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Streep door 12.600 huizen
Van een verslaggever

AMSTERDAM – De stedelijke ver-
nieuwing in Amsterdam-Noord
enNieuw-Westvalt vrijwelgeheel
stil. Vanwege de economische
crisis zet het stadsbestuur een
streep door de bouw van 12.600
woningen inde twee stadsdelen.

Dat is de uitkomst van de zoge-
noemde tweede schouw van bouw-
projecten, die het eerdere besluit
om 45 procent van het aantal ge-
plande woningen te schrappen,
concreetmaakt.
WethouderMaarten van Poelgeest

(Ruimtelijke Ordening) erkent dat
er risico’s kleven aan het vertragen

van de vernieuwing, die aanvanke-
lijk in 2019 zou zijn afgerond. Het is
de bedoeling de projecten nadien
alsnog te voltooien. Maar nieuw-
bouw kan ‘niet langer de motor zijn
van vernieuwing’, schrijft Van Poel-
geest aan de gemeenteraad. Het be-

sluit ‘heeft direct effect op de ambi-
tie voor een ongedeelde stad’. Daar-
mee doelt hij op het streven de
maatschappelijke en sociaal-eco-
nomische kloof te overbruggen tus-
sen het gebied binnen en buiten de
ringweg A10. Van Poelgeest (Groen-

Links) voorziet ook dat de huisves-
ting van hoger opgeleide nieuwko-
mersmoeilijkerwordt.
De ambities voor Zuidoost zijn ook

teruggeschroefd. De bouw van het
uitgaanscentrumGetz aandeArena
Boulevard ismet vijf jaar uitgesteld.
Enhoeweldemaatschappelijkeom-
standighedenenveiligheidssituatie
in Holendrecht ‘kritiek’ zijn, gaan
ook hier nieuwbouwplannen op de
lange baan.
Ook was het de bedoeling groen

licht te geven voor de gefaseerde
aanleg van IJburg II. Maar vanwege
de onzekere financiële vooruitzich-
ten is dit eveneens uitgesteld.
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Wethouder Van Poelgeest (GroenLinks) staakt nieuwbouwplannen in Noord enNieuw-West

Fiscus
jaagt op
fraudeurs
Wallen
BARTMIDDELBURG

AMSTERDAM – De belasting-
dienst onderzoekt fraude binnen
de Amsterdamse seksindustrie,
vooral op en rond deWallen. Het
vermoeden bestaat dat bordeel-
exploitanten schijnconstructies
hebbenopgezetwaarmee op gro-
te schaal de inkomstenbelasting
wordt ontdoken.

Kern vande fraude diewordt onder-
zocht, is gegoochel met de aangifte
van de inkomstenbelasting, waar-
door bijna geen belasting hoeft te
worden betaald.
Bovenaan het lijstje van de belas-

tingdienst staat het omstreden duo
Bert ‘Shout’ Cirkel en Citon Chang,
twee oude bekenden van justitie,
die bij het Oudekerksplein diverse
panden en seksbedrijven bezitten.

Ze zijn via La Vie en Rose BV eige-
naar van zeven bordelen met tien-
tallen ‘ramen’.
Dat Cirkel en Chang worden door-

gelicht door de fiscus, werd deze
week bekendgemaakt door een ju-
rist van het stadsdeel Centrum in
een zaak bij de rechtbank tegen de
twee. Stadsdeel, politie, Openbaar
Ministerie en de fiscus werken
nauw samen bij de bestrijding van
de georganiseerde criminaliteit in
de binnenstad, een samenwer-
kingsverband dat Emergo heet.
De belastingdienst zelf wil er niet

nader op de zaak ingaan: “Wij doen
nooit uitspraken over individuele
belastingplichtigen.”

Zie ook pagina 16

In totaal schrapt de gemeente 36.000woningen en veel kantoren.
Ontwikkeling van de Hallen inWest gaat door.
Geen verhuizing voetbalclub DWV inNoord. In Elzenhagen Zuid komtwel een
nieuwe kerk en verhuizenmoskee en tennisclub.
Uitstel vernieuwing Sluisbuurt op Zeeburgereiland.
AanpakMiddenmeer Noord gaat door; Zeeburgia naar Zeeburgereiland.
InWest komt zoals geplandwoonwijk Laan van Spartaan.

Uitstel - herstel - afstel

VEERLE CORSTENS

AMSTERDAM – Het American
Book Center in Amsterdam heeft
alseerste inNederlandeenmachi-
neomjeeigenboektedrukken.

Eén druk op de knop en de door-

zichtige Espresso BookMachine be-
gint te pruttelen. Vijf minuten later
komt er, tegen een prijs van mini-
maal 12,5o euro, een paperback uit.
Het kan gaan om boeken die niet
meer in de winkel liggen of om een
zelfgeschrevenmanuscript.
Directeur Lynn Kaplanian-Buller

van het American Book Center
(ABC) op het Spui denkt dat deze
service aan de klanten de investe-
ring van 100.000 dollarwaard is.
Gisteren, op Thanksgiving Day,

werd de machine ingewijd. Het
drukken gebeurt op de tweede ver-
dieping, waar een medewerker de

machine bedient. Het is een kwestie
van een pdf-bestand laden en de
knop indrukken. Eén printer drukt
de pagina’s, een andere het kleu-
renomslag. De machine spuwt der-
tig pagina’s perminuut uit.

Lees verder op pagina 4

Druk je eigen boek voor 12,50 euro
De Espresso BookMachine van het American Book Center drukt dertig pagina’s perminuut. Hij bindt en lijmt het boek ook. FOTO JEAN-PIERRE JANS

Bordeelbazen ontlopen
belastingen door te
goochelenmet aangifte
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De boekdrukmachine van
het American Book Center
drukt dertig pagina’s per
minuut. “Er is ook eenma-

chine te koop die honderd pagina’s
in dezelfde tijd afdrukt, maar dan
ben je twee mooie auto’s armer,”
zegt John Bivens, die de machine
aanhetwarmdraaien is.
En dan begint het echte spannen-

de werk: het binden van het boek.
De machine brengt lijm aan op de
rug van het boek en duwt deze ste-
vig aan. Dit is allemaal goed te vol-
gen, want de machine heeft een
doorzichtig omhulsel. Na ongeveer
vijfminuten vliegt er eenpaperback
uit demachine. Het geeft een Sjakie
en de chocoladefabriekgevoel.
De eerste boeken komen er al uit-

gerold: een Japans boek dat van
achter naar voren gelezen moet
worden en een Engels boek over de
uitgeverswereld, van Jason Epstein.
Epstein is directeur vanhetAmeri-

kaanse On Demand Books, het be-

drijf dat nu zo’n 35 machines in de
wereld heeft staan. De 82-jarige
Amerikaanwerkte jaren in de uitge-
verswereld en ziet deze uitvinding
als dé oplossing voor deze wereld,
die volgens hem aan schaalvergro-
ting tenondergaat. “Wemoetenons
cultureel erfgoed in boeken bewa-
ren en dat kan opdezemanier.”
In eerste instantie dachten Ep-

stein en de zijnen dat de boekma-
chine vooral gebruikt zou worden
voor het afdrukken van gedateerde
boeken die niet meer te vinden zijn.
Maar het blijkt dat de helft van de
markt bestaat uit amateurschrijvers
die hunboek afgedruktwillen zien.
De kwaliteit van afgedrukte boe-

ken is dezelfde als die vandebeken-
de paperbacks en ieder formaat

kleiner danA4kangedruktworden.
Op de website van het ABC is te

vinden hoe het manuscript aange-
leverd moet worden. Daarna hoeft
de schrijver alleen nog af te reke-
nen: minimaal 12,50 voor een boek
van 200 pagina’s; daarboven rekent
de winkel een prijs van zes cent per
pagina.
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Mensendie boos of erg kwaad
zijn, krijgenmeer voor elkaar
danmensendie een andere
emotie tonen.Dat blijkt uit on-
derzoek vandeUtrechtse psy-
choloogHenkAarts.

Waar gaat uw onderzoek over?
“Weproberen te begrijpen hoe
emotieswerken. Demeeste emo-
ties, zoals angst, zijn duidelijk.
Maar boosheid is negatief én posi-
tief.”

Vertel.
“Kijk naar een foto van Lance
Armstrong als hij net de Tour de
France gaatwinnen. Armstrong
kijkt heel boos als hij viermeter
voor de eindstreep is, terwijl hij
toch vrolijkmoet zijn.”

En daaruit concludeert u?
“Als je kwaadheid laat zien, ga je
harderwerken. Je krijgt sneller
iets voor elkaar.”

Dus aanwerkgevers de taak vooral
heel boos op hunwerknemers te
worden?
“Het kanhelpen.Maar danmoe-
ten dewerknemers nietweten dat
je omdie reden boos bent, anders
helpt hetweer niet. Kort en krach-
tig kwaad zijn blijkt het effectief-
ste te zijn.”

Hoe doe je dat?
“Wenkbrauwen fronsen enmond
tuiten. Somsmogende tanden
zichtbaar zijn.”

Succes gegarandeerd?
“Wellicht.”

Bent uwel eens boos?
“Als ik iets niet voor elkaar krijg.
Hetmotiveert soms.”

Gebeurt het vaak?
“Dat niet. Ook zie ik het aanmijn
kinderen: als zemet duplo spelen
en kwaadworden omdatwat ze
willen niet lukt, gaan ze langer
doormet bouwen.”

Doen uw kinderen eerder wat u
zegt als u boos bent?
“Ze schrikken in de eerste instan-
tie,maar het is beter dan ze bang
temaken.”

Wat adviseert umensen dieweinig
expressie in hun gezicht hebben?
“Slamet de vuist op tafel en zeg:
‘Potverdorie!’ Maak geluid.”

Interessant.
“Maar jemoet vooral vriendelijk
zijn.”

JORIS VAN EGMOND

Het lukt
beter als je
boos bent

‘Wenkbrauwen
fronsen,mond tuiten’
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debutant

Binnen vijfminuten een paperback: een ‘Sjakie en de chocoladefabriekgevoel’. FOTO JEAN-PIERRE JANS
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DEN HAAG – In Nederland gebo-
renallochtone jongerenslagener
nog niet in hun achterstand ten
opzichte van autochtone leeftijd-
genoten te overbruggen.

De werkloosheid en criminaliteit
onder niet-westerse jongeren tus-
sen de 15 en de 25 jaar is in vergelij-
king nog steeds een stuk hoger,
blijkt uit het Jaarrapport Integratie
2010 van het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS). “Ze zijn een stap
verder dan hun ouders,” aldus on-
derzoeker Jan Latten, “maar deze
generatie lukt het niet om het gat te
dichten.”
Volgens Latten groeit de zoge-

noemde tweede generatie – in Ne-
derland geboren en getogen kinde-
ren van niet-westerse afkomst –
jaarlijks met zo’n 25.000 mensen.
Van deMarokkanen inNederland is
demeerderheid hier geboren, bij de
Turken isdatbijna zo.De tweedege-
neratie is nog jong en woont over-
wegend in de vier grote steden.
”Vande jongerenvandezegenera-

tiewordt verwacht dat ze grote stap-
pen zullen zetten, maar we zijn er
nogniet,” aldusLatten. “Dehuidige
pubers zullen het niet voor elkaar
krijgen, ook niet als ze twintig of
dertig zijn. Het moet door de jong-
sten gebeuren. Of misschien wel de
derde generatie, de kinderen van
wie allebei de ouders in Nederland
geboren zijn.”
Hoewel het onderwijsniveau is ge-

stegen, blijft de afstandmet autoch-
tone jongeren groot. “In circa de
helft vandeTurkse enMarokkaanse
gezinnen wordt geen Nederlands
gesproken en dat zet kinderen op
een achterstand. Initiatieven om de

taalachterstand bij peuters en kleu-
ters tegen te gaan zijn uiterst be-
langrijk voor het integratieproces.”
De allochtone jongeren zijn

kwetsbaarder voor de economische
neergang. “Ze hebben weliswaar
vakerwerk,maar tocheenstukmin-
der vaak dan autochtone jongeren.
Het zijn bovendien vaak banen in
het uitzendwezen, waardoor ze als
gevolg van de crisis al eerder werk-
loos zijn geraakt.”
Jongeren van de tweede generatie

beschouwen zichwel veel vaker Ne-
derlander dan hun ouders. Latten:
“Dat zegt iets over de mate waarin
menmee wil doen in deze samenle-
ving.”
Volgens Sadik Harchaoui van in-

stituut Forum voor multiculturele
vraagstukken verklaart de achter-
stand ook de hoge criminaliteit on-
der met name Marokkanen van de
tweede generatie. “Dat zien we in
heel Europa. Het gaat vooral om
vermogenscriminaliteit. Dat hoort
bij de statusmaatschappij. Zewillen
meedoen, zonder dat ze de midde-
len hebben. Dat is de integratiepa-
radox.”
Harchaoui vindt dat de jongeren

van de tweede generatie een feno-
menale sprint hebben getrokken
ten opzichte van de eerste genera-
tie. Daar kan Nederland trots op
zijn, aldus Harchaoui, ook al is de I
van integratie door de regering-Rut-
te ‘afgeschaft’. “Deze groep emanci-
peert tegen de verdrukking in.”

Allochtonen
zijn er nog niet
Derde generatie gaat kloof wellicht pas dichten

‘De tweede generatie
emancipeert tegen de
verdrukking in’

Het Centraal Bureau voor de Statistiek
presenteerde gisteren zijn Jaarrap-
port Integratie. Enkele resultaten:
Begin 2010woonden er 1,9miljoen

niet-westerse allochtonen in Neder-
land, ongeveer 11 procent van de tota-
le bevolking. Circa 43 procent van hen
behoort tot de tweede generatie.
Van de niet-westerse allochtone

scholieren in de derde van demiddel-
bare school deed in schooljaar 2003-
2004 28 procent havo/vwo. In 2009-
2010was dat 32 procent. Onder au-
tochtonenwas dat bijna 50 procent.
Door de crisis is het verschil in

werkloosheid tussen allochtone jon-
geren en hun autochtone leeftijdsge-

noten vergroot (20 tegen 9 procent).
Ongeveer 65 procent van de tweede

generatie niet-westerse allochtonen
voelt zich Nederlander. Onder de eer-
ste generatie is dit zo’n 30 procent.
Kinderen van niet-westerse af-

komst die thuis Nederlands spreken,
doen het beter op school.
Vieropde tienmensenvanniet-

westerseafkomstwoont indeviergro-
te steden.EenkwartvandeTurken,
MarokkanenenSurinamerswoont in
eenbuurtmetmeerdandehelftniet-
westerseallochtonen.
InAmsterdamismeerdandehelft

vandekinderenonderde15 jaarvan
niet-westerseafkomst.

11procentbevolking is niet-westerseallochtoon


