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Truckerscafé Bij Marjan is de nieuwe stek voor vrachtwagenchauffeurs in Westpoort
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Saté of schnitzel, friet en

Spieken met
smartphone
op examen
Een 53-jarige man uit Bilthoven
is gesnapt tijdens het spieken
met een smartphone op een
theorie-examen voor het rijbewijs. Coen Sleddering van
het CBR legt uit dat spiekers
steeds vindingrijker worden.
Tijdens het examen kwamen er
piepjes uit de kraag van de man?
“Dat meldde een krant, maar het
zat net even anders. De man droeg
een smartphone bij zich en had
via een headset contact over de
vragen die hij niet snapte.”
Dus geen piepjes?
“Het enige dat ging piepen was
onze apparatuur. We hebben onze
examenruimtes voorzien van apparatuur die signaleert of er openstaande telefoonlijnen zijn.”
Het is dus niet zo dat in de hele
ruimte het telefoonverkeer wordt
gestoord?
“Nee hoor, gaat niet zoals bij de
kardinalen die in de Sixtijnse
kapel een nieuwe paus kiezen.
Dat mogen wij niet.”

‘We zagen dat er een
open lijn moest zijn’
De man is gewaarschuwd?
“Veel meer dan dat! Toen we de
vastgeplakte telefoon ontdekten,
hebben we de politie gebeld. Hij
zei kennelijk nog dat hij zijn telefoon altijd zo droeg, maar het is
bij ons standaardbeleid dat je dan
mee moet naar het bureau.”
Zo streng?
“Zeker, er is simpelweg sprake
van fraude. Laatst kreeg een betrapte spieker nog een taakstraf
opgelegd van zestig uur.”
Komt dit vaker voor?
“We houden geen cijfers bij,
maar het is duidelijk dat met de
technologie ook het aantal mogelijkheden om te frauderen toeneemt. Het is aan ons om spiekers
steeds een stapje voor te blijven.”
Wat doet u om dergelijke fraude te
voorkomen?
“Wij zijn transparant, maar hier
doen we nu eens geen uitspraak
over. We willen fraudeurs niet wijzer maken dan ze zijn. Maar onze
mensen zijn getraind, ze letten op
gedrag en van tevoren controleren
ze goed of mensen echt zijn wie ze
zeggen dat ze zijn.”
Want dat is niet altijd het geval bij
examens?
“We hebben regelmatig te maken
met lookalikes. Aangezien een
rijbewijs een identificatiebewijs
is, moeten we streng zijn.”
MARC KRUYSWIJK

Vorig jaar brandde in
Westpoort Gewoon René af.
Maar nu is er truckerscafé
Bij Marjan. De jongens
kunnen weer aanschuiven
voor schnitzel en vlaflip.
tekst MARLOES DE MOOR
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e chauffeurs in Marjans
truckerscafé aan de Australiëhavenweg zitten er een
beetje onwennig bij, als de
eerste gasten van een feestje dat nog
moet beginnen. Trommelend op het
gloednieuwe houten tafelblad, aarzelend tastend naar die ene strak opgevouwen avondkrant. Het skai van
de barkrukken moet zich nog voegen
naar hun achterwerk.
Eigenaren Erwin Prop (54) en Marjan de Boer (55) kochten de zaak van
René Bastiani, die er eerder truckerscafé Gewoon René runde. Toen de
horecagelegenheid in mei vorig jaar
afbrandde, besloot Bastiani ermee te
stoppen en een nieuwe eigenaar te
zoeken. Voor Prop en De Boer kwam

‘We runden samen het
Harley Davidsonclubhuis,
dus we hebben ervaring’
zijn aanbod als geroepen. “We werkten allebei bij de Wereldomroep.
Toen we in november werden ontslagen, zochten we een nieuwe uitdaging.”
Het tweetal kwam al regelmatig bij
Gewoon René over de vloer en droomde ervan de zaak ooit over te nemen.
“We runden samen het clubhuis van
onze Harley Davidsonmotorclub en
hebben dus wel enige horeca-ervaring,” zegt Prop. Het stel heeft de
zaak herbouwd en voorzien van een
doucheruimte. “Op de kaart hebben
we nu ook gekookte aardappelen,
omdat we hoorden dat veel chauffeurs daar behoefte aan hebben.”
Medewerkster Ineke Gunzel (53),
die eerder bij Gewoon René werkte,
ging met Prop en De Boer mee. “Ik
ken al die jongens en zij kennen mij.

Bij Marjan zijn truckchauffeurs onder elkaar: ‘Ik voel me hier thuis. Meer dan in die kolossale tenten langs de snelweg.’
Dus ik probeer de ouwe klanten hier
weer naartoe te lokken.”
Goedkeurend slaat ze chauffeur
Stefan van Schalkwijk gade. Met vastberaden kaken vermaalt hij zijn

schnitzel. Vandaag heeft hij een paar
lucratieve ritten gemaakt en daar
mag een goede maaltijd tegenover
staan. Gunzel begrijpt dat. “Die jongens moeten goed eten. De hoeveel-

heden zijn speciaal op chauffeurs
afgestemd.” Ze gebaart naar een
schnitzel ter grootte van een kinderpannenkoek: “Die krijgen wij niet op.
Maar zij wel.”

analyse kiezers hollen weg bij regeringspartij PvdA, maar rode rivaal krabbelt niet overeind

SP-generaal Emile Roemer vecht de
Vreemd genoeg profiteert
oppositiepartij SP nauwelijks
van het verval bij de grote
rivaal, regeringspartij PvdA.
Komt de magie van Emile
Roemer nog terug?
FRANK HENDRICKX

S

oms kan Emile Roemer zijn
oren niet geloven. Dan rijdt
hij in zijn auto naar Den Haag
en hoort hij CPB-baas Coen
Teulings op de radio opeens bekennen dat zijn instituut de negatieve
economische impact van het bezuinigingsbeleid heeft ‘onderschat’.
Mooi op tijd, denkt Roemer dan. Hijzelf roept dat al jaren.

De mond van de SP-voorman valt wel
vaker open. Bijvoorbeeld als hij ziet
dat de VVD de norm van maximaal 3
procent begrotingstekort in 2013 gewoon loslaat. Toen hij dat zelf in de
verkiezingscampagne bepleitte,
werd hij afgemaakt. Supercommissaris Olli Rehn knijpt gewoon een oogje
dicht. “Dat heb ik toch altijd gezegd,” zegt Roemer nu tegen iedereen die het maar horen wil: “We krijgen nooit een boete!”
Nog zoiets: iedereen weet zo mooi
te vertellen dat het kabinet een kardinale inschattingsfout heeft gemaakt
door te weinig rekening te houden
met de Eerste Kamer. Roemer was tijdens de kabinetsformatie samen met
GroenLinks en de Partij voor de Dieren de enige die daar in het eerste gesprek met verkenner Henk Kamp op
heeft gewezen: er moet een meerder-

heid zijn in de Eerste Kamer. De
meeste politieke kopstukken en betweterige stukjesschrijvers (onder wie
deze) beweerden toen juist in koor
dat VVD en PvdA het samen moesten
doen. Roemer: “Daar hoor je nu niemand meer over!”

‘Zijn grote kracht was
toch altijd zijn
vriendelijke uitstraling’
De verontwaardiging van de SP-leider is begrijpelijk, maar tegelijk lijkt
hij soms op een generaal die de vorige oorlog wil vechten. In de verkiezingscampagne is Roemers competentie voortdurend in twijfel getrokken. Mark Rutte las hem in de debat-

ten hooghartig de les over wat er allemaal komt kijken bij een premierschap. PvdA-voorzitter Hans Spekman waarschuwde voor ‘een experiment’ met de ex-wethouder uit Boxmeer: “Ik vind hem een risico.”
Nu PvdA en VVD zelf een wankel
kabinet in elkaar hebben getimmerd,
lijkt Roemer alsnog genoegdoening
te krijgen. Alleen heeft de kiezer daar
geen boodschap aan.
De steun voor het kabinet-Rutte II
lijkt met de week af te nemen. Bij de
grote rivaal, regeringspartij PvdA,
hollen de kiezers weg, maar oppositiepartij SP weet er niet van te profiteren.
Komt de magie van Roemer nog terug? Sommige collega’s vinden dat
hij een bittere indruk maakt. “Zijn
grote kracht was toch altijd zijn
vriendelijke uitstraling,” aldus één

