
Vorig jaar brandde in

Westpoort GewoonRené af.

Maar nu is er truckerscafé

BijMarjan. De jongens

kunnenweer aanschuiven

voor schnitzel en vlaflip.
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D
e chauffeurs in Marjans
truckerscafé aan de Austra-
liëhavenweg zitten er een
beetje onwennig bij, als de

eerste gasten van een feestje dat nog
moet beginnen. Trommelend op het
gloednieuwe houten tafelblad, aar-
zelend tastend naar die ene strak op-
gevouwen avondkrant. Het skai van
de barkrukken moet zich nog voegen
naar hun achterwerk.
Eigenaren Erwin Prop (54) en Mar-

jan de Boer (55) kochten de zaak van
René Bastiani, die er eerder truckers-
café 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

zijn aanbod als geroepen. “We werk-
ten allebei bij de Wereldomroep.
Toen we in november werden ont-
slagen, zochten we een nieuwe uit-
daging.”
Het tweetal kwam al regelmatig bij

GewoonRenéoverdevloer endroom-
de ervan de zaak ooit over te nemen.
“We runden samen het clubhuis van
onze Harley Davidsonmotorclub en
hebben dus wel enige horeca-erva-
ring,” 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 chauf-
feurs daar behoefte aanhebben.”
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.

Dus ik probeer de ouwe klanten hier
weer naartoe te lokken.”
Goedkeurend slaat ze chauffeur

StefanvanSchalkwijkgade.Metvast-
beraden 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 jon-
gens moeten goed eten. De hoeveel-

heden zijn speciaal op chauffeurs
afgestemd.” Ze gebaart naar een
schnitzel ter grootte van een kinder-
pannenkoek: “Die krijgenwij niet op.
Maar zij wel.”

Een 53-jarigemanuit Bilthoven
is gesnapt tijdenshet spieken
met een smartphoneop een
theorie-examenvoor het rij-
bewijs. CoenSleddering van
het CBR legt uit dat spiekers
steeds vindingrijkerworden.

Tijdens het examen kwamen er
piepjes uit de kraag van deman?
“Datmeldde een krant,maar het

zat net even anders. Demandroeg
een smartphone bij zich en had
via een headset contact over de
vragen die hij niet snapte.”

Dus geen piepjes?
“Het enige dat ging piepenwas

onze apparatuur.Wehebben onze
examenruimtes voorzien van ap-
paratuur die signaleert of er open-
staande 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 nieuwepaus kiezen.
Datmogenwij niet.”

Deman is gewaarschuwd?
“Veelmeer dandat! Toenwede

vastgeplakte telefoon ontdekten,
hebbenwede politie gebeld. Hij
zei kennelijk nog dat hij zijn tele-
foon altijd zo droeg,maar het is
bij ons standaardbeleid dat je dan
meemoet naar het bureau.”

Zo streng?
“Zeker, er is simpelweg sprake

van fraude. Laatst kreeg een be-
trapte spieker nog een taakstraf
opgelegd van zestig uur.”

Komt dit vaker voor?
“Wehouden geen cijfers bij,

maar het is duidelijk datmet de
technologie ook het aantalmoge-
lijkheden om te frauderen toe-
neemt. Het is aan ons om spiekers
steeds een stapje voor te blijven.”

Wat doet u omdergelijke fraude te
voorkomen?
“Wij zijn transparant,maar hier

doenwenu eens geen uitspraak
over.Wewillen fraudeurs nietwij-
zermaken dan ze zijn.Maar onze
mensen zijn getraind, ze letten op
gedrag en van tevoren controleren
ze goed ofmensen echt zijnwie ze
zeggen dat ze zijn.”

Want dat is niet altijd het geval bij
examens?
“Wehebben regelmatig temaken

met lookalikes. Aangezien een
rijbewijs een identificatiebewijs
is,moetenwe streng zijn.”
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Spiekenmet
smartphone
op examen

‘We zagen dat er een
open lijnmoest zijn’
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BijMarjan zijn truckchauffeurs onder elkaar: ‘Ik voelme hier thuis.Meer dan in die kolossale tenten langs de snelweg.’

Saté of schnitzel, friet en
Truckerscafé BijMarjan is de nieuwe stek voor vrachtwagenchauffeurs inWestpoort

‘We runden samen het
HarleyDavidsonclubhuis,
duswe hebben ervaring’

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

SP-generaal Emile Roemer vecht de
Vreemdgenoeg profiteert

oppositiepartij SP nauwelijks

van het verval bij de grote

rivaal, regeringspartij PvdA.

Komt demagie van Emile

Roemer nog terug?

FRANKHENDRICKX

S
oms kanEmile Roemer zijn
oren niet geloven. Dan rijdt
hij in zijn auto naar DenHaag
enhoort hij CPB-baas Coen

Teulings op de radio opeens beken-
nen dat zijn instituut de negatieve
economische impact van het bezui-
nigingsbeleid heeft ‘onderschat’.
Mooi op tijd, denkt Roemer dan. Hij-
zelf roept dat al jaren.

Demond vande SP-voorman valt wel
vaker open. Bijvoorbeeld als hij ziet
dat deVVDde normvanmaximaal 3
procent begrotingstekort in 2013 ge-
woon loslaat. Toen hij dat zelf in de
verkiezingscampagne bepleitte,
werd hij afgemaakt. Supercommissa-
ris Olli Rehn knijpt gewoon een oogje
dicht. “Dat heb ik toch altijd ge-
zegd,” zegt Roemer nu tegen ieder-
een die hetmaar horenwil: “We krij-
gen nooit een boete!”
Nog zoiets: iedereenweet zomooi

te vertellen dat het kabinet een kardi-
nale inschattingsfout heeft gemaakt
door teweinig rekening te houden
met de Eerste Kamer. Roemerwas tij-
dens de kabinetsformatie samenmet
GroenLinks en de Partij voor deDie-
ren de enige die daar in het eerste ge-
sprekmet verkennerHenkKampop
heeft gewezen: ermoet eenmeerder-

heid zijn in de Eerste Kamer. De
meeste politieke kopstukken en bet-
weterige stukjesschrijvers (onderwie
deze) beweerden toen juist in koor
dat VVD enPvdAhet samenmoesten
doen. Roemer: “Daar hoor je nu nie-
mandmeer over!”

De verontwaardiging van de SP-lei-
der is begrijpelijk,maar tegelijk lijkt
hij soms op een generaal die de vori-
ge oorlogwil vechten. In de verkie-
zingscampagne is Roemers compe-
tentie voortdurend in twijfel getrok-
ken.Mark Rutte las hem in de debat-

ten hooghartig de les overwat er alle-
maal komt kijken bij een premier-
schap. PvdA-voorzitter Hans Spek-
manwaarschuwde voor ‘een experi-
ment’met de ex-wethouder uit Box-
meer: “Ik vind hemeen risico.”
NuPvdA enVVD zelf eenwankel

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

lijktmet deweek af te nemen. Bij de
grote rivaal, regeringspartij PvdA,
hollen de kiezersweg,maar opposi-
tiepartij SPweet er niet van te profi-
teren.
Komt demagie vanRoemer nog te-

rug? Sommige collega’s vinden dat
hij een bittere indrukmaakt. “Zijn
grote krachtwas toch altijd zijn
vriendelijke uitstraling,” aldus één

‘Zijn grote krachtwas
toch altijd zijn
vriendelijke uitstraling’


