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Het feest
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Marcanti
BART MIDDELBURG
AMSTERDAM – Tegen zakenvrouw Patricia Ruizendaal, die
de afgelopen jaren onder meer
club Marcanti in de Jan van Galenstraat heeft geëxploiteerd, is
bij het OM aangifte gedaan van
faillissementsfraude.
De aangifte is gedaan door Lilian
Wieringa, curator in het faillissement van De Projectenfabriek, weer
een andere onderneming van Ruizendaal. De Projectenfabriek heeft
voor ruim twee ton aan schuldeisers, aldus de curator. Vaag blijft wat

Patricia Ruizendaal
weigert steevast
rekeningen te voldoen
precies in de bv omging. Een deugdelijke boekhouding ontbreekt.
Het lijkt een rode draad door alle
ondernemingen waarbij Ruizendaal in de loop van de tijd betrokken
is geraakt: zij weigert rekeningen te
betalen. Dat luidde kortgeleden ook
het einde van Marcanti in: aan
Bouwfonds werd geen huur meer afgedragen. Bouwfonds gaat nu proberen dat geld, tonnen, op andere
wijze te vorderen.
In een andere zaak blijkt ook het
faillissement te zijn aangevraagd
van Savannah Beheer, Ruizendaals
moedermaatschappij.
Ruizendaal ontkent dat zij haar financiële verplichtingen stelselmatig niet nakomt. “Ik ben dit soort
verhalen een beetje spuugzat aan
het worden.”
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Jaffe Vink: ‘Het drama van de Probo Koala is geen politiek, maar een journalistiek schandaal.’ Op de achtergrond presentator Theodor Holman.
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Jaffe Vink is de beste polemist
Van een verslaggever
AMSTERDAM – Jaffe Vink is de
eerste winnaar van Het Scalpel.
Vink won gisteravond de prijs
voor de beste polemist met een
pleidooi tegen de journalistiek.
De filosoof Vink, voormalig eindredacteur van de bijlage Letter & Geest
van dagblad Trouw en oud-hoofdredacteur van Opinio, betoogde dat
de ophef rondom het gifschip Probo
Koala overtrokken is. Volgens Vink
zijn er geen harde bewijzen voor de

veronderstelling dat de lozing van
het gif in de stad Abidjan in Ivoorkust tot vijftien doden en duizenden
ziektegevallen heeft geleid. “Het
was duidelijk dat het afval niet zo
gedumpt had moeten worden en het
was duidelijk dat het weerzinwekkend stonk. Maar de belangrijkste
vragen werden door de media niet
beantwoord: wat zat er precies in
het afval en was dit afval de oorzaak
van dood en verderf?”
Vink streed in De Balie op de
Avond van de Polemiek tegen negen
collega’s, die ieder een speciaal voor

de gelegenheid geschreven schotschrift voordroegen: Hugo Brandt
Corstius, Afshin Ellian, Paul Frentrop, Nausicaa Marbe, Heleen Mees,
Ulli d’Oliveira, Jeroen van Kan, Marike Stellinga en Ebru Umar (“Ik ben
dit allemensenzijngelijkenhebbendezelfderechtengelul zó zat”).
De aanleiding voor de avond, die
volgend jaar opnieuw zal plaatsvinden, vormde de publicatie van het
boek Het scherp van de snede – De
Nederlandse literatuur in 100 en enige polemieken van Pierre Vinken
(‘Polemiek is kwetsen op niveau’) en

publicist Hans van den Bergh.
Veel bijval kreeg Marike Stellinga,
chef economie bij Elsevier, met haar
aanval op het feminisme. “Feministen zijn de enige groep in de huidige
samenleving die het beeld van het
zwakke vrouwtje in stand houdt.”
Na afloop ontving Stellinga van
vooral de vrouwelijke aanwezigen
een ferme schouderklop. Ook Hedy
d’Ancona, oud-politica en feministe van het eerste uur, stak in het
voorbijgaan haar duim op.
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Drie Nederlanders gedood bij crash Cuba
■ Toestel stort neer bij Havana, 68 mensen komen om ■ Rampplek is ‘een bal van vuur op het midden van de berg’
Van onze redactie buitenland
HAVANA – Bij een vliegtuigongeluk op Cuba zijn vannacht alle 68
inzittenden van een toestel van
luchtvaartmaatschappij Aerocaribbean omgekomen. Aan boord
bevonden zich ook drie Nederlanders.
Het passagierstoestel, een ATR-72-

212, was op weg van Santiago de Cuba naar Havana toen het rond middernacht Nederlandse tijd, 18.00
uur plaatselijke tijd, neerstortte in
de bergen bij Guasimal, vijftien kilometer ten zuiden van de provinciestad Sancti Spiritus.
Volgens de Cubaanse luchtvaartautoriteiten zond de piloot van
vlucht 883 noodsignalen uit vlak
voordat alle contact met de lucht-

verkeersleiding werd verbroken. De
oorzaak van het ongeluk was vanmorgen nog onbekend. Luchtvaartautoriteiten hebben een onderzoek
ingesteld naar de crash. “We verzamelen momenteel alle feiten en details.”
De drie omgekomen Nederlandse
mannen in het toestel waren werkzaam voor een rederij uit Gorkum.
Naast de drie waren er nog 25 an-

dere buitenlanders aan boord: negen Argentijnen, zeven Mexicanen,
twee Duitsers, twee Oostenrijkers,
een Fransman, Italiaan, Spanjaard,
Venezolaan en een Japanner. De
meesten van hen waren vermoedelijk toeristen. De andere inzittenden
waren allen Cubanen.
Reddingwerkers en lokale inwoners moesten bulldozers gebruiken
om zich een weg te banen door de

dikke vegetatie naar het gecrashte
toestel. Ooggetuigen hebben beschreven hoe het vliegtuig een aantal ‘bruuske bewegingen’ maakte
voordat het neerstortte. De plaats
des onheils was ‘een grote vuurbal
op het midden van de berg’.
Vanmorgen waren de eerste zeven
lichamen uit het toestel geborgen.
■ Pagina 3: Storm mogelijk oorzaak

