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SPORT WEER
Morgen is er opnieuw veel bewolking 
en lopen de temperaturen bij een 
zwakke wind op tot een graad of 11. 
Het blijft wel droog. De komende dagen 
blijft de bewolking overheersen.

Weercijfer: 6.

LEEUWARDER COURANT

Wilt u niets missen van alles wat er in uw directe omgeving en in de wereld 
gebeurt? Neem dan nu een abonnement op de Leeuwarder Courant. U ontvangt de 
krant de eerste twee weken gratis!

Ja, ik neem een abonnement op de Leeuwarder Courant en krijg de krant dus twee
weken gratis.

 betaling via automatische afschrijving (€ 64,10 per kwartaal)
 via acceptgiro (€ 65,65 per kwartaal)

naam ____________________________________________________________________   m / v

adres _________________________________________________________________________

postcode/plaats ________________________________________________________________

telefoon _______________________________________________ (i.v.m. controle op bezorging)

e-mail _________________________________________________________

ingangsdatum ____________________________________________

bank-/gironummer _____________________________________________

handtekening _________________________________  (bij autom. betaling)

Verstuur de bon in een envelop zonder postzegel naar de Leeuwarder Courant,  
Antwoordnummer 123, 8900 VC Leeuwarden. 
Aanbieding niet geldig binnen 3 maanden na beëindiging abonnement op hetzelfde adres. 
Extra verzendkosten voor postabonnees buiten ons verspreidingsgebied.

De Leeuwarder Courant 2 weken gratis!

(Advertentie)

V anavond wordt in Amster-
dam de Globaliseringsle-

zing gehouden door een oud-di-
plomaat uit Singapore. Deze
Kishore Mahbubani heeft een
spraakmakend boek geschre-
ven, The New Asian Hemisphe-
re (in het Nederlands: de Eeuw
van Azië). Zondag werd hij in
het programma Buitenhof geïn-
terviewd door Clairie Polak.

In dat boeiende vraaggesprek
toonde Mahbubani zich voor-
stander van Barack Obama als
de nieuwe president van de Ver-
enigde Staten. Voornaamste re-
den is dat in een groot deel van
de wereld het anti-Amerikanis-
me snel en drastisch zal afne-
men. In Afrika, omdat Obama de
eerste zwarte president zou zijn
en in de islamitische landen,
omdat zijn tweede voornaam
Husein luidt. 

Mahbubani heeft de capaci-
teit om op charmante wijze de
meest vreselijke dingen te zeg-
gen. Centrale stelling in zijn
nieuwe boek is dat de tijd van
het Westen voorbij is. Het bete-
kent niet dat Amerika en Europa
nu ineens van de Eerste naar de
Derde Wereld zullen degrade-
ren. Maar als ze niet uitkijken
worden ze wel gestraft voor ,,de
arrogantie waarmee ze rampen
over zichzelf afroepen die hele-
maal niet nodig zijn”.

Mahbubani is niet anti-wes-
ters. Sterker, hij pleit voor een
hernieuwde leiderschapsrol
van Amerika in de wereld. Maar
het Westen zou veel minder pro-
tectionistisch moeten zijn en
zich meer bereid moeten tonen
de welvaart te delen met de rest
van de wereld. Vooral Europa
,,is naar binnen gekeerd”. Hét
voorbeeld is China dat zijn bu-
ren, tot in de wijde omtrek, laat
meeprofiteren van de spectacu-
laire economische groei. 

Stabiliteit is een voorwaarde
voor economische groei en her-
vormingen. Ook islamitische
landen willen stabiliteit. Ze wil-
len wel degelijk moderniseren,
maar niet op het Westen gaan lij-
ken. In Europa, dat grenst aan
de islamitische wereld, zou
daarvoor veel meer begrip
moeten bestaan. Maar ook in
Amerika, dat in de Palestijnse
kwestie hardnekkig achter Isra-
el blijft staan, terwijl er een sim-
pele twee-staten-oplossing
voorhanden is. Pragmatisme
moet zegevieren over ideologie. 

Mahbubani’s analyse van de
nieuwe verhoudingen in de we-
reld zou verplichte literatuur
moeten zijn voor de politieke
besluitvormers in het Westen.
De Reagan-revolutie heeft ge-
faald. Amerika kan zich een op-
lossing van de kredietcrisis al-
leen veroorloven omdat China
bereid is een deel van zijn gigan-
tische reserves in Amerikaanse
staatsobligaties te steken. Het
is vast niet het enige signaal dat
Mahbubani er met zijn voor-
spelling van de opkomst van
Azië niet ver naast zit. J. 

De eeuw
van Azië

HEERENVEEN – Paulo Henrique scoorde zaterdagavond voor SC Hee-
renveen twee keer tegen AZ (3-3) en werd daardoor man van de
wedstrijd. Dat weerhoudt de directie van de club er niet van om
hem een boete op te leggen. De negentienjarige Braziliaan wordt
bestraft omdat hij de nacht voor de wedstrijd tegen Feyenoord van
vorige week in het Heerenveense uitgaansleven is gesignaleerd.
Dat was de reden dat hij voor de wedstrijd van woensdag tegen
Vitesse uit de selectie werd gezet. Henrique’s landgenoot Pedro Be-
da wordt bestraft vanwege hetzelfde vergrijp. � SPORTBIJLAGE

Paulo Henrique beboet
na een nachtje stappen 

Paulo Henrique viert de gelijkmaker, in de 91ste minuut, tegen AZ. 
Foto FPh/Luc Bosma

Gurbe: Sa’n jonge wol altyd skoare.

CHICAGO – Het is niet gemakkelijk om De-
mocraat te zijn in Amerika. Zeven van de
laatste tien presidentsverkiezingen wer-
den verloren. Kan het nu weer misgaan?

Mitchell Bard vreest van wel. „Vergeef
me”, schrijft de filmmaker en publicist
op de website Huffington Post. „Ik ben
een 41-jarige Democraat. Ik heb te veel
gezien om ooit nog zelfverzekerd te zijn.” 

Er lijkt geen enkele reden voor die twij-
fel. Barack Obama staat in de meeste pei-
lingen ver voor, gemiddeld zo’n 6,9 pro-

cent. Nog belangrijker: alles wijst erop
dat grote Republikeinse staten als Flori-
da, Ohio en Michigan nu op Obama gaan
stemmen. Een monsterzege lijkt in de
maak. 

En toch bekruipt veel Democraten het
angstige gevoel dat het weer fout zal
gaan, zoals bijna altijd. The New York Ti-
mes vroeg dit weekend aan een psycho-
therapeute in het progressieve Manhat-
tan of haar patiënten veel praten over de
vrees dat Obama gaat verliezen.

„Och, slechts zo’n 90 procent heeft het
daar over”, merkte ze droogjes op. In het
artikel komt vervolgens een handvol ge-
tergde Democraten aan het woord die er
van overtuigd zijn dat morgen de onder-
gang wacht. „Te veel goed nieuws kan
niet waar zijn”, zo vat Richard Schrader
uit Massachusetts de stemming samen. 

De pijnlijke nederlagen uit het verle-
den hebben Democraten ervan over-
tuigd dat Republikeinen het spel gewoon
beter spelen. Het ultieme voorbeeld was
het jaar 2000, toen de Republikeinen als
winnaar tevoorschijn kwamen uit de ju-
ridische strijd over een hertelling in Flo-
rida.

Vier jaar geleden slaagden de Republi-
keinen erin om Vietnamheld John Kerry
af te schilderen als een softie. Democra-
ten keken vol ongeloof toe hoe weer een
verkiezing verloren ging. 

Een nieuwe stunt van de Republikei-
nen lijkt nu uiterst onwaarschijnlijk. Er
zijn ongeveer vijftien staten waar de
twee kandidaten nog dicht bij elkaar lig-
gen.

Obama hoeft er maar één of twee te
winnen en hij is de nieuwe president.

John McCain moet ze nagenoeg allemaal
winnen om de magische grens van 270
kiesmannen te halen. 

De peilingen blijven desondanks een
permanente bron van nervositeit. Klop-
pen ze wel? In het ene onderzoek ligt
Obama 13 procent voor, in de andere is
de marge ‘slechts’ 5 procent.

Republikeinen gooien olie op het vuur
door te suggereren dat de peilingen mis-
leidend zijn. Hun ‘interne onderzoeken’
zouden aangeven dat de verschillen veel
kleiner zijn.

Een andere bron van onzekerheid bij
progressieve Amerikanen blijft Obama’s
‘unieke kandidatuur’. Nooit eerder was
een zwarte kandidaat in deze positie. De
bange vraag is of mensen die zeggen
voor hem te stemmen dat ook daadwer-
kelijk doen. � PAGINA 4 en 5

Nerveuze Democraten vrezen weer het ergste
Barack Obama heeft een riante
voorsprong in de peilingen. Toch
gieren bij veel Democraten de
zenuwen door de keel. Worden
ze weer teleurgesteld?
Van onze correspondent Frank Hendrickx 

LEEUWARDEN - Op een natte en winderige Huizumer begraafplaats hebben zaterdagavond tientallen mensen deelgenomen aan de eerste Friese editie van Allerzielen
Alom, een niet-kerkelijk initiatief waarbij de doden worden herdacht. Meer hierover op de nieuwe pagina Geestelijk Leven, pagina 15. Foto LC/Niels Westra

Viering Allerzielen Alom op Huizumer begraafplaats

(Advertentie)

LEEUWARDEN – Duizenden Nederlanders kunnen straks geen woon-
begeleiding meer krijgen door bezuinigingen van het rijk. Alleen al
in Friesland komen daardoor mogelijk vierhonderd mensen extra
met psychische problemen of verslavingsproblemen op straat te
staan, vreest directeur Kees van Anken van Zienn. Hij verwacht dat
de stichting die daklozen opvangt 30 tot 40 procent minder geld
krijgt als de plannen doorgaan. ,,Het gaat om mensen die niet de
regie over hun eigen leven kunnen voeren. Zij zullen straks makke-
lijker afglijden, omdat we niets meer aan preventie kunnen doen”,
zegt Van Anken. De landelijke Federatie Opvang heeft staatssecre-
taris Jet Bussemaker van welzijn een brandbrief gestuurd om de
bezuinigingen te keren.

‘Honderden extra daklozen
Friesland door bezuiniging’ 

LEEUWARDEN - De basispremie
gaat bij zorgverzekeraar De
Friesland volgend jaar omlaag
van €90,75 naar €89,95 per
maand (€1079,40 per jaar).
Maar aanvullende polissen wor-
den duurder. � PAGINA 11

De Friesland
verlaagt premie

LEEUWARDEN - Jongeren moeten
eerst maar eens wat vroeger
naar bed. Dat is de overheersen-
de reactie op de oproep van
neuroloog Jan den Heijer van
het Medisch Centrum Leeuwar-
den (MCL) om middelbare
scholen wat later te laten begin-
nen. Vooral schoolleiders voe-
len er niets voor schooltijden
aan te passen. 

De biologische klok van pu-
bers is van nature ingesteld op
pieken in de middag en avond.
En vooral niet in de ochtend,
stelde Den Heijer zaterdag in de-
ze krant.

Misschien speelt dat biorit-
me best een rol. Maar jongeren
krijgen tegenwoordig veel te
veel ruimte om hieraan toe te
geven, aldus de eerste reacties.
Aanpassing van schooltijden
zou in de samenleving grote ge-
volgen hebben. Het ritme van
de maatschappij is immers in-
gesteld op werken vanaf de och-
tend. Ger Lamberts, docent bio-
logie op OSG Singelland in
Drachten, is faliekant tegen het
opschuiven van lestijden.

,,Dat zou een verkeerd signaal
zijn’’, stelt hij. ,,Met een beetje
discipline kun je best leren om-
gaan met een ander bioritme.
Het scheelt al enorm als leerlin-

gen op tijd naar bed gaan. Nu
merk ik geregeld dat een leer-
ling pas gaat slapen, als hij klaar
is met gamen.’’

Het probleem zit vooral in
verkeerde gewoonten, meent
Lamberts. Ook foute voedings-
patronen spelen een rol. ,,Je
moet op tijd energie tanken,
maar heel wat leerlingen nemen
niet de tijd om te ontbijten. Dan
leven ze pas op, als ze in de pau-
ze bij de supermarkt een vracht
energiedrankjes hebben ge-
haald.’’ 

De docent merkt wel dat zijn
leerlingen in de middag vaak
wat drukker zijn dan ‘s och-
tends. Maar volgens Lamberts
is dat grotendeels te verklaren
door die drankjes en de ,,enor-
me berg prikkels die leerlingen
in de loop van de dag krijgen,
bijvoorbeeld via hun mobiel-
tjes’’.

Directeur Teunis Wagenaar
van OSG Singelland verwacht
ook geen heil van latere school-
tijden. ,,Moeten scholen er voor
zorgen dat leerlingen genoeg
slaap krijgen? Dat lijkt me een
taak van ouders.’’

Zijn collega Joop Vogel van
CSG Liudger in Drachten: ,,La-
ten we nuchter zijn: in het ritme
van de samenleving ligt het ac-
cent al eeuwen op de dag.’’ 

� PAGINA 11

Scholen voelen niets
voor latere lessen
Van onze verslaggever 

HEERENVEEN - Met ogenschijnlijk gemak heeft Sven Kramer zijn domi-
nantie in het schaatsen onderstreept. De 22-jarige Heerenvener ze-
gevierde bij het NK afstanden niet alleen op ‘zijn’ vijf en tien kilome-
ter, maar ook op de 1500 meter. Vooral de overwinning op de
schaatsmijl deed Kramer deugd. Een sublieme slotronde van 27,9
seconden zorgde ervoor dat de wereldkampioen allround nog on-
der de tijd van Tuitert dook: 1.45,81 tegen 1.46,06. Er gaan ook nog
twee Friezinnen naar het openingsweekeinde van de wereldbeker-
strijd in Berlijn. Marrit Leenstra uit Wijckel rijdt de 1500 meter,
Thijsje Oenema uit Joure de 500 meter. � SPORTBIJLAGE

Heuse hattrick op NK voor
alleskunner Sven Kramer

Minister Ella Vogelaar van Wo-
nen en Wijken komt met een
pakket maatregelen. Zij heeft
onder andere in gedachten een
hogere garantiestelling voor le-
ningen door woningcorpora-
ties. Op die manier kunnen de
sociale huisvesters doorgaan
met huizen bouwen. Projectont-
wikkelaars en woningcorpora-
ties moeten toegang krijgen tot
noodkrediet, zo heeft woning-
bouwkoepel Aedes vandaag be-
pleit.

Voorzitter Elco Brinkman van
Bouwend Nederland verwacht
dat de bouwproductie volgend
jaar zakt van tachtigduizend
naar zestigduizend woningen.
Brinkman stelt voor om extra
garantieregelingen in te voeren
en de btw voor bouwactivitei-
ten van 19 naar 6 procent te ver-
lagen.

De Vereniging Eigen Huis be-
pleit verhoging van het maxima-
le garantiebedrag van de Natio-

nale Hypotheek Garantie van
€265.000 naar €350.000. Hier-
mee wordt 80 procent van de
huizenmarkt afgedekt. Ook pleit
de VEH voor verlaging van de
overdrachtsbelasting van 6
naar 3 procent. 

Politiek Den Haag lijkt voor-
alsnog weinig te voelen voor
een halvering, die de schatkist
zo’n €1,5 miljard per jaar zou
kosten. 

Het voorstel van de Rabo-
bank om huiseigenaren te ver-
plichten zich te verzekeren te-
gen dalingen van de huizenprij-
zen, krijgt weinig bijval. Staats-
secretaris Frank Heemskerk
van economische zaken wil niet
spreken over doemscenario’s.
Hij wijst erop dat mensen op dit
moment langer nadenken over
de koop van een huis of eerst
hun oude huis willen verkopen.
De VEH vindt het voorstel van
Rabo ook niet nodig. 

� PAGINA 2

Noodplan
in de maak
voor bouw
LEEUWARDEN/DEN HAAG – Onorthodoxe plannen worden uit de
kast gehaald om de woningmarkt te stimuleren. Uit alle
hoeken klinken zorgen over de gevolgen van de krediet-
crisis op de bouwsector. Plannen variëren van halvering
van de overdrachtsbelasting tot verruiming van de Natio-
nale Hypotheek Garantie.

Lagere verhuistax afgewezen
Van onze economieredactie


