
De griffier van het Gerechtshof
‘s-Gravenhagen roept op:
Rupert George Fielding
ELDERKIN, Peter ONKEN,
De erven van Jacob Jan VAN
DER MEULEN, Olof Herman
VAN HAREN, Thomas
Alexander WRIGHT, C. SMIT,
A.A.M. BOERSMA, P. SLIK,
S. GOPFERICH, Hubertus
Josef VAN DEN OEVER,
allen zonder bekende woon- of
verblijfplaats in Nederland, om
op vrijdag 29 oktober 2009 te
10.00 uur te verschijnen in het
Paleis van Justitie, Prins
Clauslaan 60, ‘s-Gravenhage,
teneinde als belanghebbende te
worden gehoord over een door
Albertina Johanna BOUWMAN
ingediend beroepschrift, houden-
de verzoek tot verkrijging van
vervangende machtiging ex art.
5:121 BW, zulks met gelijktijdige
aanzegging aan voornoemde
belanghebbende dat middels
een advocaat tot uiterlijk 22
oktober 2009 een verweerschrift
kan worden ingediend. Een
afschrift van het beroepschrift is
te verkrijgen op het bovenstaan-
de adres.

De griffier

Vol bewondering voor zijn nimmer aflatende
opgewektheid, berichten wij u dat vredig is ingeslapen
onze zeer dierbare

Sprokkelweg 20
6813 AL Arnhem

Correspondentieadres:
Slingerweg 8
2243 GV Wassenaar

Dook is thuis. Er is gelegenheid om aldaar afscheid
te nemen op donderdag 15 oktober van 18.00 tot
20.00 uur.

De afscheidsdienst zal plaatsvinden op vrijdag
16 oktober om 13.15 uur in het Kerkelijk Cultureel
Centrum in ”Het Dorp” te Arnhem, waarna aan-
sluitend om 14.45 uur de crematieplechtigheid zal
zijn in de aula van ”Moscowa” aan de Waterbergseweg
18 te Arnhem.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren
in de koffiekamer van het crematorium.

Namens de familie:
Anke Moussault-Jeswiet

Pasoeroean,
30 november 1924

Arnhem,
12 oktober 2009

Jodocus Jeswiet
Dook

“Zonder Mij kunt gij niets doen”

Wat heeft deze lieve, sterke, charismatische en
eigenzinnige man intens geleefd, gebouwd en
geïnspireerd. Zijn wijsheid geeft ons veel kracht.
Wat zullen we hem missen.
Dankbaar voor zijn volle leven nemen wij afscheid
van mijn lieve man, onze vader en fantastische opa.

Eeuwig zullen wij samen zijn

Pieter Vermeer
Officier in de Orde van Oranje Nassau

Leeuwarden, Heemstede,
11 juni 1923 12 oktober 2009

Heemstede G. Vermeer - Kok

Noordwijk aan Zee Coen en Anneke
Marjolijn
Emilie en Camille
Coenraad

Oegstgeest Age en Karien
Pieter en Floor
Charlotte
Fleur en Rick

Laren (NH) Pieter en Else
Pieter
Floris-Jan en Kim
Robbert

Heemstede, 12 oktober 2009

Vader is bij ons thuis, waar wij de laatste dagen met
elkaar willen zijn.

De afscheidsdienst zal worden gehouden op vrijdag
16 oktober om 13.00 uur in de Adventskerk,
Leeuwerikenlaan 7 te Aerdenhout.

Aansluitend zal in besloten kring de begrafenis
plaatsvinden.

Van 16.00 uur tot 19.00 uur is er gelegenheid om te
condoleren en samen stil te staan bij het leven van
onze vader; het leven waar hij zo intens van genoot.
Dit zal plaatsvinden in deOrangerie, Elswoutslaan 22
te Overveen.
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Met grote droefenis hebben wij kennis genomen
van het overlijden van

Piet Vermeer

oprichter en oud-directeur van Vermeer

* 11 juni 1923 † 12 oktober 2009

Piet Vermeer richtte op 6 juni 1961 'N.V.
Aannemingsmaatschappij P. Vermeer' op. Het
bedrijf groeide onder zijn leiding uit tot een grote
speler in grond-, weg- en waterbouw. In 1998
fuseerde het bedrijf met 'Dura' tot Dura Vermeer
Groep NV.

Piet Vermeer heeft zich decennia lang met hart en
ziel ingezet voor de onderneming. Zijn leiderschap
en zijn visie op ondernemen is voor de gehele
organisatie van onschatbare waarde geweest. Nog
dagelijks profiteren wij van het solide fundament
dat door hem is gelegd. Daarnaast was Piet de grote
inspirator voor de warme en hechte relaties binnen
én buiten ons bedrijf.

Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden van
Piet Vermeer.

Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur
Dura Vermeer Groep NV

Onze Frits is aan z'n laatste rit begonnen.....

Frits Bedeke

28-08-1967 12-10-2009

Dag lieverd !

Mama
Ans & Leo
Rita & Peter
Neefjes en nichtjes

Wij nemen afscheid van Frits op vrijdag 16
oktober om 15.45 uur in crematorium Westgaarde,
Ookmeerweg 275 te Amsterdam.
Tijd van samenkomst 15.30 uur.
Voor condoleances of reacties:
frits.67@hotmail.com

Volledig onverwacht is van ons heengegaan onze moeder
en schoonmoeder

Helena Maria Zoest
Heleen

22 januari 1928 12 oktober 2009

Haar nog zo aktieve geest was in conflict
met haar lichaam.

Rob en Karin Bischof
Peter en Joke Bischof

Correspondentieadres:
Monuta Van der Togt
Familie Bischof
Rodelaan 60
2272 BB Voorburg

Met heel veel bewondering en respect voor
zijn kracht en doorzettingsvermogen, nemen wij
afscheid van ‘vader Piet’

Piet Vermeer

oprichter en oud-directeur van Vermeer

* 11 juni 1923 † 12 oktober 2009

Piet Vermeer richtte op 6 juni 1961 'N.V.
Aannemingsmaatschappij P. Vermeer' op. Het
bedrijf groeide onder zijn leiding uit tot een grote
speler in grond-, weg- en waterbouw. In 1998
fuseerde het bedrijf met 'Dura' tot Dura Vermeer
Groep NV.

Voor ons is Piet Vermeer altijd het grote voorbeeld
geweest. Zijn gedrevenheid en optimisme zijn
versmolten tot de basis van onze bedrijfscultuur.
Wij hebben hem leren kennen als een enorm warm
en sociaal mens. Hij had niet alleen hart voor de
zaak, maar vooral ook voor ons – zijn mensen. Piet
bezocht tot voor kort nog verschillende projecten
waar hij zich liet informeren en rondleiden. Samen
trots zijn. Daar was hij goed in.

We zullen Piet missen maar altijd vol lof en goede
herinneringen aan hem denken. Wij werken verder
aan zijn levenswerk.

Wij wensen zijn naasten sterkte bij het verwerken
van dit grote verlies en wensen hen alle kracht toe.

Medewerkers en medezeggenschapsraden van
Dura Vermeer Divisie Infra BV

Dankbaar voor zijn enorme bijdrage aan onze
organisatie nemen wij met verdriet afscheid van
een groot ondernemer met lef en visie

Piet Vermeer

oprichter en oud-directeur van Vermeer

* 11 juni 1923 † 12 oktober 2009

Piet Vermeer richtte op 6 juni 1961 'N.V.
Aannemingsmaatschappij P. Vermeer' op. Het
bedrijf groeide onder zijn leiding uit tot een grote
speler in grond-, weg- en waterbouw. In 1998
fuseerde het bedrijf met 'Dura' tot Dura Vermeer
Groep NV.

Met grote toewijding heeft hij zijn krachten aan
ons bedrijf gegeven. Hij was de grondlegger van
onze huidige divisie en die sterke verbintenis
voelen we nog dagelijks. Vele medewerkers
praten over hem als een gedreven en enorm
sociale man. Mouwen opstropen, hard werken,
nieuwe methoden uitproberen en samen vol trots
genieten van de mooie resultaten. Zijn visie en
ondernemerschap zijn geworteld in Dura Vermeer
en wij zullen hem daarvoor altijd dankbaar blijven.

Wij wensen zijn naasten sterkte bij het verwerken
van dit grote verlies en wensen hen alle kracht toe.

Directeuren van de Divisie
en de werkmaatschappijen vallende onder
Dura Vermeer Divisie Infra BV

Met verslagenheid delen wij u mede dat op 75-
jarige leeftijd is overleden onze zeer gewaardeerde
oud-directeur en grondlegger van ons bedrijf

Henk de Man

Wij zijn hem dankbaar voor hetgeen hij voor ons
bedrijf heeft betekend.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn
vrouw, kinderen en kleinkinderen.

De crematie wordt gehouden op zaterdag 17
oktober om 12.00 uur in het crematorium te
Terneuzen, Bellamystraat 28c.

Na afloop kunt u de familie condoleren in het
crematorium.

Correspondentieadres:
Noorddijk 3, 4542 NA Hoek

Directie en medewerkers
Mammoet Ferry Transport Groep

Mammoet Ferry Transport BV
Mammoet Ferry Transport (UK) BV
Mammoet Ferry Transport GMBH (Deutschland)
Mammoet Ferry Transport GMBH (Österreich)
Mammoet Ferry Transport BVBA

Wij zijn geschrokken en bedroefd door het
plotselinge overlijden van onze collega

Ernst Paanakker

Ernst was werkzaam op cluster Velsen als
teamleider van wacht Oranje. We verliezen in
Ernst niet alleen een hele fijne collega, maar
ook een bevlogen, hardwerkende en vakkundige
teamleider. Ernst was een man met grote
betrokkenheid en passie voor zijn werk, die het
beste uit zijn team en de cluster wilde halen.
Hij laat een grote leegte achter.

Ons medeleven gaat uit naar zijn ouders en zus,
naaste familie en vrienden.

Namens het managementteam, wacht Oranje en
alle medewerkers van cluster Velsen,

Harold Koekkoek, clustermanager Velsen, Nuon

Met intense droefheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van onze collega

Ernst Paanakker

Op weg naar huis, werd een ongeval Ernst
noodlottig.

Ernst is 17 jaar met veel passie werkzaam geweest
bij Nuon op cluster Velsen. We zullen hem met zijn
collegialiteit en eerlijkheid missen.

Wij wensen zijn ouders en zus, naaste familie en
vrienden, veel sterkte toe bij het verwerken van dit
zware verlies.

Namens de raad van bestuur, het management en
de medewerkers van Nuon,

Øystein Løseth,
voorzitter raad van bestuur, Nuon
Jan Homan,
directeur Power, Heat & Services, Nuon

,
Aveiro,  LECKO  13/10  Vaestervik,
MAASDIEP  13/10  verw.  Baltic,
MAERSK INVERNESS 12/10 verw.
Walvisbaai,  MAERSK  KALMAR
13/10  Pipavav,  MAGDA 14/10  ver-
w.  Parnu,  MAKIRI  GREEN  13/10
verw.  Vancouver,  NEDLLOYD
MERCATOR 13/10 verw. Port Said,
NORA 14/10 verw. Bayonne, NOR-
JAN 13/10 verw. Gdynia, NORMED
ROTTERDAM 13/10 verw.  Antwer-
pen,  RIJNBORG  13/10  verw.  Zee-
brugge,  SAFFIER  13/10  Ashdod,
SAIMAAGRACHT  13/10  Klaipeda,
SCHIPPERSGRACHT  13/10  verw.
Southampton,  SLUISGRACHT
12/10  verw.  Vila  do  Condo,  SMA-
RAGD  13/10  Bremen,  SPAARNE-
GRACHT  13/10  verw  Gibraltar,
STATENGRACHT  13/10  verw.
Point  Lisas,  STELLA  LYRA  13/10
verw. Rekefjord, STELLA POLARIS
13/10  verw.  Donges,  TRANSPOR-
TER  12/10  verw.  Rotterdam,
TRANSWING 13/10 verw. Bermeo,
TUNA 13/10 Lysekil, UAL CYPRUS
13/10  Soyo,  UNIVERSAL  AM-
STERDAM  12/10  verw.  Vitoria,
VISSERSBANK 13/10 verw. Balltic,
YVONNE K 13/10 Swinoujscie

AFRICABORG  13/10  Baie  Co-
meau,  ALASKABORG  13/10
1200'w  San  Diego,  ALBLAS-
GRACHT  13/10  ta  Yangtze  River,
ARTISGRACHT  13/10  verw.  Sout-
hampton, AVONBORG 12/10 verw.
Napels,  CCNI  BALTICO  12/10
520'ne  Venezuela,  CHRISTINA
13/10  Veracruz,  CLAUDIA  13/10
verw.  Fortaleza  ,  CORAL  CARBO-
NIC  13/10  verw  Sodertalje,
DANZINGERGRACHT 13/10  verw.
Lianyungang,  DELFBORG  13/10
verw.  Amsterdam,  DIAMANT-
GRACHT  13/10  verw.  Inchon,
DOGGERSBANK  13/10  verw.  Ri-
badeo,  DUTCH  EMERALD  13/10
Terneuzen,  EEMS  TRANSPOR-
TER  13/10  Porto  Amboim,  EEMS-
BORG 13/10 Porto Vesme, ELATI-
ON  13/10  Hamburg,  FJELL  14/10
verw  Vishakhapatnam,  FLINTER-
FOREST  14/10  verw.  Rauma,
IVER  EXCEL  12/10  100'n  Sura-
baya, IVER EXPRESS 13/10 verw.
Honiara,  JUMBO  VISION  13/10
verw.  Skikda,  KINNE  13/10  183'n
El Ferrol, KLIPPER STREAM 13/10
Portsmouth,  KWINTEBANK  12/10
verw.  Gent,  LADY  OLGA  13/10

Contact met omgeving hersteld via elektrode in brein

Gehandicapte kan
straks pc bedienen

door René Steenhorst
UTRECHT, donderdag

Mensen die door een ziekte of een ongeluk grotendeels verlamd zijn ge-
raakt, kunnen mogelijk straks via hun hersenen een computer bedienen. 
Wetenschappers van het Uni-

versitair Medisch Centrum
(UMC) in Utrecht denken bin-
nen vijf jaar een techniek klaar
te hebben om via een onder de
schedel geïmplanteerde elektro-
de het contact met de wereld te
herstellen voor deze zeer zwaar
getroffen groep gehandicapten. 

Volgens hoogleraar neurochi-
rurgie prof. dr. N. F. Ramsey,
gaat het om patiënten met het zo-
genoemde ’locked-in-syndroom’
of pseudocoma, die in wezen vol-
ledig in zichzelf gevangen zitten.
„Het gaat bijvoorbeeld om men-
sen met een hersenstambloe-
ding, om patiënten bij wie geen
contact meer bestaat tussen de
hersenen en de spieren, maar
ook om mensen met de vrij zeld-
zame neurologische ziekte ALS
(amyotrofische lateraal sclero-
se), bij wie de motorische ze-
nuwcellen in het ruggenmerg af-
sterven waardoor progressief
krachtsverlies en uiteindelijk
volledige verlamming op-
treedt.” 

Ooglid
Soms betreft het mensen die

alleen nog maar met één ooglid
kunnen knipperen. Zij zijn bij

bedienen van een pc. Met deze
’hersenprothese’ moet een pati-
ent zonder hulp van een verzor-
ger apparatuur kunnen bedie-
nen en via het internet kunnen
communiceren met anderen. De
eerste resultaten laten zien dat
iemand met een elektrode op de
hersenen vrijwel direct een cur-
sor kan besturen, al is het nog in
beperkte mate. 

Bij het onderzoek wordt door
de Utrechtse wetenschappers
meegelift op gegevens die wor-
den verkregen bij mensen met
ernstige epilepsie. Ramsey:
„Eén van de grote uitdagingen in
ons onderzoek is het ontcijferen
van hersensignalen. Met een
elektrode die óp de hersenen ligt
kijken we naar een half miljoen
zenuwcellen die allemaal iets
doen. Als de patiënt zich een be-
weging inbeeldt, dan wordt een
deel van die zenuwcellen actie-
ver, maar andere zenuwcellen
doen ándere dingen en versto-
ren zo het signaal. Voor een her-
senprothese moeten we het juis-
te signaal eruit zien te filteren.
Thans wordt uitgezocht welke
hersengebieden zich het best le-
nen voor een hersenprothese, en
hoe die het beste zijn te lokalise-
ren.” 

het communiceren volledig af-
hankelijk van anderen. Die af-
hankelijkheid proberen de
Utrechtse wetenschappers nu te
doorbreken.” 

Volgens de Nederlandse Her-
senstichting, die vandaag in de
Utrechtse Jaarbeurs een pu-
blieksdag houdt over hersenlet-
sel en mogelijkheden tot herstel,
raken elk jaar in Europa onge-

veer 30.000 mensen ernstig ver-
lamd door een ongeluk, een her-
senbloeding of een zenuwaan-
doening. „Zelfs voor het veran-
deren van een televisiezender
zijn zij op anderen aangewezen.
Er is geen medicijn voor her-
stel.”

Professor Nick Ramsey, een
van de sprekers tijdens de pu-
blieksdag, leidt in Utrecht on-
derzoek naar hersenprothesen.
Zijn studiegroep onderzoekt al
twee jaar of de hersensignalen
direct vanaf de hersenen kun-
nen worden opgepikt, voor het

Prothese voor
hersenen over
vijf jaar klaar

Voor isolatie, zonnepanelen of zuinige cv-ketel
VVD: Garantie op
hypotheken nog

verder opkrikken
door Aranka van der Pol

DEN HAAG, donderdag
De VVD wil het maximumbedrag van een hypotheek met

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) nog verder verhogen als
woningeigenaren zelf investeren in bijvoorbeeld isolatie, zon-
nepanelen of een energiezuinige cv-ketel voor hun huis.

Het bedrag waarvoor eige-
naren een hypotheek met
NHG kunnen afsluiten, werd
onlangs tot 2011 verhoogd van
265.000 naar 350.000 euro. 

VVD-Kamerlid Van der
Burg wil dat het bedrag van
6500 dat in de huidige regeling
is opgenomen voor de verbete-
ring van de woning op het ge-
bied van duurzaamheid,
wordt verhoogd naar 15 tot
25.000 euro. In het uiterste ge-
val zal dan een hypotheek kun-
nen worden afgesloten van
375.000 euro. 

Volgens de liberaal zullen
de eigenaren hun eigen bij-
drage aan de duurzaamheid
van de woning direct terug-
zien in hun portemonnee om-
dat de energierekening daalt.
De VVD wil zo klimaatvrien-
delijke en energiezuinige wo-
ningen creëren tegen lage ren-
tetarieven voor de eigenaren. 

Van der Burg: „Wij zijn voor
duurzaamheid, maar niet door
pesten en pamperen met belas-
tingen heffen of subsidies uit-
delen.” 

Met een NHG geniet de con-
sument het voordeel van een
lagere rente. Mensen die al een
hypotheek hadden, konden
deze eerder niet verruilen
voor een hypotheek met NHG
tot een bedrag van 350.000. 

Kamerlid Van der Burg wil
daar, mocht het eerste plan
mislukken, verandering in
aanbrengen. Zij oppert dat de
hypotheek verruild kan wor-
den als de woningeigenaren
zelf 15 tot 25.000 euro investe-
ren in de duurzaamheid van
hun huis.

„Hier zal iedereen profijt
van hebben, de woningeige-
naar, de maatschappij, de
schatkist en de bouw”, aldus
Van der Burg.

• Hondje Ted wacht braaf tot Noortje
uit Driehuis haar voorruit ijsvrij heeft
gemaakt en hij de auto in kan. Veel au-
tomobilisten moesten gistermorgen
voor het eerst dit seizoen de ruiten van
hun voertuig krabben voordat zij naar
hun werk konden. Dat gebeurde na
lichte nachtvorst. Ook de strooidien-
sten kwamen in actie. Volgens meteo-
roloog William Huizinga van WeerOnli-
ne.nl is er vooral op bruggen gestrooid,
want alleen daar was gevaar voor glad-
heid: „De wegen werden niet glad om-
dat de ondergrond nog vrij warm is.”
Bij tankstations en autoshops was er
direct veel vraag naar winter-/vorstbe-
schermingsproducten.

FOTO: JOHANNES DALHUIJSEN

Voor de eerste
keer krabben
Voor de eerste
keer krabben

Laptop zaak
belastingvrij

Van een onzer verslaggevers
DEN HAAG, donderdag

De laptop van de zaak blijft fiscaal
ongemoeid. Werkgevers mogen hun
personeel ook in 2010 belastingvrij
een notebook geven mits het appa-
raat voor minimaal 90 procent zake-
lijk wordt gebruikt. 

Het ministerie van Financiën
komt binnenkort met een toelichting
op de nieuwe regeling voor werkkos-
ten. Met name mensen die veel thuis
werken, waren ongerust geworden
toen op Prinsjesdag de Fiscale Ver-
eenvoudigingswet 2010 werd aange-
kondigd. 

De aparte regeling voor de zakelij-
ke laptop verdwijnt weliswaar en
wordt ook zoals aangekondigd onder-
deel van de nieuwe regeling waaron-
der 29 categorieën vergoedingen en
verstrekkingen vallen, maar dit
heeft fiscaal geen enkel gevolg. 

door Dennis Naaktgeboren
DEN HAAG, donderdag

De heksenjacht op het gratis
downloaden van muziek en
films moet stoppen. De mu-
ziekindustrie moet er zelf voor
zorgen dat het weer aantrekke-
lijk wordt om voor cd’s en
dvd’s of digitale bestanden te
betalen. 

Dat stelt de Consumenten-
bond vandaag in een hoorzit-
ting in de Tweede Kamer. De
belangenorganisatie voelt niets
voor het downloadverbod waar
een parlementaire werkgroep

baar te stellen. De Kamerleden
zijn het zat dat het auteursrecht
massaal wordt omzeild. 

De bond voelt niets voor zo’n
strafbaarstelling. „Downloa-
den is ingebed in de Nederland-
se maatschappij”, aldus Com-
bée. Hij wijst bovendien op de
gevolgen. Internetaanbieders
zouden, net als in China en Sa-
oedi-Arabië, continu het inter-
netverkeer van consumenten
in de gaten moeten houden.
„Vrij gebruik van internet, zon-
der controle achter de voor-
deur, moet overeind blijven.”

voor pleit, waardoor miljoenen
jongeren het risico lopen te
worden vervolgd.

„Geen enkele industrie kan
het zich veroorloven de oorlog
te verklaren aan haar eigen
klanten”, aldus directeur Bart
Combée van de Consumenten-
bond. „Uiteindelijk moeten de
industrie, de artiesten en de
consumenten samen verder.”

De werkgroep Gerkens pleit-
te er onlangs in een rapport
voor om het gratis downloaden
van muziek, films en compu-
terspelletjes op termijn straf-

Consumentenbond: Stop downloadverbod
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Er zijn twee loca-
ties in de race: de om-
geving van de Nieu-
we Meer bij Sloten en
de westelijke IJoe-
vers, die perfect aan-
sluit bij het oer-Hol-
landse thema water. 

Het olympisch
dorp zal niet op zich-
zelf komen te staan.
Er zal een Olympisch
Stadion met een om-
liggend park worden
gerealiseerd, een zwemstadi-
on en mediavoorzieningen. De
benodigde oppervlakte be-
draagt minstens honderd hec-
tare.

Natuur
Extra aandacht vergt de be-

reikbaarheid van het toekom-
stige dorp. De olympische lo-
catie zal zowel op het metronet
als op het landelijke spoornet
moeten worden aangesloten.
Dat betekent dat de ringlijn
van de Amsterdamse metro
moet worden doorgetrokken
en op deze locatie uiteraard
een halte moet worden gereali-
seerd.

Zowel de Nieuwe Meer als

het havengebied bin-
nen de ring A10 heeft
voordelen. Verant-
woordelijk wethou-
der Van Poelgeest
ziet het als groot
voordeel dat áls er ge-
kozen wordt voor de
Nieuwe Meer, de stad
min of meer gedwon-
gen wordt de Noord/
Zuidlijn door te trek-
ken. Nadeel is echter
dat het natuurgebied

De Oeverlanden hoogstwaar-
schijnlijk zou moeten worden
opgeofferd ten koste van wo-
ningbouw.

Bij de keuze voor het haven-
gebied zou het voordeel zijn
dat er een flinke impuls wordt
gegeven aan woningbouw in
dat gebied. Vooralsnog zijn
daar vooral bedrijven geves-
tigd. Echter, eventuele realisa-
tie van olympische accommo-
daties is in strijd met de Ha-
venvisie en het Convenant
Houthaven – NDSM-werf. 

Eerder was de omgeving
rondom station Duivendrecht
nog een optie en dan had de
ArenA als Olympisch Stadion
kunnen dienen. Daar ziet de
gemeente echter van af.

Amsterdam heeft plannen voor 2028 nagenoeg klaar

Hoofdstad droomt al
van olympisch dorp

Van een onzer verslaggeefsters
AMSTERDAM, donderdag

Pas eind volgend jaar wil het kabinet concreet
de naam van een stad verbinden aan de kandi-
datuur voor de Olympische Spelen van 2028,
maar Amsterdam presenteert al redelijk con-
crete plannen over een eventueel olympisch
dorp.

VVD: Gemeente kan naar 1,5 miljoen euro fluiten
Chinees handelscentrum
miskleun voor Den Haag

door Timoteus Waarsenburg
DEN HAAG, donderdag

Het Europe China Trade Centre (ECTC) aan De Werf in Den Haag, waarvoor de gemeente
anderhalf miljoen euro geleend heeft, dreigt op een zakelijk en financieel debacle uit te draaien.

De VVD vreest dat de ge-
meente naar dit geld kan flui-
ten en eist van PvdA-wethou-
der Henk Kool dat het terug-
komt. „De gemeente heeft, net
als bij de Icesave-affaire, on-
voldoende gekeken naar de ri-
sico’s”, zegt raadslid Ibo Gül-
sen. „Den Haag heeft namelijk
onvoldoende zekerheid of on-

derpand gekregen voor deze
lening.”

Dit voorjaar opende Kool
met veel bombarie het groot-
handelscentrum dat plaats zou
bieden aan twee- tot driehon-
derd Chinese bedrijven en
minstens zes-
honderd banen
zou opleveren.
Maar zes maan-
den later is het
immense ge-
bouw van drie
verdiepingen
en 35.000 vierkante meter nog
altijd angstvallig leeg. Slechts
een deel van de begane grond
is in gebruik. „Er zitten hier
vijf of zes bedrijven”, vertelt
een Chinese medewerkster
van het centrum. „Die zitten
er vanaf de opening en sinds-
dien is er vrijwel niets bijgeko-

men. En veel mensen komen
hier ook niet op af.”

Inmiddels gonst het zowel
in de stad als op het Haagse
stadhuis van de geruchten dat
de eigenaar van het groothan-
delscentrum, waar Chinese

bedrijven hun
handelswaar
laagdrempe-
lig op de Euro-
pese markt
zouden moe-
ten kunnen
aanbieden, in

financiële problemen ver-
keert.

Op zich is dat niet verwon-
derlijk, want deze eigenaar en
’President Chairman’ zoals
zijn kaartje vermeldt, Kingfar
Yang, leende zes miljoen voor
het project. Voor dat geld
kocht hij het voormalige distri-
butiecentrum van V&D en
verbouwde het tot een gelikt
winkelcentrum. Uiteraard in
de veronderstelling dat de Chi-
nese bedrijven zich in groten
getale zouden aanmelden.

Vergunningen
Volgens Yang en zijn ’assis-

tent general manager’ Yongli
Chang ligt het wegblijven van
de bedrijven aan het CCPIT in
China. Dit Chinese ministerie
geeft namelijk de vergunnin-
gen uit om in Europa zaken te
mogen doen. Vreemd genoeg
heeft Yang volgens de ge-
meente Den Haag een over-
eenkomst gesloten met het
CCPIT over de collectieve in-
koop van stands in het ECTC.
En is Yang zelf, volgens zijn ei-
gen visitekaartje althans, Vi-
ce Chairman van datzelfde
CCPIT. Maar hoe dat dan zit,
willen Yang noch Chang uit-
leggen.

Ook wil dit Chinese duo niet
reageren op de vermeende li-
quiditeitsproblemen bij het
centrum. Zodra het woord
’geld’ valt hebben ze ’geen tijd’
meer en ’niets te vertellen’.

Hooguit zes
winkels in 

gelikt gebouw

Administrateur miljonair op kosten baas
door Theo Jongedijk

ROTTERDAM,
donderdag

Administrateur Rob
Z. genoot ruim ander-
half jaar lang een miljo-
nairsleven van het ont-
vreemde geld van zijn
werkgever, zonder dat
ook maar iemand bin-
nen het bedrijf enige
argwaan kreeg. Zijn
peperdure BMW par-
keerde de man, die wel
een zestal auto’s had
maar geen rijbewijs,
brutaalweg voor de
hoofdingang. 

„Er kwamen opeens
grote bedragen binnen

op mijn eigen reke-
ning”, verklaarde de
verdachte gisteren voor
de Rotterdamse recht-
bank. „Waarom ik dat
niet heb gemeld? Dat
weet ik niet.” 

Dertig overschrijvin-
gen waren goed voor 2,3
miljoen euro, een be-
drag dat een fors gat
sloeg in de financiële
positie van het bedrijf
ICT Automatisering,
Robs werkgever. Het
geld is in zestien maan-
den schoon opgegaan,
zegt de administrateur
die al maanden in voor-
arrest zit. „Dat betekent

dat u 2800 euro per dag
moet hebben stukgesla-
gen?” rekende één van
de rechters vol ongeloof
voor. 

Doelbewust
Volgens officier van

justitie mr. Max Haan
heeft verdachte doelbe-
wust gefraudeerd en
moet de man vier jaar
celstraf krijgen. Als be-
wijs van opzet be-
schouwt de aanklager
het door verdachte in-
voeren van zijn eigen
rekeningnummer. Hij
gelooft niets van het

Behalve Rob Z. stond
ook Sandra V. terecht
die hem met de dran-
kenhandel zou hebben
geholpen. Zij ging met
Z. op vakantie en kreeg
geschenken als horlo-
ges, parfums en een au-
to toegestopt. 

Z.’s advocate mr. G.
de Kok voerde aan dat
directie en externe ac-
countant ook blaam
treft. „Hoe is het moge-
lijk dat anderhalf jaar
lang niemand iets heeft
gemerkt? Mijn cliënt
krijgt nu als enige de
schuld.” 

Uitspraak: 28 oktober.

verhaal van de admi-
nistrateur dat dit zou
zijn gebeurd in het ka-
der van een onschuldi-
ge test. 

„Facturen werden
dubbel ingeboekt, zodat
zij één keer aan ver-
dachte werden uitbe-
taald en later nog een
keer aan de crediteur.”
Hoewel de administra-
tie niet strak was gere-
geld, gaf dat Z. volgens
Haan niet het recht zich
geld toe te eigenen en
het daarna wit te was-
sen door middel van
een eigen opgericht
drankenbedrijfje.

• Gierend van de lach planten
leerlingen van de Wassenaarse
Jozefschool een grote hoeveel-
heid tulpenbollen naast hun ba-
sisschool in het villadorp. De bol-
len worden geplant in de vorm
van een reusachtige tulp van
maar liefst 65 meter. Dus de klei-
ne tulpen vormen als zij in het
voorjaar zijn uitgekomen één heel
grote. De gigantische tulp is het
initiatief van het Internationale
Bloembollen Centrum dat dit jaar
voor het eerst ’Oktober, nationale
Bloemenplantmaand’ organiseert.
Bijzonder is dat de bollen die ge-
plant worden allemaal een ko-
ninklijk tintje hebben. Zo plantten
de kinderen van de Jozefschool
onder meer de bollen voor tulpen
die de namen dragen van Willem
van Oranje, prins Willem-Alexan-
der, prinses Margriet en prins
Claus. Hierdoor zal Wassenaar
aanstaand voorjaar letterlijk oran-
je kleuren. 

FOTO: RENÉ OUDSHOORN

Oranje bollen de grond in

Schouwspel
op de Maas

• Oude tijden her-
leven als een
schouwspel aan
prachtige klassie-
ke schepen door
Rotterdam trekt.
De schepen zijn
net de Erasmus-
brug gepasseerd
en varen richting
de Noordzee om
daar met in totaal
14 teams tegen
elkaar te varen in de ’Race of the
Classics for Young Professionals’. 
Gisteren vertrokken de teams, be-
staande uit 350 ambitieuze en
jonge hoogopgeleide werkne-

mers van grote bedrijven, vanuit
de Rotterdamse Veerhaven, voor
de vierde editie van de wedstrijd.
Vijf dagen lang zullen de jongeren
in loggers, schoeners en barken-

tijnen tegen elkaar strijden om
zondag in Amsterdam te finishen.
Op hun reis wordt onder andere
het Engelse Ipswich aangedaan. 

FOTO: FRED LIBOCHANT

Feest voor
veelvraat
Feest voor
veelvraat

• Holle Bolle Gijs, een van de be-
kendste figuren uit De Efteling,
is 50! Gisteren vierde de veel-
vraat zijn jubileum met taartjes
en ranja voor de jonge bezoeker-
tjes. „Ik ben blij dat hij jarig is,

want ik vind Holle Bolle Gijs
leuk”, roept de 2-jarige Maaike
Bruijs.
Holle Bolle Gijs heeft in zijn le-
ven al heel wat papiertjes opge-
slokt. „Hoeveel is nooit bijge-

houden, maar als we het alle-
maal op een berg moesten gooi-
en dan was het wel een
behoorlijke geworden”, wist een
woordvoerster van De Efteling.

FOTO: VAN EIJNDHOVEN

’Christenen samen optrekken’

Vergadering om
scheuren te helen
in kerklandschap

door Hans Kuitert
UTRECHT, donderdag

Na bijna vierhonderd jaar willen de protestanten weer een
grote kerkvergadering houden, want het is de hoogste tijd om
de neuzen bij alle protestantse kerken, kerkjes en genootschap-
pen één kant op te krijgen. Het zijn kommervolle tijden voor de
christen in Nederland, dus eenheid is broodnodig. God moet de
verscheurde boel weer bijeenbrengen.

Volgend jaar willen zij een
tweede synode organiseren en
nu al mag iedereen, kerkelijk
of niet, meedenken via een
speciale website. De laatste sy-
node, in Dordrecht in 1618-
1619 bracht ons de Statenbij-
bel, feitelijk de motor van de
Nederlandse taal. De nieuwe
synode moet een ander won-
der bewerkstelligen: scheuren
in het kerklandschap dichten
en de mens weer dichter bij
God brengen, of andersom. 

Concurrentie
De kerken lopen leeg, de

gouden gids van kerkgenoot-
schappen maakt het er niet
beter op. En volkomen onuit-
gesproken, maar als een spook
boven het christendom han-
gend is naast verdergaande
ontkerkelijking de concurren-
tie die God steeds meer van Al-
lah heeft te duchten.

Het plan voor die synode
werd gisteren door de protes-
tantse kerk in Nederland
(PKN) gepresenteerd in
Utrecht. Dominee Gerrit de
Fijter, de oud-voorzitter van
de PKN, ontvouwde zijn
droom: God heeft maar één
kudde. „Christenen moeten
samen optrekken. We zijn en
blijven familie. Veel gelovi-
gen ervaren geen muren meer
tussen hun eigen kerk en an-
dere kerken”, zei hij. 

Tijd voor eenheid met als
mogelijk bijkomend voordeel
dat mensen die de kerken mas-
saal de rug hebben toegekeerd
weer terugkomen. Immers bij-
na zeventig procent van de Ne-
derlanders gelooft wel ’iets’,
maar heeft ook ’iets tegen het
grondpersoneel van de Heer’.

Bij de presentatie werd niet

gerept over een eerder idee om
ook de al evenzeer leeglopen-
de rooms-katholieke kerk
voor de synode uit te nodigen. 

• Wethouder
Van Poelgeest

Van onze onderwijsredactie
AMSTERDAM, donderdag

Bij alle voortgezet onder-
wijsscholen in ons land valt
vandaag een brief in de bus
over de gevaren van explosie-
ve stoffen in scheikunde- en
natuurkundelokalen.

De arbodienst van de VO-
raad heeft hiertoe besloten
naar aanleiding van twee re-
cente ontruimingen bij scho-
len in Leiden en Apeldoorn.
De brief gaat naar de directie,
arbo-coördinatoren en docen-
ten natuurwetenschappen. In
de brief staan duidelijke aan-
wijzingen om explosiegevaar
te voorkomen.

Daarnaast worden ook de
normen voor het omgaan met
en opslaan van gevaarlijke
stoffen aangescherpt. Speciale
aandacht is daarbij voor het
opslaan en verwijderen van pi-
crinezuur en kwik. 

Onlangs maakte de arbeids-
inspectie bekend dat in negen
van de tien praktijklokalen on-
veilig wordt gewerkt met ma-
chines en gevaarlijke stoffen.

Explosiebrief
voor scholen

Eis acht jaar tegen jaloerse echtgenoot

HANNAH GEWURGD
TIJDENS HET GEBED

door Gerda Frankenhuis
ROTTERDAM, donderdag

Tijdens het bidden en terwijl hun dochtertje en zoontje boven rustig lagen te slapen, bracht de
28-jarige Josef S. zijn 23-jarige echtgenote Hannah in hun woning in Oude Tonge om het leven.
De van oorsprong Ethiopiër wurgde de moeder van twee kleine kinderen en sloeg met een klauw-
hamer haar schedel in.

S. kon zich gisteren voor de
Rotterdamse rechtbank niets
herinneren van de moordpar-
tij die in de woonkamer van
het huis aan de Ruychrock-
straat plaatsvond. 

Het openbaar ministerie
(OM) en de rechtbank hebben
moeite om dat verhaal te gelo-
ven. 

Volgens het OM heeft S. een
duidelijk motief: jaloezie. De
man geloofde dat Hannah en-

kele jaren geleden in een asiel-
zoekercentrum in Ter Apel
een relatie had gehad met een
andere man. 

Kort na de dood van Hannah
belde hij dan ook die vermeen-
de minnaar. Hij beet hem toe:
„Je hebt geslapen met mijn
vrouw. Je kunt het bloed van
mijn vrouw drinken.” 

Acht jaar
Officier van justitie mr. A.

Lodder stelt dat S. bewust
heeft gehandeld. Zo heeft hij
de klauwhamer waarmee hij
op het hoofd van Hannah had
ingeslagen, na zijn daad keu-
rig teruggelegd in de doos. Het
OM eiste een gevangenisstraf
van acht jaar tegen S. 

De man verklaarde zelf niet
te weten wat er met hem is ge-
beurd. Tijdens het bidden, wat
het echtpaar elke avond geza-
menlijk deed, werd hij over-
vallen door iets wat hij nog
nooit heeft meegemaakt.

„Ik hoorde stemmen. Men-
sen zonder gezichten waren
aan mij aan het trekken. Ze
waren aan het schreeuwen”,
vertelde S. aan de rechters. 

S. blijkt volgens psychia-
trisch en psychologisch onder-
zoek iets verminderd toereke-
ningsvatbaar te zijn voor zijn
daden. 

Uitspraak: 28 oktober.

Dief statenbijbel
dood gevonden
Van onze correspondent

ZUTPHEN, donderdag
De diefstal van een kostbare

statenbijbel door een 31-jarige
Hengeloër zal niet meer be-
recht worden omdat de dader
overleden blijkt te zijn.

De verdachte werd afgelo-
pen zomer samen met zijn
vriendin dood aangetroffen in
een ravijn in de Franse Alpen. 

De statenbijbel verdween
vorig jaar bij een inbraak in de
de Protestantse Kerk in Di-
dam. Nadat het spoor naar de
31-jarige verdachte had geleid,
verklaarde deze verwarde
man dat hij het exemplaar had
verstopt en dat de politie het
nooit zou vinden. Agent Hans
de Voer liet het er echter niet
bij zitten en bleef contact on-
derhouden met de Achterhoe-
ker.

De vasthoudendheid van de
wijkagent werd beloond, want
op een gegeven moment kwam
de gouden tip binnen dat de
man in de bijbel zat te lezen.
Vervolgens werd hij op heter-
daad betrapt zodat de bijbel
kon worden teruggegeven.

Zuipkeetcamper

• Biertap, dikke geluidsinstallatie ,
pokertafel en een aantrekkelijke
dame die drankjes serveert. Blik-
vanger op de Utrechtse Kampeer
en Caravan Jaarbeurs is zonder
twijfel de zogeheten Männermo-
bil, een camper speciaal ingericht
en opgezet voor echte mannen. 
„De ultieme mannendroom op
wielen”, zegt projectmanager
Saskia Poulissen van de beurs.
„Met gigantische grill, dartbord
en twee enorme tv-schermen.
Volledig over de top natuurlijk,

maar dat maakt het juist zo leuk
om te zien.”
Voor de minder ’stoere’ kampeer-
der zijn er nog tot en met woens-
dag honderden verschillende ca-
ravans, kampeerauto’s, vouwwa-
gens en tenttrailers te zien.
Nieuwkomers zijn de modulaire
caravans waarbij de klant goed-
koop een huls (zonder ramen)
koopt, en vervolgens bijvoorbeeld
luxe bad- of keukenmodules kiest
om de sleurhut mee op te bou-
wen. FOTO: CLOVIS FLOS

Steigers
onveilig
Van onze parlementaire

redactie
DEN HAAG, donderdag

De Arbeidsinspectie heeft
in twee weken tijd op bouw-
plaatsen tweehonderd keer
het werk neergelegd vanwege
onveiligheid. Ook bleek meer
dan de helft van driehonderd
gecontroleerde steigers niet
veilig te zijn.

Steigers bleken vaak niet
goed opgebouwd en instabiel.
Bovendien waren losse vloe-
ren niet goed gelegd.
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