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Gebeten teef
Minister Karla Peijs is de gebeten hond in het 
Noorden omdat zij vorige week de Zuiderzeelijn 

– u weet wel, die snelle droomverbinding tussen 
de Randstad en Groningen – in een vloek en een 
scheet heeft afgeblazen. ‘We voelen ons geschof-
feerd’, zeggen de Groninger ondernemers. ‘Ne-
gen jaar werken aan de Zuiderzeelijn is in één 

armbeweging weggevaagd. Dat laten wij niet 
gebeuren.’ Er weerklinken oerkreten als ‘Roof en 
diefstal’ en ook het separatistische ‘Draai de gas-
kraan maar dicht.’ valt hier en daar te beluiste-
ren. De Groninger gedeputeerde Marc Calon 
(PvdA) is de structurele achterstelling spuugzat. 
Hij baalt als een stekker dat in de Randstad we-
gen, spoorwegen en Maasvlaktes worden aange-
legd met de opbrengst van het aardgas, een Gro-
nings product waarmee in de Randstad goede 
sier wordt gemaakt zonder dat het de Grunne-
gers ooit een cent oplevert: ‘Het Noorden is weer 
wingewest. Het is een grof schandaal. Verkeers-
minister Peijs zegt gewoon: “Stik er maar in”’. 
Een snelle verbinding met Noordoost-Europa 
verbindt ons land met nieuwe, snelgroeiende 
economieën die een startmotor kunnen zijn voor 

pen moeten gaan vissen’, zegt een redactielid. 
‘Juist omdat we in Rotterdam zitten krijgen we 
andere gasten: mensen van het Erasmus MC, di-
recteuren van Rotterdamse kunstinstellingen, 
ontwerpers en architecten van wereldfaam. Die 
gaan echt niet voor tien minuten zendtijd naar 
Amsterdam, terwijl ze nu gewoon op de fiets 
even langskomen.’

MIRELLA MARCONI

Nieuwe afdeling NMR
Dat het Natuurhistorisch Museum Rotterdam in 
het Museumpark meer is dan een dodedieren-
pakhuis hoeft geen betoog. Maar medio mei 
krijgt het museum er een wel zeer opmerkelijke 
afdeling bij, het European Bureau of Improbable 

Research, met conservator Kees Moeliker (de 
trotse huisbioloog van dit splinternieuwe medi-
um) als Chief. ‘Improbable Research’ is de stevig 
in Harvard University ingebedde organisatie die 
jaarlijks de Ig Nobelprijzen uitreikt aan weten-
schappers die met hun onderzoek mensen eerst 
aan het lachen maken en daarna aan het denken 
zetten. Andere uitingen zijn het tweemaande-
lijkse tijdschrift Annals of Improbable Research 
en de website improbable.com. Doel: opmerke-
lijk en/of onwaarschijnlijk onderzoek voor een 
breed publiek toegankelijk maken, ter populari-
sering van wetenschap in het algemeen. 
Het is niet voor niets dat Improbable Research 
een blokhoofd in het NMR benoemt. Kees Moeli-
ker won de IgNobel biologie-prijs in 2003 voor 
zijn opmerkelijke publicatie over het eerste ge-
val van homoseksuele necrofilie bij de wilde 
eend, dat zich bij het museum afspeelde. Moeli-
ker heeft inmiddels een goede neus voor on-
waarschijnlijk onderzoek. ‘Mijn netwerk in alle 
takken van wetenschap groeit en men weet mij 
hier te vinden’. Nog nieuws? ‘Er komt net een 
waanzinnig artikel binnen over het verschil in 
vingerlengte bij “butch” en “femme” lesbien-
nes.”’ Krijgt de kersverse European Bureau Chief 
een nieuw kantoor? ‘Ik moet nog een la van mijn 

het Nederlandse bedrijfsleven. Vanuit die visie 
ontving de Tweede Kamer twee jaar geleden nog 
de nota Pieken in de Delta van staatssecretaris 
Van Gennip, waarin het Kabinet zwart op wit be-
loofde bestaande afspraken met het Noorden 
over een snelle treinverbinding na te komen. De 
nota benadrukte het belang van de logistieke 
schakelfunctie van Groningen richting Noord- 
en Noordoost-Europa. Maar nu blijkt dus dat de-
ze ministersploeg van bijziende achteruitkijkers ze ministersploeg van bijziende achteruitkijkers 
en navelstaarders haar woord niet houdt en lak 
heeft aan de toekomst. Regionale sentimenten 
zijn misschien niet het meest elegante geschenk 
aan de beschaving, maar het ploegje Balkenende 
II maakt het wel verleidelijk om de randstedelij-
ke arrogantie in woord en gebaar aan de kaak te 
stellen.

PETER HOFSTEDEPETER HOFSTEDEPETER HOFSTEDE

Llink-programma van 010 Llink-programma van 010 
naar 020 
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tere tijdstip van 18.00 uur, het zal voortaan - zo-
als het er nu naar uitziet - vanuit de Amsterdam-
se Desmet Studio gemaakt worden.
Dat het LliNK-programma hierdoor haar unieke 
karakter verliest, schijnt niemand te deren. ‘We 
zullen nu in dezelfde vijver als de andere omroe-
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bureau uitruimen, verder verandert er niets. Zal 
wat vaker voor de improbable.com blog en de 
Annals gaan schrijven, en tegen de tijd dat de 
nieuwe winnaars geselecteerd worden ’s nachts 
online vergaderen’. 
Marc Abrahams, de oprichter van Improbable 
Research en geestelijk vader van de Ig Nobelprij-
zen, komt 19 mei naar het Natuurhistorisch Mu-
seum om het European Bureau te openen en de 
ChiefChief te benoemen. Het museum probeert voor  te benoemen. Het museum probeert voor Chief te benoemen. Het museum probeert voor ChiefChief te benoemen. Het museum probeert voor Chief
de ceremonie een echte Nederlandse Nobelprijs-
winnaar te strikken. Ook niet-Nobelprijswin-
naars zijn welkom. Kijk op www.nmr.nl voor na-
dere details.

CATJA EDENS

Kernschandaal!
Zijn ideeën over homo’s en joden mogen dan niet 
bepaald okselfris zijn, de vanzelfsprekendheid 
waarmee de westerse wereld en de internationa-
le pers de Iraanse president Mahmoud Ahmedi-
nejad als het stoute jongetje van de wereld af-
beelden is, op zijn zachtst gezegd, onevenwich-
tig. Nooit kwam het verschil tussen eerste- en 
tweederangslanden zó duidelijk aan het licht als 
in de discussie over de Iraanse, nucleaire ambi-
ties. Het meest onthutsende is nog niet eens dat 
landen met grote kernarsenalen (Verenigde Sta-
ten, Groot-Brittannië) het volstrekt logisch schij-
nen te vinden om andere landen dezelfde rech-
ten (en dus dezelfde wapens) te ontzeggen, maar 
dat ze vervolgens de internationale gemeen-
schap, in het bijzonder de VN – nota bene hét 
symbool van de gelijkwaardigheid der naties – in 
stelling brengen om de tweedeling middels vei-
ligheidsresoluties af te dwingen. Op grond van 
welke superioriteit kunnen deze landen zich zo’n 
houding aanmeten? 
Wie, zoals Amerika, dermate blind is voor het 
recht op zelfverdediging en kennelijk niet in 
staat is te vatten dat het eigen wapengekletter 
minstens zo afschrikwekkend is als de pas ge-
starte productie van verrijkt uranium in Iran, 
roept de puberale retoriek van de Iraanse presi-
dent en een mogelijke escalatie van het conflict 
over zichzelf af. Als Iran al een stout jongetje is, 
dan is Amerika een beestachtige vader met vijf-
tien honkbalknuppels in de kast.  

HANS VAN WILLIGENBURG

De wieg van Krajicek 
Als hij won was hij voor de Rotterdamse media 
‘de geboren Rotterdammer’, bij verlies was hij ‘de 
Hagenaar’. Rotterdammers hebben een hekel 
aan verliezen. Vandaar. Ondanks zijn geboorte in 
de kraamkliniek aan de Henegouwerlaan is Kra-
jicek nooit een echte Rotterdammer geworden. 
Zelfs als directeur van het oer-Rotterdamse ‘ABN’ 
ruikt hij meer naar Monaco dan naar de Maas. 
Toch was het ‘Rotterdam’ in zijn paspoort voor de 
Rotterdamse meiden Linda Malherbe en Astrid 
Roos aanleiding genoeg om hem te vragen voor 
een ambitieus fotoproject van Onkruid & Roos: 
honderdvijftig door Rotterdamse roots groot ge-
worden topsporters, gefotografeerd door vijf-
tien (merendeels) Rotterdamse fotografen. 

‘Match!’ heet het project. Adembenemende, ar-
tistieke, onthullende, doodgewone en uitzon-
derlijke foto’s; een schitterend boek en als ten-
toonstelling vanaf 11 mei te bewonderen in De 
Kunsthal.
Krajicek verscheen braaf voor de portretlens van 
Hans Werlemann. Werktitel: ‘De sporter achter 
de ster’. De Wimbledon-winnaar eindelijk in één 
adem met lokale sportcoryfeeën als Mark Hui-
zinga, Maarten den Bakker, Judith Vis en Wim de zinga, Maarten den Bakker, Judith Vis en Wim de 
Graaff. Een kop versierd met een oplichtende ster 
op het voorhoofd. Iedereen vond de foto mooi, 
maar meneer Krajicek niet. Als enige had hij 
commentaar op zijn portret. ‘Dit ga ik niet doen,’ 
luidde zijn strenge oordeel. Krajicek als niet-loy-
ale Rotterdammer. 

Onkruid & Roos waren ten einde raad. De dead-
line van de hele productie kwam in gevaar. Dan 
maar geen ‘Kraai’. Gelukkig, op het laatste mo-
ment toonde de Monegask aan de Maas zijn hart. 
‘Oké, doe het toch maar’. Zou Krajicek dan einde-
lijk doorgronden waar zijn wieg ooit stond?

PETER OUWERKERK

Honderd petten in de 
sportjournalistiek
Onder het kopje ‘opinie’ publiceert Chris van Nij-
natten, chef van AD-Sportwereld (sponsor van 
de eredivisie) na elke competitieronde zijn zoge-
naamde mening over spelers, clubs, transfers, 
supporters, vandalisme en andere verschijnse-
len op en rond de velden. Niks bijzonders, zou je 
zeggen. Een zóveelste scribent die zijn ei legt 
over onze nationale obsessie. Ware het niet dat 
heer Chris – als journalist? of als sponsor? – con-
stant in verbinding staat met sportmerken als 
Nike, Adidas en Puma, met clubbestuurders, met 
zaakwaarnemers en met de KNVB, die – om het 
nog wat ingewikkelder te maken – via adverten-
ties en andere geldstromen weer directe financi-
ele steun geven aan zijn dagelijkse katern AD
Sportwereld en, in laatste instantie, natuurlijk 
aan de familie Nijnatten zelf. Chris is een ware pi-

onier als het om branchevervaging gaat. Met de 
pokerface van een ervaren gokker tast hij de gren-
 zen af van de hoeveelheid commerciële bagger 
die je op je blanke journalistenziel kunt laten 
storten. Een belletje van het Nike-hoofdkantoor in 
Hilversum? De volgende dag krijgen we in het 
AD, op bevel van Chris, een paginagrote Ronal-
dinho in het nieuwste Nike-shirt. Dreigen de 
play-offs van de KNVB klem te raken tussen de 
halve finales Champions League? Chris opini-halve finales Champions League? Chris opini-
eert er onafhankelijk op los en schrijft met uit-
roeptekens en vette koppen dat er in het slot van 
de competitie, dankzij die play-offs, ‘onder een 
hoog voltage’ wordt gespeeld. Chris heeft min-
stens honderd petten op en belichaamt het hel-
lende vlak van de journalistiek in eigen persoon. 

Zelf ziet hij het ongetwijfeld anders. ‘Voetbal is 
een reflectie van de maatschappij,’ is zijn schijnhei-
lige lijfspreuk. Met andere woorden: knoeien mág! 

HANS VAN WILLIGENBURG 
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