
 •  periode van 20 dagen

AEX 5 jan. 260,36 AMX 5 jan. 333,37 AScX 5 jan. 373,50 EURO - DOLLAR 2 jan. 1,3866 RENTE 2 jan. 2,87

AEX
Vorig
slot

Laagste koers
12 maanden

Koers
om 10u.

Hoogste koers
12 maanden

aex index 258,23 260,36 511,16 04/01 220,12 21/11
aegon 4,66 4,93 11,98 03/01 2,68 21/11
ahold 9,26 9,20 10,02 06/06 6,58 10/10
akzo nobel 31,17 31,55 57,89 22/04 22,39 21/11
arcelor mittal 18,78 18,87 67,81 06/06 12,93 20/11
asml holding 12,81 13,15 20,82 03/01 9,90 15/10
bam groep 6,66 6,75 16,72 07/05 4,60 20/11
corio 33,82 34,07 64,47 28/02 30,19 30/12
dsm, kon. 19,99 20,44 41,41 17/06 15,56 05/12
fortis 1,02 1,08 18,32 04/01 0,57 21/11
fugro 21,89 22,55 60,58 12/05 19,26 24/12
heineken 22,45 22,44 44,33 03/01 19,32 03/12
ing groep c. 7,60 7,66 26,39 14/01 5,21 21/11
kpn 10,68 10,77 13,51 04/01 8,01 10/10
philips, kon. 14,72 14,79 28,72 03/01 11,76 02/12
randstad 15,22 15,70 30,00 01/04 11,15 28/10
reed elsevier 8,85 8,92 13,51 04/01 7,57 12/12
royal dutch shell a 19,68 19,92 29,63 04/01 16,25 10/10
sbm offshore 10,00 10,16 26,77 22/05 8,72 29/12
tnt 14,44 14,55 28,22 15/02 12,86 24/12
tomtom 5,67 6,09 52,25 03/01 3,70 24/11
unibail-rodamco 109,94 110,68 175,42 22/05 96,04 21/11
unilever c. 17,99 17,86 25,61 08/01 16,20 10/10
usg people 9,50 9,51 18,96 03/01 6,35 28/10
wereldhave 67,38 67,76 83,98 05/05 55,16 28/10
wolters-kluwer c. 14,50 14,30 22,30 08/01 11,82 10/10

AMX
Vorig
slot

Laagste koers
12 maanden

Koers
om 10u.

Hoogste koers
12 maanden

amx index 327,45 333,40 698,68 19/05 291,21 05/12
aalberts ind. 5,33 5,45 14,68 06/06 4,77 24/12
amg 7,43 8,13 66,00 05/06 6,26 02/12
arcadis 10,30 10,40 15,76 04/01 5,98 21/11
asm international 6,46 6,54 21,99 17/06 4,41 08/12
binckbank 5,58 5,59 10,03 03/01 4,10 10/10
boskalis westm. 16,98 17,58 42,45 16/05 15,30 05/12
crucell 11,33 11,46 14,10 04/01 7,40 24/10
csm 11,57 11,74 26,20 05/06 9,30 20/11
draka holding 6,60 6,81 25,20 19/05 5,97 21/11
eurocomm. prop. 25,60 26,00 39,00 14/05 21,60 28/10
heijmans 3,50 3,60 27,52 14/05 3,36 24/12
imtech 12,51 12,88 19,48 06/06 9,66 27/10
logica 0,78 0,79 1,78 02/09 0,64 17/12
nutreco holding 24,50 25,03 51,10 12/05 21,40 05/12
oce 3,32 3,25 13,88 01/02 3,00 24/12
opg groep 9,79 9,89 20,52 04/03 8,25 10/10
ordina 3,04 3,26 12,13 03/01 1,75 03/12
pharming group 0,65 0,64 1,39 26/02 0,55 08/10
smit international 37,61 38,86 78,01 07/05 29,06 04/12
sns reaal 3,93 3,92 15,62 03/01 3,39 22/12
ten cate 17,45 18,09 27,50 04/09 11,40 21/11
vastned retail 39,50 40,50 70,00 03/04 25,63 26/11
vopak 27,75 28,02 49,18 06/06 20,52 02/12
wavin 2,38 2,42 9,06 03/01 2,01 23/12
wessanen c. 4,81 4,80 11,08 03/01 4,26 17/12

AScX
Vorig
slot

Laagste koers
12 maanden

Koers
om 10u.

Hoogste koers
12 maanden

ascx index 325,67 328,14 662,95 03/01 292,64 05/12
accell group 18,69 18,51 28,39 13/05 14,74 18/11
antonov 0,19 0,19 0,66 23/01 0,18 27/10
ballast nedam 13,80 13,80 28,00 03/01 8,70 05/12
beter bed 8,55 8,85 18,49 03/01 6,52 20/11
brunel intern 8,94 8,95 18,55 21/02 8,10 04/12
eriks group 28,00 28,50 51,87 27/02 23,80 18/11
exact hold. 13,54 13,80 29,00 01/02 12,51 02/12
fornix biosciences 6,96 6,96 20,25 15/02 5,80 08/10
gamma holding 6,61 6,80 54,50 03/01 6,02 24/12
grontmij c. 18,27 18,14 29,95 02/06 13,66 03/12
innoconcepts 3,48 3,64 14,60 03/01 2,85 23/12
kardan 1,83 1,82 11,20 03/01 1,38 29/12
kas bank 10,10 10,04 29,50 30/05 9,18 07/10
lanschot, van 48,00 48,00 75,00 05/02 40,33 01/12
macintosh retail 6,81 6,85 23,60 04/01 6,15 16/12
moolen holding 2,32 2,45 5,69 08/08 1,75 22/01
nieuwe steen 11,90 12,37 20,00 15/05 9,81 26/11
qurius 0,28 0,28 0,85 06/03 0,21 08/12
sligro food gr 14,88 14,94 30,99 02/05 13,70 12/12
spyker cars 2,74 2,75 8,15 27/02 2,01 10/10
super de boer 2,75 2,72 4,56 01/04 2,48 30/12
tkh group 8,10 8,20 17,45 20/05 6,81 08/12
tmg 12,45 12,45 24,72 10/01 8,86 03/12
unit 4 agresso 7,97 8,00 19,80 26/02 6,81 20/11
vastned off/ind 7,95 7,90 23,35 04/04 4,38 20/11

Internationale indices
Vorig
slot

Laagste koers
12 maanden

Koers
om 10u.

Hoogste koers
12 maanden

bel-20 1.980,77 2.001,35 4.158,95 04/01 1.757,25 02/12
cac-40 3.349,69 3.364,35 5.567,09 04/01 2.838,50 21/11
dax 4.973,07 5.014,73 7.969,90 03/01 4.014,60 24/10
dow jones 8.776,39 9.034,69 13.137,93 03/01 7.449,38 21/11
eurostoxx-50 2.536,47 2.555,59 4.344,36 03/01 2.128,29 21/11
ftse-100 4.561,79 4.582,76 6.534,70 04/01 3.665,21 27/10
hang seng 15.042,81 15.563,31 27.637,60 08/01 10.676,29 27/10
nasdaq composite 1.577,03 1.632,21 2.624,27 03/01 1.295,48 21/11
nikkei 8.859,56 9.043,12 15.156,66 04/01 6.994,90 28/10
s&p-500 903,25 931,80 1.456,80 03/01 741,02 21/11

Stijgers
Vorige
koers

%
verschil

Koers
om 10u.

amg 7,43 8,13 9,38
tomtom 5,67 6,09 7,37
ordina 3,04 3,26 7,27
aegon 4,66 4,93 5,71
fortis 1,02 1,08 5,59

Dalers
Vorige
koers

%
verschil

Koers
om 10u.

oce 3,32 3,25 -2,11
wolters-kluwer c. 14,50 14,28 -1,52
pharming group 0,65 0,64 -1,38
super de boer 2,75 2,72 -1,16
accell group 18,69 18,51 -0,96

Bron : vwd group
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E c o n o m i e

BRUSSEL (ANP) - De Belgen hebben
vorig jaar massaal hun spaar-
geld weggehaald bij de noodlij-
dende banken Dexia en Fortis.
Bij Dexia ging het om €1,4 mil-
jard, bij Fortis zou het om zo’n
€10 miljard zijn gegaan. Dat
blijkt uit onderzoek van de
Vlaamse zakenkrant De Tijd.

Het weggehaalde geld is gro-
tendeels bij andere financiële
instellingen in België terechtge-

komen. Daar stegen de spaarre-
keningen met in totaal €8,5 mil-
jard. Deutsche Bank won €3
miljard, KBC €2 miljard.

Een woordvoerster van For-
tis België nuanceert de bereke-
ning van De Tijd. Volgens haar
verdween vorig jaar na beurs-
correctie slechts €6 miljard aan
beleggingen van particuliere
spaarders, een uitstroom van
4,5 procent. 

Dexia en Fortis zien
spaargeld wegvloeien

De effectenbeurs in Amsterdam is vanmorgen
licht hoger van start gegaan. Na een uur stond de
AEX 0,8 procent hoger op 260,36 punten. De Mid-
Kap won 1,9 procent op 333,40 punten. Parijs en
Londen plusten 0,4 procent. Frankfurt won 0,9
procent.

Oliefondsen profiteerden van een verder geste-
gen olieprijs, met 0,3 procent tot 46,46 dollar.
Shell noteerde 1,1 procent hoger, BP en Total res-

pectievelijk 0,9 en 1,5 procent.
De grootste stijger in de AEX was TomTom (na-

vigatieapparatuur). Het fonds steeg met 7,37 pro-
cent. Uitgeefconcern Wolters Kluwer verloor 1,5
procent. na een verlaagd advies van Deutsche
Bank. Voor concurrent Reed Elsevier (plus 0,3
procent) geldt een koopadvies.

Damrak verder omhoog 

Actuele koersen op www.leeuwardercourant.nl

N a een week met magere handel,
vanwege de feestdagen, is het

voor de aandelenmarkten de komende
week weer erop of eronder. Handela-
ren houden hun hart vast voor een aan-
tal nieuwe beproevingen.

Nieuwe Amerikaanse werkloos-
heidscijfers komen woensdag, donder-
dag en vrijdag naar buiten. Naar ver-
wachting zijn in december 488.000 ba-
nen verloren gegaan. Hiermee zou de
Amerikaanse werkloosheid op 7 pro-
cent van de beroepsbevolking komen.
Investeerders houden rekening met
nieuwe winstwaarschuwingen van di-

verse bedrijven, na een moeilijk vierde
kwartaal. Onder meer het zwaarwe-
gende olieconcern Chevron komt don-
derdag met voorlopige kwartaalcijfers.

Het afgelopen jaar was een drama-
tisch jaar voor de wereldwijde aande-
lenmarkten. De Amsterdamse AEX-in-
dex halveerde in waarde, bedrijven
aangesloten bij de Amerikaanse S&P
500-index zagen in totaal 5 biljoen dol-
lar aan marktwaarde in rook opgaan.

Sommige analisten zijn desondanks
voorzichtig optimistisch over het be-
gin van het nieuwe jaar. Zij denken dat
de markten hun stijgingen van de afge-

lopen handelsdagen zullen voortzet-
ten, als het Amerikaanse stimulerings-
plan van aankomend president Barack
Obama snel door het Congres komt.
Obama polst belangrijke Congreslei-
ders vandaag over zijn stimulerings-
plan, waaronder een fikse belasting-
verlaging.

„Er heerst hoop dat een verandering
in het politieke leiderschap ook zal be-
tekenen dat er veranderingen komen
voor de economie”, aldus een Ameri-
kaanse handelaar.

Donderdag begint de Consumer
Electronics Show (CES) in Las Vegas.

Deze belangrijke beurs voor elektroni-
cafabrikanten zal een soberder karak-
ter hebben dan voorgaande jaren, nu
grote elektronicaconcerns als Philips,
Sony en Panasonic hebben gewaar-
schuwd voor lagere winsten. Philips is
zelfs helemaal afwezig op de beurs.

Het Centraal Bureau voor de Statis-
tiek (CBS) maakt donderdag de Neder-
landse inflatie in december bekend.
Waarschijnlijk laat het cijfer een verde-
re daling zien, dankzij de forse daling in
de olieprijs. De afgelopen drie maan-
den vertoonde de inflatie een dalende
lijn. (ANP)

De beurzen zijn het nieu-
we jaar positief van start
gegaan. Analisten putten
er hoop uit, al zullen de
eerste cijfers, die overhe-
den en bedrijven deze
week zullen presenteren,
een tegengesteld gevoel
oproepen.

Nieuwe beproevingen in eerste handelsweek 

Van balen naar zakjes zaad
E en winterklus. Zo mag je

het werk van Douma’s
Zaden in Burgum wel noe-
men. Van half november tot
half maart worden grote ba-
len groente- en bloemenzaad
verwerkt tot circa 280.000
zakjes voor de consument.

De zaadhandel is een on-
derdeel van een tuincentrum
annex grafdelverij en onder-
houdsbedrijf voor de begraaf-
plaats vlakbij het bedrijf aan
de Nieuwstad. Er werken zo’n
twintig mensen. Jan Douma is
de vierde generatie in de
‘zaadhandel sinds 1892’. De
vijfde generatie is er inmid-
dels ook aan de slag.

Douma koopt al zijn zaad
in. Via publicaties van de
grote leveranciers weet hij
welke bloemen of welke kleur
het nieuwe seizoen populair
zullen worden. In groenten
zijn weinig modetrends.
Boontjes, wortels, bieten en
boerenkool zijn verreweg het

populairst onder de thuistuin-
der. De komst van veel buiten-
landers naar Nederland heeft
de zaadhandel nauwelijks
beïnvloed. ,,In protte sied wol
hjir gewoan net.’’

De grootste zaadleveran-
ciers zitten in het Westland.
Zij halen hun producten ech-
ter vooral uit Afrika, Italië en
Frankrijk. ,,Se hawwe dêr
eigen produksjefjilden. De
arbeid is der goedkeep en de
sinne is fergees.’’

In grote en kleine balen
komen de zaden naar Bur-
gum. De voorraad verdwijnt
in de zadenkast – ,,dy hat myn
oerpake yn de jierren tritich
makke’’ –, keurig naar soort
gerangschikt en genummerd.
,,Siz mar in nûmer en ik wit
wat der yn sit.’’ Het nummer
komt terug op de bestellijst en
op de winkelverpakking.

In een schrift houdt Douma
exact bij wat er het vorige
seizoen is verkocht, hoeveel

zakjes er per soort nog op
voorraad staan en hoeveel er
bijgemaakt moeten worden.
,,Men kin it ek wol op de kom-
pûter byhâlde, mar dat kostet
ek tyd. Ik fyn in skrift wol sa
handich.’’ 

Elk zaadsoort heeft zo zijn
eigen gewicht. Met in grootte
verschillende lepels weten
Douma en zijn medewerkers
in elk zakje de juiste hoeveel-
heid te stoppen. ,,Nim no de
papaver. Yn in kwart gram
sitte al 2500 siedsjes. Der hat
men mar in leppelpuntsje fan
nedich.’’ Bietenzaad is grof en
wordt met een grote eetlepel
in het zakje geladen. Het is
allemaal handwerk.

Gerangschikt per soort
gaan de zakjes naar de ijzeren
tong. Dit met de hand te vul-
len apparaat voorziet de zak-
jes van lijm, vouwt het lipje
om en plakt het zakje dicht.
Capaciteit 20.000 zakjes per
dag. ,,Der is wol masjine dy’t

alles automatysk docht, mar
dy kostet gau €150.000. Dat
kin foar ús nea út.’’

Over een week moet het
verpakken zijn afgerond. Tot
halverwege maart vullen de
medewerkers de winkelrek-
ken in het magazijn. Douma
weet welk producten bij be-
paalde winkeliers goed lopen.
,,Der binne grienten dy’t yn
Noard-Frysland net rinne en
yn Drinte wol. En oarsom.’’ In
circa 230 winkels in Noord-
Nederland komen de volle
rekken te staan. ,,Dan is it
hoopje op moai waar. Beson-
ders by blommen is sprake
fan ympulsferkeap.’’

Wat halverwege juli niet is
verkocht, neemt Douma te-
rug. Dan controleert hij de
houdbaarheidsdatum op de
verpakking en test hij zo no-
dig de kiemkracht. ,,Twa jier
is foar my de grins. Dan giet it
fuort. Âlder sied wol ik it net
ferkeepje.’’

Jan Douma weet precies wat er in alle laden van de zadenkast is opgeslagen. Foto LC/Siep van Lingen

Het zaad wordt overgeheveld in een genummerde lade. Met de juiste maatlepel vult Chris Bouma de bietenzakjes. Wiebe Zijlstra laat de ijzeren tong het plakwerk doen.

Hoewel de Britse regering wil
stimuleren dat banken weer
geld gaan uitlenen, is het ver-
strekken van geld aan de finan-
ciële sector volgens Brown
„niet het eerste punt op welke
agenda dan ook”. In oktober
verstrekte de Britse regering 37
miljard pond sterling (€38 mil-
jard) aan de banken Royal Bank
of Scotland (RBS), HBOS en
Lloyds TSB.

Zaterdag meldden de Britse
omroep BBC en de krant The Ti-
mes op basis van bronnen bin-
nen de regering dat er een nieu-
we geldinjectie voor banken
aan zit te komen.

Een van de opties zou vol-
gens de media zijn om een nieu-

we bank te creëren, waar „be-
smette activa” gestald zouden
kunnen worden of kunnen wor-
den ingewisseld voor staats-
obligaties. Voor deze besmette
activa, die meestal gerelateerd
zijn aan de hypotheekcrisis in
de Verenigde Staten, is het
moeilijk de waarde te bepalen,
omdat er nauwelijks meer in
wordt gehandeld.

Brown zegt in het gesprek
met The Observer dat het cre-
eren van banen de hoogste prio-
riteit heeft. Brown wil zeker
100.000 banen scheppen. De
Britse overheid trekt hier zo’n
10 miljard pond sterling voor
uit. Hiervoor put de regering
deels uit de eigen reserves. 

Geldinjectie
Britse banken
blijft even uit
LONDEN (ANP, Reuters) - De Britse premier Gordon Brown
sluit op korte termijn een tweede geldinjectie voor de
noodlijdende banksector uit.De nadruk zal liggen op het
scheppen van nieuwe banen, zo zegt Brown in de Britse
krant The Observer.

Jan Douma controleert de houdbaarheidsdatum van het zaad in zijn
eigen tuincentrum. 

�DE BEURZEN

PEKING (ANP, Reuters) - Het handels-
overschot van China bedroeg
vorig jaar 290 miljard dollar, een
stijging van 18 procent ten op-
zichte van 2007. Dat meldt het
Chinese staatspersbureau Xin-
hua op basis van cijfers van de
Chinese douaneautoriteiten.

Als er meer wordt geëxpor-
teerd is er sprake van een over-
schot. Bij China is dat al jaren
het geval, tot ongenoegen van
met name de Verenigde Staten.
Dat land wil dat de onderlinge
handel meer in evenwicht komt.

Het groeitempo van het han-
delsoverschot is minder groot
dan in 2007, toen de stijging nog

48 procent bedroeg ten opzich-
te van 2006. Volgens Xinhua
neemt de groeisnelheid van het
overschot af door de krimpen-
de buitenlandse vraag als ge-
volg van de financiële crisis.
Waarschijnlijk zal deze trend de
komende tijd doorzetten.

In december komt het over-
schot op ongeveer 34 miljard
dollar, aangezien eerder bekend
werd dat in de eerste elf maan-
den voor 256 miljard dollar
meer werd uitgevoerd dan inge-
voerd. In totaal handelde China
in 2008 voor een bedrag van
2,55 biljoen dollar met het bui-
tenland. 

Handelsoverschot China
in 2008 18 procent hoger

WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse ministerie van Fi-
nanciën verstrekt een noodkrediet van 4 miljard dollar
(€2,9 miljard) aan de noodlijdende Amerikaanse autofa-
brikant Chrysler. Vorige week kreeg General Motors een
financiële ondersteuning van Washington. De Ameri-
kaanse autofabrikant Ford, die staatssteun wil voorko-
men door onderdelen te verkopen, kan geen koper vin-
den voor zijn Zweedse dochter Volvo. Na BMW ziet nu
ook Daimler af van een overname. Volgens het Duitse
weekblad Der Spiegel heeft Ford zijn hoop gevestigd op
een Chinese autofabrikant, bijvoorbeeld Changan.

Noodkrediet VS voor Chrysler

WASHINGTON (ANP, Reuters) - Een groep durfinvesteerders
heeft activiteiten van de Amerikaanse hypotheekver-
strekker en bank IndyMac overgenomen van de Ameri-
kaanse overheid. IndyMac kwam in juli vorig jaar in
staatshanden nadat het concern dreigde om te vallen.
Met de transactie is bijna 14 miljard dollar gemoeid. De
groep, die bestaat uit onder meer investeringsfondsen
JC Flowers en Dune Capital, neemt onder meer 33 vesti-
gingen over en 6,5 miljard dollar aan bankdeposito’s.

Delen IndyMac naar durfinvesteerders 


