisme. Niemand heeft tot nu toe de
verantwoordelijkheid opgeëist of een
verklaring afgegeven. De verf is redelijk
gemakkelijk te verwijderen en zorgt
niet voor blijvende schade.

B
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Enquêtecommissie plaatst
bom onder kabinet

De parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de ramp

met de El Al Boeing in 1992 heeft het kabinet behoorlijk in verlegenheid

gebracht met de ongemeen harde conclusies in het eindrapport. Volgens

de commissie heeft het kabinet de Tweede Kamer bij herhaling ‘onduide-

lijk, onvolledig, ontijdig of onjuist’ geïnformeerd. Met name de ministers

Borst en Jorritsma en minister-president Kok zelf moeten het ontgelden.

Wanneer de Tweede Kamer in mei de conclusies van de commissie onder-

steunt is het bijna onvermijdelijk dat er koppen gaan rollen.

Een parlementaire enquêtecommissie is
het zwaarste middel dat het parlement
kan inzetten om een zaak te onderzoe-
ken. De commissie, bestaande uit leden
van het parlement, heeft vergaande be-
voegdheden, onder meer om getuigen op
te roepen. Deze commissie werd gehan-
dicapt door de lange tijd (zes jaar) die
verstreken is sinds het Israëlische vracht-
toestel zich in twee woonflats in de Am-
sterdamse Bijlmer boorde en daarbij
tientallen slachtoffers maakte. Sinds het
ongeluk doen tal van verhalen de ronde.
Over een giftige lading, over radio-acti-
viteit, over mannen in witte pakken die
binnen een half uur ter plekke waren,
over gezondheidsklachten, over de ver-
dwenen voice-recorder.
In het eindgesprek wordt Minister
Jorritsma van Economische Zaken ver-
weten dat ze in de vorige kabinets-
periode, toen ze bij Verkeer en Water-
staat zat, de Tweede Kamer te weinig
over de zaak heeft ingelicht. Daarnaast
zou ze niet voldoende actie hebben on-

dernomen om erachter te komen wat nu
precies de lading van het vliegtuig was.
De kritiek op minister Els Borst, die in
de vorige kabinetsperiode ook al op
Volksgezondheid zat, was nog zwaarder.
De minister zou te weinig aandacht heb-
ben besteed aan de gezondheidsklachten
van de Bijlmerbewoners en hulpverle-
ners in de jaren na de ramp. Doordat ze
onvoldoende onderzoek liet verrichten
zouden de gezondheidsklachten zijn ver-
ergerd. Premier Kok tenslotte wordt ver-
weten dat hij de zaak onvoldoende heeft
gecoördineerd. In de wekelijkse minister-
raad zou de kwestie in al die jaren nau-
welijks aan de orde zijn geweest en dat is
volgens de commissie onvergeeflijk.

El Al
Opvallend gunstig is het oordeel van de
commissie over El Al. Op een zeker mo-
ment in het enquêteonderzoek leek de
Israëlische luchtvaartmaatschappij de
zwarte piet toegeschoven te krijgen, toen
bleek dat El Al op geheimhouding rond
de ramp had aangedrongen en vracht-
papieren had achtergehouden. Achteraf
bleken deze gegevens echter geheel of ge-
deeltelijk onjuist, zoals in het eindrap-
port wordt toegegeven. El Al is dan ook
opgelucht over de uitkomsten van de en-
quête.
De commissie heeft met dit onderzoek
nieuwe feiten boven tafel gekregen, dat
staat buiten kijf. Maar de eindconclusie

zoals die eind april werd gepresenteerd
heeft zeker niet alle monden doen zwij-
gen, zoals vooraf gehoopt werd. Sterker
nog, het is voor het eerst dat een
enquêtecommissie zelf zo zwaar onder
vuur is komen te liggen. De harde con-
clusies ten aanzien van Borst, Jorritsma
en Kok kunnen rekenen op sterk weer-
werk van de betrokkenen en hun par-
tijen. Daarbij speelt een rol dat de drie
regeringspartijen VVD (Jorritsma), D66
(Borst) en PvdA (Kok) alledrie een eigen
politicus boven de vergeetput zien ben-
gelen. Geen van drieën zal bereid zijn om
de eigen betrokkene op het politieke
offerblok te leggen terwijl de anderen
buiten schot blijven. Het is derhalve alles
of niks, en de kamermeerderheid van het
kabinet is groot genoeg om voor het laat-
ste kiezen.

Voorzitter Meyer: zelf ook bekritiseerd.

Premier Kok: onder vuur.
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Herders-
hond weer
populairste
Lange tijd leek het erop
dat de herdershond als
huisdier zijn populariteit
definitief verloren had.
De soort gold als ouder-
wets, wat bleek uit de
jaarcijfers van 1995. In
dat jaar was de herders-
hond van zijn eerste
plaats op de lijst van
meest populaire honden-
soorten verdreven door
de Golden Retriever en
het leek slechts een kwes-
tie van tijd voordat ook
de Labrador Retriever en
de Rottweiler de trouwe
Duitse herder achter zich
zouden laten. Maar in
plaats daarvan kwam de
herder weer helemaal te-
rug. In 1998 gaf de Raad
van Beheer op Kynolo-
gisch Gebied voor 4276
herder-puppy’s een
stamboom af, waarmee
de herdershond alle an-
dere soorten weer als
vanouds achter zich liet.
Een leuk cadeautje voor
de herder in het jaar dat
deze hondensoort zijn
eeuwfeest viert. Op 22
april 1999 was het name-
lijk precies honderd jaar
geleden dat de eerste her-
der door de Pruisische
ritmeester Max Emil
Friedrich van Stefanitz
werd ingeschreven in het
stamboek. Met deze
blijde gebeurtenis heeft
de nieuwe populariteit
van de herder echter wei-
nig te maken. Die is vol-
gens een woordvoerster
van de Raad veeleer toe
te schrijven aan het suc-
ces van de Duitse tv-serie
‘Commissaris Rex’
waarin een slimme her-
dershond centraal staat.
‘Zo gaat dat altijd met
honden.’

Efteling wil weer
sprookjestuin zijn

Onder het motto ‘De
schatkamer van de
sprookjes’ begint de
Efteling aan het nieuwe
seizoen met een forse
uitbreiding van zijn
sprookjestuin. De laatste
jaren richtte Nederlands
grootste pretpark zich
steeds meer op acht-
banen, wildwaterbanen
en andere vormen van
‘hard vermaak’. Maar
daarvoor is de belang-
stelling nu tanende, zo
blijkt. Door klassiekers
als ‘De Chinese Nachte-
gaal’ en ‘Tafeltje dek je,
ezeltje strek je’ aan het
sprookjesbos toe te voe-
gen richt de Efteling zich
weer op het thema waar-
mee het in 1952 begon:
sprookjes

Voor de Efteling in Kaats-
heuvel was 1998 een matig
jaar. De regen speelde het
grootste pretpark van Neder-
land parten, maar dat is niet
de hele verklaring, aangezien
het nabijgelegen Land van
Ooit wel een toename in de
bezoekersaantallen mocht
noteren. Het Land van Ooit
richt zich met name op de
fantasie van het kind en kent
nauwelijks attracties in de ca-
tegorie ‘hoog, snel & nat’.
Door weer fors te gaan
inversteren in de sprookjes-
tuin lijkt de Efteling zich door
die werkwijze te laten inspire-
ren.
Zware investeringen kan het
park zich veroorloven. Met
2,7 miljoen bezoekers was De
Efteling in 1998 het op vier
na best bezochte pretpark van
Europa. Alleen Tivoli in De-
nemarken, Gardaland in Ita-
lië, Blackpool Pleasure Beach
in Engeland en natuurlijk
Eurodisney Parijs scoorden
beter. Waarbij Eurodisney
met 12,5 miljoen bezoekers
de absolute topper vormde.

Ook de andere parken in Ne-
derland tooiden zich deze
winter met nieuwe attracties.
De belangrijkste attractie-
parken naast de Efteling zijn:

Het Land van Ooit, Duinrell,
het Autotron, Walibi Flevo,
Dolfinarium, Hellendoorn en
attractiepark Slagharen.
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Financiële rubriek voor (gepensioneerde) (ex-)Nederlanders in het buitenland.

ZilvervlootZilvervloot door:
Peter de Ridder

Wetsvoorstel “Beperking
export uitkeringen” (Beu)
wordt aangepast
In het vorige nummer werd reeds aan-
dacht geschonken aan het omstreden
wetsvoorstel Beu dat de handhaafbaar-
heid van uitkeringen buiten Nederland
wil verbeteren door de export van sociale
uitkeringen naar het buitenland te
beperken en aan striktere criteria te
onderwerpen.

Doel van het voorstel is het recht op
uitkeringen van buiten Nederland
wonende personen afhankelijk te maken
van afspraken in verdragen met andere
landen, waardoor de controle op uit-
keringen naar het buitenland verbetert.

Een ander doel is de Nederlandse regel-
geving in overeenstemming te brengen
met andere landen, zowel binnen als
buiten de Europese Unie.

Personaliteitsbeginsel en
territorialiteitsbeginsel
Voor de meeste uitkeringen geldt dat ze
werken volgens het personaliteitsbegin-
sel: een persoon heeft recht op een uit-
kering ongeacht in welk land hij woont.

In dit wetsvoorstel gaat voor veel uitke-
ringen het territorialiteitsbeginsel
gelden: juist het land waarin hij woont
bepaalt mogelijke uitkeringsrechten.

Het Nederlandse stelsel van sociale
verzekeringen is gebaseerd op het per-
sonaliteitsbeginsel. In veel andere landen
geldt het territorialiteitsbeginsel, dat zegt
dat een persoon in het land moet wonen,
waarvan hij de uitkering geniet.

Uitzondering daarbij zijn verdragsaf-
spraken met andere landen.

Door over te stappen naar het territori-
aliteitsbeginsel krijgt de Nederlandse
overheid betere controlemogelijkheden,
omdat het uitkeringsrecht nu afhangt
van de afspraken die met andere landen
gemaakt worden. Binnen de Europese
Unie zijn die afspraken overigens reeds
vastgesteld.

Gezien de doelgroep van deze rubriek
zijn alleen de Algemene nabestaanden-
wet (ANW), de Algemene Ouderdoms-
wet (AOW) en (ook) de Algemene
Kinderbijslagwet (AKW) van belang.

Een verblijf buiten Nederland
van langer dan drie maanden
zal worden gelijkgesteld met
wonen in het buitenland
Het is de bedoeling dat een eventuele
AOW-partnertoeslag komt te vervallen
en dat de alleenstaanden-AOW verlaagd
wordt van 70% tot 50% van het maxi-
mum. De AOW zal dus zeer zeker niet
geheel komen te vervallen. De ANW en
AKW zullen echter wel geheel komen te
vervallen.

Verlies van rechten bij
wonen in een land waar-
mee geen controlerend
verdrag is afgesloten

Verloren rechten kunnen weer worden
terugverkregen door een verblijf van drie
maanden in Nederland of nadat met het
woonland (alsnog) een controlerend
verdrag afgesloten is.

Er wordt nog bezien wat zal gaan gebeu-
ren indien is gebleken dat met een be-
paald land geen verdrag valt af te sluiten.
Overigens staat de driemaandstermijn
ook nog ter discussie.

De in Zuid-Europa “overwinterende
Nederlanders” zullen vanwege de
EU-verdragen geen nadelige gevolgen
ondervinden.

Overgangsrecht
Om personen de tijd te geven zich op
deze nieuwe situatie in te stellen en om
de overheid in staat te stellen met andere
landen verdragen met (nadere)
handhavingsafspraken te maken, blijven
bestaande uitkeringsafspraken nog drie
jaar na de inwerkingtreding van deze wet
geldig. In deze drie jaar zal SZW moeten
trachten om zoveel mogelijk nieuwe
verdragen te sluiten of bestaande  sociale
verdragen aan te passen.

Eerste Kamer nog niet akkoord
De vorige keer werd melding gemaakt
van het feit dat de behandeling van het
(op 3 november 1998 door de Tweede
Kamer aangenomen) wetsvoorstel door
een zeer kritische Eerste Kamer, niet van
een leien dakje ging. De Eerste Kamer
dwong staatssecretaris Hoogervorst van
SZW in de hoek met het verzoek zijn
huiswerk over te doen. Gemeend werd
namelijk dat dit voorstel zeer onrecht-
vaardig zou uitpakken voor bepaalde
categorieën van personen.

Staatssecretaris Hoogervorst heeft op
2 april een brief met aanpassingen aan
de Eerste Kamer gestuurd die behandeld
moet gaan worden op 25 mei. Deze aan-
passingen zijn reeds opgenomen in de
voorgaande tekst.

Vrijwillige ANW-verzekering
toch mogelijk vanaf 1-1-2000
De vorige keer werd ook aandacht
geschonken aan het vervallen van de
volksverzekeringsplicht voor genieters
van een socialeverzekeringsuitkering
m.i.v. 1-1-2000 als gevolg van het nieuwe
BUB (KB 746). M.b.t 65+ers betreft het
uitsluitend de verplichte AWBZ- en/of de
ANW-premieplicht die van belang is
indien er sprake is van een partner
jonger dan 65.

Aanvankelijk zou er geen sprake zijn van
vrijwillige ANW-verzekering, hetgeen
natuurlijk zeer onbillijk is voor degenen
die reeds jaren ANW-verzekerd zijn.

Onlangs werd echter besloten dat toch
voorzien zal worden in een vrijwillige
ANW-verzekering, die echter slechts
5 jaar gecontinueerd kan worden, terwijl
de minimum premie verhoogd zal wor-
den van 5% naar 25% van het maxi-
mum.

Reacties naar:
Stichting Buitenlands Pensioen Belang
Laan van Meerdervoort 489
2563 AT  Den Haag
Tel: 070-3608212 Fax: 070-3608198
e-mail: sbpb@xs4all.nl
http: //come.to/sbpb
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Fiscus pikt paard
emigrant in

Het is de Nederlandse belastingdienst werkelijk menens
met het achter de broek zitten van Nederlandse
agrariërs die naar het buitenland zijn verkast zonder
hun belastingschulden te betalen. Onlangs liet de fiscus
beslag leggen op een paard waarvan vermoed wordt
dat het toebehoort aan een Brabantse veehouder die
enkele jaren geleden naar Canada emigreerde. De man
verkocht zijn bedrijf voor 3,7 miljoen gulden en is daar-
over nog een slordige miljoen gulden belasting ver-
schuldigd aan de Nederlandse Staat.
In totaal heeft de belastingdienst nog enkele tientallen
miljoenen gulden tegoed van geëmigreerde boeren.
‘Soms kun je mensen aanhouden als ze voor bijvoor-
beeld familiebezoek in Nederland terugkomen. Maar
meestal valt het niet mee om nog wat van het geld
terug te krijgen’, zo verklaarde een woordvoerder van
de belastingdienst tegenover de pers. Het ministerie
van Financiën verwacht veel van een nieuw fiscaal
verdrag met Canada waarvan de details momenteel
worden vastgelegd.

Militairen
gaan

vreemd in
buitenland
Nederlandse militairen

die naar het buitenland

worden uitgezonden, ne-

men het vaak niet zo nauw

met de trouw aan hun

vaste partner. Van de Ne-

derlandse mariniers met

een vaste relatie die begin

jaren negentig naar Cam-

bodja werden gestuurd

heeft een op de drie (35

procent) seksueel contact

gehad met leden van de lo-

kale bevolking. Bovendien

gebruikte 3,5 procent van

deze vreemdgangers geen

condoom. Dat blijkt uit

een proefschrift van de

marine-arts dr. A Hop-

perus Buma, die deel uit-

maakt van de geneeskun-

dige dienst van de

Nederlandse zeemacht. Hij

pleit ervoor om uit te zen-

den militairen les in

condoomgebruik te geven.

In Cambodja ging er in

dertig procent van de ge-

vallen iets mis met dit

voorbehoedsmiddel. Tien

procent van de militairen

beschermde zich zelfs hele-

maal niet. Defensie meldt

dat bij elke buitenlandse

missie gratis condooms be-

schikbaar zijn voor de mi-

litairen. ‘Ze kunnen wor-

den opgehaald bij het

veldhospitaal’, aldus een

zegsman.

Vrouwen-
kruid

stevig in trek
De televisie-omroep VPRO
heeft een aflevering van het
programma Waskracht bij
hoge uitzondering voor een
tweede keer op de buis ge-
bracht. Reden voor de herha-
ling was de stormachtige be-
langstelling (‘helemaal gek
gebeld’) voor het Bigi Boesi
kruid dat in dit programma
werd belicht. Het Bigi Boesi
kruid komt uit Suriname waar
het door vrouwen wordt ge-
bruikt om hun vagina weer in
een ‘maagdelijk strakke’ staat te
krijgen. Een oude Surinaamse
vrouw vertelt onder meer over
het oude gebruik om gehurkt
boven een stoombadje met het
kruid te hangen. Onder dege-
nen die de omroep na afloop
van het programma belden
waren er verschillenden die
vroegen of ze het middel bij de
VPRO konden bestellen.

Nederlander wordt kloepkampioen
De Dikke van Dale zwijgt er
nog over in alle toonaarden,
maar een beetje Nederlander
weet tegenwoordig wel dat
‘kloepen’ zoiets betekent als
‘kruipen op klompen’. Als
sport ontstond het kloepen
twee jaar geleden. Vijf
Twentse jongens waren toen
hogelijk verontwaardigd over
het besluit van de arbodienst
(arbeidsinspectie) om de
klomp niet langer als werk-
schoeisel toe te staan. Uit
angst dat dit de doodsteek
zou betekenen voor de tradi-
tionele Hollandse houten
klomp riepen ze het kloepen
in het leven. Om de liefde
voor de klomp levend te hou-
den, maar ook om demon-
stratief aan te tonen dat de
klomp wel degelijk geschikt is
als werkschoen. Bij het krui-

pen, de traditionele werk-
houding van klompen-
gebruikers als boeren en
stratenmakers, heeft het
schoeisel immers veel te lij-
den.
Inmiddels is de arbodienst te-
ruggekomen op haar besluit
en mag de klomp weer gedra-
gen worden op de werkplek.
Maar de vijf, die zich de ‘Boe-
ren-Bodyguards’ noemen,
hebben de smaak te pakken
gekregen. Naast het Drentse
kampioenschap is er inmid-
dels ook een Nederlands
Kampioenschap en zelfs een
Wereldcup. Die laatste was
half april de inzet van een
toernooi in het Drentse
dorpje Hoge Hexel. In de eer-
ste plaats was het WK
kloepen bedoeld als een ge-
zellig volksfeest, maar de aan-

lokkelijke hoofdprijs van
750 gulden had daarnaast
ook de nodige nationale en
internationale kloepers er-
toe verleid om naar Drenthe
te komen. Zo waren er deel-
nemers uit Amerika, Noor-
wegen, Iran en Duitsland.
Opmerkelijk is dat de Ne-
derlandse sporters het vaak
moeten afleggen tegen hun
collega’s uit het buitenland
die niet zelden zeer bedre-
ven zijn in de kloepsport.
Maar dit keer woog het
thuisvoordeel blijkaar
zwaarder. Bij de mannen
was het A. Hahn die met
5.49 seconden het snelst
over de baan kloepte. Bij de
vrouwen was R. Braakman
uit Vroomshoop de snelste.
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N

ud-premier Dries van Agt en oud
fractievoorzitter W. Aantjes, beide

van het CDA, hebben onlangs een 21 jaar
oude vete bijgelegd. Aantjes moest in
1978 opstappen als fractievoorzitter van
de christen-democraten nadat de gezag-
hebbende historicus L. De Jong ontdekte
dat Aantjes tijdens de oorlog ‘fout’ was
geweest. Later bleek deze onthulling
deels onjuist te zijn, waarop Van Agt, die
als premier destijds betrokken was bij
het aftreden van Aantjes, aan de Kamer
beloofde dat de verguisde politicus
gerehabiliteerd zou worden. Die belofte
kwam hij echter nimmer na. Aantjes
kreeg geen nieuwe functie en zou nog ja-
renlang de paria van de Nederlandse po-

Van Agt en Aantjes leggen bij
litiek blijven.
Ook de vete tussen Aantjes en Van Agt
bleef bestaan, totdat Van Agt onlangs tij-
dens de begrafenis van een wederzijdse
kennis Aantjes aanschoot met de vraag:
‘Moeten wij niet eens een verzoenings-
gesprek hebben?’. Aantjes had daar wel
oren naar. Net als Van Agt wilde hij ster-
ven zonder elkaars vijanden te zijn. De
uiteindelijke verzoening was te zien in
het politieke discussieprogramma Bui-
tenhof. Tijdens dit gesprek erkende
Aantjes dat hij een grote taxatiefout
maakte door niet openlijk over zijn oor-
logsverleden te spreken. Als politicus
werd hij daardoor extra kwetsbaar.

O

Roken verboden
op Schiphol

Voor rokende reizigers wordt het onderweg zijn almaar minder ple-
zierig. Was roken in de meeste vliegtuigen al taboe, sinds begin april
heerst er ook op luchthaven Schiphol een absoluut rookverbod.
Schiphol sluit zich daarmee aan bij een aantal andere luchthavens,
die al langer rookvrij zijn verklaard. De 1300 asbakken blijven voor-
lopig staan, maar alleen om luchtreizigers die zich vergissen in de
gelegenheid te stellen hun brandende sigaret te doven.

Nederlandse politici hopen dat de be-
trekkingen tussen Nederland en haar
voormalige kolonie Suriname zullen ver-
beteren nu Desi Bouterse door de
Surinaaamse regering is ontslagen als
adviseur van staat. De persoon Bouterse
staat een goede relatie tussen de twee
landen in de weg sinds 1980 toen hij
door middel van een coup de macht
greep in Suriname. Hoewel hij al jaren
de geleden de macht formeel weer
heeft overgedragen aan een burger-
regering is de voormalige legerleider
altijd een belangrijke figuur achter de
schermen gebleven. Zo is hij onder meer
voorzitter van een van de belangrijkste
politieke partijen in Suriname, de NDP.
De Surinaamse regering benoemde
Bouterse in 1997 tot ‘adviseur van staat’
als een reactie op een internationaal
opsporingsbevel dat Nederland naar
hem had laten uitgaan.      Justitie ver-
dacht Bouterse van betrokkenheid bij
diverse drugstransporten naar ons land.

Bouterse ontslagen als adviseur
Hoewel Bouterse sinds die tijd niet meer
onbekommerd naar het buitenland kan,
gaf zijn nieuwe functie hem wel diplo-
matieke onschendbaarheid in eigen
land, zodat hij niet kon worden uitgele-
verd. Desondanks is in maart van dit jaar
het proces tegen de voormalige leger-
leider en twee van zijn medeverdachten
begonnen, wat opnieuw leidde tot
spanningen tussen Nederland en Suri-
name.
Bouterses ontslag als adviseur van staat
is vooral het gevolg van een conflict tus-
sen hem en de Surinaamse regering en
lijkt met het proces weinig te maken te
hebben. Dat hij nu wel zal worden uit-
geleverd is dan ook onwaarschijnlijk.
Wel zijn er onderhandelingen gaande
met justitie in Nederland om Bouterse
een vrijgeleide naar Nederland te geven
zodat hij hier kan getuigen in de zaak
tegen zijn twee medeverdachten. Het is
nog niet bekend of Bouterse aan dit
voorstel van justitie gehoor zal geven.

Arena
mogelijk

geschrapt als
EK-locatie

Eerder al moest de Amsterdam

Arena knarsetandend accepte-

ren dat de finale van het EK-

voetbal naar de Rotterdamse

Kuip ging. Maar nu zal er moge-

lijk zelfs geen enkele wedstrijd

in het hypermoderne Amster-

damse stadion worden ge-

speeld. Alleen als de certificaat-

houders hun privileges

inleveren blijft de Arena als EK-

stadion in beeld.

De organisatie van het EK voetbal dat
van 10 juni tot 2 juli 2000 in Neder-
land en België wordt gehouden, heeft
geleerd van het WK in Frankrijk.
Daar draaide de kaartverkoop door
een onoverzichtelijke tussenhandel
uit op een chaos. Het organisatie-
comité Euro 2000 heeft dan ook laten
weten dat het alle beschikbare kaarten
direct aan de bezoekers wil leveren.
Die opstelling resulteerde echter in
een conflict met de certificaathouders
van de Amsterdam Arena. Dit zijn
veelal grote bedrijven die een zoge-
naamde Skybox hebben gekocht om
hun zakenrelaties te kunnen trakteren
op een wedstrijdje Ajax. Euro 2000
zegt met dat privilege niks te maken
te hebben en wil dat het stadion ‘leeg’
wordt opgeleverd. Volgens de
certificaathouders hebben ze hun
dure Skyboxen echter juist deels ge-
kocht met het oog op grote evene-
menten als het EK.
Inmiddels heeft de directie van de
Amsterdam Arena de certificaat-
houders een kaartje geboden voor één
van de vijf wedstrijden van het EK
wanneer ze bereid zijn om afstand te
doen van hun rechten. Een symboli-
sche geste waarmee de Arena zijn
plaatsje als EK-lokatie niettemin
hoopt veilig te stellen.



27Driekleur mei 1999

LEESHOEK Colofon

 Top 15

Alle boeken kunnen besteld
worden bij:
Voorhoeve & Dietrich Rozenbeek
Schoutenstraat 12-14
1211 BM  Hilversum
tel.: 035-6217282
fax: 035-6245133
E-mail: VDR@XS4ALL.nl

Driekleur

is een tijdschrift met wereldwijde
verspreiding voor Nederlanders in
het buitenland. Driekleur is volko-
men onafhankelijk: geen enkele or-
ganisatie, overheidsinstantie of po-
litieke groepering heeft er enige in-
vloed op.
De uitgever, P&R Publiciteit, is een
geheel zelfstandige onderneming.

Driekleur verschijnt tien maal per
jaar (juli/augustus en december/ja-
nuari beide één nummer).

Uitgave

P&R Publiciteit, P. Zuidstraat 1,
5845 AK  Sint Anthonis. Nederland
E-mail: info@PenR.nl
Website: www.PenR.nl

Abonnementenadministratie

Driekleur. P. Zuidstraat 1, 5845 AK
Sint Anthonis. Nederland
Telefoon 0031 (0)485-384706.
Fax 0031 (0)485-381576.
Administratrice: Riëtte Toonen.

Redactie

Rob Goossens
Telefoon 0031 (0)485-384706.
Fax 0031 (0)485-381576.
E-mail: info@PenR.nl

Advertentie-exploitatie

P&R Publiciteit
Telefoon 0031 (0) 485-384706

Driekleur is een uitgave van P&R Publici-
teit. Ingeschreven 1 december 1988 bij de
Kamer van Koophandel te 's-Hertogen-
bosch onder nr. 160.57.397.

Beperkte overname van teksten toege-
staan, mits naam van het blad (Driekleur)
met adres en abonnementsvoorwaarden
worden vermeld.

Titel: Mevrouw mijn moeder
Auteur: Yvonne Keuls
Uitgeverij Ambo/Athos

Met Mevrouw mijn moeder richt Yvonne
Keuls een liefdevol monument op voor
haar bijzondere moeder - een meesle-
pend en ontroerend verhaal over de In-
dische wortels van haar familie, over de
repatriëring naar Nederland, de vestiging
in Den Haag en de herinneringen en ver-
halen van vroeger. Mevrouw mijn moe-
der is een prachtig humorvol geschreven,
persoonlijk en ontwapenend boek. Een
ode aan de vertelkunst - Yvonne Keuls op
haar best.

Titel: Levensnevel
Auteur: Kees van Kooten
Uitgeverij: De Bezige Bij

Levensnevel, de nieuwe verhalenbundel
van Kees van Kooten gaat over mist die
de blik op het verleden, maar ook op het
heden vertroebelt. De verhalen gaan over
de bange nevels van de toekomst en over
de vriendelijke nevels van de herinnering
die tot weergaloze portretten van overle-
den dierbaren inspireren.

Fragment:

Nevensneven

Men heeft deze scène al vaker gezien
en kijkert wat weg van de voorgrond,
om het totaalbeeld nog even finaal
te begapen en dan te gaan slapen.

Daar!
Een blik van verlichting
Zich van geen film bewust
rijdt een foute auto
in een rare richting.
Vage wandelaars komen van pas
en ginds links hinkt een hond
ongescript in het rond.

Maar niets zo makmooi meegenomen
als de toch er al staande bomen.
Tussen alle authentieke auto’s,
bakkerskarren, hoedendozen,
lantarenpalen en utinoirs
die de regie zich kon permitteren
om de epoche te reconstrueren,
pronkt een moderne Japanse kers
met exact zijn eigen leeftijd.

Deze prunus meeleven,
de maker voorbijstreven
en bloeien bezijden
bedoelde getijden;
even

1. J.J. Voskuil De moeder van Nicolien
2. Yvonne Keuls Mevrouw mijn moeder
3. Anna Enquist De kwetsuur
4. Willem Bemboom Hans Wiegel en de media
5. A. Baantjer De Cock en de dood in antiek
6. David Yallop De voetbalmaffia
7. Ileen Montijn Leven op stand
8. Michelin Michelin France
9. Ewoud Sanders Jemig de pemig
10. Geert Mak e.a. Ooggetuigen van de wereldgeschiedenis
11. J.J. Voskuil Het bureau deel 5
12. John v.d. Rest De jacht op

Desi Bouterse
13. World Press

Photo 1999
14. Guus Meershoek Dienaren van

het gezag
15. D. Boyle Tweede wereld-

oorlog in foto’s
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Nieuw:
‘Driekleur e-mail abonnement’
Wilt u nog sneller over het nieuws uit Nederland

kunnen beschikken en tegen een lagere prijs? Dan

hebben we vanaf deze maand een interessant

aanbod voor u. Met het Driekleur e-mail abonne-

ment krijgt u de pagina’s van Driekleur via Inter-

net toegestuurd. Iedereen kan ze lezen met

behulp van een programma dat u gratis kunt

downloaden. Teksten, foto’s, alles biedt de aan-

blik van uw eigen vertrouwde Driekleur. En wan-

neer u toch liever een knisperend stuk papier tus-

sen uw vingers voelt,  kunt u de pagina’s

uitprinten met een eenvoudige inktjetprinter,

Waarom Driekleur via e-mail?

Allereerst is de electronische versie een stuk snel-

ler dan de postbode. Gemiddeld krijgt u Driekleur

via e-mail 4 tot 10 dagen eerder dan de gedrukte

versie, afhankelijk van het werelddeel waar u

woonachtig bent. Een ander voordeel is dat

expatriats die regelmatig van verblijfplaats wisse-

len nu eindelijk een abonnement op Driekleur

kunnen nemen.

En last but not least: een e-mail abonnement is

goedkoper omdat de druk- en verzendkosten

geen rol meer spelen. Daarom heeft u al een

e-mail jaarabonnement voor zestig gulden!

Als ik toch Internet heb, kan ik net zo

goed de Nederlandse kranten on-

line bekijken, gratis.

Dat klopt. U kunt zich na-

tuurlijk dagelijks door

een rijstebrijberg

van informatie

heenwerken waarvan het grootste deel u als emi-

grant nauwelijks raakt. In Driekleur vindt u echter

een speciaal op emigranten toegesneden selectie

uit het binnenlands nieuws. Driekleur is lezen,

van a tot z. Elke maand weer.

Aanmelden

Dat is heel eenvoudig: u stuurt een e-mailbericht

naar info@penr.nl. U vermeldt daarin uw naam en

adres etc. en de wijze waarop u wilt betalen.

Driekleur, het nieuws uit Nederland
bij u in de bus (& mailbox)

Driekleur, het nieuws uit Nederland
bij u in de bus (& mailbox)

Wilt u een
digitaal proef-

nummer?
Mail ons dan uw
naam en adres.

U krijgt dan,
zonder enige

verplichting, een
gratis proef-
nummer per

e-mail.

E-mail: info@penr.nl


