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Het bruidspaar Jan van Breda en Thijs Timmermans voor het stadhuis. FOTO AMAURY MILLER

Fraude NZ-lijn ‘tikkende tijdbom’
Van een verslaggever

AMSTERDAM – Vermoedens van
bouwfraude bij de Noord/Zuid-
lijn zijn jarenlang een splijtzwam
geweest binnen de gemeente
Amsterdam.

Prominente functionarissen pleit-
ten tevergeefs voor het inschakelen
van de kartelpolitie, de Nederland-
se Mededingingsautoriteit (NMa).

Dit schrijft Parooljournalist Bas
Soetenhorst in het vandaag ver-
schenen boek Het wonder van de
Noord/Zuidlijn.

In 2004 bood de NMa strafvermin-
dering aan voor aannemers die hun
schaduwboekhouding onthulden.
Het ene na het andere bedrijf erken-
de daarop betrokkenheid bij illega-
le prijsafspraken, die de kosten van
allerlei projecten hadden doen op-
lopen.

Alleen rond de Noord/Zuidlijn
bleef het stil. De daar gesignaleerde
bouwfraude bleef beperkt tot één
geval, dat al in 2002 bij toeval aan
het licht was gekomen.

Het Adviesbureau Noord/Zuidlijn,
bestaande uit commerciële inge-
nieursbureaus die namens de ge-

meente de aannemers aanstuur-
den, vermoedde dat nadien op gro-
tere schaal bouwfraude was ge-
pleegd. Directeur Henk Vlijm pleitte

herhaaldelijk voor een gang naar de
NMa, vanwege twijfels ‘over de inte-
griteit van de aannemers’.

De gemeente beschouwde dat als

een zeer ingrijpende stap, die tot ju-
ridische tegenactie van de aanne-
mers zou leiden en de voortgang
van de aanleg zou bedreigen. Vlijm
kreeg het verwijt oude koeien uit de
sloot te willen halen. “Laat het rus-
ten, Henk, dat is geweest,” maande
een topambtenaar.

Een ingewijde spreekt van ‘een tik-
kende tijdbom, die ontploft zodra
zich een klokkenluider aandient’.
Maar Amsterdam wilde alleen met
eventuele harde bewijzen naar de
NMa, hoewel de gemeente in de par-
lementaire enquête naar bouwfrau-
de juist was bekritiseerd omdat pas

na lang aarzelen de kartelpolitie was
ingelicht over het geval uit 2002.

Volgens ingewijden richtten de
verdenkingen van het Adviesbu-
reau zich op Strukton, belast met de
bouwwerkzaamheden onder het
Centraal Station, en op Max Bögl.
Het Duitse bedrijf bouwt de stations
Vijzelgracht, Rokin en Ceintuur-
baan. Strukton en Max Bögl ontken-
nen elke betrokkenheid bij bouw-
fraude rond de Noord/Zuidlijn.
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Tante
Joyce nu
verdacht
ROB ROMBOUTS

AMSTERDAM – Ze leek een water-
dicht alibi te hebben, maar de 62-
jarige tante Joyce, die in de Preto-
riusstraat in Amsterdam-Oost
daklozen en verslaafden opvangt,
zit nu zelf in de cel wegens moge-
lijke betrokkenheid bij de dood
van haar 54-jarige neef Robbie.

Ook een 51-jarige man zit vast. Deze
man verbleef eveneens in het pand
in de Pretoriusstraat waar Robbie
op zondagmorgen 13 maart rond
acht uur dood werd aangetroffen.

In eerste instantie was tante Joyce
(62) geen verdachte. Ze leek een ali-
bi te hebben. Het was nota bene
Robbie die haar enkele uren voor
zijn dood naar het ziekenhuis had
gebracht met hartklachten.

Tante Joyce bleef die nacht in het
ziekenhuis. Toen ze de volgende
dag thuiskwam, was haar woning
afgezet met linten en liepen man-
nen in witte pakken in en uit. “Ik
ben beroofd van mijn goede naam,”
zei de Hindoestaans-Surinaamse
vrouw.

De politie hoorde haar als getuige.
Ze verklaarde dat haar neef een
voortvluchtige crimineel was.
“Toen ik in het ziekenhuis lag, heeft
hij de huissleutels uit mijn auto ge-
pakt.”

Hij was ‘toevallig haar huis in ge-
kropen’ om zich te verstoppen.
“Maar ja, you can run, but you can’t
hide.” Het voorval was een klap op
haar ziel, zei de aangeslagen tante
Joyce kort na het voorval. “Na 35
jaar goed werk krijg ik dit op mijn
bord.”
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Van een verslaggever

AMSTERDAM – In het Amster-
dam Museum werden vanmor-
gen twee gaystellen in de echt
verbonden door burgemeester
Van der Laan, in het teken van
‘tien jaar roze huwelijk’.

De rode loper ligt uit, de ‘huwelijks-

tafel’ staat klaar. De tafel was spe-
ciaal ontworpen voor het huwelijk
van prins Willem-Alexander en
prinses Máxima, en nu staat hij
weer in de spotlights.

Tien jaar geleden sloot burge-
meester Cohen in Amsterdam de al-
lereerste homohuwelijken. Nu is het
de beurt aan zijn opvolger Van der
Laan .

Het eerste paar, Parool-fotograaf
Jan van Breda en zijn partner Thijs
Timmermans, wandelt rond elf uur
ontspannen binnen. Het logo op
Van Breda’s T-shirt maakt even
geen indruk, de camera’s staan pa-
raat. Zijn roze ballon met hartje
steekt vrolijk af tegen zijn zwarte
kostuum. Partner Thijs draagt on-
der het zwart een paarse blouse. Het

bruidspaar krijgt een staande ova-
tie.

Zo’n drie kwartier later krijgt ook
het aanstaande damesechtpaar een
enthousiaste ontvangst. Iedereen is
blij, ook burgemeester Van der
Laan. Tenslotte heeft zijn stad ‘een
voorbeeldfunctie’. Van de 1100 roze
huwelijken per jaar worden er circa
200 in Amsterdam gesloten.

Jan & Thijs, een jubileumhomohuwelijk

‘Laat het rusten, Henk,
dat is geweest,’ zei
een topambtenaar
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