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OMSCHRIJVING

De ontsporing 1e druk is een boek van Marcel van Silfhout uitgegeven bij Zilverster Media. ISBN
9789081936811 Het einde van de Italiaanse Fyra hogensnelheidstrein is bekend: het werd een groots
Nederlandse fiasco. Dit fascinerende spoordebacle is knap gereconstrueerd in De Ontsporing, een
spannende politiek-actuele non-fictie thriller.Ver voordat de parlementaire Fyraenqu te van start ging,
spraken onderzoeksjournalist Marcel van Silfhout en vakbondsman Andries van den Berg al met de
hoofdrolspelers. De diepgaande gesprekken met spoorwegdirecteuren, medewerkers, (top)ambtenaren en
hun geheime notities, memo s en documenten resulteerden in een meeslepende geschiedschrijving. De
auteurs ontrafelden het schandaaldossier tot aan de wortels van de HSL- en FYRA-flop. Volgens oud NS-
president-directeur Jan Timmer en andere betrokkenen, gaat De Ontsporing dieper dan de parlementaire
Fyra enqu te. Het boek, dat leest als een trein, trekt scherpere en deels andere conclusies dan het
eindrapport van de enqu tecommissie. Timmer noemt De Ontsporing dan ookHet Ware Fyraverhaal.Voer
voor ontsporende politici en managers.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

The latest Tweets from marcelvansilfhout (@ontsporing). Onderzoeksjournalist/auteur De Ontsporing
(het fiasco Fyra) @uitgebeend en nieuwe buitengaatse projecten. utrecht

Kringloopwinkel Doorgeefwinkel De Ontsporing - Bielsenstraat 1b, 2316KA Leiden, Zuid-Holland.
Bekijk de openingstijden, telefoonnummer en adres van de kringloop.

Een ontsporing is een ongeluk op een spoorbaan, waarbij de wielen van een spoorvoertuig (trein, tram,
metro) uit de rails lopen. Een groot deel van het voertuig kan ...



3

DE ONTSPORING

Lees verder...

http://pdfmonster.space/dan/4248

	De ontsporing PDF
	Marcel van Silfhout
	Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.
	1
	OMSCHRIJVING
	2
	WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?
	3
	DE ONTSPORING



