
begint in Twente. ,,Het past bij de
aard van de Twentse samenleving.
Maar het is niet iets dat zich tot
Twente moet beperken.” Op 5 april
vindt in Spinnerij Oosterveld in

Enschede een conferentie over
‘Ondernemen in de Betekeniseco-
nomie’ plaats, van 14 tot 17 uur.
Daar wordt het handvest gelan-
ceerd.  Er zijn workshops om prak-

tisch aan de slag te gaan met de
uitgangspunten van het handvest.

■ Meer informatie op www.det-

wentsebetekeniseconomie.nl
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„Dit is echt een cadeautje. Ik

heb meer dan een miljoen boe-

ken verkocht terwijl ik nog

nooit een boek heb geschre-

ven.” Herman Finkers is er be-

duusd van.

Angelique Kunst

Hengelo

Herman Finkers schaamt zich een
klein beetje als hij uit handen van
burgemeester Sander Schelberg
van Hengelo een Gouden Boek

krijgt uitgereikt, voor 300.000 ver-
kochte boeken. En eigenlijk zijn
het er veel meer, want zijn vorige
uitgever verkocht er ruim 700.000.
Dat voelt gek, zegt de cabaretier.
„Want een voorstelling spelen, dat
is werk. Dan moet je naar Leeu-
warden rijden, of naar Venlo, en
twee uur op een podium staan.
Voor de verkoop van boeken kun
je gewoon in bed blijven liggen.”
Zelf geloofde hij er ook niet zo in
toen iemand jaren geleden met het
idee kwam om zijn cabaretteksten

te bundelen. „Als je dat stukje van
Toon Hermans leest, over de roe-
pieroepievogel, dan is dat toch niet
grappig? Dat moet je hóren. Maar
ja, ze zagen er wel brood in. En dat
was achteraf toch wel terecht.”
Dat hij in zijn bed lag terwijl uit-

gevers en boekverkopers zich uit-
sloofden is ook niet helemaal waar.
Aan de laatste editie van ‘De cur-
sus omgaan met teleurstellingen
gaat wederom niet door’ heeft hij
veel werk gehad. „Ik heb teksten
herschreven, ingedikt. Allemaal
om het leesbaarder te maken. Een
boek heeft nou eenmaal een an-
dere opbouw dan een conference.”
Toch vliegt juist dát boek de

winkel uit. „Ik kom elke maand in
het AMC in Amsterdam. De boek-
verkoper daar vertelde me dat het
al jaren het best verkochte boek is.
Dat komt door de titel. Mensen
vinden het blijkbaar erg grappig
om te geven.”
Burgemeester Sander Schelberg

grapt dat alleen Holleeder net zo
goed verkoopt als Finkers. En me-
moreert dat de cabaretier nu qua
verkoopcijfers in de buurt komt
van één van zijn idolen: Godfried
Bomans, wiens boeken nog altijd
herdrukt worden. Valt er dan nog
iets te wensen? Finkers, droogjes:
„Tsja. Nu moet ik wel een mooie
Jaguar kopen.”

Een gouden boek voor Finkers,
die ‘nog nooit’ een boek schreef

�Burgemeester Schelberg geeft  Finkers goud. FOTO CHRISTIAN VD MEIJ

Het plan van de gemeente Al-

melo om een nieuwe brug te ver-

lichten tijdens onder meer het

Suikerfeest, is bij de PVV-fractie

in het verkeerde keelgat ge-

schoten.

Joost Dijkgraaf

Almelo

De feestverlichting op de Egbert
Gorterbrug gaat vaker aan. De ge-
meente Almelo heeft namelijk be-
sloten om de feestelijke ledverlich-
ting van de nieuwe brug in de Eg-
bert Gorterstraat ook aan te doen
tijdens islamitische feestdagen. Het
zou dus zomaar kunnen dat er
straks een veelheid aan kleur te zien
is tijdens Eid al-Fitr, het Suikerfeest
van moslims. Of op vrijdag 22 sep-
tember, als moslims Muharram, het
Islamitisch Nieuwjaar vieren. 
Maar op welke islamitische feest-

dagen de verlichting op de brug
aangaat, kan wethouder Christien
van Wijk nog niet exact zeggen. B
en W hebben de toevoeging ‘als een
geste’ in het lichtplan opgenomen.  

Verwerpelijk
De partij van Geert Wilders heeft
direct Kamervragen gesteld aan de
ministeries van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en aan Binnen-
landse Zaken. Daarin vraagt de
PVV om in gesprek te gaan met
burgemeester Arjan Gerritsen van
Almelo en hem te vragen symbolen
van de islam te bestrijden in plaats
van te promoten. 
De PVV noemt het verwerpelijk

dat overheden de veroveringsdrift
van de islam promoten. Het college
denkt overigens niet dat het ver-
lichten van de brug op islamitische
feestdagen gevoelig zal liggen bij de
rest van de Almelose bevolking. 

Kamervragen PVV
over Almelose brug

5 Geld steeds als mid-
del hanteren en nim-

mer als doel

6 Ons bij alle besluiten
die we nemen laten

leiden door het rendement
op lange termijn (ipv ren-
dement op korte termijn)

7 Niet langer vertrou-
wen op ‘de onzicht-

bare hand van de
markt’om onze welvaart te
verdelen maar op ons ver-
langen om zoveel mogelijk
mensen een eerlijk deel
van de koek te geven

8 Steeds gericht zijn op
het dioenen van het

belang van de ander (in
plaats van het vervullen
van zijn behoefte)

9 Alleen nog betekenis-
volle groei nastreven

(in plaats van het groeien
om het groeien)

10 Onze kinderen le-
ren dat het nastre-

ven van vrijheid in ge-
meenschappelijkheid en
verbondenheid belangrij-
ker is dan het nastreven
van individuele vrijheid.


