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Geen ‘boevenbende’ in
bestuur Noord-Holland

Amsterdam creëert 38.000
parkeerplekken voor fiets

Er is geen reden om aan te nemen
dat er bij de provincie Noord-Hol-
land structureel een ‘boevenbende’
was of is. Dat stelt een commissie
onder leiding van emeritus-hoogle-
raar Hans van den Heuvel, die on-
derzoek deed naar de bestuurscul-
tuur in Noord-Holland tussen 2003
en 2011. Ze stelt wel dat de van cor-
ruptie beschuldigde oud-gedepu-
teerde Ton Hooijmaijers te veel
macht naar zich kon toetrekken.
Hij stelde zich intimiderend op en
kreeg te weinig tegengas van de an-
dere gedeputeerden en van toenma-
lig commissaris van de Koningin
Harry Borghouts.

Amsterdam gaat fietsen veiliger ma-
ken en zorgen voor meer parkeer-
plekken voor fietsen. Bij grote stati-
ons komt meer ruimte voor twee-
wielers. Rekken zijn nu vaak over-
vol. Tot 2020 komen er 38.000 fiets-
parkeerplekken bij en op gevaarlij-
ke wegen verschijnt minstens 15
kilometer aan rode fietsstrook. Het
fietsverkeer is de afgelopen jaren
toegenomen en zal nog verder
groeien, verwacht het stadsbestuur.
Tegelijkertijd komen er ook meer
ongelukken voor. Nu is 56 procent
van de ernstige verkeersslachtoffers
fietser. In 2000 was dat 48 procent.

Onderzoek naar huur
skybox door scholenkoepel

Minder zeehonden in
Nederlands deel Waddenzee

De Onderwijsinspectie wil van scho-
lenkoepel Consent in Twente weten
welke bijdrage de huur van een sky-
box in het stadion van FC Twente le-
vert aan het onderwijs. De koepel
van 33 scholen betaalt 45.000 euro
huur. Volgens Consent is dit goedko-
per dan huren van wisselende loca-
ties voor bijeenkomsten. Ook kun-
nen leerlingen ‘maatschappelijke
ervaring’ opdoen in de skybox. Mi-
nister Van Bijsterveldt (onderwijs)
betreurt het ontstane beeld dat on-
derwijsgeld voor andere doelen is
ingezet. Ze wacht verder het oordeel
van de inspectie af.

Het aantal zeehonden in het Neder-
landse deel van de Waddenzee is in
vergelijking met vorig jaar afgeno-
men met ongeveer 12 procent. In
2011 werden er nog 7400 geteld, nu
zijn dat er 6529. Het aantal grijze
zeehonden (de kegelrobben) nam
juist met 28 procent toe tot 3059.
Onderzoeksinstituut Imares veron-
derstelt dat het Nederlandse deel
aan het plafond is als het gaat om
het aantal gewone zeehonden. Het
aantal neemt dan weer eens een
jaar toe, dan weer af. Internationale
experts hebben dit jaar in de hele
Waddenzee 26.220 zeehonden ge-
teld, een record sinds 1975.

Ruim 720.000 auto’s
gecontroleerd op snelheid

Het Korps Landelijke Politiediensten
(KLPD) heeft vorige week tijdens een
verkeerscontrole aan de grensover-
gangen met Duitsland 2668 automo-
bilisten bekeurd omdat ze te snel re-
den. In totaal controleerde de Ne-
derlandse politie 24.479 voertuigen
tijdens de ‘Blitzmarathon’, die ze
voor het eerst samen met de Duitse
collega’s uitvoerde. Met de Duitse
controles meegerekend zijn 724.479
voertuigen gecontroleerd. 26.868
bestuurders reden te snel en werden
bekeurd. Aan de controles deden
duizenden agenten mee op meer
dan vierduizend plekken.

Lange celstraf voor Eric Jan Q.
n Extreem gevaarlijke crimineel weer veroordeeld, nu voor voorbereiden aanslagen

Van onze verslaggever

De misdrijven die Eric Jan Q. wilde
plegen, hadden de maatschappij
kunnen ontwrichten, zei het Haags
gerechtshof gisteren. Eerder noemde
het Openbaar Ministerie de 41-jarige
Q. al ‘een extreem gevaarlijke crimi-
neel’. Voor het voorbereiden van aan-
slagen en een reeks andere misdrij-
ven kreeg Q. een celstraf van tien
jaar en zes maanden opgelegd.
Sinds hij in 2007 in Arnhem be-

trapt werd op winkeldiefstal zit Q.
vast, onder het zwaarst denkbare de-
tentieregime in de Extra Beveiligde
Inrichting (EBI) in Vught. Ruim vijf
jaar eerder was hij via een luchtko-
ker uit de Rotterdamse gevangenis
De Schie ontsnapt. Niet lang daarna

werd hij bij verstek veroordeeld tot
veertien jaar cel voor twee zeer ge-
welddadige overvallen op grenswis-
selkantoren in de jaren negentig. Die
10,5 jaar cel komt daar nu nog bij.
Het Haags gerechtshof refereerde

gisteren nog aan de overvallen die Q.
pleegde: “In beide gevallen heeft de
verdachte ondanks de aanwezigheid
van veel bezoekers explosieven tot
ontploffing gebracht en heeft hij ge-
bruikgemaakt van de hierdoor ont-
stane paniek en ontreddering.”
In de jaren tussen zijn ontsnapping

en de winkeldiefstal in 2007 was Q.
veelvuldig met explosieven in de
weer: in twee woningen waar hij in
die jaren verbleef, vond de politie
niet alleen verboden en verdachte za-
ken als wapens, munitie, een kogel-

werend vest, een bivakmuts en een
marechaussee-jas, maar ook aller-
hande grondstoffen voor explosieven
én foto’s en plattegronden vanmoge-
lijke doelwitten. In een map trof de
politie krantenartikelen aan over
overvallen, aanslagen en terreur. La-
ter werden ook in de bossen bij Oos-
terbeek spullen van Q. gevonden: on-
der andere een document met de be-
reidingswijzen van verschillende ex-
plosieve stoffen.
Tijdens zittingen verklaarde Q. dat

hij de meeste van die spullen nodig
had voor hobby’s als paintball, survi-
val en fotografie.
Een psycholoog die in 2009 Q. on-

derzocht, zei over hem dat hij ‘prat
gaat op zijn kennis, evenals zijn ver-
mogen in zijn eentje geruime tijd in

de natuur te overleven’. Van een
stoornis of gebrekkige ontwikkeling
is geen sprake, wel vertoont Q. ‘afwe-
rend achterdochtige en narcistische’
trekken.
De straf die Q. nu krijgt opgelegd is

lager dan de zestien jaar cel die het
OM had geëist, en ook lager dan de
twaalf jaar die de rechtbank hem had
opgelegd. Het hof – dat Q. tevens
schuldig verklaart aan het versturen
van kogel-, poeder- en dreigbrieven –
zei dat er op zich reden genoeg be-
staat om Q. opnieuw twaalf jaar cel
te geven. De straf valt desalniettemin
anderhalf jaar lager uit, omdat het
proces erg lang op zich heeft laten
wachten (één jaar aftrek) en vanwege
de zwaarte van de detentie in de EBI
in Vught (een half jaar aftrek).

WiewasNapoleon ook alweer?
n College Club wil jonge werknemers in avonduren zonder poespas kennis bijbrengen
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Al zes jaar lag haar geschiedenis-
boek van de middelbare school
naast haar bed. Bedoeling was om
voor het slapen nog even de historie
van Indonesië en de Gouden Eeuw
op te diepen, maar de slaap won het
bij Lieke van Dijk (29) van de leer-
lust. Het boek bleef dicht.
Om haar kennis toch bij te spijke-

ren volgt de Amsterdamse psycho-
loog sinds deze maand via de Colle-
ge Club een reeks van vijf colleges
over de geschiedenis van Nederland.
Oftewel: eens per maand een avond-
college van twee uur van een jonge
wetenschapper in een hotel, kerk of
andere onschoolse plek in Amster-
dam. Kosten: 150 euro.
Het idee komt van Frederique Lips

(31). Ze werkte zes jaar als advocaat
in Amsterdam, maar hangend bo-

ven het ondernemingsrecht knaag-
de het: wie was Napoleon ook al-
weer? Waarom wordt Willem van
Oranje als vader des vaderlands ge-
zien? Bij de Open Universiteit vond
ze geen passende opleiding, univer-
siteiten verwezen haar naar colleges
die ze alleen overdag kon volgen.
Na het organiseren van een paar

eerste colleges in het voorjaar voor
vijftig mensen zei ze haar baan op
om zeven collegereeksen op te zet-
ten. Die beginnen dit najaar in Am-
sterdam – andere steden moeten la-
ter volgen – en gaan onder meer
over wereldpolitiek, de eurocrisis,
de geschiedenis van Nederland, filo-
sofie en de Bijbel. In vijf weken heb-
ben zich 180 mensen aangemeld.
“Misschien een stomme vraag”,

verontschuldigt een toehoorster
zich deze doordeweekse avond tij-
dens het college over Willem van
Oranje. “Maar waarom sprak hij zijn
laatste woorden in het Frans?” “Goe-
de vraag”, zegt docent Lodewijk Pe-

tram (31), gepromoveerd op de VOC.
“Dat was de taal die men toen sprak
aan het hof.”
En, wil een ander weten, waarom

reisde juist de graaf van Egmont in
1565 naar het overheersende katho-
lieke Spanje om de godsdienstvrij-
heid in de Nederlanden aan te kaar-
ten? Zou Willem van Oranje als
prins niet veel meer aanzien genie-
ten dan een graaf ? Op die vraag
blijft Petram het antwoord schuldig.
Met dertig anderen zitten de vra-

genstellers op mosgroen beklede
stoelen onder een glinsterende
kroonluchter in het chique Amster-
damse College Hotel. Een paar van
hen hebben een aantekeningenblok
op schoot, anderen luisteren met
een wijntje in de hand.
“We doen niet aan accounts of lid-

maatschappen”, zegt Lips. “Er zitten
ook geen tentamens aan vast. An-
ders zeggen mensen: jeetje, ik moet
overdag al zo hard werken, daar heb
ik geen zin in. Ik wil gewoon mijn

kennis vergroten.”
Die vrijblijvendheid trekt, zeggen

bezoekers. Eens in de maand aan-
schuiven op een verrassende locatie,
geen dikke pakken met weten-
schappelijke artikelen om door te
werken en na vijf keer is het afgelo-
pen. College à la carte.
“Vijf keer vind ik ook wel ge-

noeg”, zegt Saskia van Wijck (30),
psycholoog bij een detacheringsbu-
reau. Met vrienden staat ze na af-
loop na te praten. Precies zoals Lips
het graag ziet: niet te schools en
netwerken met een drankje in de
hand. “Dit is gezelliger dan met een
boek op de bank zitten”, zegt Marc
Fabels (32), werkzaam in de vast-
goedwereld. “Je komt nog eens vrij-
gezellen tegen”, grapt Lieke.
Een beetje ironisch is het wel,

vindt Manuel Leussink (29), werk-
zaam in de financiële sector. “Toen
ik nog studeerde, kon ik gratis naar
college en ging ik niet. Nu moet ik
betalen en ga ik wel.”

De College Club organiseert colleges in de avonduren op onschoolse locaties, zoals de Amstelkerk in Amsterdam. FOTO JEAN-PIERRE JANS


