
De schnitzel, de truckersbal en de
vlaflip als toetje zijn volgens Gunzel
de populairste gerechten.
Van Schalkwijk kwam in het verle-

denookbijGewoonRenéen is blij dat

hij nu terechtkan bij Bij Marjan. “Dit
is echt mijn plekkie. Ik ken de bar-
vrouw al jaren en voel me thuis. Meer
dan in die kolossale tenten langs de
snelweg.”

Als Van Schalkwijk over zijn vak be-
gint, rechthij zijn rug.Metopgeheven
kin en trots krullende onderlip: “Je
hebt échte chauffeurs, die houden
van hun auto, en je hebt wagen-
bestuurders. Ik ben een échte.” Hij
toont zijn gouden ketting met daar-
aan een hanger van een truck: “Zo
diep zit het.”
Een beetje stroef laveren Prop enDe

Boer intussen door hun eigen café.
Hier en daar schuiven ze een stoel
aan en geven ze een gereserveerd
knikje, nog wat beduusd van al die
nieuwe, robuuste bezoekers.
“Misschien moet we ook een Tele-

graaf op de stamtafel leggen,” sug-
gereert Prop. Vooralsnog ligt daar
alleenHet Parool.
Theo Kuyt, bestuurder van een

mobiele graafmachine, is tevreden
met het nieuwe etablissement. “Het
ziet er hier knap uit. Ik vind het be-
langrijk dat het eten vers is. Bijna alle
chauffeurs zijn te dik. We zitten en
snacken veel hè.”
Zelf heeft hij net een sateetje met

friet op. “Eén ding uit het vet en één
van de plaat. Zo ben ik bewust bezig
metwat ik eet.”
Kuyt komt oorspronkelijk uit Drie-

mond, maar verhuisde naar Klazie-

naveen. “Ik ben een man van het bo-
ven water zitten,” zegt hij en neemt
een slok cola.
“We zitten hier in Amsterdam na-

tuurlijk onder de zeespiegel en nie-
mand kan vertellen hoe lang het
duurt voordat het water er is. Dus ik
heb het hogerop gezocht. Niet omdat
ik bang ben, maar omdat ik aan de
toekomst denk.”
Met de sussende deernis van een

vrouw die weet wat het is om als
chauffeur alle dagen achter het stuur
van een een tientonner te zitten, rukt
Gunzel een leeg bord met satésaus-
resten van tafel. “Was het lekker?
Goed zo, jongen.”
Ze lacht. “Weet je wat het is: het is

hier niet zo hoogdrempelig. Als ze
hier op hun sokkenwillen rondlopen
is het ook best.”
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nog een vlaflip toe

vorige oorlog uit
van zijn rivalen. “Nou, zo vriendelijk
is hij nietmeer.” Een andere collega
ziet in Roemer vooral een slachtoffer
‘van het tweede scherm’: dewebsites
waar kijkers direct konden reageren
opde prestaties in de debatten. Roe-
mer verloor, Samsomwon.Maar uit-

eindelijkwas het nietmeer dan een
momentopname.
Roemers relatiemet demedia is

sindsdienwel bekoeld. Hij was één
van de toegankelijkste politici van
Nederland en één van deweinige die
nooit een persvoorlichter alswaak-

hond bij zijn interviews had. Nu
vraagt Roemer zich afwat hemdie
houding heeft opgeleverd. Toenhet
erop aankwam,wilden journalisten
in de campagne alleenmaarweten
waaromhij in de peilingen kelderde,
uiteindelijk van 37 naar 15 zetels.
De SP is nog steeds niet hersteld

van die electorale implosie. Roemer
twijfelt soms zelf of hij geen perma-
nente schade heeft opgelopen in de
campagne. Er is een beeld neergezet
van een politicus diewerd over-
vraagd. Hetmoet nog blijken of dat
niet blijft hangen bij de kiezers.
Intern is er nogwel genoeg vertrou-

wen in Roemer. En de volgende ver-
kiezing is verweg, al zegt dat in deze
instabiele tijden niet veel. Voor iede-
re generaal in deNederlandse poli-
tiek geldt: de volgende oorlog komt
meestal sneller dan verwacht.

‘Vers eten is belangrijk;
chauffeurs zijn te dik.We
zitten en snacken veel’

Claim tegen
RTL-show
Van een verslaggever

BEEK – De voormalige vriend van
de in 2009 om het leven gekomen
ElineMeltersuitUrmondheeft gis-
teren RTL aansprakelijk gesteld
omdat hij valselijk zou zijn be-
schuldigdvanmoord inhet tv-pro-
grammaHet zesde zintuig.

Deman heeft ook aangifte gedaan te-
gen de familie van Melters wegens
smaad en laster, liet het Openbaar
Ministerie in Maastricht gisteren we-
ten.Deaangifte volgdenadatdevoor-
malige vriend op Facebook als moor-
denaar werd afgeschilderd. Hierbij
werd verwezen naar het RTL-pro-
grammadat donderdag te zienwas.
Volgens politie en justitie heeft de

vrouw zelfmoord gepleegd, deman is
geen verdachte. Hij had deze week
geprobeerd de uitzending via een
kort geding te voorkomen. (ANP)

20 jaar geëist
in megazaak
tegen Zegerius
PAUL VUGTS

AMSTERDAM– Justitie eist twintig
jaar celstraf tegen de Amsterdam-
se beroepscrimineel Rob Zegerius
(54) voor een lange reeks (ge-
welds)misdrijven. Ze wil celstraf-
fen tot tien jaar voor zijn belang-
rijkste medeverdachten. Eén van
de mannen tegen wie tien jaar is
geëist, is de ex-advocaat EdwinT.

De grote strafzaak onder codenaam
Yellowstone tegen twaalf verdachten
is opgebouwd rond de biecht van
kroongetuige Richard T. (58), die me-
dio 2011 een deal sloot met justitie.
Hij vertelde in opdracht van Rob Ze-
gerius in juni 2010deaanslagmet een
handgranaat te hebben gepleegd op
een kantoorvilla aan de Amsterdam-
se Churchilllaan, en ook een poging
te hebben gedaan een Iraniër dood te
schieten in Gouda – waarbij zijn wa-
pen volgens justitie ‘als door een
wonder’ weigerde. In genoemde kan-
toorvilla hield onder anderen advo-
caat Edwin T. kantoor.
Beideaanslagenpasten ineensinis-

ter complot dat volgde uit een door
Rob Zegerius verzonnen goudhandel
ter waarde van miljarden euro’s. In
het dossier komt verder een onge-
kend bont palet aan misdrijven aan
de orde, waaronder brandstichtin-
gen, oplichtingen en het bezit van al-
lerhandewapens.
Het strafdossier begint in 2004,

waarin de kroongetuige voor het
eerst brand zegt te hebben gesticht in
opdracht van hoofdverdachte Zegeri-
us. Een Zaanse loods ging in vlam-
menop,waardepartner vanZegerius
allerhande handelswaar had opge-
slagen, die vervolgens bij de verzeke-
ringwerden geclaimd,met succes.
In de jaren daarna gaf Zegerius vol-

gens aanklagers Koos Plooij en Joris
Beliën en hun kroongetuige aanhou-

dend opdrachten voor, onder meer,
brandstichtingen, een inbraak en
een in scène gezet verkeersongeluk,
waarna steeds grote bedragen wer-
den gevorderd bij verzekeraars, die
veelal uitbetaalden.
De zwaarste misdrijven, een oplich-

tingvoor vele tonnenenbeideaansla-
gen, volgden in 2010 op een bizarre
‘luchtfietserij’waarinZegerius een tot
dan onbesmette zakenman en advo-
caat Edwin T. wist mee te zuigen. Hij
verzon Israëlische afnemers aan wie
de zakenlieden ruim tweeduizend (!)
kilo goud zouden kunnen verkopen.
De ‘vrome joden’ zouden beschikken
over ‘eenhangarvolgeld’ enuiteinde-
lijk ongeveer driemiljard aan contan-
ten kunnen betalen. In hun ‘volledig
verblindende geldhonger’ geloofden
de zakenman en de advocaat Zegeri-
us, zo blijkt uit het dossier.
Omdat die afnemers uiteraard niet

bestonden, zou Zegerius de granaat-
aanslag op de kantoorvilla hebben
bedacht, waarin advocaat T. kantoor
hield.Daarnabeweerdehij datdevro-

me joden zichomdie redenals kopers
terugtrokken: dergelijk geweld tegen
hunverkopersmaakte ze kopschuw.
Zegerius en een handlanger maak-

ten vervolgens heimelijk geluidsop-
namen van een besprekingwaarin zij
met de zakenman en de advocaat be-
spraken hoe ze hun Iraanse compag-
non uit de weg zouden laten ruimen
door hemweg te lokken en te vergifti-
gen; vanaf een motor te laten dood-
schieten of met een langeafstands-
wapen zouden laten liquideren. Uit-
eindelijk belde de latere kroongetui-
ge aan bij de woning van de Iraniër,
zei hem ‘a message from mister T.’ te
hebben (hij noemde de naam van de
advocaat) en probeerde het beoogde
slachtoffer in zijn borst te schieten –
waarna zijn wapen weigerde, hoewel
het tijdens later technisch onderzoek
welwerkte.
De aanklagers zeiden te hebben

overwogen de maximumstraf van 26
jaar en acht maanden tegen hoofd-
verdachte Zegerius te eisen, omdat
hij ‘onverbeterlijk gevaarlijk’ is en al
22 jaar celstraf uitzat, maar vorderen
twintig jaar omhet verschilmet de ei-
sen tegen de andere verdachten niet
te groot temaken.
Maandag beginnen de pleidooien

van de advocaten; de uitspraak is
voorzien op 26 april.

Celstraf voor Ratelband

De gevallen positiviteitsgoeroe Emile
Ratelband (64)moet van de aanklagers
een jaar celstraf krijgen, waarvan de helft
voorwaardelijk, voor het geven van de
(mislukte) opdracht zijnwoning in het
Gelderse Huissen te laten afbranden.
Tegen journalist Koen Scharrenberg
(Panorama) vordert het OpenbaarMinis-
terie achttienmaanden
cel, waarvan zesmaan-
den voorwaardelijk, voor
hetmedeplegen van die
poging tot brandstich-
ting, oplichting en
valsheid in ge-
schrifte.

‘Onverbeterlijk
gevaarlijk’ noemen de
aanklagers hem

Er is een beeld neergezet
van een politicus
diewerd overvraagd


