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De rode sjaal als
waarschuwing

D

en Haag.
Een man van
in de vijftig is
weggelopen
uit een verhaal van
Tsjechov en wacht, starend
naar het Binnenhof, op iets
wat hem nerveus maakt.
Onmiskenbaar een ambtenaar. Geen hoge.
Daar komt ze aan. Te jong en
te mooi, te hooggehakt en te
kortgerokt, ondanks het koude weer. Achter haar wappert
een rode sjaal als een vlag die
eigenlijk een waarschuwing
had moeten zijn.
“Hé, u hier?” zegt zij.
“Jij hier?” zegt hij bijna op
hetzelfde moment.
Het verschil tussen u en jij
probeert hij met wat onderdanige knikjes weg te gummen.
Dan vraagt hij: “Heb je zin in
een koffie?”
“Nou… eigenlijk niet,” zegt
zij, “maar mag het ook thee
zijn?”
Hij glimlacht hierom ruim.
Terwijl ze naar een bekend
café-restaurant lopen – gezien
zijn houding is hij nu al trots –
vraagt zij: “Hoe gaat het nu
met u?”
“Heel goed… Echt. En zeg
alsjeblieft ‘je’ en noem me
Ton.”
“Ik weet niet of me dat lukt
hoor… Ton.”
Ze lopen het etablissement
binnen, gaan bij het raam zitten en er wordt snel een koffie
en een thee besteld. Zij kijkt op
haar horloge, het is duidelijk
haar pauze. Hij wil wel een
gesprek beginnen maar weet
niet goed hoe. Gelukkig begint
zij.
“We leefden allemaal met u
mee... ‘je’ dus…”
“Ja… ach… fijn… jullie waren
allemaal erg aardig voor me.”
“Het moet een klap zijn
geweest… Maar wilt u… hè verdorie… ‘je’ het er wel over hebben?” Haar tweede persoon
enkelvoud klinkt steeds als
een stuk bestek dat uit slordigheid op de grond valt.
Hij glimlacht weer.
“Het is allemaal zo ver weg…

Hij kijkt weer even
in zijn koﬃe of daar
wat minder lullige
zinnen in zitten

en nog zo dichtbij… ik
bedoel...”
Wat hij bedoelt, verbergt hij
in een slok van zijn koffie.
“Je moet voort hè?” zegt zij,
keurig in het midden latend of
het een vraag of een constatering is.
“Het biedt ook nieuwe kansen,” zegt hij. Hij kijkt weer
even in zijn koffie of daar wat
minder lullige zinnen in zitten.
“En hoe gaat het met jou?”
vraagt hij dan.
Een brede glimlach verschijnt
op haar gezicht.
“U heeft het gehoord hè?”
Door haar vreugde vergeet ze
‘je’ te zeggen.
“Wat zou ik gehoord moeten
hebben?”
“Dat ik zwanger ben, toch?”
“O dat?” Er valt ergens een
boomstam naar beneden. “Ja,
je bent zwanger… ja… leuk
zeg.”
“Ik merk er nog niet veel
van.”
“Wees maar blij,” zegt hij.
t.holman@parool.nl

VS Eerste voorverkiezingen gelden als cruciale test

Democraten
dingen naar
gunst Iowa
Ze vormen nog geen procent van de Amerikaanse
bevolking, maar hebben volgende week grote
invloed op de presidentsverkiezingen. De inwoners
van Iowa nemen hun taak uiterst serieus.
Karlijn van Houwelingen
IOWA CITY

Een leven voor niets
En zo stond kroegbaas Leen
voor de hipsters in de buurt
op z’n drieënzestigste nog
te klooien met verse gemberthee.
A. Barmhart

Wie president van de VS wil worden, moet de
hand van Seth Dudley geschud hebben. De chef
en manager van de Hamburg Inn, een restaurant dat sinds 1935 omeletten serveert in Iowa
City, ontving het afgelopen jaar acht presidentskandidaten. Allemaal willen ze het in november
namens de Democraten opnemen tegen Donald
Trump, en allemaal menen ze dat ze de kandidatuur alleen kunnen veroveren als ze Dudley
en zijn klanten voor zich winnen.
Sinds ex-president Ronald Reagan hier in 1992
lunchte met gehaktbrood en Hollandse appeltaart, geldt de Hamburg Inn als vaste campagnestop voor politici. De foto’s van hun bezoek
hangen aan de muur. Bill Clinton op een bankjes, Barack Obama aan de kassa, Mitt Romney,
John McCain – en een collectie mindere goden.
“Het is echt een eer dat we zoveel kandidaten

kunnen ontmoeten,” zegt Dudley. “Als je hun
gezichten op tv ziet zijn ze een plaatje, een personage. Maar als ze hier zijn, zijn ze mensen.”
Dudley heeft het geluk dat Iowa vooraan op de
verkiezingskalender staat. Hier beginnen
maandag de voorverkiezingen, waarin de grote
partijen bepalen wie hun presidentskandidaat
wordt. De Republikeinen gaan zo goed als zeker
weer voor Trump, maar de Democraten zijn er
nog lang niet uit. Ze hebben nog 12 kandidaten.

Witte Amerikanen
Al een jaar voeren die campagne in Iowa, een
staat met drie miljoen inwoners, nog geen procent van de Amerikaanse bevolking. Sommige
kandidaten hebben hier zo’n 150 mensen werken. Je kunt geen tv kijken of Spotify luisteren
zonder een politieke commercial tegen te komen, geen snelweg over zonder een billboard
van een kandidaat te zien. Politici duiken continu op in cafés en dorpshuizen. Ze weten: geen
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Democraat won de afgelopen decennia de voorverkiezingen zonder in Iowa de koppositie te
veroveren. Waarom de inwoners van Iowa altijd
als eerste hun stem mogen uitbrengen, en zo de
toon zetten voor de rest van de campagne, weet
eigenlijk niemand. Het is in de jaren zeventig zo
gepland, en altijd zo gebleven. De Iowans hebben daardoor buitengewoon veel invloed. Te
veel, vinden critici. In Iowa wonen vooral witte
Amerikanen. Minderheidsgroepen worden te
weinig gehoord, klagen ook enkele kandidaten.

Onvoorspelbaar
Persoonlijk contact kan de doorslag geven in het
verkiezingssysteem van Iowa. Inwoners stemmen niet anoniem in een hokje, maar komen bij
elkaar in een ‘caucus’, een bijeenkomst van partijgenoten uit hun district. Daar moeten ze in
het vak van hun favoriet gaan staan.
Kandidaten die de drempel van 15 procent
steun niet halen vallen af – hun aanhangers mogen een tweede keuze maken. Een onvoorspelbaar proces, waarin eigen ervaringen met kandidaten, maar ook die van de buren een rol
spelen. Deelnemers kunnen elkaar overhalen.
Met argumenten, maar er gaan ook verhalen
over caucussen die beslist werden met koekjes.
Vandaag komt de laatste peiling van Ann Selzer uit Des Moines uit. In de vorige ging senator
en socialistische held van veel jongeren Bernie
Sanders nipt aan kop. Maar zestig procent van
de mensen die van plan waren te stemmen, had
toen, een maand geleden, nog geen keuze gemaakt. Dat maakt de aﬂoop lastig te voorspellen. Selzer geldt als een van de beste peilers van
de VS, sinds ze het succes van Barack Obama zag
aankomen. Iowans zijn nog steeds trots dat zij in
hun dorpshuizen en cafés de potentie van Obama zagen, en met hun steun twijfels in de rest
van het land smoorden.
Maar in 2020 is alles anders, ziet Bob Leonard,
veteraan van radiostation KNIA/KRLS en de
man die als orakel van Iowa strategen uit Washington geregeld uitlegt dat hier niet alleen
boeren wonen. “In het verleden was het belangrijk wie charisma had. Nu heerst zoveel angst
voor herverkiezing van Trump, dat het steeds
over verkiesbaarheid gaat.”
Veel Democratische kiezers willen maar één
ding: Trump verslaan in november. Dus gaat het
over de vraag wie dat het beste kan. Kiezers
stemmen nu op een kandidaat van wie ze denken dat die goed ligt bij andere kiezers. En dus
gaan veel mensen voor een vertrouwd gezicht.
Joe Biden maakt weinig los – ‘zijn bijeenkomsten voelen als een begrafenis’, observeert Leonard – maar gaat toch aan kop in veel peilingen.
Niet in de Hamburg Inn. Daar houdt Seth Dud-
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15%

→ Bernie
Sanders begroet
tijdens zijn
campagne in
Iowa
afgevaardigde
Alexandria
Ocasio-Cortez.
Kandidaten die
in de eerste
ronde minder
dan 15 procent
halen, vallen af.
FOTO AP

ley een koﬃebonenpeiling: elk klant mag een
boon in de pot van zijn favoriete kandidaat stoppen. Uit ervaring weet hij dat dit aardig voorspelt wie in dit district de caucus wint, en de pot
van Biden is opvallend leeg. In studentenstad
Iowa City scoort de andere ervaren deelnemer:
Bernie Sanders.
Senator Elizabeth Warren is tweede in de bonenverkiezing. Onaangekondigd kwam ze vorig
jaar langs. Zij is chef Dudley het meest bijgebleven. Ze begroette eerst de koks in de keuken,
vóór haar rondje langs de klanten. Dudley: “Dat
heeft nog nooit iemand gedaan, heel cool.”

‘Er heerst zoveel angst
voor de herverkiezing van
Trump, dat het steeds
over verkiesbaarheid gaat’

Eind aan impeachment
De afzettingsprocedure
tegen Donald Trump is zo
goed als voorbij, nu Republikeinen in de Senaat verhinderen dat nieuwe getuigen
worden gehoord. Volgende
week kan Trump al vrijgesproken worden.
De Democraten hebben
hoogstwaarschijnlijk niet
genoeg stemmen om
nieuwe getuigen op te
roepen, bleek gisteravond.
Een van de Republikeinse
senatoren die nog twijfelden, Lisa Murkowski uit
Alaska, maakte bekend dat
ze tegen getuigenverhoren
zal stemmen.
De Democraten die Trump
willen afzetten vanwege
machtsmisbruik in zijn con-

tact met Oekraïne hebben
vrijwel zeker niet genoeg
stemmen om de president
te veroordelen.
Democraten wilden met
name John Bolton horen, de
ex-nationaal veiligheidsadviseur. In het boek dat hij
volgende maand uitbrengt
beschrijft hij volgens de
New York Times hoe Trump
hem vertelde dat hij militair
hulpgeld voor Oekraïne
inhield tot Kiev zou aankondigen dat er een onderzoek
naar politiek rivaal Joe
Biden kwam. Democraten
zien dat als machtsmisbruik
om een potentiële opponent in de verkiezingen een
hak te zetten. Trump weerspreekt hun lezing.

ACTIVISTEN

TURKIJE

EU-vlag in brand
tijdens brexitavond Londen

Asielzoekers
mogen blijven na
oppakken IND’er

Op de avond dat Groot-Brittannië de EU verliet, dreven
brexitgezinde Britten gisteren
de spot met enkele honderden
pro-Europese activisten die van
Downing Street naar een kantoor trokken van de Europese
Commissie. De politie was aanwezig om de groepen uit elkaar
te houden. Ook doken beelden
op van een brandende Europese
vlag. De Franse president
Macron sprak van een ‘alarmsignaal’ voor heel Europa, dat alle
lidstaten aan het denken zou
moeten zetten. (ANP, AFP)

Nog eens vijftig asielzoekers uit
Turkije mogen in Nederland
blijven omdat gevoelige informatie over hen van vreemdelingendienst IND in Turkse handen
kan zijn gevallen. Er zijn geen
aanwijzingen dat dat daadwerkelijk is gebeurd, schrijft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol
aan de Tweede Kamer. In Istanboel is een Turkse jurist gearresteerd die daar voor de IND informatie verzamelde. Tien asielzoekers kregen al eerder een
verblijfsvergunning vanwege de
arrestatie. (ANP)

IMMIGRATIE

NOORDZEEAKKOORD

Grote steden
Kabinet wil voor
willen meer geld 119 miljoen euro
voor inburgering vissers uitkopen
De vier grote gemeenten Den
Haag, Rotterdam, Amsterdam
en Utrecht willen meer geld voor
inburgering en willen meer zelf
bepalen hoe zij die vormgeven.
Hierom vragen ze in een brandbrief aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. De
gemeenten vinden dat er ‘te
weinig budget is om regie op
inburgering te kunnen uitvoeren
en om maatwerk te leveren’.
Minister Koolmees zegt dat hij
naar een oplossing zoekt. (ANP)

Het kabinet trekt geld uit om
vissers uit te kopen en de vloot
te verduurzamen. Minister Cora
van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft
‘namens het kabinet een bod
gedaan’. Volgens de Vissersbond gaat het om 119 miljoen
euro, als onderdeel van een
Noordzeeakkoord van 200 miljoen met milieuorganisaties,
energiebedrijven en vissers,
over de ruimteverdeling op de
drukke Noordzee, waar veel
windparken verrijzen. (ANP)

‘Alternatief voor
Javabrug kansloos’
Michiel Couzy en Ruben Koops
AMSTERDAM
Met het schrappen van de Javabrug
is een oeververbinding tussen Centrum en Noord verder weg dan ooit,
waarschuwen twee voormalige wethouders. Het alternatief, een brug
vanaf het Azartplein, is volgens hen
veel te duur en ligt te ver weg.
Een brug vanaf het Azartplein naar
Noord zal onbetaalbaar zijn, concluderen oud-wethouders Pieter Litjens
en Eric van der Burg, tussen 2014 en
2018 de drijvende krachten achter de
plannen voor een Javabrug. Ze erkennen dat daarbij inschattingsfouten
zijn gemaakt, maar zij hebben de huidige optie toen ook bestudeerd. “De
brug vanaf het Azartplein ligt ook te
ver weg om de druk op de ponten weg
te nemen,” zegt Litjens.
Litjens en Van der Burg reageren
vandaag in een terugblik in Het Parool op het schrappen van de, door
hen gewenste, brug vanaf het Javaplein richting de Meeuwenlaan.
Amsterdam wilde deze brug, maar
Rijkswaterstaat gaf geen toestemming. Om de impasse te doorbreken
werd vorig jaar een gezamenlijke onderzoekscommissie ingesteld.
Die adviseert nu om te kijken naar
verbindingen met Noord vanaf het
Azartplein, en aan de westkant vanaf
het Stenen Hoofd of de Haparandadam in de Houthavens. Het Stenen
Hoofd is al langer in beeld als tweede
locatie voor een brug, maar het Azartplein is controversieel. Een brug of
tunnel op deze plek betekent dat het
bouwwerk drie keer zo lang wordt als
de Javabrug. Ook adviseert de onderzoekscommissie van stedenbouwkundige Alexander D’Hooghe om de
verbinding geschikt te maken voor

trams of bussen, waar Amsterdam
een ﬁetsbrug voor ogen had. Met alle
ﬁnanciële gevolgen van dien.
“Het zal heel lastig worden, want deze brug is veel langer, dus veel duurder,” zegt Van der Burg. “Terwijl de
ﬁnanciële tegenslagen voor Amsterdam alleen maar toenemen, kijk maar
naar de problemen bij afvalbedrijf
AEB of het achterstallig onderhoud
van bruggen en kades.”

Doorrekening
Bas Kok, lobbyist van het eerste uur,
vindt een verbinding vanaf het Azartplein geen alternatief voor de Javabrug: te lang, van niets naar nergens.
D’Hooghe zei deze week bij een presentatie aan bewoners, dat zijn plannen momenteel worden doorgerekend. Daarbij wordt bekeken in
hoeverre Amsterdammers gebruik
gaan maken van de verbinding. Als de
uitkomsten tegenvallen, zijn de plannen ‘onderuit gehaald’, zei hij. Maar
hij gelooft dat de berekeningen zijn
hypothese zullen ondersteunen.

Terug bij af, na vijf jaar
stoerdoenerij → 8

‘Langer, duurder en
te ver weg om de
druk op de ponten
weg te nemen’
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ASIELZOEKERS

Afghanistan Te positief beeld missie

‘Te strenge
controle op
vliegvelden’

Kamer
tam over
gejok om
Kunduz

Voor vluchtelingen die acuut
gevaar lopen maar geen geldige
reisdocumenten hebben, is het
vrijwel onmogelijk geworden om
per vliegtuig naar Nederland te
komen. Dat komt doordat vliegtuigmaatschappijen zich, uit
angst voor boetes, strikter dan
nodig houden aan de controleregels bij het vervoer van passagiers. Dit meldt het NPO Radio1programma Bureau Buitenland
op basis van een rapport van de
Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) dat volgende week naar de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid gaat.

VUURWERKVERKOPERS

Knalverbod geen
reden voor
compensatie
Vuurwerkhandelaren die nog
knalvuurwerk in voorraad
hebben, krijgen geen compensatie. Minister Stientje van Veldhoven (Milieu) vindt compensatie niet logisch, omdat het nog
vroeg in het jaar is en de discussie over een knalverbod al
langer loopt. Deze week lekte uit
dat het kabinet deze jaarwisseling al een verbod wil invoeren
op knalvuurwerk en pijlen. De
VVD opperde eerder dat ondernemers gecompenseerd
moeten worden. De vuurwerkbranche overweegt juridische
stappen. (ANP)

NETFLIXSERIE

Nog twee
seizoenen van
The Crown
Kijkers staan nog twee seizoenen van The Crown te
wachten. De veel geroemde
Netflixserie over het Britse
koningshuis stopt na de vijfde
reeks, meldt The Hollywood
Reporter. Aanvankelijk was het
de bedoeling dat The Crown zes
reeksen zou beslaan. “Maar nu
we bezig zijn met het verhaal
voor seizoen vijf is het me duidelijk geworden dat dit het perfecte moment is om te
stoppen,” aldus bedenker Peter
Morgan. “Ik ben dankbaar dat
Netflix en Sony me steunen in
deze beslissing.” (ANP)

Wie dacht dat de Tweede Kamer
te hoop zou lopen tegen de te
rooskleurige informatie over de
Kunduzmissie, komt bedrogen uit.
De reacties zijn opvallend tam.
Laurens Kok
DEN HAAG
In de zomer van 2011 werden 160 Nederlandse
militairen en 9 politiefunctionarissen naar de
Afghaanse provincie Kunduz gestuurd om daar
mensen op te leiden tot politieagent. Tijdens
een groot deel van deze missie, die tot 2013
duurde, bleek ter plekke dat er veel te weinig Afghanen waren om te kunnen opleiden. De Nederlanders zaten soms duimen te draaien, maar
die onwelkome werkelijkheid werd niet aan de
Kamer gemeld.
Dat blijkt uit de zogeheten post-missiebeoordeling (PMB), die het kabinet afgelopen week –
zeven jaar na dato – naar het parlement heeft
gestuurd.
Ambtenaren die destijds rapportages schreven voor de Tweede Kamer voelden zich onder
druk gezet een positief beeld te schetsen, ook al
klopte dat niet met de werkelijkheid, stellen de
onderzoekers. Tussentijds afgehaakte cursisten
werden zodoende meegeteld in het aantal opgeleide agenten. Ook werden cursisten die verschillende trainingen ontvingen meerdere malen meegeteld en kregen mensen een certiﬁcaat
die hier volgens de richtlijnen niet voor in aanmerking kwamen.
De Kamer stond recentelijk meermaals op de

achterste benen toen bleek dat zij in het verleden onvolledig en onjuist is geïnformeerd. Deze
week nog werd minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus op het matje geroepen
omdat zeven medewerkers van de inspectie
hadden gemeld dat onder druk van topambtenaren onderzoeksresultaten van rapporten waren afgezwakt. Ook zouden rapporten zijn achtergehouden voor de Tweede Kamer, iets wat
Grapperhaus overigens stellig ontkent.

speelt is dat de Kunduz-missie destijds pas na
veel politiek gekrakeel tot stand kwam. Met name de fracties van GroenLinks en ChristenUnie
stelden in 2011 allerlei aanvullende eisen voordat zij als oppositiepartijen akkoord konden
gaan. Het kabinet van VVD en CDA kwam hieraan ondanks bezwaren tegemoet. Daardoor
werd de uitvoerbaarheid van de missie bemoeilijkt, terwijl het kabinet er tegelijkertijd voor beducht was om het broze draagvlak niet te verspelen.

Opvallend mild
In het geval van de onjuiste Kunduz-rapportages is de Kamer juist opvallend mild. Alleen de
SP trekt fel van leer. Volgens Kamerlid Sadet Karabulut is er over de missie ‘gelogen’. Zij eist een
parlementair onderzoek.
Dat onderzoek lijkt er niet te komen. Veel partijen reageren relatief lauw. CDA-Kamerlid Martijn van Helvert spreekt op Twitter van een ‘stevig rapport’, maar vindt het vooral belangrijk
dat de missie nu geëvalueerd is. “Niet om elkaar
intern nog even af te maken, maar om ervan te
leren voor de toekomst!” stelt hij. GroenLinksKamerlid Bram van Ojik wil van het kabinet weten of de Kamer bewust een te rooskleurig beeld
kreeg voorgeschoteld.
Andere partijen zijn terughoudend of houden
zich onbereikbaar. Wat hier vermoedelijk mee-

‘Dit moet natuurlijk niet
zo,’ aldus Rutte. Het moet
gaan ‘om de feiten en niks
anders dan de feiten’
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Voorzichtige lobby voor
Olympische Spelen van 2032
Rik Spekenbrink
ROTTERDAM
Oud-atleten en het bedrijfsleven
broeden op een plan om de Olympische Spelen in 2032 naar Nederland
te halen. Dat bevestigen meerdere
bronnen. Acht jaar geleden strandde
een poging hiertoe nog.
Nu de Nederlandse topsport ﬂoreert,
laait het verlangen naar olympisch
vuur op. De oriënterende gesprekken
tussen geïnteresseerden komen voort
uit een gedeelde droom om voor het
eerst sinds 1928 het belangrijkste
mondiale sportevenement te mogen
organiseren. De eerstvolgende mogelijkheid is 2032, aangezien de zomeredities van 2024 (Parijs) en 2028 (Los
Angeles) al zijn toegewezen. Normaal
gesproken wordt de gastheer zeven
jaar van tevoren gekozen.

Temperatuur meten
Minder dan een half jaar voor de
Olympische Spelen van Tokio wordt,
zo zegt een betrokkene, bij diverse
partijen ‘de temperatuur gemeten’.
“Het gaat niet om kunnen, maar om
willen. We denken zeker te weten dat
we het kunnen.”
Belangrijke voorwaarde voor succes
is voor het Internationaal Olympisch
Comité (IOC) een breed politiek en
maatschappelijk draagvlak.
De missieleiding in Kunduz en Den Haag was er
daarom veel aan gelegen om een zo gunstig mogelijk beeld te schetsen van de missie. Behalve
VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie hadden ook SGP en D66 zich achter de uitzending
van militairen geschaard. PVV, PvdA, SP en Partij voor de Dieren waren tegen.

Onafhankelijke rapporteur
Het kabinet erkent dat er fouten zijn gemaakt.
“Dit moet natuurlijk niet zo,” aldus ministerpresident Mark Rutte. Hij vindt dat er lessen getrokken moeten worden uit het feit dat ambtenaren druk hebben gevoeld om vooral positief
te informeren. Het moet volgens hem gaan ‘om
de feiten en niks anders dan de feiten’.
Tegelijkertijd voelt het kabinet er niets voor
om in de toekomst niet zelf te rapporteren aan
de Tweede Kamer over de geboekte resultaten,
maar deze taak uit te besteden aan een onafhankelijke partij, zoals de onderzoekers voorstellen. De ministers achten het onwaarschijnlijk
dat onderzoek ter plaatse door een derde partij
mogelijk is, ‘gezien de politieke gevoeligheid
van missies en de belangen van partners en
bondgenoten’. Ook dient volgens het kabinet rekening gehouden te worden met ‘praktische beperkingen’ zoals vertrouwelijkheid en veiligheidsvereisten.

→ Afghaanse agenten in
Kunduz op trainingsmissie
onder leiding van
Nederlandse militairen in
2012. FOTO TON KOENE

Aan de vorige poging is gewerkt vanaf
de Spelen in Athene van 2004. Amsterdam zou volgens de alliantie
Olympisch Vuur als gastheer de kar
trekken, terwijl evenementen verspreid over het land zouden worden
gehouden. Het was voorbij toen het
kabinet-Rutte II eind 2012 de politieke en ﬁnanciële steun introk wegens

Pieter van den
Hoogenband
Chef de mission
voor de Spelen in
Tokio ziet kansen in
kandidatuur 2032.

‘Het gaat niet om
kunnen, maar om
willen. We denken
zeker te weten dat
we het kunnen’

economisch zware tijden. De kosten
werden destijds geraamd op miljarden. De initiatiefnemers van nu denken dat het soberder zou kunnen.
Recente Nederlandse successen in
diverse sporten en het organiseren
van meerdere grote evenementen
zouden, zo klinkt nu, tot een positiever sportklimaat hebben geleid in ons
land. Vanaf 2016 ging vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bovendien substantieel
meer geld naar de topsport.

Vertrouwen
Voormalig zwemmer Pieter van den
Hoogenband, komende zomer in Tokio chef de mission van de Nederlandse equipe, bevestigt de gesprekken over een eventuele nieuwe
poging tot kandidaatstelling en juicht
die toe. “Ik geloof er wel in. Wij zouden dat als Nederland absoluut kunnen. Maar de timing is belangrijk.
Kun je goed uitleggen wat de impact
en de waarde van een Olympische
Spelen is? Als er geen vertrouwen is
vanuit de samenleving, moet je het
niet doen.”
De drievoudig olympisch zwemkampioen zit zelf niet aan tafel. “Maar
ik ken een aantal invloedrijke mensen die er hun tanden in zetten en
daar heb ik vertrouwen in. Als ze me
vragen om hulp, wil ik best meedenken of -praten.”

Dode bij opname videoclip
Jari Goedegebuure
AMSTERDAM
De 26-jarige man die maandagnacht
om het leven is gekomen bij een
schietincident in de flat Daalwijk in
Amsterdam-Zuidoost zou per
ongeluk zijn geraakt. Volgens het
Openbaar Ministerie (OM) gebeurde
het ongeluk bij de opname van een
videoclip.
Inmiddels is ook de identiteit van het
slachtoﬀer bekend. Het gaat om Richard Cordova, meldt AT5. Het vuurwapen zou tijdens de opname voor de
videoclip per ongeluk zijn afgegaan.
Cordova, volgens justitie een goede
vriend van de overige aanwezigen,
werd daarbij in de rug geraakt. Het
slachtoﬀer overleed ter plekke aan
zijn verwondingen.

Drie personen hebben zich dinsdag
bij de politie gemeld. Zij werden allen
gearresteerd. Een van hen, een 21-jarige Amsterdammer, blijft voorlopig
vastzitten. Het OM verdenkt hem van
doodslag op zijn vriend en verboden
wapenbezit.
De andere twee, een 23-jarige man
en een 16-jarig meisje, zijn inmiddels
op vrije voeten gesteld. Volgens justitie lijkt hun betrokkenheid gering,
maar blijven ze nog wel verdachte in
de zaak.
Wat zich precies in de woning heeft
afgespeeld en waarom daar een met
scherpe munitie geladen vuurwapen
aanwezig was, is nog niet duidelijk.
Het schietincident gebeurde in een
appartement op driehoog. Hulpverleners die meteen na het incident door
een van de aanwezigen waren gebeld,
hebben langdurig pogingen gedaan

Cordova te reanimeren.
Voor zo ver nu bekend is, komt Cordova niet voor in de systemen van de
politie. In de ﬂat waar het incident
plaatsvond wonen veel studenten.
Onder hen was de schok groot.
Cordova is de zoveelste jonge man
die omkomt door geweld in Zuidoost.

Het is nog niet duidelijk
waarom er een geladen
vuurwapen in de flat was
In de hele stad vielen vorig jaar 21 doden, van wie 6 in Zuidoost. Alle
slachtoﬀers in Zuidoost waren tussen
de 18 en 35 jaar oud. Het geweld was
aanleiding voor verschillende stille
tochten en demonstraties in Zuidoost.
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Brexit Interview minister Stef Blok

‘Let op, het
moeilijkste
komt nog’
Een groot deel van zijn ministerschap stond
in het teken van het naderende vertrek van
de Britten uit de EU. Nu die een feit is, heeft
‘brexitminister’ Stef Blok een boodschap:
‘Geen akkoord betekent alsnog een no deal.’
Hanneke Keultjes
DEN HAAG
Stef Blok is de zoon van een lerares Engels.
Van haar leerde de minister van Buitenlandse
Zaken om nooit kwaad te spreken over de Britten. “Behalve over de brexit. Dáár heeft ze me
speciale dispensatie voor gegeven.”
Blok bracht menig zomer door ‘in een tentje in
de regen’ in het Engelse Lake District. Hij groeide op met Monty Python en apple pie. “Het is
altijd een land geweest dat op een leuke manier
anders is. Als jongetje, zo’n grote rode dubbeldekker… dat spreekt toch tot de verbeelding?
En de rode telefooncellen – niemand heeft ze
meer nodig, maar die laten ze gewoon staan.”
Het stemt hem droevig, dat het Verenigd
Koninkrijk officieel geen deel meer uitmaakt
van de EU. “Als mens én als minister.” Maar,
zegt de realist in hem, het was ook onvermijdelijk.

Voelt het ook als een opluchting, na al die
keren dat de brexit werd uitgesteld?
Stellig: “Nee, bij mij overheerst de droefenis,
géén opluchting. De Britten zijn altijd belangrijke bondgenoten van Nederland in de Europese Unie geweest en die verliezen we. Eensgezind als het gaat om het belang van vrije
handel, om zuinig omgaan met belastinggeld.
En het is een heel belangrijke handelspartner.
Elke dag gaan de vrachtwagens met komkommers en tomaten uit het Westland naar de
overkant.”

Is het gevaar voor een harde brexit nog niet
geweken?
“Zeker niet. We gaan een heel ingewikkeld
onderhandelingstraject in waarin we afspraken
moeten maken over de toekomstige relatie
tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Nu
begint het pas écht. Vandaag verandert er nog
niets voor mensen en ondernemers, maar als er
eind dit jaar geen akkoord ligt – de Britten hebben aangegeven hoe dan ook geen verlenging
meer te willen – krijgen we op 1 januari 2021
toch een no deal-brexit.”
Het ‘brexitbeest’, waarmee u gisteren in een
filmpje op sociale media waarschuwde dat er
haast is bij het sluiten van het handelsakkoord,
kan nog niet in de mottenballen?
“De vorige keer dat we het gebruikten, was de
inzet om de bestaande regelingen nog even te
laten voortduren. Dat is makkelijker dan wat we
nu moeten doen: nieuwe regels afspreken over
een breed scala aan onderwerpen: handel, veiligheid, financiën, defensie.”
De onderhandelingskracht, zegt Blok, zit hem
in de eenheid van de 27 overgebleven EU-lidstaten. “We zijn, na het vertrek van de Britten,
met 440 miljoen consumenten, dus we willen
in het belang van die markt eerlijke regels. Heel
concreet: we hebben in de EU veiligheidseisen,
bijvoorbeeld voor voedsel, chemische stoffen
en speelgoed. Die zorgen ervoor dat consumen-

→ Stef Blok:
‘Bij mij overheerst
de droefenis,
géén opluchting.’
FOTO MARTIN
DIJKSTRA/LUMEN

‘Het is voor Nederland
van belang om goed om
te gaan met onze buren.
Daar zijn we heel goed in’

ten veilige producten kunnen kopen, ongeacht
waar in de EU ze worden gemaakt. We willen
dat de Britse producten straks nog steeds aan
die eisen voldoen.”

De Britten willen juist van al die regels af.
“Als ik sommige Britse politici hoor, willen zij
inderdaad de concurrentie aangaan op dat
soort regels. Maar stel dat een goedkoop bestrijdingsmiddel wel in het Verenigd Koninkrijk
wordt toegestaan, maar niet in de EU, omdat
het slecht is voor het milieu. Dan wil je ook niet
dat de producten waarbij dat is gebruikt, bij ons
op de markt komen. Dat is niet om de Britten te
pesten, maar omdat het niet eerlijk is.”
Uw ambtenaren zien die onderhandelingen

Rokers in vizier Clean Air
Victor Schildkamp
ROTTERDAM
Clean Air Nederland (CAN) wil
rokers zélf aansprakelijk stellen voor
de schade die ze veroorzaken. De
organisatie wist eerder rookruimtes
in de horeca via de rechter te verbieden, nu is de roker zelf aan de
beurt.
De tabakswetgeving richt zich volgens CAN enkel op organisaties en
bedrijven en schiet daarmee tekort,
aldus CAN-voorzitter Tom Voeten.
“Er gaat onvoldoende signaal naar de
roker dat die overlast veroorzaakt, de
gezondheid van anderen aantast, en
het verkeerde voorbeeld geeft aan
jongeren.”
Clean Air Nederland verzamelt

voorbeelden van zaken waarin de roker aansprakelijk gesteld zou kunnen
worden voor schade. Rokers die hun
buren gezondheidsschade toebrengen, bijvoorbeeld. Of rokers die stug
de regels overtreden op festivals en in
discotheken en daarmee ondernemers met enorme boetes opzadelen.
“Die ondernemer zit dan met de handen in het haar. Er is nu geen enkele
manier om de veroorzaker zelf aan te
pakken.”

Openlucht-rookruimte
CAN wil in eerste instantie via de wetgever de roker aansprakelijk laten
stellen. Als stok achter de deur bereidt het proefprocessen voor. Clean
Air Nederland heeft een rookvrije samenleving als doel en heeft via
rechtszaken al eerder de nodige suc-

cessen geboekt. Zo wist de club in een
slepende procedure de rookruimtes
in de horeca verboden te krijgen. Vanaf 1 april mag ook daar niet meer worden gerookt.
Volgens CAN proberen bedrijven
proberen dat verbod te omzeilen met
‘openlucht-rookruimtes’.
Holland
Casino creëert die in allerijl om de rokende gokker binnen te houden. “We
zijn als een razende bezig in alle vestigingen,” zegt woordvoerder David Selier. “Wat we doen verschilt per vestiging, maar in het ene geval zal het een
balkon zijn, in het andere geval een
tuin of we halen zelfs een plafond
naar beneden. Alles binnen de regels
van de wet.”
“Ze hebben de boodschap niet helemaal begrepen,” reageert Voeten.
“Zonde.”
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De brexit kan nog jaren duren
somber in. U ook?
“Nou, realistisch: het is heel moeilijk en de tijd
is heel krap. Daarom hebben wij alles klaarstaan om in december – als dat nodig is – weer
voorbereid te zijn op die no deal.”
Wat verandert er dan, bijvoorbeeld voor
Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk?
“De rechten van Nederlanders die daar nu
wonen, zijn onder het terugtrekkingsakkoord
gewaarborgd. Ik heb gehoord hoezeer die onzekerheid aan hen knaagde. Maar ook ná 1 januari
2021 kun je verliefd worden op een Brit of in het
Verenigd Koninkrijk willen studeren. Wat er
dan gebeurt, weten we niet. De grenzen zullen
niet dichtgaan, maar het zal in elk geval niet
makkelijker worden.”
Zal het nu moeilijker zijn om eensgezind te
blijven? Voor Nederland zijn afspraken over
visserij belangrijk, maar dat zal een land als
Slovenië worst wezen.
“De landen die met visserij te maken hebben,
zijn vooral onze buurlanden: België, Denemarken, Frankrijk en Spanje. Dat zijn, net als
wij, grote handelspartners voor het Verenigd
Koninkrijk. Daar zit onze kracht: voor onze
vissers zijn de Britse wateren van groot belang,
andersom is de EU voor de Britse vissers de
grote exportmarkt. Door samen te werken
kunnen we die onderhandeling voeren. In
ons eentje hebben we maar een markt van
17 miljoen consumenten te bieden in ruil voor
toegang tot visgronden. Nu kunnen we een
markt van 440 miljoen aanbieden. De enige
rationele optie is dus dat we eruitkomen.”

De Britten stapten vannacht na 47 jaar uit de Europese Unie.
Nu is het tijd voor de afhandeling van de scheiding. En die
fase van ‘Get brexit done’ is makkelijker gezegd dan gedaan.

De brexit was
toch geregeld?

→ Londen.
GrootBrittannië
houdt zich in de
overgangsfase
nog aan alle
EU-regels.
FOTO GETTY

Ja en nee. Officieel zijn de
Britten geen lid meer van de
Europese Unie. Ze hebben
geen Europarlementariërs
meer en mogen niet meer
meebeslissen in Brussel over
budgetten, baantjes en alle
andere zaken. Vanaf vandaag
bestaat de EU nog maar uit 27
lidstaten.
Toch verandert er voor de
gewone burger nog niet zoveel,
omdat er tot 31 december
2020 een transitieperiode is.
In die overgangsfase blijft het

Hoe zien die
onderhandelingen eruit?
De doelstelling is een allesomvattend akkoord te bereiken,
waarin zaken als landbouw, vis-

Waarom wordt het
zo ingewikkeld?
Beide partijen willen veel en
gemakkelijk zaken met elkaar
blijven doen, zonder importtarieven, quota en andere
handelsbarrières. Dat gaat
prima als je je aan dezelfde
regels houdt, zoals binnen de
EU gebeurt. De Britten hebben
echter al aangekondigd dat zij
willen afwijken van de EUregels: vrijheid en soevereiniteit was een belangrijke reden
voor de brexitstem: take back
control was de slogan in de
referendumcampagne.
De term die we veel gaan horen
is level playing field, een ‘gelijk
speelveld’. Dat zal een van de
neteligste punten worden bij de
handelsgesprekken, want als
de Britten mogen afwijken van
de regels, kunnen bedrijven op
het Europese vasteland daar
concurrentienadeel van ondervinden. Dat wil de EU voorkomen. Het is niet de bedoeling
dat de Britten de krenten uit de
pap halen.

U ontving deze week uw Franse collega. Is
Frankrijk de nieuwe beste EU-bondgenoot van
Nederland?
“In elk geval een hele goede. Het is voor Nederland van belang om goed om te gaan met onze
buren. Daar zijn we heel goed in en daar zijn we
ook heel welvarend van geworden. Het is niet
verstandig om het ene land voor te trekken,
maar we zien wel dat het belang van Nederland
in Europa toeneemt en dat wij die rol ook pakken. Dat zie je premier Mark Rutte doen, maar
ook minister Wopke Hoekstra van Financiën.
Dat wordt gewaardeerd. Al vinden ze ons niet
altijd makkelijk; ze vinden ons zuinig, en nogal
van de regels.”
Heeft u bij de onderhandelingen over die
nieuwe relatie een prioriteitenlijstje?
“Ik wil heel ambitieus zijn. Dat is ook in ons
belang. Het personenverkeer tussen Nederland
en het Verenigd Koninkrijk is intensief – dat
geldt meer voor Nederland dan voor Slovenië,
om dat voorbeeld maar weer te noemen. Maar
dat geldt ook voor criminaliteitsbestrijding. En
het liefst wil ik ook afspraken maken over hoe
we omgaan met buitenlands beleid. We hebben
nu EU-sancties tegen Rusland vanwege de
annexatie van de Krim en we willen niet dat de
Britten die schrappen. En andersom waren de
Britten na de Russische zenuwgasaanval op
oud-inlichtingenofficier Skripal blij dat we met
de EU maatregelen namen. Dat illustreert waarom het ook in hun belang is.”

Verenigd Koninkrijk zich nog
gedragen als lidstaat: het land
betaalt mee aan het EUbudget, blijft lid van de interne
markt en de douane-unie en
houdt zich aan alle EU-regels.
Die transitieperiode is bedacht
om het VK en de EU de kans te
geven in 11 maanden een
akkoord over de toekomstige
relatie te sluiten.

serij, diensten, data en financiële diensten moeten worden
afgehamerd. Ook moet worden
gesproken over samenwerkingen op gebieden als veiligheid, transport en luchtvaart.
Het wordt een race tegen de
klok, want alleen het sluiten
van een handelsakkoord met
de EU is normaliter al een lang
proces. Zo duurden de onderhandelingen over een handelsverdrag met Canada acht jaar.
De verwachting is dat er eind
februari een goedgekeurd
strijdplan ligt. De echte
gesprekken tussen Brussel en
Londen beginnen dan waarschijnlijk pas in maart.

Dat klinkt ook een beetje als…
“…waarom is het Verenigd Koninkrijk überhaupt weggegaan? Nou, dat is een goede vraag.”
Premier Rutte heeft altijd gezegd: de brexit
levert de Britten niets op dan chaos. Waar
blijft die chaos?
“Ik denk niet dat de Britten met veel plezier
terugkijken op de afgelopen paar jaar. Dag in,
dag uit ging het over de brexit. Voor binnenlandse politieke vragen, zoals investeringen
in de regio, was niet eens tijd. Bedrijven maakten bekend naar het vasteland te gaan, om
het zekere voor het onzekere te nemen. Gelukkig kwamen ze soms ook naar Nederland.”
Unilever kwam niet.

Als het niet lukt, krijgen we
dan weer uitstel?
Dat kan. Het is mogelijk dat we
eerst een zeer dun verdrag
krijgen, met alleen de hoognodige afspraken over handel
en veiligheidsbeleid. De rest
moet dan in de jaren erna
worden uitonderhandeld. “Het
is eigenlijk onmogelijk in die
periode een allesomvattende
deal te sluiten,” zei voorzitter
van de Europese Commissie
Ursula von der Leyen al eerder.
Mochten de partijen het niet
eens worden, dan stevenen we
eind dit jaar opnieuw af op een
no-dealbrexit. Dan treden
automatisch de regels van de
Wereldhandelsorganisatie in
werking. Dat betekent: importtarieven en grenscontroles op
goederen. Dan is chaos aan de
grens en in de havens heel
denkbaar. Om dat te voorkomen kunnen de EU en de
Britten alsnog proberen aan
het eind van het jaar de transitieperiode te verlengen.

Maar die deadline
van 1 juli dan?
De transitieperiode kan worden verlengd met een of twee
jaar, maar dat moet voor 1 juli
worden besloten. De deadline
is wettelijk vastgelegd, maar
als alle 27 lidstaten en het Verenigd Koninkrijk op het laatste
moment toch de transitieperiode willen verlengen, vinden ze
daar waarschijnlijk wel een
manier voor. De afgelopen
vier jaar hebben we één ding
geleerd: alles duurt langer dan
van tevoren aangekondigd.
Fase 2 van de brexit kan nog jaren gaan duren: brexit is een
proces, geen gebeurtenis.
Suse van Kleef

Trekt zuur gezicht. “Dat is een ander verhaal.”

Waar krijgen bedrijven sowieso na 1 januari
2021 mee te maken?
“Er zullen douanecontroles zijn. Maar we
weten niet hoe intensief die zullen zijn.”
Veel ondernemers zullen denken: ach, het
brexitbesluit werd ook keer op keer uitgesteld.
Het zal nu ook wel loslopen.
“Het is heel belangrijk dat mensen en bedrijven
zich realiseren dat het risico nu groter is, omdat
de onderhandelingen zo complex zijn. Dat
is ook echt mijn boodschap, het wordt heel
spannend. De voorbereiding op een no dealbrexit kan wel even de kast in, maar moet wel
op de bovenste plank blijven liggen.”

‘Andere landen vinden
ons niet altijd makkelijk;
ze vinden ons zuinig,
en nogal van de regels’
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Reconstructie De brug die er niet kwam

Terug bij af,
na vijf jaar
stoerdoenerij
Haast, maar vooral grove zelfoverschatting van
de gemeente Amsterdam heeft de Javabrug
over het IJ tot een utopie gemaakt. Het is een
dure misrekening: met het schrappen van de
Javabrug is een alternatieve verbinding over
het water verder weg dan ooit.

Ruben Koops
Michiel Couzy
polItIek

V
De Javabrug
kwam en ging
Januari 2011
In de Structuurvisie 2040 staat een
fietsbrug over het IJ getekend bij het
Kompaseiland.

Voorjaar 2012
Enthousiastelingen Ed Eringa en Jolijn Valk
starten een petitie voor een brug over
het IJ. Later sluit publicist Bas Kok zich
bij hen aan.

Juni 2014
Nieuwe coalitie van D66, VVD, en SP
treedt aan met VVD-wethouders Eric
van der Burg en Pieter Litjens. Een brug
over het IJ ontbreekt in coalitieakkoord.

Zomer 2014
Kok, Eringa en Valk maken een lobbyronde
langs de partijen. D66, grootste partij van
de stad, raakt overtuigd als voorstander.

9 oktober 2014
Wethouders Van der Burg en Litjens kondigen haalbaarheidsonderzoek naar brug
over het IJ aan onder leiding van oudwethouder Pauline Krikke. ↓

oor sommige Noorderlingen is het alsof ze in een
slechte ﬁlm zijn beland.
Dit jaar, na Sail 2020, had
de bouw van de Javabrug
moeten beginnen. Al sinds
de achttiende eeuw wordt
erover gesproken, maar
dichterbij dan nu was een
oeververbinding tussen de
twee stadsdelen nog nooit geweest.
Na jaren van ontwerpen, actievoeren en plannen bedenken besloot de gemeenteraad in 2017
eindelijk dat de brug mocht worden gebouwd
tussen het Java-eiland en het Hamerstraatgebied. De benodigde miljoenen waren gereserveerd, de plek was bepaald, in de raad werd het
voorstel bijna unaniem aangenomen. “Sluit je
ogen en denk aan Londen, San Francisco, Rotterdam. Dan zie je direct bruggen. Dat willen we
hier ook,” stelden VVD-wethouder Eric van der
Burg en Pieter Litjens zelfverzekerd. Alleen het
ontwerp moest nog worden uitgewerkt met
Rijkswaterstaat. Een kwestie van onderhandelen, dachten ze in het stadhuis.
Het bleek een grote misvatting. Deze week
waren de inmiddels verbitterde Noordelingen
welkom bij een presentatie van Alexander
D’Hooghe. Deze Vlaamse stedenbouwkundige,
architect en leerling van Rem Koolhaas, is aangesteld om de patstelling tussen de gemeente
en Rijkswaterstaat te doorbreken. En dat kan alleen door de Javabrug te schrappen.
D’Hooghe is zó voorzichtig dat hij in zijn advies niet eens meer rept van een brug. Hij hanteert de neutrale term ‘oeververbinding’, wat
ook ruimte biedt voor een tunnel of kabelbaan.
Hij verbindt Noord met de oude stad vanaf het
Azartplein, ten oosten van het Java-eiland. In
Noord komt de brug uit op de Johan van Hasseltweg, bij de Vogelbuurt en de chemiefabriek
van Albemarle, waar relatief weinig mensen
wonen. In West ziet hij een tweede plek voor een
oeververbinding, vanaf omgeving Stenen
Hoofd richting NDSM.
De verbinding wordt drie keer zo lang als de
Javabrug en moet ook elektrische bussen of
trams kunnen dragen. “Nog ingewikkelder, nog
duurder, hoe lang duurt de voorspoed nog? Met
zijn advies is de brug op de lange baan gescho-

ILLUSTRATIES NOA VERHOFSTAD

ven,” zegt Litjens, inmiddels oud-wethouder.
De Noorderlingen, die zo graag een brug of
tunnel willen, voelen dat de klok is teruggedraaid. Wéér een commissie, nóg een advies:
een brug tussen centrum en Noord is uit het
zicht geraakt. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

De Noorderlingen
die zo graag een
brug of tunnel
De idealisten
Ze werden niet echt serieus genomen. Een brug
willen, voelen
over het IJ, wat moest de stad daar nu mee? Psycholoog Bas Kok, uit de Bongerd, en obesitasdat de klok is
professor Ed Eringa, bewoner van de Nieuwendammerdijk, raken aan het begin van het vorige
teruggedraaid
decennium onafhankelijk van elkaar razend enthousiast over het idee van een brug over het IJ.
Kok publiceert blogs op de site IloveNoord en
Eringa dient een petitie in. In 2012 besluiten ze
om de handen ineen te slaan: de geboorte van
een krachtige lobby vanuit Noord.
Ze betrekken de jonge architecte Jolijn Valk bij
hun plannen. Valk is in 2010 afgestudeerd aan
de Academie van Bouwkunst met een ontwerp
voor een brug over het IJ. Sindsdien sieren haar
ontwerpen de ingezonden stukken waarmee zij
de opiniepagina’s van de kranten bestoken.
Maar er is meer nodig om het plan van de grond
te krijgen; een gebeurtenis die de stad overvalt.
Het idee om Noord met de rest van de stad te
verbinden is niet nieuw. Al in de negentiende
eeuw waren er plannen voor een brug, in de
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→ In 2014 is al een extra derde veer nodig voor
de massa’s mensen in de spits. Het aantal dagelijkse
overstekers groeit dan richting de 50.000.
Sinds oktober 2018 zijn er zelfs al vier veren.

twintigste eeuw werden de IJtunnel en de Coentunnel gebouwd voor autoverkeer. Recenter circuleerden plannen voor een fietsbrug naast de
Amsterdamse- en de Schellingwouderbrug.
Voor de economische crisis keek Amsterdam
ook naar de sprong over het IJ. Maar in 2010 valt
de stadsuitbreiding stil en volgt zelfs een bouwstop, waardoor de oeververbinding weer naar de
achtergrond verdwijnt.
Van urgentie is geen sprake. De stad heeft eigenlijk altijd met de rug naar het IJ gestaan, de
blik was vooral gericht op de binnenstad. Noord
was ‘de overkant’, een plek van scheepswerven
en tuindorpen.
Dat verandert in 2014 als de economie opleeft en
vooral in Noord voor snelle veranderingen
zorgt. Want in Noord is nog ruimte, relatief
dicht bij het economische hart van de stad. De
IJoevers ontwikkelen zich van bedrijventerreinen tot woonwijken met hotels en uitgaansgelegenheden. Boegbeelden van dit prille succes
van Noord zijn Sander Groet en Duncan Stutterheim, ondernemers uit de dance-industrie die
de 22 verdiepingen tellende Shelltoren in Overhoeks overnemen en ombouwen tot A’DAM Toren; een populaire attractie met panoramadak.
Deze ondernemers merken ook dat iets ontbreekt: een goede verbinding met het centrum.
Vanuit hun toren zien ze de drukte op de ponten
toenemen. In 2014 is al een extra derde veer nodig om de massa’s mensen in de spits te kunnen

verwerken. Het aantal dagelijkse overstekers
groeit richting 50.000. De wens van de idealistische Noorderlingen verandert in een noodzaak.
Het succes van de stad komt als een verrassing, ook voor het stadhuis, waar de winnaars
van de raadsverkiezingen begin 2014 een coalitie vormen: D66, VVD en SP. In de campagne
ging het vooral om financiële voorzichtigheid.
Het succes van de stad en de drukte zijn totaal
geen thema. In onderhandelingen met GroenLinks, die later zouden stranden, is het nog wel
even over een brug gegaan, maar de nieuwe
machthebbers zien de noodzaak nog niet. De
brug staat dan ook niet in het coalitieakkoord,
waar dit soort grote ambities normaal gesproken een plek krijgen.
In de zomer van 2014 doen Eringa, Kok en Valk
een nieuwe poging. Op het terras van café De Ysbreeker overtuigen ze D66-raadslid Jan-Bert
Vroege, die eerder sceptisch was. Een doorbraak, want nu steunt de grootste partij van de
stad hun plannen. Een paar weken later staan
de hoopvolle Noorderlingen op de vijfde verdieping van het stadhuis in de werkkamer van de
nieuwe wethouder Ruimtelijke Ordening,
VVD’er Eric van der Burg. De druk komt van
twee kanten. In Het Parool verschijnt in oktober
een ingezonden stuk onder de kop ‘Een brug
over het IJ is onmisbaar’, ondertekend door de
directeuren van de A’DAM Toren, Tolhuistuin
en bioscoop Eye.

Naar de overkant
Het plan voor de Javabrug is gesneuveld.
Stedenbouwkundige Alexander D’Hooghe heeft twee
alternatieven aangedragen voor een IJ-verbinding.

NOORD
Javabrug van de baan
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Het werkt. Kort daarna kondigen de wethouders een commissie aan, onder leiding van
oud-wethouder Pauline Krikke, die een verbinding over het IJ concreet gaat onderzoeken.

De politici

↓

De Javabrug
kwam en ging
Juni 2015
Commissie-Krikke adviseert de Javabrug
te bouwen. De wethouders omarmen
het advies.

Januari 2016
Cruiseterminal PTA en het havenbedrijf
Port of Amsterdam spreken zich uit
tegen een brug over het IJ.

November 2016
Op het Havengildediner zegt minister van
Economische Zaken Henk Kamp (VVD)
tegen een brug over het IJ te zijn.

Maart 2017
Minister van Infrastructuur en Milieu
Melanie Schultz van Haegen en Rijkswaterstaat keren zich tegen de Javabrug.
Schultz spreekt gekscherend van een
‘Mont Ventoux’ voor fietsers vanwege
de door haar gewenste doorvaarthoogte
van 11,35 meter.

Juni 2017
Van der Burg en Litjens kondigen bouw aan
van een tweede brug over het IJ bij
het Stenen Hoofd, zodra de Javabrug af is.

Juli 2017
Raad stemt in met voorstel Javabrug,
alleen Diederik Boomsma (CDA) is tegen.

Januari 2018
Provinciebestuurder Elisabeth Post (VVD)
vergelijkt de Javabrug met een ‘zebrapad
over snelweg A4’.

Juni 2018
Nieuwe wethouders Marieke van
Doorninck (GroenLinks) en Sharon
Dijksma (PvdA) presenteren zes ontwerpen voor Javabrug aan Rijkswaterstaat.
Welke kan het worden?

September 2018
Rijkswaterstaat wijst alle zes af.

November 2018
Wethouder Van Doorninck kondigt een
volgende adviescommissie aan, dit keer
met Rijkswaterstaat.

November 2018
Alexander D’Hooghe treedt aan als
voorzitter van de adviescommissie.

December 2019
D’Hooghe adviseert schrappen Javabrug
en oeververbinding vanaf Azartplein.

De wethouders Van der Burg (Ruimtelijke Ordening) en Litjens (Infrastructuur) hebben
haast. Ze willen de komende jaren duizenden
woningen bouwen, veelal in Noord. Zonder oeververbinding dreigen de ponten het extra verkeer niet aan te kunnen.
Op het stadhuis circuleren eerst oude ideeën
uit 2007 om de brug bij het Azartplein neer te
leggen, via het kleine Kompaseiland in het IJ.
Het zand dat vrijkwam bij het graven van de
Tweede Coentunnel zou worden gebruikt om
het Kompaseiland te vergroten, zodat er ruimte
ontstaat voor horeca en woningbouw, herinnert oud-stadsdeelvoorzitter Rob Post zich.
“De persberichten om te beginnen met de
Kompasbrug lagen al klaar. Tijdens de crisis
werd het allemaal afgeblazen door toenmalig
wethouder Maarten van Poelgeest.”
Een onderzoekscommissie onder leiding van
Pauline Krikke adviseert de wethouders in 2015
om naar een andere locatie te kijken. Doorslaggevend is de vervoerswaarde; het aantal mensen dat per etmaal gebruik zal maken van de
nieuwe verbinding. Die is vanaf de Kop van Java richting de Meeuwenlaan veel groter dan bij
andere opties.
Ook schept Krikke duidelijkheid over het soort
verbinding. Vanwege de sociale veiligheid
heeft een brug de voorkeur boven een tunnel
onder het IJ, concludeert zij. Reizigers zouden
een ondergrondse, lange tunnel mijden, vooral
’s avonds. Bovendien moet een tunnel heel
diep liggen vanwege de vaargeul in het IJ. Fiet-

sers en voetgangers zouden zeker 15 meter
hoogteverschil moeten afleggen tegen 7,50 meter bij een brug.
Een Javabrug dus, en op termijn een tweede
brug bij het Stenen Hoofd aan de westkant van
CS. Een brug recht achter het Centraal Station,
zoals Sander Groet van de A’DAM Toren graag
wil, is dan allang afgevallen. “Het werd zo druk
bij CS dat we de stromen van en naar Noord
juist meer naar de flanken wilden duwen,” zegt
Litjens. “De Javabrug was een stuk verder, maar
nog wel dichtbij genoeg zodat fietsers en voetgangers het als een logische optie blijven zien.”
Bij de keuze voor de Javabrug geldt ‘de logica
van het land’, zegt Esther Agricola, directeur
van de afdeling Ruimte & Duurzaamheid. Zij
krijgt de ambtelijke leiding over het project. “Je
zoekt een plek waar je snel over het water kunt,
zodat de vervoerswaarde het hoogste is, en zoveel mogelijk mensen van de brug gebruik zullen maken. Naarmate je verder naar het oosten
gaat, neemt die vervoerswaarde drastisch af.”
Het is het belangrijkste argument waarom
Amsterdam in 2015 niet kiest voor een brug uit
de oude plannen bij het Azartplein. “Die vervoerswaarde is niet zo hoog.”
De locatie bij het Javaplein, waar het IJ met
ruim 200 meter relatief smal is, is bovendien
zeer geschikt voor een stedelijk icoon. “Een
brug is een culturele daad en een symbool van
verbinding, dat was de politieke wens,” zegt
Agricola.
Het idee slaat aan. De gemeente reserveert alvast stukken grond voor eigen gebruik op de
plekken waar de brug aan wal komt, om speculaties tegen te gaan. “Het succes van dit soort
projecten staat of valt met de vraag of je er in gelooft,” zegt Litjens. “Daarom gingen we er vol
tegenaan, om uit te stralen dat Amsterdam dit
echt wilde doen.”

‘We gingen er vol
tegenaan, om
uit te stralen dat
Amsterdam dit
echt wilde doen’
‘Die brug komt er,
maar dan zijn we
wel zeker drie
edities van Sail
verder’
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In het stadhuis is de urgentie inmiddels duidelijk. Burgemeester Eberhard van der Laan
spreekt onverbloemd over een derde gouden
eeuw van een groeiende stad. Uit vervoersmodellen blijkt dat het aantal bezoekers van
Noord in de jaren daarna blijft groeien, tot een
piek ergens tussen 2027 en 2034. Kortom, de
drukte die nu wordt ervaren, valt in het niet bij
wat Noord nog te wachten staat. “Die brug ligt er
pas een paar jaar later en dan ben je 100.000
Amsterdammers verder,” verklaart Van der
Burg de haast.
Ook speelt mee dat de bestuurders snel een
paar onomkeerbare besluiten willen nemen,
omdat dit soort projecten meestal lang duurt.
Nieuwe coalities met nieuwe wethouders hebben vaak andere prioriteiten.
In deze voortvarendheid wordt een inschattingsfout gemaakt door het duo. Verklaarbaar,
want Litjens en Van der Burg werken in de traditie van de Amsterdamse bestuurscultuur. In de
rest van Nederland is een politiek besluit meestal het sluitstuk van een lange discussie, maar in
de hoofdstad begint de discussie vaak pas als er
een besluit is genomen. Op die manier gaan de
wethouders te werk: eerst een besluit door de
raad loodsen, daarna pas om tafel met de rest
van de belanghebbenden om de details uit te
werken.
Dat heeft tot gevolg dat er in de eerste jaren van
hun termijn weinig tijd is om koffie te drinken
bij de andere autoriteiten die iets over het IJ te
zeggen hebben, erkent Litjens. Denk aan Port of
Amsterdam, Rijkswaterstaat of de provincie
Noord-Holland. Die kijken sceptisch naar de
Amsterdamse ambities.
Dat er richtlijnen gelden voor een brug over
het IJ is de stad van begin af aan duidelijk. Die
bepalen hoe hoog een brug moet zijn, hoeveel
ruimte passerende schepen nodig hebben en
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waar de ‘parkeervakken’ voor wachtende schepen komen te liggen. In principe zouden deze
richtlijnen de brug kunnen dwarsbomen. Maar
richtlijnen zijn geen regels, legt Agricola uit.
“Een richtlijn is zo hard als de baas van de instelling die de richtlijn vaststelt.” Amsterdam heeft
het gevoel dat er rek in zit.
Van der Burg geeft zijn ambtenaren dan ook de
volgende gedachte mee. “Als iets niet kan, moeten wij bewijzen dat het wél kan.” Amsterdam
zet z’n eigen experts tegenover de ingenieurs
van Rijkswaterstaat.
Na diverse vooronderzoeken neemt de gemeenteraad op voorspraak van Litjens en Van
der Burg in 2017 het besluit. De Sprong over het
IJ wordt eindelijk genomen. Dat het nog allerminst zeker is of de Javabrug past binnen de
richtlijnen, maakt de raad weinig uit. ‘Wij dachten dat Van der Burg en Litjens het zouden regelen met hun partijgenoot, minister Melanie
Schultz van Haegen,’ zeggen D66-raadsleden
Jan-Bert Vroege en GroenLinks-raadslid Zeeger
Ernsting. Maar de minister van Infrastructuur
krijgt nog meer VVD’ers op bezoek, die aan de
andere kant van het touw trekken.

De tegenstanders
Die Amsterdammers ook altijd met hun grote
mond. Dachten ze nu echt dat die brug er zomaar komt, alleen maar omdat Amsterdam dat
wil? De partijen die ook iets te zeggen hebben
over het IJ kijken het hoofdschuddend aan.
Onder meer de Noord-Hollandse gedeputeerde Elisabeth Post, nota bene een partijgenoot
van Litjens en Van der Burg, is zich rot geschrokken. Net nu na jaren van lobbyen en onderhandelen is besloten om een nieuwe grote zeesluis
bij IJmuiden te bouwen, kondigt de hoofdstad
aan dat op een van de smalste stukken in het IJ

een brug moet komen. Honderden miljoenen
euro’s worden geïnvesteerd om de voordeur van
de scheepsroute ruimer te maken en dan gaat de
hoofdstad aan de achterkant een slagboom
plaatsen. “Wat Amsterdam deed was not done,
want we hadden als regio net afspraken gemaakt over de manier waarop we met het IJ omgaan,” zegt Post.
Tijdens een gesprek met Eric van der Burg op
het provinciehuis lopen de emoties hoog op en
vallen harde woorden. “Die brug werd gepresenteerd als een fait accompli, zonder ook maar
één vraag te stellen over de gevolgen voor de
regio.”
Post staat niet alleen. Havenbedrijf Port of
Amsterdam en Rijkswaterstaat zien het IJ als
een belangrijke, brede doorgang voor goederenstromen en cruiseschepen. Een brug, waar en in
welke vorm dan ook, is hoe dan ook een beperking van de vrije doorvaart. Al tijdens de eerste
verkennende gesprekken over de kwestie maken deze partijen dat ook kenbaar: een brug is
niet gewenst.
Door de snelheid van Litjens en Van der Burg
moeten Post en de andere partijen regelmatig in
de krant lezen wat de hoofdstad nu weer van
plan is. “De tegenwind die ontstond moeten we
voor een deel op ons eigen conto schrijven,”
blikt Pieter Litjens terug. “Wij hebben onze
plannen te snel de wereld in geslingerd zonder
ze in de week te leggen bij Rijkswaterstaat.”
In 2017 beginnen intensieve gesprekken over
de realisatie van de Javabrug. Wat Amsterdam
betreft, gaan die niet over de vraag óf de brug er
moet komen, maar hoe. De nautische veiligheidseisen moeten desnoods worden opgerekt.
Dit is tegen het zere been van de ingenieurs, die
niet onder de indruk zijn.
Ook verschillen ze van mening over de doorvaarthoogte. Rijkswaterstaat eist 11,35 meter,
opdat hogere containerschepen er in de toekomst ook onderdoor kunnen. Onzin, vindt
Amsterdam, want de rest van de bruggen over
het Amsterdam-Rijnkanaal komt niet verder
dan 9,10 meter.
De Amsterdamse politiek is zich zo weinig bewust van de belangen van andere partijen bij het
IJ dat ze zelfs tijdens de onderhandelingen met
Rijkswaterstaat nieuwe twistpunten opwerpt.
Bijvoorbeeld de gedwongen verhuizing van
cruiseterminal PTA aan de Piet Heinkade. Al
eerder was duidelijk dat die daar weg moet als
maatregel tegen het groeiende toerisme. De beoogde nieuwe locatie is de Coen- en Vlothaven,
naast de A10. Zo hoeft er bij de Javabrug geen
rekening meer te worden gehouden met de
draaicirkel van de gigantische cruiseschepen
om uit de stad te vertrekken.
Maar in 2018 treedt een nieuwe coalitie aan,
van GroenLinks, D66, SP en PvdA. Nog voor het
eind van de onderhandelingen kondigen de
partijen via een persconferentie aan dat
cruiseschepen helemaal niet meer welkom zijn
in de hoofdstad. Ook dit besluit wordt niet eerst
besproken met Rijkswaterstaat, laat staan met
de andere gemeenten aan het Noordzeekanaal,
waar de terminal naartoe moet en die daar helemaal niet op zitten te wachten. De ontstane onduidelijkheid over de nieuwe plek van de terminal geeft de tegenstanders een nieuw argument
tegen de brug in handen.
‘Naar mijn mening komt de maakbaarheid van
de Javabrug als gevolg van de onduidelijkheid
omtrent de PTA onder zeer grote druk te staan,’
schrijft Rijkswaterstaat een paar maanden later.
Eerst moet er duidelijkheid zijn over de
cruiseschepen, dán pas mag Amsterdam verder
met de brug.

De verliezers
Voor hun gevoel waren ze zo dichtbij, de gesprekken verliepen zo goed. Terwijl de VVDwethouders openlijk de confrontatie aangaan
met de minister en de provincie, spreken ambtenaren buiten de schijnwerpers met hun collega’s bij Rijkswaterstaat. Dat verloopt in een goede sfeer. Ze komen geregeld bij elkaar, niet voor
de vorm, maar werkelijk met de bedoeling te onderzoeken of de Javabrug toch nog mogelijk is.
Amsterdamse ambtenaren proberen de bezwaren aan de andere kant weg te nemen door telkens met nieuwe berekeningen te komen. Maar
de laatste stap wordt nooit gezet.
De nieuwe wethouders Marieke van Doorninck (GroenLinks) en Sharon Dijksma (PvdA)
hebben het dossier overgenomen van Litjens
en Van der Burg, die in 2018 zijn vertrokken
omdat de VVD niet meer in het college zit. Van
Doorninck en Dijksma willen duidelijkheid en
geven opdracht om een brief aan Rijkswaterstaat te schrijven met daarin de ultieme vraag:
welk ontwerp van de Javabrug vinden jullie het

beste en kan Amsterdam gaan bouwen?
‘Ik ben van mening dat de locatievarianten
niet voldoen aan de door RWS gestelde (nautische) eisen,’ schrijft Rijkswaterstaat in een brief
terug. ‘De beoogde locaties kunnen niet worden
ingericht met een brug.’
Dat is ambtenarentaal voor ‘nee’. Amsterdam
heeft het niet voor elkaar gekregen. Uiteindelijk
heeft de stad onvoldoende goodwill gekweekt
om Rijkswaterstaat te overtuigen. Dijksma, die
als oud-staatssecretaris de Haagse wereld als
geen ander kent en weet dat overleg meer oplevert dan ruzie, besluit om het op een andere
manier te proberen.
Ze spreekt af voor een informeel etentje met
Jan Hendrik Dronkers, de hoogste ambtenaar
op het gebied van de binnenvaart. Als Amsterdam een brug wil, wat is de beste manier om dat
aan te pakken, vraagt Dijksma. Haar tactiek:
met de pet in de hand, terug naar het begin. De
uitkomst is dat Amsterdam en Rijkswaterstaat
samen een commissie instellen die gaat onderzoeken wat de beste manier is om de sprong
over het IJ te maken. Als voorzitter komen ze uit
bij de Belgische hoogleraar Alexander D’Hooghe. Die suggereert eind 2019 een verbinding

Erasmusbrug
Waarom is het zo moeilijk
om in Amsterdam iets te
bouwen dat in Rotterdam
al sinds 1996 naar volle
tevredenheid functioneert? De ruim 800 meter
lange Erasmusbrug werd
precies volgens de planning opgeleverd en kostte
in totaal 165 miljoen euro.
Hij bestaat uit een vast
brugdeel en een stuk dat
open en dicht kan, voor
grotere schepen.
Er zijn enkele verschillen.
De Erasmusbrug ligt veel
hoger (12 meter), omdat
er op de oevers in Rotterdam genoeg ruimte is
voor de aanlanding. Verder
maken vooral auto’s en
trams er gebruik van.
Zij hebben minder moeite
met het hoogteverschil.
In Amsterdam zijn fietsers
en voetgangers de
beoogde gebruikers.
Wel was ook in Rotterdam
de machtige havenlobby
fel gekant tegen het project, maar het stadhuis
zette door. Ruim twintig
jaar na de opening is de
Erasmusbrug een icoon
van de stad geworden.

vanaf het Azartplein, een nieuwe variant op het
oude idee van wethouder Van Poelgeest, politieke mentor en partijgenoot van de huidige wethouder Van Doorninck.
Sander Groet snapt er niets van. Hij is ondernemer en begrijpt niet waarom het zo lang duurt
voordat er eindelijk een brug ligt. “We zijn vijf
jaar verder en beginnen weer van voren af aan.”
Hij ziet niets in een verbinding vanaf het Azartplein. Bas Kok, pleitbezorger van het eerste uur,
evenmin. Dit is geen alternatief voor de Javabrug. Te lang, van niets naar nergens, onaantrekkelijk voor voetgangers en fietsers. De brug
is hooguit geschikt voor openbaar vervoer.
Ook Van der Burg is sceptisch. “Het zal heel
lastig worden, want de Kompasbrug is veel langer, dus veel duurder. Terwijl de financiële
tegenslagen voor Amsterdam alleen maar toenemen, kijk maar naar vuilverbrander AEB of
het achterstallige onderhoud van bruggen en
kades. Die brug komt er, maar dan zijn we wel
zeker drie edities van Sail verder.”
Litjens: “Die nieuwe brug wordt onbetaalbaar,
en ligt te ver weg om druk op de ponten weg te
nemen.”
Het enige lichtpuntje is dat Rijkswaterstaat de
zoektocht nu wel ondersteunt. Dit voorjaar presenteert D’Hooghe deel twee van zijn advies.
Amsterdam en Rijkswaterstaat hebben beloofd
de uitkomst te respecteren.
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→ Een patiënt die
mogelijk lijdt aan
het coronavirus
wordt naar een
ziekenhuis in
Wuhan gebracht.
FOTO AP

Coronavirus Chinese zorgstelsel kan uitbraak niet aan

Ziekenhuisbed gezocht
Duizenden Chinezen kloppen in de
afgesloten miljoenenstad Wuhan aan bij
de ziekenhuizen. Chen Nini zoekt vergeefs
naar een bed voor haar zieke moeder.

patiënt nou een snotneus heeft, een knobbeltje
in de borst of hoofdluis. Die lage drempel leidt
ertoe dat duizenden inwoners van Wuhan bij de
eerste hoestbui naar het ziekenhuis trekken. Ze
komen terecht in overvolle ziekenhuizen, waar
doorgaans eerst betaald moet worden voor er
ruimte wordt gemaakt in de agenda van de dokter, laat staan een bed wordt vrijgemaakt.

Omkoperij
Eefje Rammeloo
SJANGHAI
Na uren rondrijden staat Chen Nini op een parkeerterrein bij een militair ziekenhuis in Wuhan. Haar doodzieke moeder ligt op de achterbank. Het is al een tijdje donker, en Chen heeft
gehoord dat bij dit hospitaal nog een bed vrij is.
“Ik sta hier op goed geluk,” vertelt ze via de telefoon. “Wanhopig als ik ben, is dit alles wat ik kan
doen.” Er mogen geen privéauto’s meer de weg
op in de stad waar het virus is uitgebroken en
toch ging Chen met haar moeder het ene na het
andere ziekenhuis langs. De situatie van Chen
Wentao (59) is kritiek. Ze kan nog amper praten,
heeft koorts, hoest en is incontinent.
Dat er geen bed is, zou komen doordat het virus niet oﬃcieel bij haar is vastgesteld. Haar
dochter gelooft er niets van. “Ze zeggen dat er
geen tests meer zijn. In werkelijkheid zijn er gewoon niet genoeg bedden. Het is een zooitje!”

Besmet vlees
Inmiddels zijn ruim 6000 mensen besmet met
het coronavirus uit Wuhan, 132 patiënten zijn
gestorven. De zieke vrouw op de achterbank van
Chens auto telt niet mee in de statistieken. Het
Chinese zorgstelsel dat al jaren piepte en kraakte, is in Wuhan uit elkaar gebarsten.
Militaire artsen van het Volksleger en tientallen medisch specialisten uit Sjanghai en Peking
vliegen in om hun collega’s bij te staan. Wuhan
bouwt in een race tegen de klok twee nieuwe
ziekenhuizen om nog eens 2300 zieken op te
vangen.
Chen Wentao kreeg eind december voor het

eerst koorts. Ze had boodschappen gedaan bij
de Huananmarkt in het district Jianghan. “Als
ze had geweten dat er besmet vlees verkocht
werd, was ze nooit gegaan. Daar is ze geïnfecteerd.”
Drie weken later ging Chen Wentao naar het
ziekenhuis omdat ze koortsachtig bleef. Scans
en bloedtesten duidden op een nieuwe vorm
van longontsteking, maar ze werd wegens ruimtegebrek niet opgenomen. “Drie dagen geleden
gingen mijn ouders naar het Hankouziekenhuis, dat speciaal was ingericht voor mensen
met het virus. Er was een rij van wel duizend
mensen.”
De Chinese gezondheidszorg kent geen huisarts als poortwachter tot specialistische zorg.
Alle wegen leiden naar het ziekenhuis – of de

Toen er eindelijk een bed was, sprong Chen Nini
een gat in de lucht. Ze juichte te vroeg. Terwijl
haar moeder op de begane grond van het ziekenhuis extra zuurstof kreeg toegediend,
verdween het vrijgekomen bed ineens weer.
“Ergens is iemand met guanxi de rij binnengeslopen,” vermoedt Chen – iemand is omgekocht
of heeft met connecties voorrang bedongen.
Het is een bekend probleem in het Chinese
zorgstelsel. Om de epidemie in te dammen, is de
zorg voor ‘koortspatiënten’ nu even gratis, maar
dat betekent niet dat iedereen een gelijke behandeling krijgt. Voor nét even wat meer aandacht van de dokter wordt onder tafel met geld
geschoven.
Is er eenmaal een bed vrij, dan moet de patiënt
afwachten of hij een dokter ziet. Eén basisarts
helpt ruim 6000 mensen, veel te veel volgens de

Evacuatie groep Nederlanders uit Wuhan
Rond de 20 Nederlanders
komen morgenavond aan
in België met een evacuatievlucht vanuit het Chinese Wuhan. Volgens de
Belgische regering gaat het
om 23 mensen. Ze worden
vervolgens overgebracht
naar Nederland, waar ze
naar verwachting in quarantaine gaan. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken hield gis-

teravond een slag om de
arm. Minister Blok zei van
18 Nederlanders te weten
dat ze geëvacueerd willen
worden uit Wuhan. Daar
kunnen nog mensen bijkomen. Ook is er nog
overleg over het meereizen
van familieleden met een
andere nationaliteit.
De mensen aan boord zijn
niet ziek, benadrukt de Belgische minister van Volks-

gezondheid Maggie De
Block. Het vliegtuig vertrok
gisteravond vanaf luchthaven Charles de Gaulle bij
Parijs en vliegt morgen met
53 mensen terug naar
Frankrijk. Daarna vliegt het
toestel naar Brussel.
In het vliegtuig zitten naast
de Nederlanders twaalf
Belgen, elf Denen, vijf Tsjechen en twee Slowaken.
(ANP, BElgA)

Alle wegen in China leiden
naar het ziekenhuis, of je
nou hoofdluis hebt of een
knobbeltje in de borst

Wereldgezondheidsorganisatie. De hoge werkdruk en het belabberde salaris, dat begint bij
zo’n 600 euro per maand, maken dat 18 procent
van de artsen bij nader inzien een ander beroep
kiest, bleek uit een recent onderzoek.
Er is een enorm gebrek aan goed opgeleide artsen en lokale dokters kunnen het werk niet aan,
merkte Chen in de dagen voor ze haar moeder
naar een van de zeven ziekenhuizen bracht die
‘koortspatiënten’ opvangen. Ze moest zich eerst
bij een lokale kliniek melden, die doorverwijst
naar een districtsziekenhuis. Als is vastgesteld
dat de patiënt inderdaad besmet is met het coronavirus, mag hij een bed krijgen in een van de
grote ziekenhuizen.

Parkeerplaats
“Door gebrek aan training weten de dokters van
de kliniek niet wat ze moeten doen. De leiders
van Wuhan hebben dat niet in de gaten,” zegt
Chen boos. “In de wijk waar ik woon zijn heel
veel verdachte gevallen.”
De kliniek mag dan niet de onderzoeken hebben gedaan die nodig waren, ze speelt wel haar
administratieve rol: met de verklaring van de
artsen laat de politie Chen Nini passeren. Ze
heeft toestemming om ‘een ernstig zieke patiënt’ af te leveren bij een ziekenhuis – maar
waar? Het ziet ernaar uit dat moeder en dochter
de nacht moeten doorbrengen op de parkeerplaats.
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Trekkers blijven
toch op boerderij
Tara Riem
DEN HAAG
Den Haag is aanstaande woensdag
toch niet het toneel van nieuwe boerenprotestacties. Actiegroep Farmers Defence Force heeft de massale optocht met trekkers vanuit het
hele land afgeblazen vanwege nieuw
onderzoek naar de stikstofuitstoot.
Premier Mark Rutte, minister Carola
Schouten (Landbouw) en het Landbouw Collectief gaan woensdag met
elkaar in gesprek over de stikstofaanpak. Farmers Defence Force (FDF)
riep eerder nog op tot het protest,
maar meldde gisteren: “We houden
ons kruit uit tactische overwegingen
droog voor als het echt nodig is.”
Die beslissing was kort daarvoor genomen, tijdens een vergadering van
het Landbouw Collectief, de koepelorganisatie van traditionele belangenbehartigers en protestgroepen.

Nieuwe inzichten
FDF-voorzitter Mark van den Oever:
“We gaan inderdaad in gesprek, maar
willen wachten met het sluiten van
een deal. Dat heeft alles te maken met
onze analyse van de RIVM-cijfers
over de stikstofuitstoot. Dat gaat
nieuwe inzichten bieden. Op 20 februari is het Mesdag Zuivelfonds
klaar met het doorrekenen, maar geloof mij maar dat het positief zal uitpakken voor de landbouw. Wij verwachten dat dit de basis onder de

stikstofmaatregelen van het kabinet
wegslaat. Wij zullen dan ook geen
handtekening zetten onder maatregelen die niet blijken te kloppen.”
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakte
begin vorige maand aanvullende data
openbaar. Het gaat om emissiedata
om stikstofberekeningen uit te voeren in het rekenmodel.
De openbaarmaking gebeurde nadat het Mesdag Zuivelfonds en de
Stichting Stikstofclaim de Nederlandse Staat en het RIVM voor de
rechter hadden gedaagd. Zij wilden
zelf na kunnen gaan of de RIVMcijfers over stikstofuitstoot kloppen.

‘We gaan in gesprek,
maar we wachten met
sluiten van een deal’
De rechter stelde dat het RIVM het
volledige rekenmodel openbaar
moest maken, tenzij er een duidelijke
motivatie was om dat niet te doen.
Ook veel boeren vroegen om details
over de RIVM-data. Die liggen aan de
basis van de conclusie dat de landbouwsector voor 46 procent verantwoordelijk is voor de stikstofuitstoot
in Nederland, wat schade oplevert
aan natuurgebieden.
Het is de verwachting dat het kabinet halverwege deze maand met een
aanvullend pakket maatregelen komt
om de stikstofcrisis aan te pakken.

Clubleven Uitgaanslocaties wijken voor woningbouw

‘Berlijn is straks
De clubcultuur van Berlijn staat onder druk door het
acute woningtekort en de enorme economische
groei van de stad. Liefhebbers en politici pleiten voor
betere bescherming. ‘Er komen hier meer mensen
voor clubs dan voor het Staatsballet.’
Thomas Rogers
BERLIJN

O

ngeveer driehonderd demonstranten verzamelen zich voor een gemeentekantoor in het
zuidoosten van Berlijn
om er te dansen en borden te tonen. ‘Alle clubs
zijn mooi’, staat op een
bord. ‘De dag dat ik stop
met dansen, is de dag dat
ik stop met ademen’, staat op een ander.
Onder het geluid van harde techno protesteert
de groep half januari tegen de naderende sluiting van de Grießmühle, een bekende nachtclub
in de wijk Neukölln. Zoals de laatste jaren ook op
andere Berlijnse locaties is gebeurd, wordt de
club uit zijn onderkomen verbannen omdat de
eigenaren andere plannen hebben met het gebouw.
Verschillende politici spreken de menigte toe.
Eén van hen is Martin Hinkel, burgemeester
van het district Neukölln, waar het protest
plaatsvindt. “De consensus is dat de clubcultuur bescherming verdient,” houdt hij de demonstranten voor. Aan politieke wil om het onderwerp op te lossen ontbreekt het ook niet,
voegt hij toe.
Berlijn staat bekend om zijn bruisende nachtleven, maar die cultuur is de afgelopen tien jaar
onder toenemende druk komen te staan van
vastgoedinvesteerders en infrastructuurprojecten. Een acuut woningtekort en de enorme economische groei van Berlijn maken het probleem
alleen maar complexer. In de laatste paar jaar
zijn veel voorheen verlaten ruimtes omgevormd tot kantoren of appartementen. Prijzen
voor onroerend goed zijn mede daardoor gestegen.

Melkkoe voor de economie
Volgens de Clubcommissie – een collectief dat
zich inzet voor promotie en bescherming van
het nachtleven in Berlijn – hebben ongeveer
honderd clubs het afgelopen decennium de
deuren gesloten. Nog eens 25 clubs worden met
sluiting bedreigd. De Berlijners hebben voor dit
verschijnsel het woord Clubsterben in het leven
geroepen.
Een groeiend aantal politici uit het hele politieke spectrum bemoeit zich met het onderwerp. Deels om de rol die de clubs spelen in het
culturele karakter van de stad en deels omdat
het melkkoeien zijn voor de economie. Volgens
een onderzoek van de Clubcommissie droegen
toeristen die naar Berlijn kwamen om uit te
gaan in 2018 anderhalf miljard euro bij aan de
economie van de Duitse hoofdstad.
Clubs trekken veel jonge werkenden, die vol-

De clubs zijn voor de
Duitse wet gelijk aan
bordelen en zijn daardoor
makkelijk te sluiten

gens veel lokale politici cruciaal zijn voor de
economische groei van de stad. Commissiewoordvoerder Lutz Leichsenring: “Berlijn trekt
meer start-ups dan bijvoorbeeld Hamburg of
München. En dat is niet per se omdat het hier
beter shoppen is.”
Gentriﬁcatie heeft de laatste jaren ook in Berlijn voor een toename in conﬂicten tussen uitgaansgelegenheden en inwoners gezorgd. Andere wereldsteden hebben mede daarom
initiatieven gelanceerd om de clubcultuur te
beschermen. In navolging van Amsterdam hebben Londen en Parijs nachtburgemeesters aangesteld. New York heeft sinds 2017 zelfs een Ofﬁce of Nightlife, dat bemiddelt tussen bars,
clubs, inwoners en het lokale bestuur.
Toch is er waarschijnlijk geen wereldstad die
zo bepaald wordt door zijn uitgaansleven als
Berlijn. Er is in elk geval geen stad die zo veel te
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een stad zonder smoel’
verliezen heeft bij het verdwijnen van de verschillende uitgaanslocaties, zowel op cultureel
als op economisch vlak.
De clubcultuur van de stad – ontstaan in de jaren negentig toen dj’s en organisatoren feesten
begonnen te geven in leegstaande gebouwen –
staat wereldwijd bekend om zijn focus op techno en om de ongedwongen ‘alles kan’-cultuur.
Veel feestjes, waaronder die in de Grießmühle,
duren dagenlang.
Deze herfst stelde Bondsdaglid Caren Lay namens Die Linke wetgeving voor die clubs beter
moet beschermen tegen huurverhogingen en
rechtszaken. Ze legt uit dat uitgaansgelegenheden volgens de Duitse wet nu nog in dezelfde
categorie vallen als bordelen, waardoor ze relatief eenvoudig te sluiten zijn. Lay ziet clubs als
culturele instellingen die in hetzelfde rijtje
thuishoren als theaters en concertzalen. “Wanneer nog meer goede clubs sluiten, wordt Berlijn heel snel de zoveelste saaie stad zonder
smoel.”

Onzekere tijd
Volgens Lay komen er meer mensen naar Berlijn voor een bezoek aan de wereldberoemde
club Berghain, dan voor het Staatsballet. “Beide
zijn geweldig,” verduidelijkt ze, “maar het wordt
tijd dat we ze ook als gelijkwaardig gaan beschouwen.”
Haar collega’s van Die Grünen hebben een vergelijkbaar voorstel gedaan en Lay hoopt dat de
publieke druk die daardoor is ontstaan de rege-

ring zal dwingen meer beschermingsmaatregelen te nemen, voordat de Duitse bouwwetgeving volgend jaar wordt herzien.
Sinds 2018 maakt de deelstaatregering van
Berlijn elk jaar 1 miljoen euro vrij voor investeringen in bijvoorbeeld geluidsisolatie bij clubs,
om zo het aantal conflicten tussen clubs en omwonenden te beperken.
Maar in weerwil van die steun is het voor veel
clubs een onzekere tijd. Afgelopen najaar maakte de KitKatClub – een populaire fetisj- en
danceclub – bekend dat de eigenaar van het
pand het huurcontract niet wilde verlengen.
Andere clubs, zoals About Blank en Salon zur
Wilden Renate, worden bedreigd door plannen
voor een nieuw stuk snelweg. De plannen – die
al meer dan tien jaar oud zijn en bedoeld om automobilisten uit het centrum van Berlijn te
weren – zijn inzet van een voortdurend conflict
tussen de deelstaatregering en de bondsregering. Het onderwerp staat waarschijnlijk hoog
op ieders agenda wanneer volgend jaar deelstaatsverkiezingen worden gehouden in Berlijn.
De Grießmühle, acht jaar geleden geopend in
een oude pastafabriek, zit ingeklemd tussen een
kanaal en een spoorlijn. Het heeft een speeltuinachtig buitenterrein en staat bekend om
zijn openluchtfeesten en een jaarlijks, meerdaags, lhbti-feest met de naam Cocktail d’Amore.
Clubdirecteur David Ciura zegt dat het gebied
hem opviel toen hij het met de trein passeerde.

Binnen vijf minuten had hij met de vorige bewoners – een logistieke dienstverlener – een onderhuurovereenkomst uitonderhandeld. “Dat
zou in het huidige landschap niet snel meer lukken.”

Eenzijdig beëindigd contract
Het terrein is vier jaar geleden verkocht aan een
dochtermaatschappij van de Oostenrijkse vastgoedreus S Immo. Vorig jaar zomer lieten de
nieuwe eigenaren weten dat het onderhuurcontract met de clubeigenaren eenzijdig werd
beëindigd. In een verklaring van het bedrijf
staat dat in het gebouw ‘kantoren, luxeappartementen, ateliers en een buurthuis’ komen.
De Clubcommissie heeft samen met lokale en

regionale politici een aantal concessies voor de
club bedongen, zoals toestemming voor een
slotfeest en een onderzoek naar of er in het gerenoveerde pand ook weer een club kan komen.
Clubdirecteur Ciura wil zich nog niet aan uitspraken over die onderhandelingen wagen,
maar zegt wel dat ‘zonder bemoeienis van de
politiek er helemaal niets was gebeurd’.
“Zonder clubs zal niet alleen de directe, maar
ook de indirecte geldstroom naar Berlijn krimpen,” zegt hij. “Veel politici hebben dat nu boven aan hun agenda staan, maar hoe meer beleidsmakers dat voorbeeld volgen, hoe beter.”
© The New York Times
Vertaling David van Unen

Ook Amsterdam lijkt stiller te worden
De problemen in Berlijn
zijn Amsterdam niet onbekend: ook hier staat de
clubscene onder druk. Veel
clubs zijn afhankelijk van
tijdelijke contracten, waarna
ze het veld moeten ruimen.
Van De School en De Marktkantine in West is al bekend
dat ze binnenkort de deuren
moeten sluiten, net als

Garage Noord en het
Skatecafé in Noord.
Met de naderende sluiting
van deze clubs lijkt het
stiller te worden in het
Amsterdamse nachtleven.
Dat gebeurde ook al toen
het internationaal
geroemde Trouw begin
2015 de deuren sloot. Een
tijd lang waren er nauwelijks

plekken om te dansen. Toch
zal het verdwijnen van clubs
hier niet tot protesten
leiden, denkt Ramon de
Lima, voorzitter van Stichting N8BM, die zich inzet
voor de nachtcultuur in
Amsterdam. “We weten
namelijk dat het gaat
gebeuren. Maar dat maakt
het probleem niet minder
groot. We kampen ook hier
met enorm ruimtegebrek:
in het centrum zijn de
huren voor clubs vaak niet
te betalen en daarbuiten
heb je te maken met
bestemmingsplannen,
waardoor nieuwe initiatieven vaak maar maximaal
vijf jaar open kunnen
blijven.”
Amsterdam heeft al jaren
een nachtburgemeester,
en werkt nu aan de eerste
‘nachtvisie’. Die moet dit
najaar af zijn.
“Het belang van de nachtcultuur voor de stad wordt
daarmee eindelijk erkend,”
zegt De Lima. “Ik heb er
vertrouwen in dat het
naderende gat snel wordt
opgevuld. Maar dan moet
er nu wel écht wat gaan
gebeuren.”
Jari Goedegebuure

→ Bezoekers van
de Grießmühle op
het terrein
rondom de
populaire club in
de Berlijnse wijk
Neukölln.
FOTO GORDON
WELTERS/NYT
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Smartphone Deel 3: een uitontwikkeld hightechapparaat

Altijd aanwezig scherm
is gewoon geworden
De smartphone is het afgelopen decennium ons leven gaan
beheersen. Ontketent de komst van het 5G-netwerk een
nieuwe revolutie? Voor de smartphone waarschijnlijk niet.
Herman Stil
ECONOMIE

“De opstartfase is voorbij, de hype is over. Het is
fijnslijperij geworden,” zegt analist Tim Poulus
van marktvorser Telecompaper. Volgens hem is
de smartphone – aan het begin van het vorige
decennium nog een spannende nieuwigheid –
een emotiearm gebruiksvoorwerp geworden.
“Vroeger waren we bereid eens in de twee jaar
een nieuwe telefoon te kopen, maar het verschil
met de voorganger wordt steeds kleiner. De aandacht gaat nu vooral uit naar batterij, opslag en
camera; randvoorwaarden eigenlijk. Dat zijn
geen doorslaggevende functies meer.”
“Producenten zijn erg zoekende naar wat de
eindgebruiker nog wil; vouwbare schermen of
iets om de pols. Je hebt al brillen gehad als de
Google Glass of de Hololens van Microsoft, die
niet zijn aangeslagen. Ik denk niet dat er op hardwaregebied nog grote ontwikkelingen komen.”
We doen ook steeds langer met onze telefoon.
Deden we in 2015 nog gemiddeld 1,8 jaar met
een toestel, in 2023 zal dat 2,9 jaar zijn. Marktvorser Gartner verwacht dat straks zal blijken
dat er in 2019 mondiaal 2,5 procent minder
smartphones zijn, de grootste afname in de jonge historie van de smartphone. “Dat is ook de
reden dat fabrikanten de prijzen voor hun topmodellen verder verhogen, zodat hun rendement overeind blijft,” zegt Poulus, refererend
aan de adviesprijzen die voor de iPhone X (1159
euro) of Samsung Galaxy Note 10 (949 euro)
worden gevraagd. “Daar komt wel weer een einde aan.”

Toestellen zijn er al
37,50 euro per maand en je hebt
vanaf deze maand een 5G-abonnement bij T-Mobile. Niet dat de
Duitse nummer twee in telecomland dan al een 5G-netwerk in de
lucht heeft, maar zodra dat
gebeurt, is de bezitter van het
5G-abonnement er als eerste bij –
mits hij ook een toestel heeft
gevonden dat met de nieuwe frequentie kan omgaan.
T-Mobile komt nu al met het abonnement, dat 2,50 euro duurder is
dan een vergelijkbaar pakket op
4G, omdat het nog altijd niet duidelijk is wanneer het 5G-netwerk precies de lucht ingaat. Dat hangt af
van het tempo waarin het kabinet
in de eerste helft van dit jaar de
eerste frequenties veilt. T-Mobile
heeft wel, net als KPN, op testlocaties zo’n netwerk in de lucht.
KPN heeft nog niet bekendgemaakt wanneer het met 5G
abonnementen komt. De marktleider verwacht zijn netwerk na
afloop van de frequentieveiling
snel uit te rollen, maar denkt niet
voor eind van dit jaar netwerkdekking van betekenis te bieden.
Wanneer er 5G-toestellen in de
Nederlandse (web)winkels liggen
is evenmin duidelijk. Die beschikbaarheid hoeft geen groot
obstakel te zijn, apparaten van
onder meer Samsung, Huawei en
Xiaomi zijn al via Europese webwinkels verkrijgbaar.

Aparte diensten
Mobieltjesfabrikanten vestigen hun hoop meer
en meer op de diensten die ze via smartphones
kunnen bieden. Maar ook die liggen onder vuur.
“Het gaat nu van apps die op de telefoon moeten
worden geïnstalleerd naar webgebaseerde applicaties,” zegt apppionier Koen Pijnenburg, die
in 2008 de eerste Nederlandse iPhoneapp produceerde. “Toepassingen worden simpelweg
gestart in de internetbrowser van het toestel.
Dat betekent dat smartphoneproducenten hun
controle over het aanbod van apps kwijtraken.
Apple houdt dat nog tegen. Die beschermt het
eigen systeem want dat is hun verdienmodel,
maar dat zullen ze niet lang meer volhouden.”
Door die ontwikkeling richt Apple zich, in navolging van Google, ook steeds meer op aparte
diensten als Netflixkloon Apple TV+ of gamestreamer Arcade.
Beate Volker, hoogleraar sociologie aan de
Universiteit van Amsterdam, ziet vanuit ons gedrag vooral een toekomst voor spraakfuncties
met echt slimme stemrobots, die veel functies
van de smartphone zullen overnemen. “We zijn
gewend ons verbaal te uiten, veel meer dan met
je vingers op een aanraakscherm te tikken. Het
is al een nadeel dat je iets in je hand moet houden om te communiceren. Spraaktechnologie is
nu nog best onhandig, maar ik denk dat zelflerende spraaksystemen een enorme vlucht
zullen nemen. Ik ben geen techneut, maar ik
kan me voorstellen dat we meer met geluid en
koptelefoons doen en in dialoog gaan met een
apparaat.”
Toch zal een schermpje onontbeerlijk blijven.
“Wellicht dat een andere vorm, zo’n bril bijvoorbeeld, zal werken. Maar dan voor erbij. Visueel
werkt toch anders en lezen duurt te lang.”

,
29
→ In 2015 werd een smartphone gemiddeld
eens in de 1,8 jaar vervangen. In 2023 zal
dat zijn opgelopen tot eens in de 2,9 jaar.

BEELD REIN JANSSEN

Of de smartphone net zo’n museumstuk wordt
als de archetypische Nokiadrukknoptelefoon
van begin deze eeuw durft trendwatcher Vincent Everts niet hardop te voorspellen. “Je ziet
wel vaker dat innovatie op een gegeven moment
vertraagt of stopt. De laptop en de tv veranderen
ook niet meer van vorm. De laatste grote verandering van de smartphone was echt in 2007.
Sindsdien is het alleen aangescherpt. De echte
revolutie zit in diensten en toepassingen.”

Een blijvertje
“Ik verwacht wel dat je altijd iets bij je zult dragen. Misschien een 3D-bril of een hologram.
Misschien hebben we over tien jaar een implan-

Telecomrevolutie
Dit voorjaar veilt het rijk de eerste
frequenties voor 5G mobiel internet. Het Parool onderzoekt in vier
afleveringen of dat net zo’n revolutie teweegbrengt als de introductie van 4G.
Laatste aflevering: 5G, aardverschuiving of rimpeling?

taat in ons lichaam waarmee we alles doen.”
Het gaat volgens Everts niet meer over het apparaat, maar over wat je ermee kunt doen. “De
mobiele telefoon blijft voor persoonlijke communicatie. De toekomst is dat 5G het mogelijk
maakt dat technologie allerlei menselijke taken
overneemt met een veelvoud van apparaten die
je op afstand kunt uitlezen en besturen. Daar
wordt al eindeloos op gevogeld.”
Analist Poulus ziet de toekomst minder futuristisch. “Ik denk niet dat de smartphone ooit
helemaal zal verdwijnen. We zijn gewend aan
deze user interface, dat zie ik niet snel veranderen. Maar het zal een nicheproduct worden, net
als de tablet nu.”
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Waterleidingen Waarschuwingen en extra onderzoek

Weer meer
lood ontdekt
Opnieuw zijn in verschillende Amsterdamse buurten
oude loden drinkwaterleidingen gevonden. Naast
Noord en Oost zijn nu ook woningen in Zuid en het
centrum opgedoken als gezondheidsrisico.
→ De EBI in Vught wordt altijd zwaar bewaakt. FOTO ROBIN UTRECHT/ANP
Bart van Zoelen
AMSTERDAM
Een deel van de nieuw verdachte woningen valt
onder corporatie Stadgenoot, die 400 waarschuwingsbrieven heeft gestuurd in Tuindorp
Oostzaan. In de Vegastraat is een loden drinkwaterleiding gevonden in de kruipruimte onder
een woonblok. Ook in een bedrijfspand bleken
oude leidingen nooit vervangen. Metingen in
drie huurwoningen leverden een concentratie
op van maximaal 2 microgram per liter, ruim
onder de norm van 10 microgram per liter.
Toch zoekt Stadgenoot door in Tuindorp Oostzaan en kregen de bewoners alvast een waarschuwing om alert te zijn. Wanneer er loden leidingen worden gevonden zorgt de corporatie
voor de verwijdering, belooft Stadgenoot.

56

→ Om de kosten van de drinkwatertest te
drukken lieten 56 huishoudens in West hun
flesjes op hetzelfde adres ophalen.

Verhuurders en bewoners
doen steeds meer
onderzoek naar risico van
oude waterleidingen

Elders in Amsterdam-Noord staat van honderden woningen in de tuindorpen al vast dat er loden drinkwaterleidingen liggen. Corporatie
Ymere heeft dat vastgesteld na tests in (voormalige) huurwoningen in Nieuwendam en Buiksloot, maar ook in Tuindorp Oostzaan.
Ymere heeft intussen ook in de Van Tuyll van
Serooskerkenweg in Zuid loden leidingen gevonden. In de Marathonbuurt volgt daarom
steekproefsgewijs extra onderzoek. Hetzelfde
geldt voor de Frederik Hendrikbuurt in West.
Woningcorporatie De Key heeft loden leidingen
gevonden in de Planciusstraat in het Centrum.

Particuliere huur
Lood werd voor de Tweede Wereldoorlog veel
gebruikt voor de waterleiding. Vanaf 1960, toen
het wegens gezondheidsgevaar niet meer toegestaan was, zijn de leidingen op veel plaatsen
weggehaald. Naar schatting liggen ze echter
nog in meer dan 100.000 woningen.
Dat gaat zeker ook om koopwoningen en particuliere huurwoningen. Na een storm van protest beloofde verhuurder Rappange deze week
bijvoorbeeld loden leidingen weg te halen uit 47
huurwoningen aan de Kramatweg in Oost.
Lood in het drinkwater is vooral schadelijk
voor jonge kinderen. Het kan hun leervermogen
negatief beïnvloeden. Bij ouderen vergroot het
de kans op hart- en vaataandoeningen.
In West leidde de bezorgdheid over lood tot
een opmerkelijk initiatief. Omdat een drinkwatertest meer dan honderd euro kan kosten, deed
Judith Tankink een oproep via sociale media
aan buurtbewoners. Als het testbedrijf alle watermonsters bij haar thuis kon ophalen, waren
de kostendelers aanmerkelijk goedkoper uit.
Het leidde tot 56 watermonsters op haar keukentafel. “Het was een soort Project X, de loodversie.” De meeste uitkomsten waren geruststellend: 11 monsters boven de 1 microgram per
liter uit, drie boven de 5 microgram per liter, wat
volgens recent onderzoek van de Gezondheidsraad de nieuwe norm zou moeten worden. Eén
meting was wel zorgwekkend genoeg voor
maatregelen: 51 microgram per liter.

Ontsnappen? Echt
niet, zegt Soerel
DEN HAAG/AMSTERDAM
De tot levenslang veroordeelde crimineel Dino Soerel is niet op heterdaad betrapt bij een ontsnappingspoging, maar ‘er waren signalen’ dat
een uitbraak ophanden zou kunnen
zijn. Daarom is zijn overplaatsing
naar de zwaarbewaakte gevangenis
in Vught gerechtvaardigd.
Dit zei minister Sander Dekker
(Rechtsbescherming) gisteren na de
wekelijkse ministerraad. “Het gaat
hier om hele harde jongens die proberen om hun activiteiten voort te zetten of proberen om handlangers van
buiten in te zetten om ze eruit te halen,” aldus Dekker. “Op zo’n moment
moeten we in actie komen en dat hebben we donderdagavond gedaan.”
De Telegraaf meldt op gezag van
niet genoemde bronnen dat Soerels
kompanen bij de uitbraakpoging uit
de gevangenis van Heerhugowaard
explosieven en wapens wilden gebruiken. Dekker zegt daar niets over.

Disproportioneel
Soerel vecht zijn overplaatsing naar
de Extra Beveiligde Inrichting (EBI)
in Vught aan. De overplaatsing is volgens hem ‘een disproportionele reactie op basis van informatie waarvan
de herkomst vooralsnog compleet on-

duidelijk is’, meldden zijn advocaten
gisteren.
De 59-jarige tot levenslang veroordeelde Soerel ontkent stellig dat hij
geprobeerd heeft te ontsnappen of
een ontsnapping aan het plannen
was. Het ministerie van Justitie sprak
donderdagavond alleen van ‘vermoedens’ van een uitbraakpoging, maar
plaatste hem wel over.
Soerel zit de door de Hoge Raad bevestigde celstraf uit voor zijn aandeel
in een reeks liquidaties. Hij zat van
2010 tot 2012 ook al in de EBI, maar

Crimineel vecht tegen
zware detentie, minister
verdedigt overplaatsing
kreeg gedaan dat hij naar een andere
gevangenis werd overgeplaatst. Het
regime in Vught was onnodig zwaar,
erkende de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
toen. Gedetineerden zitten veel in afzondering en mogen hun schaarse
bezoek bijvoorbeeld niet aanraken.
De EBI in Vught huisvest de gevaarlijkste criminelen, zoals Willem Holleeder, de moordenaar van Theo van
Gogh (Mohammed B.) en de hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo, Ridouan Taghi. (ANP)
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Vluchtelingenstroom Kroatië slaat migranten terug de grens over

‘Als ze je
pakken, ben
je alles kwijt’
De Bosnisch-Kroatische grens is een van de laatste
poorten die migranten een vrije doorgang naar de
Europese Unie biedt. De politie van Kroatië probeert
die poort dicht te houden, vaak op brute wijze.
Patrick Kingsley
GLINICA
Sinds het einde van de oorlog, een kwart eeuw
geleden, zijn de heuvels in het Bosnisch-Kroatische grensgebied geen slagveld meer. Maar voor
Bosnische boeren in de buurt van de grens voelt
het soms alsof de oorlog voortduurt.
’s Nachts horen ze mensen schreeuwen en
overdag zien ze hoe de Kroatische politie illegale immigranten terug naar Bosnië ranselt. Soms
horen ze zelfs schoten. Het komt voor dat een
paar minuten later migranten dan bij hen aankloppen. Met gebroken of gekneusde ledematen of bedelend om voedsel en kleren.
“Dan moet ik weer aan de oorlog denken,” zegt
boerin Merima Cutoric, die een paar meter van
de grens woont. “Vooral als ik ’s nachts geschreeuw hoor.”
Deze lap grond in het westen van de Balkan
verwerkt de laatste resten van de grote migratiegolf uit 2015, toen meer dan een miljoen mensen
in Europa aankwamen. Destijds staken de
meesten de zee over tussen Turkije en Griekenland waarna ze doorreisden tot Hongarije, de
belangrijkste etappe voordat de reis verder ging
naar ‘rijke’ landen als Duitsland.
Turkije, Griekenland en Hongarije hebben
zo’n reis sindsdien veel moeilijker gemaakt, met
als gevolg dat de illegale migratie met meer dan
90 procent afnam. Zij die het er nu op wagen,
kiezen meestal voor een route door Bosnië en
Herzegovina, een land waaraan de crisis van
2015 bijna geheel voorbijging.
Tegenwoordig is de grensbewaking er minder
streng dan elders en illegaal oversteken is dus
per definitie minder gevaarlijk.
Twee jaar geleden trokken niet meer dan 750
migranten door Bosnië. Vorig jaar waren het er
al ongeveer 29.000. De meesten zijn oorlogen of
armoede in landen als Afghanistan, Irak, Marokko en Pakistan ontvlucht.

Sneeuw en mijnen
“Het is tegenwoordig nog de enige vrij doorgang
voor wie vanuit Griekenland andere EU-lidstaten wil bereiken,” zegt Peter Van der Auweraert.
De Belg staat aan het hoofd van de missie van de
Internationale Organisatie voor Migratie, IOM,
een VN-instelling.
Maar het hangt ervan af wat je onder ‘open’
verstaat.
Om Bosnië uit te komen, moeten migranten de
met ijs en sneeuw bedekte heuvels en bergen
oversteken aan de noordgrens met Kroatië. Hier
werd vroeger zwaar gevochten, en nog steeds
liggen er landmijnen uit die tijd.
Wanneer migranten de tocht door de sneeuw
hebben volbracht, wacht hun in de regel een ruw
welkomstcomité aan de Kroatische zijde. Voor
Noord-Europa is de crisis uit 2015 voorbij en de
Kroaten zijn vastbesloten dat zo te houden.
Al meer dan een jaar houdt de Kroatische politie systematisch migranten uit Bosnië tegen. Ze
worden meteen teruggestuurd, zonder de kans
te krijgen asiel aan te vragen.

Dit zijn de ervaringen van tientallen mensen
met wie we recentelijk in Bosnië spraken: migranten, streekbewoners, artsen en hulpverleners. De illegalen worden vaak mishandeld en
beroofd voordat agenten ze dumpen in afgelegen gebieden als hier in Glinica.
“Als de Kroaten je pakken, ben je alles kwijt,”
zegt de 24-jarige Sajid Khan. Hij ontvluchtte in
2015 de Afghaanse stad Kunduz toen de Taliban
daar binnentrokken. “Ze stelen je jack, schoenen, sokken. Alleen je T-shirt en je broek mag je
houden.”
De rommel in de bossen bij Glinica lijkt zijn
relaas en dat van andere migranten te bevestigen. Door het bos stroomt een beek die als grens
dient. Een voetgangersbruggetje scheidt Bosnië
en Kroatië. De Bosnische oever ligt bezaaid met
jacks, jassen, broeken, sweatshirts en schoenen.
Hier en daar liggen kapotgetrapte telefoons, een
tandenborstel, simkaarten, sardineblikjes en
een pot olijven.
Volgens streekbewoners en herders is dit een
van de plekken waar de Kroatische politie soms
kortstondig Bosnisch grondgebied betreedt om
de migranten te lozen die ze aan de grens hebben opgepakt of beroofd. Ook schieten agenten
hier nogal eens met hun pistolen om migranten
angst aan te jagen. Dat gebeurde bijvoorbeeld in
oktober 2018. Ze raakten toen bijna de zoon van
Merima Cuturic.

‘Gewone afranselingen’
François Giddey is in de grensregio actief voor
Artsen zonder Grenzen. “We behandelen een
flink aantal mensen die met geweld te maken
hebben gehad,” zegt hij. Sommige patiënten
meldden zich met brandwonden; bewerkt met
aanstekers. Anderen werden in de ijskoude
rivier onder water geduwd. Maar volgens Giddey komen ‘gewone’ afranselingen met stokken
het meest voor. “Vooral op de benen en de voeten, zodat ze niet verder kunnen lopen.”
Twee Afghaanse mannen tonen ons hun onlangs gebroken polsen. Het werk van de Kroatische politie, zeggen zij. De agenten zijn zo gebrand op het uitzetten van illegalen dat ze ook
minstens drie Nigerianen hebben uitgewezen
die Kroatië volstrekt legaal waren binnengeko-

men. Twee van hen zouden daar in november
meedoen aan een tafeltennistoernooi, de derde
had een geldig visum. Geen van hen had ooit
eerder Bosnië bezocht. Allemaal werden ze gearresteerd in de Kroatische hoofdstad Zagreb,
ver van de Bosnische grens.
In een e-mail doet het Kroatische ministerie
van Binnenlandse Zaken de beschuldigingen
over geweld af als ‘verzinsels’. Het zegt niets te
maken te hebben met de uitwijzing van de Nigerianen en ontkent dat Kroatische agenten Bosnisch gebied binnengaan om er migranten te
dumpen. ‘Het zijn valse beschuldigingen van
mensen die illegaal Kroatië zijn binnenkomen
en verder willen reizen naar andere landen,’ aldus Zagreb.

→ Migranten willen naar
Kroatië omdat de situatie in
Bosnië vaker niet beter is dan
thuis. FOTO ELVIS BARUKCIC/AFP

29.000
→ Twee jaar geleden trokken slechts zo’n 750 migranten door Bosnië. Vorig jaar
waren het er al ongeveer 29.000.

NIEUWS 21
Derk Sauer

Mockba

Strijd om de
geschiedschrijving
Grens Bosnië-Kroatië op slot
Kroatische politie treedt hard op
tegen migranten die de oversteek wagen.
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migranten en geven hun fruit en brood. Anderen zijn bang en doen hun deuren zoveel mogelijk op slot, voor de eerste maal in hun leven.
De 79-jarige Kata Majstorovic: “Ook wij hebben het moeilijk gehad, daarom geven we die
mensen te eten. Maar het zijn er wel erg veel…”
Tijdens de Balkanoorlogen in de jaren negentig werden ook 250.000 Kroaten van huis en
haard verdreven. Velen vluchtten naar andere
delen van het land. Bovendien bood Kroatië onderdak aan ongeveer 750.000 mensen uit andere delen van de Balkan.

Geld is geen probleem
Dat de huidige hulp aan migranten in Bosnië zo
beperkt is, heeft veel – zo niet alles – te maken
met de nasleep van de oorlog. Het land is nog
steeds langs etnische lijnen verdeeld. Om in
Bosnië de vrede te bewaren, laat de zwakke federale overheid het nemen van moeilijke besluiten liever over aan regionale autoriteiten.
Dat maakt een nationale aanpak van het migratievraagstuk extra moeilijk, zeker omdat
Bosnië het afgelopen jaar überhaupt geen nationale regering had. Politieke partijen konden het
maar niet eens worden over de vorming van een
coalitie.
Ongeveer 7500 migranten proberen nu een
legaal verblijf in Bosnië te regelen, maar honderden van hen slapen in kraakpanden of bij gebrek aan voldoende officiële kampen op straat.
Toch heeft de Europese Unie zo’n 36 miljoen euMigranten kiezen ook voor Kroatië omdat de
omstandigheden in Bosnië vaak niet veel beter
zijn dan in hun landen van herkomst. Tot begin
december werden honderden migranten gehuisvest in een afgelegen kamp dat was ingericht op een voormalige vuilstortplaats, op een
besneeuwde berg. Rond het kamp lag een mijnenveld dat na de oorlog nooit behoorlijk was
geruimd. ’s Nachts snuffelden wilde zwijnen
rond de tenten, op zoek naar etensresten. In de
tenten was de grond vaak doorweekt met regenwater.

Afranselingen gebeuren
vooral op de benen en
voeten, zodat migranten
niet verder kunnen lopen

Een ironische wending
Drinkwater werd alleen verstrekt in de ochtend.
De toiletten werkten niet en dus deden migranten hun behoeften in de modder aan de rand
van het kamp.
“Dit is mensonterend,” zei de eerder genoemde Afghaan Sajid Khan op de dag voordat het
kamp werd gesloten. Gedreven door honger,
dorst en wanhoop stroopten migranten nogal
eens een nabij dorp af op zoek naar voedsel en
water. Sommigen maakten zich schuldig aan inbraak en joegen de weinige inwoners de stuipen
op het lijf.
In zekere zin is het een ironische wending van
de geschiedenis omdat die bewoners vaak zelf
hun woningen ontvluchtten toen Bosnische,
Servische en Kroatische troepen om de berg
vochten. Sommigen ontfermen zich nu over de

ro vrijgemaakt om ze een beter bestaan te bezorgen. Geld is geen probleem, maar de Bosnische
regering talmt om plaatsen aan te wijzen voor
nieuwe kampen. Peter Van der Auweraert, de
leidende functionaris van de internationale organisatie die de kampen bestuurt: “Als de politieke besluitvorming niet zo traag verliep, zouden we over genoeg kampen beschikken.”
Hoe slecht het leven in Bosnië ook is, Sajid
Khan is toch blij dat hij Afghanistan ontvluchtte: “Want hier leef ik in elk geval nog.”
© The New York Times
Vertaling René ter Steege

A

fgelopen week stond in het teken
van de bevrijding van Auschwitz
door Russische soldaten, nu
75 jaar geleden. De ceremonies
in Yad Vashem en Auschwitz
waren indrukwekkend. Het
‘nooit weer’ lag op ieders lippen en de tranen
om het verschrikkelijke leed van de Holocaust
waren nooit ver weg.
Maar op de achtergrond speelt zich een keiharde politieke strijd af.
Vladimir Poetin sprak in Israël, maar schitterde in Auschwitz door afwezigheid. Omgekeerd
boycotte de Poolse premier Andrzej Duda de
herdenking in Yad Vashem, terwijl hij wel gastheer van de bijeenkomst in Auschwitz was.
De Holocaustherdenkingen werden zo slachtoffer van een steeds fellere strijd over de
geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog tussen enerzijds Rusland en anderzijds
Polen (en de Baltische Staten).
In Ruslands ogen – en met name die van
Poetin – staat veel op het spel. De enorme offers
uit de oorlog, de heldenrol van het Rode Leger
in de slag bij Stalingrad en het hijsen van de
Sovjetvlag op de Reichstag. Stuk voor stuk
onderdeel van de nationale identiteit van Rusland. Het plaatste Rusland in de naoorlogse
wereld in de club van wereldmachten en leverde Moskou een permanente zetel op in de VNVeiligheidsraad. Het narratief van oorlogsheld
is voor Rusland even essentieel als het nucleaire
arsenaal van nu.
Oost-Europese landen – Polen voorop – knagen steeds vaker aan dit beeld van Rusland. Met
name de huidige ultranationalistische premier
Duda zet Polen neer als een slachtoffer van

Het narratief van oorlogsheld is voor
Rusland even essentieel als dat van
het nucleaire arsenaal van nu

zowel Duitsland als Rusland, de landen die in
1939 Oost-Europa onderling verdeelden. Tegelijk moffelt de premier de Poolse betrokkenheid
bij de Holocaust onder het tapijt.
Tot grote schrik van Poetin krijgen de Polen
steeds meer gehoor binnen de Europese Unie.
Het Europees Parlement nam vorig jaar nog een
motie aan waarin Rusland en de nazi’s op min of
meer één lijn werden gesteld waar het de oorlogsschade betrof.
Naarmate de oorlog verder uit het zicht verdwijnt, wordt het in stand houden van het beeld
daarvan steeds belangrijker en de daarbij
horende retoriek steeds luider.
De ironie wil daarnaast ook dat terwijl WestEuropa kampt met een heropleving van het
antisemitisme, juist in Rusland en Polen sprake
is van een Joodse renaissance. In deze landen,
met een lange geschiedenis van pogroms, voelen Joden zich veiliger dan in Parijs of Amsterdam. Het Poolse Krakau is uitgegroeid tot een
cultureel, culinair en toeristisch Joods centrum
en in Moskou bloeit het Joodse leven als nooit
tevoren.
Geen mooier moment dan 75 jaar na de bevrijding van Auschwitz om deze heropleving
samen te vieren en als voorbeeld te stellen.
In plaats daarvan vermeden Duda en Poetin
elkaar en gooiden stilletjes modder over de
hoofden van slachtoffers en hun nabestaanden.
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Michiel van der Eerde (1973) is chef en oprichter
van pop-uprestaurant Baut. Na zeven verhuizingen heeft
hij zich eindelijk permanent gevestigd in Amsterdam-Zuid.
Nou ja: een soort van permanent.
tekst Marcel Wiegman, foto Harmen de Jong

‘Ik schreeuw niet
in de keuken’
Meerkerk
“Ik ben er geboren. Meer valt er niet over te zeggen. Ik ben opgegroeid in Vleuten en Maarssenbroek. Ik was een slechte leerling en werd zelfs
een klas teruggezet. Met privélessen ben ik met
zes zevens geslaagd voor de mavo. Toen mocht
ik naar de koksschool, want ik wil al koken
sinds ik me verstaanbaar kon maken.”
“We hadden thuis een cassettefabriekje, Box
Music Holland. We namen op in een studio,
muziek, taalcursussen, van alles. Mijn moeder
was de drijvende kracht. Mijn broertje en ik
stonden in de productie: tape in de cassette
spoelen, in een doosje stoppen, plasticje eromheen. Per cassette kregen we een cent, dus hoe
sneller we het deden, hoe meer we verdienden.
Daar heb ik geleerd wat hard werken is.”

Zuid
“De buurt waar ik nu 28 jaar woon en vroeger bij
familie kwam. Het is geen toeval dat Bar Baut in
een pand zit waar de Nightshop zat – als kind
maakte die zaak enorme indruk op mij. Het was
een delicatessenbar waar vijf soorten gerookte
zalm in de vitrine lagen. En kievitseieren.”
“Het pand waarin ik woon, was van mijn opa
en is voor de oorlog gebouwd door zijn vader.
Mijn opa had 32 huizen in de buurt. Mijn vader
had dus een hoop geld, maar alles is weg. Hij is
manisch-depressief en heeft het allemaal verbrast. Er zijn gekke dingen gebeurd. Mijn moeder is van hem af, omdat ze het niet kon combineren met de zorg voor twee kinderen. Hij is nu
74 en soms slaat de ziekte nog door zijn medicijnen heen. Je kunt daar dramatisch over doen,
maar ik neem hem niets kwalijk, hij is ziek. Mijn
moeder zegt: kijk naar voren, niet naar achteren. Mijn tante heeft uiteindelijk een van haar
huizen aan mijn broer en mij verkocht, ook om
ons een beetje netjes weg te zetten.”

10“Ik krijg er nog kippenvel van. Ik had aan de
Wibautstraat nog maar net mijn eerste restaurant Baut geopend of ik zag uit het raam Paroolrecensent Johannes van Dam aan komen. Ik
ben de keuken ingevlogen, heb alles weggeﬂikkerd en ben zelf alles opnieuw gaan maken. Hij
zat aan tafel 12, drie meter bij de keuken vandaan. ‘Het benadert perfectie,’ zei hij, ‘maar als
je zo doorgaat, word je niet oud.’ Ik ben naar de
jongens gegaan en zei: ‘Ik weet niet wat voor cijfer het wordt, maar het wordt in elk geval hoog.’
Ik ben meteen gaan opschalen. Twee dagen
later kreeg ik een sms van jullie hoofdredactie.
‘For your eyes only: een 10-.’ We zaten een half
jaar, zeven dagen per week vol. Als je geluk had
kon je er op woensdag nog net tussen komen.”

Rondreizend circus
“Bar Baut, in het vroegere restaurant Zuid, is de
zevende vestiging in acht jaar. Hier blijven we
permanent. Tenminste: Bar Baut blijft hier per-

manent. Met restaurant Baut ga ik straks weer
gewoon rondreizen, als zich een perfecte locatie aandient. Niet leuk voor mijn team, niet leuk
voor mijn familie, maar ik krijg er enorm veel
energie van als ik telkens opnieuw kan beginnen. Pas kreeg ik nog een ruimte van 450 vierkante meter aangeboden in het Groot Handelsgebouw naast CS in Rotterdam. Dan sta ik
meteen aan. Het was alleen totaal op het verkeerde moment. Je moet ook bedenken dat elke
verhuizing minstens 150.000 euro kost. Maar
nu zijn we met de gemeente Amsterdam aan
het praten. De stad bestaat in 2025 750 jaar en
dan willen ze wat met ons.”

Man bun machine gun
“Dat hebben ze bij restaurant C bedacht, de
opvolger van Baut aan de Wibautstraat. Een
smokey verhaal met tequila en whisky. Hoe
gaat dat? Ze vragen aan je waarvan je houdt en
dan maken ze er een cocktail van. Machine gun
staat voor knallen, denk ik. En die man bun? Ik
kende dat woord niet eens. Mijn knotje had ik al
voordat heel hipster Nederland er een had. In
de keuken kun je geen los lang haar hebben en
een haarnetje ziet er niet uit. Ik heb een periode
gehad dat ik dacht: nu kap ik ermee, ik ga helemaal kaal, maar van mijn vriendin mag ik mijn
haar niet afknippen.”

Lucas Rive
“Ik heb met grote chefs gewerkt, maar hij stak
overal bovenuit. De jongste tweesterrenchef
van Nederland. Ik heb hem anderhalf jaar mee
mogen maken in de Bokkedoorns. Wat hij kookte, dat was écht koken. Een echte beurre blanc,
weet je wel. Echte, eerlijke spullen en smaken.
Om het te begrijpen moet je er gewerkt hebben.
Ik maak nog steeds dingen die ik van hem heb
geleerd, 25 jaar geleden. Hij was er een van de
buitencategorie. En dat je dan kanker krijgt en
binnen zes weken dood bent. Met de kerst is hij
overleden, nog maar 57 jaar oud. Bij zijn uitvaart hadden alle koks een witte buis aan. Het
was indrukwekkend, maar het zette me ook aan
het denken: probeer tussen het werken door
een beetje te genieten.”

Best of Baut
“Ik hoefde niet zo nodig een boek, maar het
gaat er toch komen, onder het motto: laat ik dan
wel genieten van mijn succes. Het gaat de
geschiedenis beschrijven van Baut: het ontstaan, de verhuizingen, de locaties, de concepten. Ik denk dat mensen dat leuk vinden. En er
komen natuurlijk recepten in. Wat we hier doen
is niet zo ingewikkeld, als je het maar goed uitlegt. Niets zo teleurstellend voor de thuiskok
als dat het niet lukt, dus de heel ingewikkelde
dingen laten we gewoon weg. Ik heb het kerstmenu voor supermarktapp Crisp gemaakt. Het
grootste compliment was dat mensen zeiden:
het is nog gelukt ook.”

Masterchef
“Er kwamen opeens twee dames langs. Heb je
even tijd? Ik kreeg meteen een klem om mijn
strot, maar ze waren heel enthousiast en vonden mijn knotje leuk. Het eerste seizoen stond
ik met knikkende knieën op de set. Ik heb uiteindelijk 120 aﬂeveringen gemaakt en toen was
het over. John de Mol wilde nieuwe gezichten.
Dat was wel even een knauwtje. Ben ik dan niet
goed genoeg? Of heb ik nu al een oude, verlopen
kop? Het was leuk. Er kwamen hele gezinnen
langs in het restaurant. Is Michiel er? Mogen we
op de foto?”
“Ik wil mensen ook graag iets te leren. Iedereen die bij Masterchef komt, denkt al te kunnen
koken. Wat je als jurylid in de voorronden soms
aan je desk krijgt: om te gillen. En de mensen
die hebben gewonnen, denken dat ze er al zijn.
Maar als kok ben je er nooit.”

Steak Tartare
“Waarom het mijn signature dish is? Tja, waarom? Omdat het de lekkerste van de stad is. De
steak zelf is een beetje koud. Er zit een lauwwarme crostini bij en een eiercrème. Wat hem
apart maakt, is de baconmayonaise. Het is een
feest. Weet je wat het is: er zitten zes ingrediënten in, die helemaal niet speciaal zijn, maar er
zit ook een techniekje in dat je echt moet kennen. Als je alles apart mengt, sla je de structuur
van het vlees kapot. Dan wordt het ﬁlet. Maar
hoe je dan wel moet mengen, zeg ik niet. Dat is
het geheim van de chef.”

Lily
“Mijn dochter. Ze is bijna drie en is nu met mijn
vriendin naar Thailand, omdat ik midden in de
openingsweken van Bar Baut zit. Dan word ik er
niet leuker op, zeker niet voor mijn dierbaren.
Ik heb het afscheid onderschat. Op Schiphol
zag ik mijn kleine knoepertje achter het wagentje lopen – nooit geweten dat ik er zo hysterisch
over zou kunnen zijn. Ik wil het voor mijn gezin
goed regelen, dus moet je ervoor zorgen dat je
zaken succesvol zijn en er genoeg geld wordt
verdiend. Maar het is lastig. Om half negen gaat
ze naar bed en om half negen is in het restaurant de grootste drukte. Straks neem ik in het
weekend vrij; dat is dan voor haar.”

Ibiza
“Ik kom er al vanaf mijn vierde. Mijn familie
had er twee huizen, daar gingen zakenrelaties
heen. Eén huis is verkocht. Ik heb daar een
stukje van gekregen. Met de opbrengst ben ik
Baut begonnen, de beste keuze ooit. Ik ga nog
steeds naar Ibiza: de auto staat klaar, ik zit in
een huis van mijn slager of van vrienden. Vroeger heb ik er heel veel gefeest, maar dat trek ik
niet meer. Hoeft ook niet. Mijn moeder heeft
nooit gefeest en komt er ook. Zit ze lekker te
bridgen. Zelf ga ik ook net zo lief naar mijn
huisje in Loosdrecht. Beetje vissen. De Green

Eggbarbecue staat er 24 uur per dag aan. Nee,
niet voor de vis. Ik vang geen snoekbaars. Wel
paling, maar wat heb je aan één paling?”

Meditatie
“Als je een uurtje of veertien aan het rammen
bent, wil je wel eens doordraaien. Mijn vriendin
is yogalerares, zij zorgt ervoor dat ik dan met
beide benen op de grond beland. Van de week
lag ik hier in het restaurant nog twee minuutjes
op de bank. Schreeuwen in de keuken? Dat doe
ik niet, dat is onvermogen. Ik kan wel heel goed
uit mijn slof schieten. Sommige mensen hebben dat nodig.”

Michelinster
“Ik hoef er geen. Dan komen de mensen met een
verkeerd verwachtingspatroon binnen. Zo van:
laat maar zien. Het team gaat zich er ook naar
gedragen: stijvig. Aan de andere kant is het wel
een bevestiging voor je chef. Als er een Michelinster zou vallen, zou dat bij mijn restaurant C
zijn, niet bij Baut. Maar ach, ik ben er niet mee
bezig. Ik heb genoeg gewerkt in sterrententen.
Dat is met twaalf man om een bord heen hollen.
Ik liep stage bij Sergio Herman van Oud Sluis.
Allemaal mensen onder de dertig, terwijl ik al
bijna veertig was. Na twee weken lag ik op de
grond, kapot gemaakt door de jongens.”

Yasmin Hilberdink
“De Strijkkwartet Biënnale? Wat is dat nou? Ik
ben amuzikaal. Van die bandjes die wij maakten, moest je altijd de eerste paar seconden luisteren om te controleren of de tape erop stond.
De hele dag. Om gek van te worden.”

‘Mijn knotje had ik al
voordat heel hipster
Nederland er een had.
In de keuken kun je geen
los lang haar hebben’

amsterdam
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Thomas Acda

Gras,
gember en
getuigen

I

k moest voor het gerecht komen
en ik voelde me niet lekker. Wakker geworden met een aanval van
abrupt beëindigde obstipatie
(het juiste woord hiervoor lijkt
mij geen fijn begin van uw weekend). Ik had die obstipatie zelf veroorzaakt, omdat ik net twaalf shows in Ahoy
had gespeeld en mijn kleedkamer elk jaar
weer tegenover de heren van Di-rect ligt.
Heel gezellig, helemaal als je van de lucht
van in de brand gestoken, gedroogde grassoorten houdt met de daarbij behorende
plaatijzersnijdende giechel van Spike – en
wie doet dat niet? Dit jaar echter was er ook
elke dag een kan gemberthee en díe combinatie bezorgde gisteren bijna alle leden
van ’s-Gravenhaags trots een aanval van
wat ik tot woensdagochtend heb moeten
uitstellen. Alle toiletten bezet óf zeer terecht verlaten. Achter de gesloten deuren
hoorde je het geluid van vallende tegels,
die de strijd opgaven.
In het Amsterdamse gerechtsgebouw
moest ik de dag daarna getuigen. Mijn
fysiotherapeut had een rechtszaak aangespannen tegen de arbeidsongeschiktheidsverzekeringsmaatschappij. Of
andersom, dat wist ik niet. Had ik beter
wel even kunnen vragen.
Ik werd opgehaald van de gang en met
een laatste blik op het uitnodigende toiletbordje, als een soldaat die zijn lief voor het
front moet verlaten, was ik naar binnen
gelopen. Onbezorgd nog, ik was vanochtend toch al geweest? En daar had ik
weinig achtergehouden. Little did I know,
zeggen ze dan in Amerikaanse thrillers.
Toen ik ging zitten, voelde ik al meer
druk dan normaal. Ik werd welkom geheten en of ik vond dat meneer goed was in
zijn werk, vroeg de rechter. Ik was meteen
de draad kwijt. Was de vraag niet eerder of
hij juist slecht was? Ongeschikt? Geen
Amerikaanse toestanden met jury’s en
constant heen en weer lopende advocaten,
hier aan de Parnassusweg. Je antwoordt
gewoon de rechter. Maar wat was het juiste
antwoord? Razendsnel dacht ik na. Wie
wilde geld van wie? Hij van hen. Dan, omdat hij ongeschikt was in zijn werk, was het
juiste antwoord… Nee, wacht!
En toen kwam abrupt beëindigde obstipatieaanval nummer twee. Ik sprong, ik
viel en stuiterde weg, smeet met deuren en
kon nog net op tijd een porseleinen pony
bereiken. Had ik ook mooi de tijd om over
het juiste antwoord na te denken.
Tegen de tijd dat hoofd en maag tot rust
waren gekomen, was ‘mijn’ zaak afgelopen
en liep ik plompverloren binnen bij een
conducteursmishandelingskwestie.
Ik moest maar een nieuwe fysiotherapeut zoeken, zei de rechter. “Ach, als u een
goeie weet,” grapte de ongelukkige conducteur. Maar ik wist eerlijk gezegd nog
niks.

Met een laatste blik op het
uitnodigende toiletbordje
liep ik de rechtszaal binnen.
Ik was toch al geweest?

De wandschildering van
Lex Horn over de
Februaristaking in de
GVB-remise in NieuwWest wordt in haar
bestaan bedreigd, nu het
stadsdeel plannen heeft
met het gebied. Stichting
Lex Horn probeert het
kunstwerk te redden.

Nieuw-West Wandschildering Lex Horn in de GVB-remise

‘Dit werk is in
Hanneloes Pen
AMSTERDAM
Decennialang domineerde de wandschildering
over de Februaristaking de voormalige kantine
van de GVB-remise in de Jan Tooropstraat. Kunstenaar Lex Horn schilderde het zeventien meter brede en bijna vijf meter hoge werk in 1959 op
de rode bakstenen, als eerbetoon aan de dappere GVB’ers die na de razzia’s op Joden op 25 februari 1941 het werk neerlegden. Nadat de ge-

meentetrams die ochtend niet waren uitgereden, breidde de staking zich als een olievlek uit
naar de havens, metaalbedrijven, confectiefabrieken en grootwinkelbedrijven in Amsterdam, de Zaanstreek, Kennemerland en richting
het Gooi. De Februaristaking was het enige
grootschalige en openlijke verzet tegen de jodenvervolging door de nazi’s in heel Europa.
De Joodse kunstenaar Horn (1916-1968) maakte van de staking een beeldverhaal. Links op de
wandschildering staat een tram stil, ernaast
mannen met de handen in de zakken. Ook zijn
de haven en de kranen te zien. Rechts op de
schildering zijn wegversperringen en afzettingen afgebeeld, met ernaast een groep Duitse soldaten met gearresteerde stakers. Van hen is een
aantal gefusilleerd of langdurig vastgezet in
Duitse gevangenissen.

Heftig verhaal

→ Meinke Horn:
‘Het werk van
Horn behoort tot
de top van ons
naoorlogse
erfgoed.’
FOTO MARC
DRIESSEN

“Het is een heftig verhaal,” zegt Meinke Horn
(59) van de stichting Lex Horn en tevens de
dochter van de kunstenaar. Ze staat in de voormalige kantine maar beschrijft de schildering
aan de hand van een oude foto. De wandschildering zelf is namelijk nauwelijks te zien. De GVBkantine is een jaar of tien geleden een kledingmagazijn geworden. Het kunstwerk zit
verborgen achter grote rekken met uniformen
en stellingen met pallets. Er lopen elektrabuizen en veiligheidsvoorzieningen dwars door de
schildering.
Horn vreest dat de schildering in haar bestaan
wordt bedreigd, gezien de plannen van het
stadsdeel met dit gebied. In de in 2018 door b. en
w. vastgestelde Projectnota Jan Evertsenstraat-

‘In sommige gebieden is meer dan 40 procent van de bewoners
westerse migrant, Engelse namen passen bij die ontwikkeling’
Sako Musterd, hoogleraar stadsgeografie, heeft geen moeite met The Olympic Amsterdam → 26

→ De Februaristaking, een werk
uit 1959 van Lex Horn in de
voormalige GVB-kantine.
FOTO ARCHIEF STICHTING LEX HORN

feite vogelvrij’
West staat te lezen dat het gebied, waarin de remise staat, moet worden omgevormd tot een
stedelijk woon- en werkgebied. De ambitie, aldus de nota, is om de busgarage, na vertrek van
het GVB, te herbestemmen voor creatieve bedrijvigheid. De herprofilering van dit deel staat
gepland voor 2023.

Onbekende diamant
Horn heeft namens haar stichting voor stadsdeel Nieuw-West een advies geschreven voor
het behoud van de garage en de schildering.
‘Het werk is een diamant die niemand kent,’
schrijft Horn in het advies. “Men weet niet wie
het schilderij heeft gemaakt, wat het verbeeldt
en welke betekenis het heeft en waarom het hier
is gemaakt,” zegt ze. Ze wrijft met haar hand
over de geschilderde stenen die op tal van plekken wit zijn uitgeslagen. “Er moet ook een restauratie aan te pas komen. Lex heeft het uit de
losse pols geschilderd. Er is geen werktekening
van.”
De Februaristaking is een van de drie resterende wandschilderingen van Horn in Nederland.
Twee andere bevinden zich in de Stadsschouwburg, een rijksmonument, en de voormalige
Technische Hogeschool aan de Krelis Louwenstraat in Bos en Lommer, een gemeentelijk monument. De GVB-remise heeft geen monumentale status. De bestemming van het gebouw, met
een werkplaats, wasstraat en stalling voor zo’n
honderd stadsbussen, is onduidelijk. “Dit werk
is daardoor kwetsbaar en in wezen vogelvrij.
Onze stichting probeert het te redden.”
De stichting heeft eerder werk van Horn gered,
zoals de drie in 1965 gemaakte sgraffito’s, een

oude Italiaanse kunstvorm vergelijkbaar met
een fresco, in het voormalig medisch laboratorium Jan Swammerdam Instituut in West. Ruim
de helft van de werken die hij voor openbare gebouwen maakte – glasappliqués, wandschilderingen, wandtapijten en sgraffito’s – is verloren
gegaan. “Terwijl het tot de top van ons naoorlogs erfgoed behoort,” zegt Horn. Werkspoor, de
NS, het Rijk, Philips, Unilever en Shell waren in
de naoorlogse wereld van de wederopbouw
Horns opdrachtgevers.
Meinke Horn, zelf ook beeldend kunstenaar,
vindt dat de wandschildering in de GVB-remise
een openbare herdenkingsplek moet worden,
zodat de huidige en toekomstige generaties bewoners in aanraking kunnen komen met de cultuurgeschiedenis van Amsterdam. “Dit is een
kans voor het stadsdeel.”
Het GVB laat weten trots en zuinig te zijn op
haar kunstwerken. “We doen ons best om het
kunstwerk van Lex Horn te behouden.”

‘De wandschildering van
Lex Horn over de
Februaristaking kan een
herdenkingsplek worden’
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Influencers om
toerisme te
spreiden

Verdachten
uitbraakpoging
Lkhorf nog vast

Het Nederlands Bureau voor
Toerisme & Congressen (NBTC)
heeft zeven influencers uitgenodigd om een rondreis te maken
door het land. Ze bezoeken
onder meer Arnhem, Nijmegen
en Apeldoorn. Op deze manier
hoopt het bureau de toeristenstroom meer te spreiden en
Amsterdam te ontlasten. Dat
meldt de NOS. Nederland is
vorig jaar door Lonely Planet
verkozen tot een van de beste
bestemmingen om te bezoeken.
Vorig jaar waren er ruim 20 miljoen buitenlandse toeristen, 7
procent meer dan in 2018.

De vier verdachten die de
Amsterdamse crimineel Omar
Lkhorf uit de gevangenis van
Zutphen probeerden te
bevrijden, blijven negentig
dagen langer vastzitten. Het
viertal Frans-Marokkaanse
mannen wordt verdacht van
vernieling, brandstichting en het
‘behulpzaam zijn bij een ontvluchting’. Dat gebeurde op 19
januari. Lkhorf zit een levenslange celstraf uit voor betrokkenheid bij liquidaties. Na de
mislukte bevrijdingspoging is hij
overgebracht naar de Extra
Beveiligde Inrichting in Vught.

BEROVING

GROEP MANNEN

Voetganger
bedreigd met
vuurwapen

Man in coma na
mishandeling in
woning in West

Een 21-jarige man is donderdagavond op de Westerlengte
beroofd van zijn telefoon. De
dader dreigde hierbij met een
wapen. De beroving vond plaats
rond 19.30 uur ’s avonds in
Noord, ter hoogte van het
fietspad Overslag. De dader
vroeg de voetganger hoe laat
het was. Toen het slachtoffer
zijn telefoon wilde pakken,
toonde de dader iets wat een
vuurwapen leek en dwong hij de
21-jarige de telefoon af te geven.
De verdachte is weggerend in de
richting van het Parlevinkerpad.
De politie is naar hem op zoek.

Een 50-jarige man is zwaar mishandeld in een woning aan de
Jan Maijenstraat in West. Hij was
daar in november op bezoek
toen een groep mannen aanbelde, het pand binnendrong en
het slachtoffer dusdanig zwaar
mishandelde dat hij twee weken
in coma lag. Toen de man
daaruit ontwaakte, kon hij zich
niets meer van het voorval herinneren. De twee vrouwen die
ook in de woning aanwezig
waren, zijn onbereikbaar voor
de politie. Wat zich precies in de
woning heeft afgespeeld, is dan
ook nog onduidelijk.

Eerste schoolfeestje?
Even blazen maar
Tahrim Ramdjan
AMSTERDAM
Amsterdamse middelbare scholieren moeten al regelmatig een
blaastest ondergaan bij de ingang
van een schoolfeestje. En zo’n
alcoholtest geldt ook voor 12-jarige
eersteklassers.
Joost (43) was zelf meegereden
naar het eerste schoolfeestje van
zijn zoon op het Vossius Gymnasium. “Mijn vriendin haalde hem
naderhand op. Ze kwam thuis en
zei: je wilt niet weten wat er is
gebeurd. Voordat hij naar binnen
ging, moest hij een blaastest
doen.”
Vreemd, vindt Joost, die niet met
zijn achternaam in de krant wil om
problemen met de school te voorkomen. Zijn vriendin en hij hadden geen weet van het testen. “Je
zet kinderen meteen in een kwaad
daglicht, terwijl ze nog niets hebben gedaan. En de blaastest werd
ook nog eens door zijn leraar Duits
uitgevoerd.”
Jan van Muilekom, rector van het
Vossius, zegt dat alle leerlingen
moeten blazen. “Vroeger lieten we
om de paar leerlingen iemand blazen, maar we willen geen onderscheid maken.” Het testen werkt
preventief. “Op een avond gaat
maar een handjevol leerlingen
over de schreef.”
Begrijpt hij de verbazing van

vader Joost? “We zien niet alle
leerlingen als potentiële drinkers.
We willen gewoon een alcoholvrije
avond hebben.”
Uit een steekproef van Het
Parool blijkt dat veel Amsterdamse scholen leerlingen laten blazen
op schoolfeesten, maar uitsluitend als ze de indruk hebben dat
de leerling gedronken heeft.
Op brugklasfeesten blijft de
blaastest meestal uit. “Wij hebben
een heel gezellig eersteklasgala,
zonder blaastest,” zegt rector
Alwin Hietbrink van het Barlaeus
Gymnasium.
Jeroen Lammers, van het Trimbos-instituut, is blij dat middelbare scholen een verantwoordelijkheid voelen als het gaat om
alcoholgebruik. “Maar we vinden
wel dat ze terughoudend moeten
zijn met blaastesten. Je moet als
school geen politieagent spelen.”
Dat vindt ook Wilfred Vlakveld,
rector van het Hervormd Lyceum
Zuid: “80 procent van de leerlingen doet niks en is helemaal braaf.
Voor die 20 procent moet je niet
iedereen aan zo’n test laten deelnemen. Je hebt vrij snel door wie
gedronken heeft en wie niet.”
Vader Joost vraagt zich af of
blaastesten wettelijk wel mogen.
“Leerlingen mogen weigeren,”
zegt Lammers van Trimbos. “Het
is dan aan de school wat ze met
zo’n leerling doen.”
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Hoogleraarspost
voor Freek Vonk
Raounak Khaddari
AMSTERDAM
Bioloog en presentator Freek Vonk
(36) is vandaag benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Evolutionary Biochemistry’ aan de Vrije Universiteit
van Amsterdam (VU).
De aanstelling is voor een periode van
vijf jaar waarin Vonk zich behalve op
wetenschappelijk onderzoek richt,
ook les gaat geven aan de universiteit
en zowel master- als bachelorstudenten gaat begeleiden bij hun afstuderen.
De leerstoel, die mogelijk is gemaakt
door Naturalis Biodiversity Center,

Freek Vonk
Tv-presentator en
nu ook bijzonder
hoogleraar aan de
Vrije Universiteit in
Amsterdam

komt niet uit de lucht vallen. Vonk
wordt internationaal erkend als expert in de evolutionaire biologie.
Afgelopen maand publiceerde de
wetenschapper nog samen met onder
anderen Hans Clevers, professor in de
moleculaire genetica, een artikel in
het wetenschappelijke tijdschrift
Cell.

De onderzoekers slaagden erin een
mini-versie van een gifklier van een
slang te maken. Een vooruitgang in
de wetenschap: de gekweekte klieren
kunnen helpen bij het maken van tegengif voor slangenbeten en bij het
ontwikkelen van nieuwe medicijnen.
In zijn nieuwe rol gaat Vonk dan ook
aan de slag met onderzoek naar nieuwe behandelingen voor slangenbeten.

Dodelijkste tropische ziektes
Gifslangenbeten zijn een van de dodelijkste tropische ziektes ter wereld:
jaarlijks worden er miljoenen mensen
gebeten, meer dan een half miljoen
mensen houdt daaraan blijvend letsel
over en zeker 150.000 mensen overlijden door een slangenbeet, meldt de
VU.
De kersverse bijzonder hoogleraar
gaat zich in zijn nieuwe functie ook
richten op vooruitstrevende chemische analysetechnieken en farmacologie om de werking van gif beter te
begrijpen. De onderzoeken moeten
bijdragen aan de ontwikkeling van
nieuwe medicijnen.
De benoeming van Vonk, die bij het
grotere publiek bekend is als tv-bioloog, betreft geen voltijdsfunctie. De
aanstelling is voor 0,2 fte. De bioloog,
die op dit moment in Australië zit
voor ﬁlmopnames, toert vanaf maart
weer door het land met zijn eigen
show Freek Vonk Live ‘On Tour’.
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Verengelsing De strijd tussen Engels en Nederlands

Muf Mokum
of wereldstad
Emsterdem?
Het gebied rond het Olympisch Stadion heet
voortaan The Olympic Amsterdam. De stad wordt
per bouwproject Engelser. ‘Kosmopolitisch?
Het is quasikosmopolitisch!’

Hans van der Beek
AMSTERDAM
Aan ’t IJ, pardon, bij de Amsterdam docks, verrijzen imponerende appartementencomplexen
die zijn gebouwd in de vorm van een kubus, een
vleugel of een raster. Daarom heten de gebouwen The Cube, The Wing en The Grid. Ook de
vorm van The Twins laat zich raden.
Amsterdam wordt per bouwproject Engelser.
De een omarmt dat als kosmopolitisch, de ander
vindt Mokum toch al een tijdje Mokum niet
meer.
Afgelopen donderdag werd feestelijk gevierd
dat het gebied rond het Olympisch Stadion
voortaan – weliswaar oﬃcieus – The Olympic
Amsterdam heet. The Olympic mag best ook, in
de volksmond.
De Marathontoren is meteen omgedoopt tot
Move en de voormalige Citroëngebouwen tot
The Garage. Of die namen in Amsterdam gaan
inburgeren, is maar zeer de vraag.
Een lezer vroeg zich al bezorgd af of het Museumkwartier, Spiegelkwartier en Joods Historisch Kwartier binnenkort ook van naam gaan
veranderen. Nou, die heten in toeristengidsen
al Museum Quarter, Mirror Quarter en Jewish
Quarter.

Hunebedden/Stonehenge
Nu is die vertaling ook wel handig voor toeristen; zij bezoeken tenslotte ook de Amsterdam
Flower Strip (Bollenstreek), het Amsterdam
Lake District (de Friese meren) en de Amsterdam Fruitgarden (Betuwe).
Een lezer op Facebook opperde Amsterdam
Stonehenge voor de hunebedden.
Amsterdam Beach (Zandvoort) en Amsterdam
Castle (Muiderslot) zijn zowaar al een beetje in-

‘Al dat Engels is van de
zotte, potsierlijk,
aanstellerig, mesjogge,
en wat heb je nog meer?’

geburgerd. Zo ver is dat nog niet met Almere
(Amsterdam Metropolitan Area of Amsterdam
Newland) en ook niet met Haarlem (Little Amsterdam).
Bijzonder kosmopolitisch allemaal, al is het
beter dat woord te mijden in de buurt van
emeritus hoogleraar taalpsychologie Annette
de Groot.

Chauvinistische Amsterdammers
De Groot: “Kosmopolitisch? Het is quasikosmopolitisch! Al dat Engels is van de zotte, potsierlijk, aanstellerig, mesjogge en wat heb je nog
meer voor woorden? Engels heeft de connotatie
van kosmopolitisch en kek en cool. Daar staat
het Nederlands tegenover als muf en stoﬃg en
oudbakken. Maar in het Nederlands kun je je op
een even rijke manier uitdrukken.”
“Kosmopolitisme geeft de suggestie van wereldburgerschap, maar het algemeen gebruik
van Engels is juist een vorm van provincialisme.
Een echte wereldburger gebruikt, waar hij ook
is, de lokale taal. Zo toont hij aan: ik verdiep me
in jullie taal, in jullie cultuur, identiteit. Daarom
is al dat Engels quasikosmopolitisch.”
De Groot snapt dan ook de weerstand van veel
Amsterdammers. “Amsterdammers hebben
een gezonde dosis chauvinisme. Ze zijn trots op
hun stad. Door al die Engelse namen krijgen ze
het signaal: mijn taal, die een wezenlijk aspect is
van mijn identiteit, wordt kennelijk niet gewaardeerd. Al bestaat dé Amsterdammer niet
natuurlijk. De Amsterdammer op de Zuidas
vindt al dat Engels vast geweldig, of denkt er
niet over na.”

Geen gekke gedachte
Vibeke Roeper, als directeur Genootschap Onze
Taal toch bewaker van het Nederlands, bekijkt
de ontwikkeling zonder waardeoordeel. “Ontwikkelaars maken zelf wel uit hoe ze hun gebouw noemen. Je kan het vingertje opsteken,
maar je kunt het zeker niet verbieden. Wel vinden we dat het goed is om goed na te denken:
waarom gebruik je Engelse woorden?”
“Is een Nederlandse titel of naam echt een
belemmering voor de ontwikkeling die je voor
ogen hebt? Kun je datzelfde in een Nederlandse
vorm gieten? Ik zou zeggen van wel. Als een buitenlandse gast ervoor kiest om naar Amsterdam
te komen, is het geen gekke gedachte dat je
Nederlands tegenkomt.”
“En je kunt je afvragen wie je buitensluit. Het
zou kunnen dat Amsterdammers zich niet meer
thuis voelen. Dat hoor je vaak: in de winkel
wordt alleen Engels gesproken, is dit nog mijn
stad? Ontwikkelaars moeten niet alleen denken
aan internationale gasten, maar ook aan de
eigen omgeving, aan de stad zelf.”
Engels hoort nu eenmaal bij de ontwikkeling
van een groeiende stad als Amsterdam, betoogt
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Amsterdam Docks

The Cube
The Wing

The Twins
Olympic Amsterdam

THE GRID
The Garage
Move
Mirror Quarter
MUSEUM QUARTER
Jewish Quarter
Amsterdam Flower Strip

Amsterdam Lake District
Amsterdam Beach
Amsterdam Fruitgarden
Amsterdam Castle

LITTLE AMSTERDAM
Amsterdam Newland

Sako Musterd, hoogleraar stadsgeografie.
“Amsterdam is enorm aantrekkelijk voor westerse migranten, zeker in de economisch zakelijke dienstverlening – advanced business services heet dat.”
In het kleine Nederland spreekt zowat iedereen Engels. “Ook daarom voelen westerse migranten zich hier welkom. De laatste vijf jaar is
hun aantal met 20 procent toegenomen. Dat
zijn 25.000 mensen. Als je een grote stad wilt
zijn, zit deze groei eraan vast.”

‘Branding’, een neutrale term
Musterd hoort dan ook weinig klachten van Amsterdammers over al dat Engels. “Bij de jonge
generatie al helemaal niet. Engels wordt met de
paplepel ingegeven. Er zijn al plekken, bijvoorbeeld rondom het Rijksmuseum, de P.C. Hooftstraat en het OLVG-West, waar meer dan 40 procent van de bewoners westerse migrant is.”
Ook stadssocioloog Maurice Crul ziet een ontwikkeling die past bij de stad. “Het wordt alleen
maar sterker, zeker door de brexit komen steeds
meer internationale bedrijven. Zo’n naam als
The Olympic, dat heeft gewoon te maken met de
branding van Amsterdam.”
Gebruikt hij het woord branding nu ironisch?
Crul: “Branding is een neutrale term. Ik was
laatst in de Stadsschouwburg. Dat heet nu het
Internationaal Theater Amsterdam, met nieuw
logo en alles. Ook daar zit marktdenken achter.”
“Er blijven twee parallelle werelden bestaan.
Er zullen altijd Amsterdammers zijn die zeggen:
ik ga naar de Stadsschouwburg. Maar dan gaan
ze eigenlijk naar het Internationaal Theater
Amsterdam.”
Goed nieuws voor de puriteinen: de gemeente
gaat in elk geval wegwijsborden met Red Light
District van de gevels verwijderen.

‘Maar de Amsterdammer
op de Zuidas vindt het
vast geweldig, of denkt
er niet over na’
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Airbnb-boetelingen hopen op kwijtschelding
Fiorella Opromolla
AMSTERDAM
Bestuurlijke boetes geven aan verhuurders die de regels voor vakantieverhuur niet naleven mag de
gemeente niet meer, de meldplicht is
van de baan. Wat betekent dat voor
verhuurders die eerder beboet zijn?
Advocaat Vera IJzerman ziet kansen.
IJzerman, specialist vastgoedrecht
bij Van Till advocaten, spreekt van
een nieuwe juridische situatie: “Ik
denk dat het behoorlijk kansrijk is om
boetes voor het niet melden van vakantieverhuur nu aan te vechten.”
Het resultaat kan per geval verschillen. “Als alleen is nagelaten de verhuur te melden, maakt dat niet meteen
dat
er
sprake
is
van
woningonttrekking. De hoofdregel
blijft natuurlijk wel dat toeristische
verhuur niet is toegestaan zonder
vergunning.”
De Raad van State heeft woensdag
in hoger beroep een gemeentelijke

boete van 6000 euro kwijtgescholden. Het ging om vijf dagen verhuur
aan vier Amerikaanse toeristen. De
verhuurder deed dit zonder de voorgeschreven melding bij de gemeente,
maar die kwam erachter.
Zo’n boete geven op basis van algemene regels kan niet volgens de wet,
vindt de Raad van State. Er hoort een
vergunning te zijn, of anders is vakantieverhuur helemaal niet toegestaan.

‘We besloten onze
woning tijdelijk te
verhuren vanwege
kosten ziekenhuis’

6000
→ De boete op vakantieverhuur zonder melding was al snel 6000 euro. Dat
geld mag de gemeente niet meer innen van de Raad van State.

ONTDEK DE
FASCINERENDE
GESCHIEDENIS
VAN AMSTERDAM
Wil jij alles weten over de fascinerende
geschiedenis van Amsterdam? Meld je dan
nu aan als abonnee van Ons Amsterdam, het
tijdschrift dat als sinds 1949 de geschiedenis
van Amsterdam in kaart brengt, met meeslepende verhalen en prachtige foto’s.

Zo’n vergunning hebben de meeste
Amsterdammers niet, omdat de gemeente tot nog toe alleen een melding eiste en een maximum van 30
dagen verhuur per jaar.

Zwanger in Frankrijk
Amsterdammers die eerder een boete
kregen, hopen op kwijtschelding. Aline, die haar achternaam niet in de
krant vermeld wil zien, kreeg afgelopen augustus een boete van 6000 euro nadat ze haar woning twee weken
had verhuurd aan drie toeristen. “Ik
was 34 weken zwanger en in Frankrijk
toen ik complicaties kreeg, naar het
ziekenhuis moest en niet terug naar
Nederland kon. Dat kostte veel geld.
Mijn man besloot toen om onze woning in het centrum te verhuren om
de kosten te dekken.”
Haar Franse echtgenoot wist niets
van de meldplicht. “Al snel kregen we
een brief over de boete. Ik heb allerlei
documenten aangeleverd, ook van
het ziekenhuis, waarmee ik hoopte
dat de boete kon worden kwijtgescholden. Ik kreeg alleen maar te horen dat we op de hoogte hadden moeten zijn van de regels. Naar ons idee
deden we niets verkeerd.” Ze ging in
hoger beroep en hoopt dat de uitspraak ook haar boete de wereld uit
zal helpen. “Ik kan die 6000 euro al
niet betalen, er komen ook nog advocatenkosten bij en ik hoor ook verhalen over boetes van 20.000.”
Amsterdammer Lucas, die evenmin
zijn achternaam vermeld wil zien,
werd ook betrapt nadat hij de verhuur

A AN BI ED

I NG

Juridische
ommezwaai
Volgens de recentste cijfers
deelde Amsterdam in 2018
nog 58 bestuurlijke boetes uit
wegens overtredingen van de
meldplicht en het aantal verhuurde dagen. In de eerste
helft van 2019 waren dat er 23.
De gevolgen van de uitspraak
voor eerdere boetes zijn
onduidelijk. “Daarvoor
moeten we de totstandkoming van deze juridische
ommezwaai goed in kaart
brengen,” aldus een woordvoerder. “Als we een boete
opleggen, gaat het meestal
om meer dan de meldplicht.
Als er bijvoorbeeld ook een
boete voor woningonttrekking
wordt opgelegd, dan geldt de
hoogste boete.” Dat kan meer
dan 20.000 euro zijn.

van zijn woning niet had gemeld. Begin januari ontving hij een brief waarin staat dat de gemeente het voornemen heeft een boete van 6000 euro
uit te schrijven. Hij kreeg de tijd om
een zienswijze in te dienen en heeft
die vorige week verstuurd.
“We zijn behoorlijk geschrokken.
Met de nodige stress hebben we iets
in elkaar gezet dat volgens ons passend is. Maar we hebben er nog niets
over gehoord.”

Kosten opvangen
Lucas werkt net als zijn partner als
freelancer in de kunstsector. “Dan
heb je het al niet heel breed. Op het
moment dat je op vakantie gaat en je
woning kunt verhuren voor een paar
nachten, dan is dat aardig om de kosten op te vangen.”
Hij verhuurde zijn woning in Noord
vorig jaar voor 14 nachten. “We zijn,
net als in de jaren daarvoor, niet eens
over de helft van het aantal toegestane dagen gegaan,” vertelt hij. “We
hadden het prima willen en kunnen
melden, hadden er geen baat bij om
het niet te doen. Maar we wisten niet
dat het moest.”
Nu uit de recente uitspraak van de
Raad van State blijkt dat de meldplicht van de gemeente van de ene op
de andere dag onverbindend is verklaard, weet Lucas niet waar hij aan
toe is. “Het is spannend of de gemeente nu een andere afweging gaat maken en of we überhaupt wat te horen
krijgen. Dit brengt veel onzekerheid
met zich mee.”

1e jaar Ons Amsterdam voor € 62,99 € 29,95 + de 50-delige documentaire De Amsterdamse Canon (dvd, t.w.v. € 29,95) + 1 rondvaartticket van
Rederij P. Kooij (t.w.v. € 11,-) + gratis entreebewijzen voor het Amsterdam
Museum (t.w.v. € 15,-) en het Stadsarchief Amsterdam (t.w.v. € 6,-),
het Verzetsmuseum (€ 11,-) & de Hortus Botanicus (t.w.v. € 9,75)
Naam dhr/mevr

Adres

Postcode

Plaats

Telefoon

E-mail*

Betaal methode*:

1 JA AR DAM

STER
O N S A M 99
,
VAN € 62

E C H TS
VOOR SL

95

€ 29,

AU S
ÉN C A€D7E5,00!
T.W.V.

Ik machtig Ons Amsterdam het abonnementsgeld af te schrijven
en betaal € 29,95.

Ik kies voor een factuur en betaal € 29,95 + € 3,- administratiekosten.
IBAN:

De naam van de abonnee en de tenaamstelling van het rekeningnummer
moeten overeenkomen.

Stuur deze bon in een envelop naar:
Ons Amsterdam
Antwoordnummer 10117. 1000 PA Amsterdam
(Vanuit Nederland kan dit zonder postzegel.)

Maak nu gebr
van de speciauleik
introductieaa
nbieding

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Deze abonnementsaanbieding
geldt alleen het 1e jaar en zo lang de voorraad strekt. Is één van de welkomstgeschenken uitverkocht, dan krijgt u een vervangend welkomstgeschenk toegestuurd. De meest actuele aanbieding vindt u op www.onsamsterdam.nl/
aanbieding. U ontvangt uw cadeaus na betaling van het abonnementsgeld.
Jaarabonnementen eindigen na wederopzegging, 2 maanden voor vervaldatum. Cadeauabonnementen eindigen automatisch. Prijzen gelden voor
Nederland en België. Prijzen voor verzending naar het buitenland vindt u op
www.onsamsterdam.nl.

KIJK OOK OP: WWW.ONSAMSTERDAM.NL/AANBIEDING
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Mistig zwaaien
vanaf het strand
Schuim
Wat Uitzwaaifeest Groot-Brittannië
Waar Zandvoort, bij Juttersmuseum
Wie Rob Schrama, Paul Rinzo, Jabbedude, Rob
van der Schoor, Wim Kömhoff, Eugène van der
Kaay, Christopher Vipond Davies
Wanneer Vrijdag 31 januari, 11.00 tot 14.00 uur
Drank en spijs
Sfeer
Hans zingt toch liever Hit the road, Jack

Organisator Rob Schrama: “In de jaren zestig gooide Wim
T. Schippers een flesje cola leeg in de zee. Dan kunnen we
beter toasten met Hollandse jenever.”

Het Amsterdamse Buro Brexit, tijdens hun reisje naar de zee.

Verzorger Eugène van der Kaay en de ex-boksers Paul
Rinzo en Jabbedude – een artiestennaam. “We spelen allemaal in de Floorkillrz.”

Er zijn weer eens meer journalisten dan deelnemers. Laat het symboliek zijn: in Engeland zelf
moeten de meeste mensen vandaag ook gewoon
werken.
Een groep kunstenaars, tijdelijk verenigd onder de vlag Buro Brexit, reist deze Brexit Day op
en neer naar Zandvoort om op het strand Engeland uit te zwaaien. Dat land ligt verstopt, ergens ver weg in de dichte mist.
Het officieel uitzwaaimoment is zo meteen om
12 uur. ’s Middags is dat. Nog wat vroeg, lijkt het,
maar Brexit Day is als internationaal nieuwjaar:
ergens in Australië is het altijd al begonnen.
We wachten.
Ondertussen is deze ochtend wel een fijn geheugensteuntje aan iedereen die op een zonnige dag weleens denkt: toch leuk, dat wonen aan
zee. Vandaag is het Zandvoort, de rest van het
jaar. Guur, grauw en een wind die een volwassen
man doet buigen.
Daarom is de geplande bokswedstrijd ook van
het strand verplaatst naar de beschutting naast
een strandtent. Twee mannen zijn bezig op een
paar betonnen platen een boksring af te bakenen. Dat doen ze met touw, twee kliko’s en een
paraplu.
“Waar is Boris Johnson?” vraagt de een.
“Die zit op de wc,” antwoordt een man met een
rok over zijn trainingsbroek. Ook draagt hij een
witte pruik. Dat moet Ursula von der Leyen zijn.
De EU-Commissievoorzitter gaat met Boris
Johnson een potje boksen – allemaal symboliek. De man krijgt nu ook rode lippenstift op.
Hij bokst zich warm met een aantal schijnbewegingen, best indrukwekkend.
“Boris! Wo bist du?!”
Die zit nog.
Het wachten is op pisregen. Dan is Engeland er
ook echt een beetje bij.
Daar verschijnt een man in trainingsbroek en
met een malle, blonde pruik. Ik denk dat de boksers compleet zijn.
Iemand van de organisatie haalt een thermoskan uit zijn rugzak en schenkt zichzelf een beker
koffie in. Tot zover de catering.

Ze gaan beginnen. “Dit is de bokswedstrijd van
de eeuw,” zegt organisator Rob Schrama tegen
een camera.
“I’ll eat you alive,” roept Johnson.
“Order! Order!” roept de scheids.
Boris vlucht een rondje voor Ursula. Het wordt
Peppi en Kokki nu. Von der Leyen wint.
We verplaatsen ons naar het strand, vol in de
wind. Iemand leest een gedicht voor. Een man
haalt kleine glaasjes uit een AH-tas en vraagt of
ik trek heb in een borreltje. Dat niet, maar deze
festiviteit scoort alsnog iets voor spijs en drank.
Schrama brengt een toast uit, in de richting
van de dichte mist. “Laten we vrienden blijven!
Laten we de humor niet verzaken! Laten we
drinken!”
Hier en daar neemt iemand een slok. Mijn brilletje wordt gezandstraald.
Daarna zingen we Always look on the bright side of life, vanzelfsprekend, staand in de branding.
In een strandtent kom de actiegroep op temperatuur. Het feest gaat deze avond nog tot lang
na mijn deadline door op het NDSM-plein, met
gedichten, dj’s en livemuziek van de Floorkillrz.
Maar eerst een kopje koffie.
Paul Rinzo heeft de witte pruik van Von der
Leyen nog op. Blijft die zitten tot vanavond?
Rinzo: “Ik heb ook lippenstift op. En alleen lippenstift, zonder pruik, ziet helemaal niet uit.”
Alle begrip. Je wilt ook niet een hele dag voor
schut lopen.
Hans van der Beek

Tips? Mail naar schuim@parool.nl
FOTO’S AMAURY MILLER

Boris Johnson en Ursula von der Leyen in gevecht.
Johnson ligt voor.

Kunstenaars Wim Kömhoff en Rob van der Schoor gooien
flessenpost voor Boris Johnson in het water. Denken ze dat
de boodschap zal aankomen? “Vast wel.”

Christine de Vreeze is helemaal uit Hillegom gekomen:
“Uit belangstelling en een beetje sensatie.” Met Zandvoorters Jos Jarvis, Chris de Bruin en Kirsty Hynes.

Storyteller Christopher Vipond Davies overhandigt zijn
telefoon. “Here, talk to my agent. She’s in Rome.”
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Schrijf u in
voor de
nieuwsbrief
Gratis
voor
abonnees

Parool.nl/nieuwsbrief

FAMILIEBERICHTEN

FAMILIEBERICHTENPAGINA,
DE MOGELIJKHEDEN ZIJN
DIVERS.
Met familieberichten.nl kunt u
op een eenvoudige, snelle en
zekere manier uw blijde of
droevige bericht samenstellen
en plaatsen in uw dag- en/of
weekblad naar keuze.
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‘Ik hou ervan nieuwe
dingen te proberen’

AMSTERDAMMER

HELPT
AMSTERDAMMER

Het leven van
Mahamad Gomaa is
anders gelopen dan
hij had gewild, met
gezondheidsklachten
als voornaamste
boosdoener. Een
nieuwe bank zou hem
wat comfort geven.
Kosten: 500 euro.
tekst Jesse Beentjes, foto’s Eva Plevier

I

n een hoek van de woonkamer van Mahamad Gomaa (53) in de Waterlandpleinbuurt staat een schoenendoos met medicijnen. “Ik heb zoveel medische klachten:
hartproblemen, suikerziekte, een hernia.
Mijn leven ziet er heel anders uit dan ik het
me had voorgesteld,” vertelt Gomaa, die
sinds 2010 volledig arbeidsongeschikt is.
“Dat was een hele klap, ik was altijd gewend
geweest om te werken.”
Dat het nastreven van je dromen nogal gehinderd kan worden door gezondheidsklachten,
bewijst het verhaal van Gomaa. Hij kwam op
zijn achttiende vanuit Egypte naar Nederland
om te studeren. “Eigenlijk wilde ik naar Denemarken of Engeland, maar een man in de moskee vertelde mooie verhalen over Nederland,
waar hij net op vakantie was geweest.”
Het was Gomaa’s droom informatica te studeren, en hij schreef zich in in Amsterdam. “Om
mijn studie te kunnen betalen, had ik allerlei
baantjes. Eerst op de visafslag in IJmuiden, later op de bloemenveiling in Aalsmeer. Ten slotte
werkte ik ’s avonds in een snackbar in Oost. Ik
maakte korte nachten: overdag had ik college,
’s nachts werkte ik tot 3 uur in de snackbar.”

Verblind door een auto
Op een nacht, na een dienst in de snackbar, reed
hij op zijn motor naar huis. “Ik was doodmoe en
werd verblind door een auto die me tegemoetkwam.” Gomaa sloeg over de kop en belandde
met zijn hoofd op een boomstronk. Ook had hij
zijn been gebroken. “Ik kon acht maanden niet
werken,” vertelt hij. “Dus moest ik leven op het
geld dat ik tot dan toe had gespaard om te kunnen studeren.”
Zijn geld raakte op. Hij moest fulltime gaan
werken om in zijn levensonderhoud te voorzien. Zijn studie informatica brak hij hierom af.
“Toen was het niet anders, maar ik heb daar zo-

→ Mahamad Gomaa: ‘Het was dom niet door te gaan met mijn studie informatica.’

veel spijt van. Het was echt dom van me om er
niet meer door te gaan,” zegt Gomaa.
Een aantal moeilijke jaren volgde, waarin hij
in de horeca werkte en later als schoonmaker. In
deze periode kreeg hij een zware infectie, waardoor hij langdurig in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Toch krabbelde hij weer op.

Drie banen
“Ik had drie banen tegelijk. ’s Ochtends bezorgde ik kranten, ’s middags maakte ik schoon in
het American Hotel en ’s avonds in de Beurs van
Berlage.” Hard werken loonde, vertelt hij. “Ik
maakte promotie bij het American en werd
voorman.” Hij herinnert het zich als een prachtige tijd, die veel te kort heeft geduurd. “Ja, ik
vond mijn leven erg leuk. Ik was jong, deed dingen die ik wilde, kon op vakantie, verdiende genoeg geld. Ik was in goede gezondheid en zat
lekker in mijn vel.”
Maar in 2006 sloeg het noodlot opnieuw toe.
Gomaa kreeg een ongeluk met de brommer. Hij
moest aan zijn knie geopereerd worden, wat het
begin was van een medische lijdensweg. Van
2006 tot 2010 zat hij in de ziektewet, sinds 2010
heeft hij een uitkering.
“Het frustreert me wel dat ik nu zo weinig geld

heb,” vertelt hij. “Ik heb niet eens geld voor een
nieuwe bank.” De bank in de hoek van zijn
woonkamer ziet eruit alsof die op sterven na
dood is. “Hij is helemaal doorgezakt,” vertelt
Gomaa.
Ook zijn bed is aan vervanging toe – een zekere
mate van comfort is belangrijk voor Gomaa, die
moeilijk loopt en veel pijn heeft: “De artritis in
mijn knieën gaat nooit meer over en zal ook niet
minder worden. Het kan alleen maar hetzelfde
blijven, of erger worden. Daar zal ik mee moeten
leven.”

Kent u iemand die ook
een meevaller verdient?
Kent u een Amsterdammer
met een minimuminkomen
die een meevaller
verdient? Stuur naar
aha@parool.nl
een mail over deze stadsgenoot
en wellicht dat deze wens
in onze rubriek vervuld
kan worden!

Kickboksen
Desalniettemin zit Gomaa niet bij de pakken
neer: hij heeft een aantal goede vrienden die hij
regelmatig ziet. En onlangs is hij begonnen met
sporten. “Ik houd ervan om nieuwe dingen te
proberen,” zegt hij, “dus dat doe ik ook. Ik wilde
wat meer gaan bewegen om gezond te blijven,
en wat actiever te zijn. Daarom ben ik nu met
kickboksen begonnen.” Lachend: “Dat ging in
het begin nog niet zo geweldig, maar ik vind het
wel heel leuk.”

Stuur uw reactie met vermelding van
telefoonnummer naar aha@parool.nl

amsterdammerhelptamsterdammer.nl

De wens van vorige week
‘Je moet sterk zijn om je in een nieuw land te vestigen’
Hamdi Aden Ahmad vroeg vorige
week een fiets voor haar twee zoons.
Rianne Klaassen doneert.
Als alleenstaande moeder leidt Hamdi
Aden Ahmed (32) een druk bestaan.
Ze moet haar kinderen – twee zoons en
een dochtertje – dagelijks vanuit haar
huis in Slotermeer naar huiswerkbegeleiding, school, zwemles en voetbaltraining brengen. Een dagtaak.

Het zou haar veel tijd schelen als haar
twee zoons zelf zouden kunnen fietsen,
maar omdat ze moet rondkomen van
90 euro per week, is er geen ruimte
voor om die aan te schaffen.
De van origine Somalische Ahmed
vluchtte op haar achtste, toen de burgeroorlog in haar land woedde, naar
Italië. Tijdens de vlucht viel het gezin uit
elkaar. Ahmed bleef met haar tante
over; haar broer en zussen veronge-

lukten en haar moeder verdween.
Ahmed kreeg bericht dat zij in Nederland zou zijn, maar heeft haar tot op
heden niet gevonden. Maar: Nederland
heeft haar hart veroverd, waar ze haar
drie kinderen opvoedt en haar inburgeringscursus doet. Als ze daarmee klaar
is, hoopt ze een opleiding tot buschauffeur te doen, om bij het GVB te kunnen
werken.
Kinder- en jeugdpsychiater Rianne

Klaassen (50) las het verhaal van
Ahmed en besloot te doneren voor de
fietsen van Ahmeds zoons. “Ik fiets zelf
ook graag, en weet hoe handig het is. En
daarbij: ik realiseerde me weer hoe
sterk je moet zijn om je in een nieuw
land te vestigen.”
Twee andere lezers meldden zich
eveneens: een met een nieuwe damesfiets voor Ahmad, en een met een
kinderfietsje voor haar jongste dochter.
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Dick Sintenie
AJAX

Het grote publiek kreeg kort voor en kort na de
winterstop al wat glimpen te zien van Lassina
Traoré. Hij bekroonde zijn eerste basisplaats –
in december tegen ADO Den Haag – met een
doelpunt. In de bekerwedstrijd tegen Spakenburg maakte hij er onlangs twee. De aanvaller
heeft zich in één kalenderjaar stormachtig ontwikkeld in Amsterdam.
Op 4 januari 2019 maakte Ajax officieel bekend
dat het spits Lassina Franck Traoré had overgenomen van filiaalclub Ajax Cape Town en in
hetzelfde persbericht viel te lezen dat hij onmiddellijk met de A-selectie mee zou gaan op
trainingskamp naar Florida. Daar vierde hij op
12 januari zijn achttiende verjaardag.
Op het trainingskamp in Qatar werd hij drie
weken geleden 19 jaar oud. In de tussenliggende
maanden heeft Traoré steeds meer zijn stempel
gedrukt op het spel van Jong Ajax. In zijn eerste
half jaar maakte hij acht goals. Na de zomer
scoorde hij al dertien keer voor het beloftenelftal en was hij goed voor acht assists.
“Lassina heeft iets wat lang niet alle Afrikaanse voetballers hebben: een verfijnd schot,” zegt
Marc Overmars, de technisch directeur van
Ajax. “Hij kan met de binnenkant van zijn voet
heel precies en toch nog hard op doel schieten.
Zijn gemiddelden in Jong Ajax zijn uitstekend.
Hij werkt keihard om zijn goaltjes te maken,
maar hij kan ook goed een bal afschermen, meevoetballen en heeft oog voor zijn medespelers.
Belangrijk, want een spits van Ajax moet alles
kunnen. Ik zeg niet dat hij alles al kan, maar hij
pakt dingen wel snel op. En hij is een vrolijk
kereltje. Dat is belangrijk. Op weg naar de top
wordt 50 procent bepaald door kwaliteit.” Overmars tikt met zijn wijsvinger tegen zijn hoofd.
“De andere helft moet hiervandaan komen.”

Op blote voeten
Traoré was een tip van zaakwaarnemer Ron
Groener. Hij had de jonge voetballer aan het
werk gezien op de voetbalschool van oudTwentespeler Rahim Ouédraogo in Burkina
Faso. Tijdens een stageperiode bij Ajax raakte
Overmars overtuigd van het talent van de spits.
Traoré is groot, sterk en vrij snel. Een atleet met
een bovengemiddelde techniek. Op de voetbalschool van Ouédraogo had hij lange tijd op blote
voeten gespeeld. Traoré: “Het was een regel op
de school dat jeugdspelers altijd op blote voeten
speelden, om een betere techniek en meer balgevoel te krijgen.”
De transferregels stonden een overgang naar
Ajax op dat moment echter in de weg. Het was
onmogelijk om Traoré voor zijn achttiende naar
Nederland te halen. Er werd gekozen voor een
tussenstap: Ajax Cape Town. Overmars: “Burkina Faso is een heel arm land. De overgang naar

Lassina Traoré Via Cape Town klaargestoomd voor het grote werk

Project-Traoré
loopt volgens plan
Lassina Traoré (19) staat op het punt van doorbreken bij Ajax.
De spits uit Burkina Faso werd bij filiaalclub Ajax Cape Town
in twee jaar klaargestoomd voor een leven als professional.
‘Ik zeg niet dat hij alles al kan, maar hij pakt dingen wel snel op.’
Kaapstad zou voor Lassina niet zo’n grote
cultuurshock zijn. De club Cape Town is voor
ons sportief geen succesverhaal, dat is bekend,
maar er zijn wel voldoende faciliteiten om goed
te trainen.”
Als voetballer was Traoré nog een ruwe diamant toen hij op zijn zestiende door Ajax bij
Cape Town werd ondergebracht. Een talent dat

niet alleen voetbaltechnisch en -tactisch nog
veel moest leren, maar ook bijgespijkerd moest
worden over wat het betekent om een leven te
leiden als prof: met structuur, met regelmaat.
Het was de bedoeling Traoré op het jeugdcomplex Ikamva een Ajaxopleiding te geven met een
Afrikaans sausje, zoals ook zijn voorgangers
Steven Pienaar, Eyong Enoh en Thulani Serero

die hadden genoten. Traoré ging echter als
student naar Zuid-Afrika. Wedstrijden spelen
mocht hij niet, alleen trainen.
Via Hans Vonk, oud-keeper van Ajax en werkzaam bij Cape Town, werd de jonge voetballer
ondergebracht bij een gastgezin. “Ik ging naar
school, leerde eerst Engels en later ook Nederlands. En ik trainde. Mijn lichaam is in die twee
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Patrick Mahomes, die morgen met Kansas City Chiefs in de Super
Bowl staat, is het gezicht van een bijzondere lichting
Afro-Amerikaanse footballsterren → 36

zijn eerlijk in hun oordeel. Als iemand er niks
van bakt, krijg je dat meteen te horen. Matthijs
de Ligt vertelde me dat hij het lastig had op de
training met Traoré. Hij zag zijn potentie al.”

Vaker spelen
In zijn jaar in Amsterdam is Traoré met sprongen vooruitgegaan. Hij herinnert zich zijn eerste wedstrijd in Jong Ajax. Tegen Volendam. “Ik
scoorde, maar ik weet vooral dat ik na twintig
minuten helemaal kapot was. Ik heb fysiek en
mentaal, maar ook technisch en tactisch veel
geleerd. Ajax speelt anders dan welke andere
club ook. De pressing, het vrijlopen, het combinatiespel. Als spits moet je aanspeelpunt en
afmaker ineen zijn.”
Zijn eerste doelpunt tegen ADO – een kopballetje – zijn spel in de oefenwedstrijd tegen Club
Brugge in Qatar, de twee goals tegen Spakenburg: ze geven hem zelfvertrouwen. De bevestiging dat hij op de goede weg is.
De volgende stap op die weg omhoog is duidelijk: vaker spelen. Een basisplaats misschien
wel. Hij lijkt er dichtbij. “Het is moeilijk. Ajax
heeft veel goede spelers, de concurrentie is
groot. Dusan Tadic, Klaas-Jan Huntelaar, Ryan
Babel. Ik leer veel van hen, ze zien mij niet als
een bedreiging. Ze proberen me te helpen. En
ik? Ik moet gewoon hard werken en mijn ogen
en oren openhouden.”

Spaan
geeft
punten
Dusan Tadic

8

Marc Overmars
De technisch directeur
van Ajax raakte overtuigd
van het talent van Lassina
Traoré tijdens een stage.

‘Lassina heeft iets wat
lang niet alle Afrikaanse
voetballers hebben: een
verfijnd schot’

jaar veranderd. Ik ben veel sterker geworden,
heb veel aan krachttraining gedaan. Ik moest
goed voorbereid zijn op de verdedigers in de
eredivisie. Buiten het veld heb ik vooral geleerd
wat het inhoudt om prof te zijn. Goed eten, goed
rusten, regelmatig leven, op tijd komen.”
Dat ging niet meteen van een leien dakje. Tijdens zijn eerste stageperiode in Amsterdam
ging Overmars een kijkje nemen bij het jaarlijkse Terborgtoernooi in Gelderland, waar Traoré
aan meedeed met een jeugdteam van Cape
Town – vriendschappelijke wedstrijden mocht
hij wel spelen. “Lassina was echt te dik,” zegt
de technisch directeur nu. “We hebben kort
daarna een performancetrainer naar Kaapstad
gestuurd, die een maand met hem aan de slag is
gegaan. Met uitstekend resultaat.”

Wegwijs maken
Ajax heeft er alles aan gedaan om het projectTraoré te laten slagen. Overmars: “Alles is
gebeurd op basis van vertrouwen. We konden
niets vastleggen. Pas op zijn achttiende konden
wij Lassina een contract aanbieden.”
Traoré: “Dat was steeds het plan. Dat ik na
twee jaar definitief naar Ajax zou gaan. Tot nu is
het plan gelukt.”
Ook in Amsterdam woont Traoré nog bij een
gastgezin. Dat bevalt hem goed. “Als je in een
ander land komt, in een stad die je niet kent, heb
je mensen nodig die je helpen. Met de taal, met
de gewoonten, om je wegwijs te maken. Ik moet
me volledig kunnen concentreren op voetbal. Ik
hoef me niet af te vragen: wie doet de was, wie
doet de boodschappen, wat moet ik koken?”
Zijn talent staat buiten kijf, stelt Overmars, die
werd gesterkt door signalen uit de spelersgroep.
“Daar kun je het meest van op aan. Voetballers

→ Lassina
Traoré: ‘Ik ben
veel sterker
geworden.
Ik moest goed
voorbereid
zijn op de
verdedigers in
de eredivisie.’
FOTO
SOCCRATES/BSR

Ajax Cape Town
In 1999 werd Ajax Cape Town
opgericht, na een fusie tussen
Seven Stars en Cape Town
Spurs. Ajax nam een belang van
51 procent in de club. Er werkten
door de jaren heen verschillende
Nederlanders in de organisatie,
onder wie de coaches Foppe de
Haan, Stanley Menzo, Leo van
Veen, Jan Versleijen en Maarten
Stekelenburg. Oud-keeper Hans
Vonk is nu directeur voetbal van
de satellietclub.
Edwin van der Sar, algemeen
directeur van Ajax, liet anderhalf
jaar geleden weten dat hij niet
tevreden is over het partnerschap. Er komen nauwelijks spelers naar Amsterdam die een
versterking zijn voor de Aselectie. Op dit moment maken
Leo Thethani (21) en Dean Solomons, afkomstig van Cape Town,
deel uit van de selectie van Jong
Ajax. Spits Lassina Traoré (19)
stevent wel af op een doorbraak
in Ajax 1. Steven Pienaar, Eyong
Enoh en Thulani Serero gingen
hem voor. Ajax Cape Town is in
2018 gedegradeerd naar de
tweede divisie. Daarin staat de
club nu bovenaan. Trainer
Andries Ulderink (ook ex-Ajax) is
gisteren per direct bij de club
vertrokken.

Het voetbal van Tadic speelt zich af op een ander
niveau, althans op een ander niveau dan dat van zijn
teamgenoten. Hij is uit vorm, zeggen ze. De vraag
rijst hoe hij dan aan 8 doelpunten en 15 assists komt.
Bij sommige voetballers betekent de term ‘uit vorm’
iets anders dan bij de meeste. Hij is de enige fitte speler bij Ajax die geen anderen nodig heeft om kansen
te scheppen. Ik heb hier geen ‘passmaps’ of gedetailleerde cijfers, maar ik zie hem Van de Beek het meest
zoeken. Daarom is het zo jammer dat Donny tegenwoordig verder bij hem vandaan speelt. Zet hem
gewoon weer op 10 en laat hem samen met Tadic de
gaten zoeken die de twee Duitsers laten vallen.
Niet dat er veel aanleiding is om aan de tactische
keuzes van Ten Hag te twijfelen. Vooral in Europa
heeft hij zijn vakmanschap laten zien. Wij, de toeschouwers, kijken anders dan een coach. Wij ergeren
ons aan een sjokkende Gravenberch en aan Promes
die denkt dat hij zonder Ziyech ook het mannetje is.
Ik ben bang dat Ten Hag Gravenberch laat staan. Hij
heeft iets dogmatisch, een bijna voelbare weerzin
om terug te komen op eerder genomen beslissingen.
Dus zal Eiting tot zijn verstikkende woede met het
torenhoog opgetrokken trainingsjack weer op de
bank plaatsnemen om toe te zien hoe Rosario scoort.
De enige die dit Amsterdamse angstbeeld kan voorkomen is Erik ten Hag.

Jack Grealish

9

Opnieuw beschikt Leicester City over een elftal dat
de Champions League gaat halen. Dit team heeft nog
meer talent dan de kampioensploeg van 2016. Vooral
het middenveld is van topkwaliteit met Tielemans,
die tegen Aston Villa hard op de lat schoot, Ndidi die
bijna net zo goed is als Kanté toen, en op nummer 10
een fijne dribbelaar, Maddison, die vast mee mag
naar het EK, als zijn tegenstander van Aston Villa,
Grealish, hem niet in de weg loopt.
Leicester koopt zo goed in: nu hebben ze weer een
Turkse verdediger gevonden, Söyüncü, die ik alleen
de trema’s op zijn klinkers kwalijk kan nemen. In het
eerste kwartier schoot Maddison drie keer op doel en
drie keer hield de Noorse, derde, keeper Nyland een
onmogelijke bal. Daarna nam Grealish het middenveld over en werd Villa beter. Voor individualisten
is de Premier League een soort honkbal, waar een
goede slagman twee van de drie ballen mist. Door het
enorme tempo gaat er, ook bij de grote spelers, zoveel
fout dat alleen de mentaal sterksten er tegen kunnen.
Daarom zou het me niet verbazen als Bergwijn slaagt
bij Tottenham Hotspur.

Toon Gerbrands

4

Ik moet zo lachen om de ‘lijntjes’ van Mark van Bommel. Je kunt hem dingen kwalijk nemen: het gesol
met Zoet, het dogma van twee brekers naast elkaar
op het middenveld, zijn onverschilligheid tegenover
diëtisten. Maar niet het weven van lijntjes en netwerken. De grote smeercampagne komt uit de top van
PSV met als notulant het Eindhovens Dagblad. De
spelers van PSV hebben Van Bommel echt niet nodig
om Bergwijn zijn transfer te gunnen. Kijkt Gerbrands
weleens op Instagram? Daar zou hij kunnen zien hoe
blij zijn medespelers zijn voor Bergwijn. Dat heet
collegialiteit, soms zelfs vriendschap. Zo blijkt PSV
toch een warme club te zijn.
h.spaan@parool.nl
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ATLETIEK

EREDIVISIE

American football Quarterback is geen wit privilege meer

Recordschoen
van Nike ligt
onder vuur

AZ naast Ajax
na 4-0 winst
op RKC

De mondiale atletiekbond
World Athletics heeft strikte regels opgesteld waaraan schoenen en spikes voortaan moeten
voldoen. De bond wil zo voorkomen dat atleten te veel en
oneerlijk profijt hebben van
hightechschoenen zoals de zogenoemde Vaporfly van Nike. De
bond stelt dat de drie verende
carbonplaten in de zool van deze schoenen de hardloper zoveel sneller maken, dat er mogelijk sprake is van een oneerlijk
voordeel. Een werkgroep specialisten gaat nader onderzoek
doen naar deze schoenen. (ANP)

AZ is gisteravond in de eredivisie
in punten op gelijke hoogte
gekomen met koploper Ajax. De
Alkmaarders waren in eigen stadion met 4-0 te sterk voor hekkensluiter RKC Waalwijk, dat in
steeds grotere degradatieproblemen komt. Oussama Idrissi
maakte het eerste en derde
doelpunt voor AZ. Vooral de
tweede treffer van de Marokkaan, een hard schot in de
bovenhoek, was fraai. Ook
Myron Boadu en Calvin Stengs
scoorden . Boadu is nu met dertien doelpunten topscorer van
de eredivisie. (ANP)

Talent is niet
te stoppen

PSV wijzigt tactiek
voor duel met Ajax
EINDHOVEN
PSV begint de uitwedstrijd tegen
Ajax morgen met een andere tactiek
dan normaal. Trainer Ernest Faber
stapt af van het huidige systeem,
met vier verdedigers, drie middenvelders en drie aanvallers.
Dat viel gisteren op te maken uit zijn
woorden op De Herdgang, het trainingscomplex van PSV, waar hij vooruitkeek naar de ontmoeting in de Johan Cruijﬀ Arena. “We moeten
zorgen dat we een resultaat behalen.
Dat zou eventueel met een iets andere
manier van spelen kunnen zijn. Dat is
een zeer reële optie,” zei Faber gisteren.
Het ligt voor de hand dat PSV zich
tegen Ajax op eigen helft zo compact
mogelijk opstelt en de ruimte voor
Ajax om te voetballen daarmee klein
houdt. Dat kan met een extra verdediger of een extra middenvelder. Faber:
“We moeten wel durven voetballen.
Niet te veel nadenken, maar gewoon
doen. Op de trainingen gaat dat allemaal prima. Het is nu zaak dat ook in
het stadion te doen. Dat Ajax ook niet
zo lekker gaat? Volgens mij zijn wij
niet echt in de positie daar iets over te
zeggen.”
Ajax heeft van de laatste vijf competitieduels er maar liefst drie verloren.
Er zijn tijden geweest dat de trainer
van de landskampioen dan niet meer
stevig op zijn post zat, maar Erik ten
Hag heeft daar inmiddels te veel krediet voor opgebouwd. “Maar alles

wordt hier intern echt wel benoemd,”
zei hij gisteren. “Deze reeks is niet des
Ajax’ natuurlijk. Er waren belangrijke
spelers afwezig.”
Ten Hag doelde daarmee op André
Onana, Hakim Ziyech, David Neres
en Daley Blind. “Dan valt de organisatie weg. Maar we moeten zeker weer
snel beter gaan presteren.”
Onana is er zondag weer bij. Voor
Blind, die inmiddels weer aan de
groepstrainingen meedoet, Ziyech en
Neres komt het duel nog te vroeg.

Aangeslagen
Gisteren werd ook duidelijk dat het
goed mogelijk is dat John de Jong aan
zijn laatste dagen als technisch manager van PSV bezig is. De oud-speler
van de club zei sterk te twijfelen over
zijn toekomst. “Als je veiligheid en bewegingsvrijheid in het geding komen,
zijn dat wel afwegingen die je gaat
maken,” zei een zichtbaar aangeslagen De Jong, doelend op de gebeurtenissen van afgelopen week.
Een groep fans schreeuwde zondag
in de thuiswedstrijd tegen FC Twente
(1-1) om het vertrek van De Jong en
probeerde na aﬂoop het stadion te bestormen. “Dit is in twintig jaar tijd bij
PSV het ergste wat ik ooit in dit stadion heb meegemaakt,” vertelde De
Jong.
De voorbije week besloot De Jong
zich zoveel mogelijk af te sluiten voor
de buitenwereld. “Ik heb de sociale
media weggedaan. Ook lees en zie ik
niet alles in de media, ik krijg af en toe
iets onder ogen.” (ANP)

De quarterback in het American football was altijd een
witte speler, maar de grootste talenten op die positie
zijn nu Afro-Amerikanen. ‘Ze krijgen eindelijk de kans.’
Koen van der Velden
NEW YORK
Welke club dit jaar de Super Bowl, de ﬁnale van
de National Football League (NFL), zal winnen,
wordt morgennacht bepaald door Kansas City
Chiefs en San Francisco 49ers. Wie (op papier)
de beste speler van het veld zal zijn, staat bij
voorbaat al vast: Patrick Mahomes, het wonderkind van Kansas. Als quarterback, de speler die
de aanvallende lijnen uitzet, is hij het gezicht van
een bijzondere lichting Afro-Amerikaanse footballsterren. Zwarte quarterbacks, voorheen een
zeldzaamheid, domineren tegenwoordig de populairste sport van de Verenigde Staten.
Mahomes, een kind uit een gemengd huwelijk,
werd vorig jaar uitgeroepen tot waardevolste
speler van de NFL. De kans is groot dat Lamar
Jackson, de dynamische quarterback van Baltimore Ravens, vandaag tot zijn opvolger wordt
uitgeroepen. De eerste keuze in de draft van dit
jaar, de selectie waarbij clubs spelers van universiteiten mogen kiezen, was Kyler Murray,
een zwarte quarterback. De best betaalde speler
op deze positie is Russell Wilson van de Seattle
Seahawks. Dit seizoen leidden drie zwarte quarterbacks hun team naar de koppositie in hun
divisie van de NFL.

Uitzondering
The Undefeated, een online platform van de
Amerikaanse sportzender ESPN, doopte dit seizoen om tot ‘het jaar van de zwarte quarterback’,
een mijlpaal in de geschiedenis van de NFL, de
competitie die voor 70 procent uit Afro-Amerikaanse spelers bestaat. De positie van quarterback leek lang gereserveerd voor witte spelers;
een zwarte quarterback was een uitzondering.
In 1988 won Doug Williams als eerste Afro-Amerikaan op zijn positie de Super Bowl. Steve
McNair (2000), Donovan McNabb (2005), Colin
Kaepernick (2013) en Cam Newton (2015) leidden hun teams naar de ﬁnale, maar nog nooit
hoorden vijf zwarte quarterbacks op hetzelfde
moment bij de beste zeven spelers op hun positie. Naast Mahomes, Jackson en Wilson zijn dat
nu Deshaun Watson (Houston Texans) en Dak
Prescott (Dallas Cowboys).

“Het is geen geheim waarom we deze ontwikkeling nu zien,” vertelt Warren Moon, de enige
Afro-Amerikaanse quarterback in de Hall of
Fame. “Het gaat om kansen. Hoe meer kansen je
mensen geeft, ongeacht hun ras, hoe eerder zij
zullen opbloeien. Dat gebeurt nu met AfroAmerikaanse quarterbacks.”
Bij de oprichting van de NFL, in 1920, bestonden teams uitsluitend uit witte spelers. Tot 1947
werden zwarte mannen niet toegelaten tot de
competitie en het duurde zelfs tot 1969 voor de
eerste Afro-Amerikaanse quarterback, James
Harris (Buﬀalo Bills), zich aandiende. Het werd
niet altijd uitgesproken – vaak genoeg ook wel –
maar de redenering van coaches en teameigenaren was duidelijk: zwarte spelers zouden de
intelligentie en het leiderschap ontberen om
quarterback te zijn. “We konden niet leiden,
er waren vraagtekens over onze persoonlijkheden,” zei Harris in een interview met Newsday. “In het hele land was dat een probleem.”

Atletische vermogens
Moon, een van de beste collegespelers van Amerika, moest in de beginjaren van zijn profcarrière uitwijken naar Canada om als quarterback te
kunnen spelen. Vaak werden zwarte quarterbacks bij hun overstap van universiteiten naar
de NFL aangemoedigd van positie te veranderen, naar plekken waar hun ‘atletische vermogens’ beter tot hun recht kwamen. Zelfs Jackson
van Baltimore Ravens kreeg in zijn eerste jaar in

Ze werden aangemoedigd
te switchen naar posities
waar ze ‘beter tot hun
recht zouden komen’
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→ Patrick Mahomes
van de Kansas City
Chiefs is de eerste
zwarte quarterback
in de Super Bowl
sinds Cam Newton
(Carolina Panthers) in
2016. FOTO DAVID

Jodenhaat
via clubs
aanpakken

Jaap de Groot
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de NFL vaak te horen dat hij een betere running
back zou zijn. Inmiddels is hij een van de beste
passers op zijn positie.
Van de 32 teams in de NFL hebben er 9 een
zwarte quarterback. De ‘Rooney Rule’, een regel
uit 2003, bedoeld om het aantal zwarte coaches
en managers te vergroten, was een stap in de
goede richting. Volgens Quincy Avery, een prominente quarterbackcoach en voorvechter van
gelijkheid in zijn sport, heeft het American football nog een lange weg te gaan. “Op een dag
komen we op het punt waarop twee of drie van de
sléchtste quarterbacks in de NFL zwart zijn,”
sprak hij op sportwebsite The Ringer. “Pas als je
als Afro-Amerikaanse sporter de kans krijgt om
gemiddeld te zijn, hebben we wat bereikt.”

De quarterback
Als een team in het American football de bal heeft,
komt de quarterback het veld in. Bij elke aanval krijgt hij
de bal in handen en is het aan hem om terreinwinst te
forceren. Dat kan hij doen met een voorwaartse pass,
door de bal mee te geven aan de ‘running back’ naast
hem of door zelf meters te maken. De quarterback
en zijn aanvallende collega’s hebben vier pogingen –
zogeheten downs – om minimaal 10 yards (ruim 9
meter) te overbruggen. Uiteindelijk is het het doel om
een speler met bal in de endzone, het uiteinde van het
veld te krijgen. De touchdown is zes punten waard,
waarna een kicker met een field goal voor een bonuspunt kan zorgen.

Thiem wacht loodzware klus
Arjan schouten
AMSTERDAM
Novak Djokovic bereikte de finale
eenvoudiger, kreeg een dag meer
rust en won al zeven keer in Melbourne. Dominic Thiem heeft
morgen bijna alle cijfers mee.
Novak Djokovic moet de vermoeidheidsverschijnselen hebben herkend
bij Dominic Thiem, zijn opponent in
de finale, toen die in vier lange sets afrekende met Alexander Zverev. Djokovic was 24 uur eerder al zeker van
zijn finaleplaats, na de rappe zege op
Roger Federer, en kon rustig afwachten welk lid van de ‘new generation’
hem zou vergezellen. Even leek dat de
groenste van de twee, maar Zverev
kon na de openingsset niet doordruk-

ken. Met zijn kanonskogels bleef hij
echter wel zo volhardend aanklampen dat Thiem twee dagen na zijn marathonpartij van 4 uur en 14 minuten
tegen Rafael Nadal weer 3.42 in de
Rod Laver Arena stond. “Ruim vier
uur spelen tegen Rafa, de meest intense speler van de Tour. Dat maakt
het allemaal niet eenvoudiger,” vertelde Thiem. “Na die wedstrijd lag ik
pas om vijf uur ’s morgens in bed, dus
echt herstellen was er amper bij.”

Djokovic favoriet
Morgen wacht Thiem de grootste uitdaging van dit toernooi. Twee keer
verloor de gravelspecialist in Parijs al
de finale van Nadal. Veelzijdiger en
completer mag hij het nu op hardcourt proberen tegen Djokovic, de
man die hij in de laatste vijf onderlin-

ge ontmoetingen vier keer klopte.
De 26-jarige Thiem heeft de recente
statistieken mee, maar veel meer ook
niet. De zes jaar oudere Djokovic won
al zijn zeven eerdere Australian
Openfinales. In de vorige zes rondes
gaf hij bovendien maar één set weg.
Bij elkaar stond hij 12 uur en 29 minuten op de baan. Thiem gaf vijf sets weg
en moest liefst 18 uur en 15 minuten
buffelen voor zijn finaleplaats.
Niet zo verrassend dus dat de bookmakers na al dat overwerk nauwelijks
geloven in Thiems kansen. Bij winst
krijg je overal ruim vier keer je inleg
terug. “Het is ongelofelijk. Twee keer
haal ik de finale in Parijs, speel ik twee
keer tegen Nadal. Nu tref ik hier met
Novak de koning van Australië. Blijkbaar speel ik dit soort wedstrijden altijd tegen koningen.

N

ederland staat momenteel stil bij
de Holocaust. Niet alleen wordt de
moord op zes miljoen mensen
herdacht, ook dient deze genocide
als toetsing van hoe onze maatschappij er 75 jaar later voorstaat.
Dat voelt niet goed. Vooral onder jongeren met een
migratieachtergrond is sprake van antisemitisme,
maar ook buiten die groep sluimert het. Het kan
daarom geen kwaad een incident van vijf jaar geleden als moreel ijkpunt te nemen.
Het is zondag 5 april 2015 als tijdens FC UtrechtAjax tientallen Utrechtse supporters extreem kwetsende leuzen gaan zingen. Het wordt tijdens de
wedstrijd niet gehoord, omdat het niet boven de
kakofonie in stadion Galgenwaard uitkomt. Het
wordt pas opgemerkt als er een filmpje over op YouTube wordt geplaatst.
Diverse Joodse organisaties komen in actie en
beschuldigen FC Utrecht er zelfs van antisemitisme
te gedogen. Wat eigenlijk kwetsend is, omdat al snel
duidelijk is dat ook de club door het spreekkoortje
is overvallen. Zonder het, overigens weer snel verwijderde, YouTubefilmpje zou het onder de radar
zijn gebleven. Door vervolgens ook aangifte te doen
tegen de club (door Stichting Bestrijding Antisemitisme) en de KNVB (door Federatief Joods Nederland) worden betrokkenen te vroeg in een hoek
geduwd waarin ze niet thuishoren.
Deze week is duidelijk geworden hoe belangrijk
het is om de dialoog niet altijd via de rechter, maar
met open vizier te voeren. Dus niet handelen vanuit
het probleem, maar vanuit de oplossing. FC Utrecht
is namelijk in de prijzen gevallen bij het door de
Vriendenloterij georganiseerde Maatschappelijk
Project Eredivisie en ontvangt 30.000 euro voor het
project Zij aan zij. Een initiatief dat eigenlijk het
directe gevolg is van het incident op 5 april 2015, tijdens het duel met Ajax.
FC Utrecht heeft, samen met onder meer JoU Jongerenwerk, de Anne Frank Stichting en de Bond
tegen Vloeken, een programma samengesteld dat
gericht is op de jeugd van 10 tot 16 jaar. Met dit leerpakket worden scholen en wijken bezocht. “De
doelstelling van Zij aan zij is dat werkelijk iedereen
zich in ons stadion welkom voelt,” zegt Robert
Junier, manager supporterszaken bij FC Utrecht.

‘Het begint met het taalgebruik,
dat heeft namelijk al eﬀect op het
gevoel van veiligheid’
“Het begint met het taalgebruik, dat heeft namelijk
al effect op het gevoel van veiligheid. Dat trekken
we door richting de leuzen, de liederen en de spandoeken. Dit moet bij de wortel worden aangepakt,
daarom is onze focus op deze jonge doelgroep
gericht.”
Het maakt vooral duidelijk hoe ook topclubs een
rol kunnen vervullen in het kanaliseren van een
complex maatschappelijk probleem. Door het incident in 2015 heeft FC Utrecht niet alleen zijn verantwoordelijkheid binnen het stadion genomen,
maar ook daarbuiten, als aanvoerder van een team
waarin de Anne Frank Stichting een van de medespelers is. Zo worden niet alleen stappen gezet richting een grotere gastvrijheid in stadion Galgenwaard, maar ook in het dagelijkse leven in de stad
Utrecht.
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Slecht nieuws krijgt
meer aandacht dan
positieve berichten.
Toch gebeurt er van
alles wat vrolijk stemt.
De week in goed nieuws.
David van Unen

Van het gas af
LONDEN

Het Britse dagblad The Guardian
heeft als eerste grote nieuwsorganisatie ter wereld aangekondigd niet
langer advertenties te zullen
plaatsen van olie- en gasmaatschappijen. De krant is sowieso
nogal uitgesproken over klimaatverandering. Die heet in hun kolommen
namelijk al sinds twee jaar
‘klimaatcrisis’.

Wondimu Gebre Woldeaarggiye
kwam in 2015 als vluchteling van
Ethiopië naar Nederland. Wekelijks
vertelt hij over zijn leven in Amsterdam.

E

lke keer weer word ik in dit
land overmand door verbazing. Dit land bulkt van de
goede initiatieven en vaak
denk ik dat Nederlanders
niet beseffen hoe goed dit
land voor zijn burgers zorgt.
Ditmaal werd ik verrast door de Nationale
Voorleesdag – de dag waarop ouders, opa’s,
oma’s, buren en bekende Nederlanders
overal in het land voorlezen aan kinderen,
om hun de waarde van boeken te laten
ervaren.
De Nationale Voorleesdagen zijn in 15 jaar
uitgegroeid tot een traditie. En dat gebeurde tegen de stroom in: kinderen en jongeren grijpen in deze tijd eerder naar hun
mobiel of de Playstation dan naar een boek.
Toch is dat geen reden om somber te zijn.
Ik zie als ik onderweg ben opvallend veel
medereizigers met hun ogen gericht op een
boek of een krant. In Ethiopië heb ik dat
eerlijk gezegd nooit gezien – lezen is daar
niet iets wat je voor de lol onderweg doet.
Als kind werd ik niet voorgelezen, en bij
mijn vriendjes gebeurde dit ook niet. Wel
stimuleren Ethiopische ouders hun kinderen in studieboeken te duiken om de carrièrekansen te vergroten. Literatuur is in die
cultuur een luxe – en volgens veel vaders en
moeder daarom zonde van de tijd.
Toen ik een jaar of acht was, raakte ik verslingerd aan fantasieverhalen. Die las ik
stiekem, omdat mijn ouders vonden dat ik
me moest concentreren op studieboeken.
Op een gegeven moment had ik een handige list verzonnen om onder de ouderlijke
druk uit te komen: ik kaftte mijn fantasieboeken met kaftpapier van school.
De Nationale Voorleesdagen benadrukken dat literatuur de creativiteit en het
denkvermogen van kinderen aanzwengelt.
In dit land zijn boeken een cadeau. In mijn
jeugd was literatuur een zonde. Als mijn
Nederlands goed genoeg is, meld ik me
graag aan om ergens te komen voorlezen.

Ik kaftte mijn fantasieboeken met kaftpapier
van school, zodat ik
ze stiekem kon lezen

De draad oppakken
LOS ANGELES

DeAndre Arnold kwam deze week in
het nieuws omdat hij van zijn school
geen diploma zou krijgen als hij zijn
dreadlocks niet af zou knippen.
Goed voor een relletje in de VS,
maar dat is in de kiem gesmoord
door talkshowhost Ellen DeGeneres. Zij nodigde de jongen uit
Texas uit en verraste hem met een
studiebeurs van 20.000 dollar.

Pleinfeest
AMSTERDAM

Het Pleinvrees Festival strijkt dit jaar
echt neer op de NDSM-werf in
Amsterdam. Om goed te maken dat
het evenement vorig jaar vanwege
slechte weersomstandigheden
werd afgeblazen, is een groot deel
van dezelfde artiesten gestrikt voor
30 mei. Dat heeft de organisatie
deze week bekendgemaakt.
Kaartjes zijn al te koop.

In Ethiopië is lezen niet iets
wat je voor de lol onderweg doet

vrij 41

Wondimu Gebre Woldeaarggiye

ANHUI

Bijzondere beelden van de bewakingscamera’s van een politiebureau in de Chinese provincie
Anhui, niet ver van waar het coronavirus opdook. Te zien is hoe een man
onaangekondigd een doos met 500
mondkapjes op de balie zet en in
een drafje vertrekt. In de video van
de Chinese krant SCMP is te zien
hoe agenten voor hem salueren.

Onderste steen boven
MINYA

Ten zuiden van de Egyptische
hoofdstad Caïro is deze week de
inhoud van zestien eeuwenoude
graftombes aan het publiek
getoond, waaronder verschillende
gouden voorwerpen. De cryptes
waren van priesters en leden van de
hofhouding van farao’s, die meer
dan 3000 jaar geleden in de regio
Minya woonden.

20.000
→ Handig met computers en gek op spelletjes? Wend u dan tot Microsoft. De fabrikant
van gamingplatform Xbox Live heeft geld over voor gebruikers die oneffenheden in het
programma vinden en melden. Microsoft lanceerde het ‘bug bounty’-programma
waarin de hoogste beloning 20.000 dollar is.

De week van Fretz

Ontmaskerd

Dankzij
een
clown

D

e dag dat Donald Trump werd verkozen tot president van Amerika
zeiden veel mensen dat het allemaal vast wel zou meevallen. Dat
Trump, een man die zijn politieke
carrière had gestoeld op niets meer
dan tribalisme, racisme, seksisme, op de vernedering van anderen, het voordeel van de twijfel moest
worden gegund. Wij hadden allang gezien dat we
met een gevaarlijke clown te maken hadden en
wisten dat deze clown nooit meer zou vertrekken,
hoe bont hij het ook zou maken.
De meest essentiële eigenschap van clowns is dat
je, wanneer ze de circuspiste eenmaal hebben betreden, niet meer van ze afkomt. Laat een clown toe in
je persoonlijke ruimte en hij gaat nooit meer weg.
Hij blijft je aankijken, met zo’n stomme geschminkte grijns op zijn bolle toet, roept herhaaldelijk uit het
niets ‘Sapperdeﬂap!’ of ‘Adriaantje, we hebben de
schat gevonden!’ en zuigt als een volleerde narcist
alle zuurstof uit de ruimte.
De clown zet glimmende trots en manische vreugde in om zijn eigen tragiek en onvermogen te verhullen. Er zijn mensen die daarin trappen. Zij haten
clowns ook, mensen die oprecht van clowns houden
bestaan tenslotte niet, maar wat nu als je de clown
niet als zodanig herkent? Als je geen clown ziet,
maar een oprechte vriend, iemand die voor je
opkomt. Geen boosaardige parodie op een leider,
maar een ware verlosser.
Ja, ook al had Trump zich ontegenzeggelijk erger
misdragen dan Richard Nixon ooit had gedurfd, ook
al wist iedereen dat Hillary Clinton allang levend
was gevild, wanneer ze het presidentschap had misbruikt om een bevriende natie onderzoek te laten
doen naar een politieke tegenstander, de sekte die
zich de Republikeinse partij noemt, zou president
Trump blijven steunen tot hij ook het laatste beetje
geloofwaardigheid van de Verenigde Staten met zijn
grote clownsschoenen had stukgetrapt.
Zelfs nu het bewijs zich opstapelde, nu de Republikeinse havik John Bolton met eigen oren had
gehoord hoe Trump de ﬁnanciële steun aan Oekraïne bevroor zolang het weigerde Democraat Joe
Biden te onderzoeken, zelfs nu deden de Republikeinen alsof hun neus bloedde. Getuigen oproepen,
waarom zouden ze? Ze dansten er liever omheen, als
brave Oempa Loempa’s, en het enige dat je ze moest
nageven, was dat je zo duidelijk kon zien dat ze
ergens diep van binnen nog een restje moreel besef
bezaten. Je zag de schaamte, in hun lichaamstaal. Je
zag ze spartelen en worstelen, terwijl ze de boterzachte verdediging van hun verlosser steeds weer
moesten bijstellen om hem vrij te pleiten. Het was
tegelijkertijd volkomen voorspelbaar en diep deprimerend. De president van Amerika stond boven de
wet, in elk geval deze president. Dat was nu deﬁnitief bewezen. Amerika is geen rechtschapen democratie meer, maar een autocratie.
Nu de illusie van ‘the greatest nation on earth’ zo
openlijk is doorgeprikt, kunnen de Amerikanen
misschien eindelijk toegeven dat het altijd al een
sprookje is geweest: Amerika als lichtend baken van
democratie en rechtschapenheid. Een land waarin
de hoogste rechters langs partijpolitieke lijnen worden benoemd voor het leven, een land dat onder het
mom van vrijheid hele landen ongrondwettelijk plat
bombardeert, een land waarin in lobbyisten en
superrijken politici in hun zak hebben en met superPAC’s de uitslagen van presidentsverkiezingen doen
kantelen, zo’n land had misschien altijd al wel een
toontje lager moeten zingen als het gaat om democratie. Het was al heel lang hoog tijd dat ze hun zelfbeeld daar een beetje zouden bijstellen. Misschien
hadden ze een clown nodig om tot dat wrange
inzicht te komen.
j.fretz@parool.nl

kunst
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GRANIDA EN DAIFILO

Nederlandse
Schilderij Dirck
coproductie te
van Baburen
zien op Berlinale naar Utrecht
De Nederlandse coproductie
Berlin Alexanderplatz is geselecteerd voor de hoofdcompetitie van de Berlinale, het filmfestival van Berlijn. Het Amsterdamse Lemming Film is coproducent van de hedendaagse
interpretatie van de AfghaansDuitse regisseur Burhan Qurbani van Alfred Döblins literaire
meesterwerk. Nils Verkooijen is
erin te zien naast Welket Bungué, Jella Haase, Martin Wuttke
en Albrecht Schuch.

Het Centraal Museum heeft
een meesterwerk van de
Utrechtse caravaggist Dirck
van Baburen (1595-1624)
aangekocht. Het werd voor
850.000 dollar afgehamerd
tijdens de Master Paintings
Evening Sale van Sotheby’s in
New York. Granida en Daifilo
toont de Utrechtse edelman
Pieter van Hardenbroeck, die
verliefd was op de non Agnes
van Hanxelaer. Zij verliet in 1623
het klooster voor hem.

Tiger Award voor
Chinese debuutfilm
Jan Pieter Ekker
ROTTERDAM
The cloud in her room, de zeer
persoonlijke, in zwart-wit gedraaide
debuutfilm van de Chinese filmmaker Zheng Lu Xinyuan, is gisteravond bekroond met de Tiger Award,
de belangrijkste prijs van het Rotterdamse filmfestival IFFR.
The cloud in her room, een verstild
portret van een land waar de samenhang aan het verdwijnen is, speelt
zich af Zheng Lu Xinyuans geboortestad Hangzhou en gaat over haar herinneringen aan die plek. De jury, met
onder anderen de ﬁlmmakers Hany
Abu-Assad en Sacha Polak, was ‘unaniem onder de indruk van de innovatieve persoonlijke taal die er met verschillende methodes en vormen in
slaagt subjectiviteit en dualiteit weer
te geven en de verbeeldende potentie
van cinema te verkennen’.
Aan de Tiger Award is een prijs van
40.000 euro verbonden, die wordt
verdeeld tussen de ﬁlmmaker en de
producent. De Special Jury Award
(10.000 euro), bedoeld voor een buitengewoon artistieke prestatie, ging
naar Beasts clawing at straws, een
snoeiharde, inktzwarte komedie van
de Zuid-Koreaanse regisseur Kim
Yonghoon. ‘Een sterk debuut dat stevig in een bestaand genre is verankerd, maar onmiskenbaar vakmanschap aan de dag legt,’ aldus de jury.

Subtiel commentaar
Drama girl van Vincent Boy Kars, de
enige Nederlandse ﬁlm in de tien titels tellende Tigercompetitie, moest
het doen met een speciale vermelding van de Nederlandse ﬁlmcritici,
die de keuze hadden uit alle Nederlandse (co)producties die in Rotterdam in première gingen. De prijs van
de critici was voor Kala azar van de

→ The cloud in
her room van
Zheng Lu
Xinyuan, een
verstild portret
van een land.

Griekse kunstenaar-ﬁlmmaker Janis
Rafa, een van de drie Tigerkandidaten van buitenlandse makers waaraan een Nederlandse coproducent
(SNG Film) is verbonden. ‘De ﬁlm
creëert zijn eigen surreële universum,
wat de ﬁlmmaker in staat stelt om op
subtiele wijze commentaar te leveren
op de zieke staat van de wereld en onze mogelijke ecologische ondergang,’
aldus de jury.
De Publieksprijs (10.000 euro) ging
naar de zwart-witversie van Parasite
van de Zuid-Koreaanse ﬁlmmaker
Bong Joon Ho, de grootste attractie
van de 49ste editie. Sinds de wereldpremière voerde de zwart-witﬁlm, die
verder identiek is aan het voor zes Oscars genomineerde origineel, de
ranglijst aan met een waardering van
4,8 op een schaal van 1 tot 5.
Aan het slot van de avond waarop
een stortvloed aan prijzen werd uitgereikt, feliciteerde scheidend festivaldirecteur Bero Beyer alle winnaars.
"Onthoud deze namen, want we gaan
in de toekomst zeker meer van hen
horen en zien.”

Dwarse films
Zondag vertoont Eye vanaf 11 uur
vijf van de eigenzinnigste, meest
omstreden films van het afgelopen IFFR. In de publieksenquête
scoren deze 'dwarse' films voornamelijk 'buitengewoon goed' of
'buitengewoon slecht', lauwe
reacties zijn er nauwelijks. Vertoond worden drie debuutfilms
(For the time being van Salka
Tiziana, Desterro van Maria Clara
Escobar en Fellwechselzeit van
Sabrina Mertens), Cemetery van
Carlos Casas en Krabi, 2562 van
Ben Rivers en Anocha Suwichakornpong.

Gent Expositie Vlaamse meester Jan van Eyck

De zeven
stralen die
schijnen
op Maria
In Gent is een unieke tentoonstelling met 13
van de 23 bekende werken van Jan van Eyck.
Het is onwaarschijnlijk dat die ooit weer bij
elkaar worden gebracht. Wel was iets minder
ontzag voor de nationale schilderheld de
expositie ten goede gekomen.

Edo Dijksterhuis
GENT

V

an Eyck. Een optische revolutie is een
expositie van superlatieven. Dit is
de omvangrijkste
Van Eycktentoonstelling ooit. Niet
eerder waren zoveel werken van de
laatmiddeleeuwse
Vlaamse meester samengebracht op één locatie. Een recordaantal journalisten uit de hele
wereld was aanwezig op de persconferentie en
ook de bezoekersaantallen zullen ongekend
zijn.
Grote woorden – en ze zijn allemaal waar.
Maar wat ook geldt: de tentoonstellingsmakers
hebben niet het onderste uit de kan gehaald.
Bij een expositie met louter erkende topwerken is niet de vraag wát je exposeert, maar hóé
de belangrijkste. In dit geval heeft dat meteen
consequenties voor hoeveel je als bezoeker
ziet – letterlijk. 15de-eeuwse schilderijen zijn
klein, vaak niet groter dan A4-formaat. Omdat
Van Eyck uitblinkt in details is het zaak zo dicht
mogelijk bij de paneeltjes te komen, wat met de
verwachte toeloop niet zal meevallen.

Neem een tablet mee
Bij de Jeroen Boschblockbuster die het Noordbrabants Museum in 2016 neerzette, werden
schilderijen voorafgegaan door uitvergrote
prints, zodat je wist waar je naar keek. In Gent
kan je het beste een tablet meenemen om op de
website Closer to Van Eyck in te zoomen tot
dicht op de verfhuid. Analoge hulpmiddelen
zijn afwezig.
Wie perfecte ogen heeft, ziet vooral Van Eycks
verbluﬀende materiaalbeheersing en uitdrukkingskracht. Maar zonder kennis van religieuze
symbolen en verhalen – en hoeveel 21ste-eeu-

wers hebben die? – laten de werken zich niet
goed lezen. Dan blijft onduidelijk dat de zeven
stralen die in de Annunciatie (1430-1435) op Maria neerdalen de zeven deugden voorstellen, die
weer terugkomen in zeven lelies, de Mariabloem bij uitstek.
De heilige drie-eenheid wordt verbeeld met
drie ramen in een gotische rondgang die ook in
andere schilderijen terugkeert, maar dan geplaatst op een ronde, romaanse – het nieuwe en
oude testament. Dan zijn er nog Samson, David
en Goliath en andere Bijbelse ﬁguren die in
vloertegels zijn verwerkt. Al die informatie ontbreekt op zaal en dat is opvallend in een land
waar musea een reputatie hebben hoog te houden op het gebied van ‘publiekswerking’.

Nieuwigheidje
Vertaling naar de hedendaagse kijker heeft het
in Van Eyck. Een optische revolutie verloren van
ontzag. De thematische opzet is traditioneel
kunsthistorisch. Het enige nieuwigheidje is de
combinatie van Van Eycks werk met dat van Italiaanse tijdgenoten. Wat meteen opvalt is het
verschillende materiaalgebruik. Het tempera
van de zuidelijke Renaissancisten oogt veel doffer dan de Vlaamse olieverf. De voorstellingen
zijn wel veel dramatischer: bij Fra Angelico laat
de heilige Franciscus een complete berg splijten
terwijl dezelfde voorstelling bij Van Eyck meer
ingetogen is. Terwijl de Italianen vrijwel uitsluitend ﬁguren en proﬁl schilderden, introduceerde Van Eyck het driekwart portret en beeldde hij
personen zelfs frontaal af.
Of Van Eyck het werk van zijn Italiaanse collega’s kende en erop reageerde, is niet bekend. Zoals we überhaupt weinig weten van de Vlaamse
meester. Zijn biograﬁe is beperkt tot de geboorte- en sterfjaren 1390 en 1441, twee schilderende
broers, een huwelijk met de door hem geportretteerde Margareta en een aanstelling als valet de
chambre bij Filips de Goede. Het schilderij dat
een tijdgenoot maakte van een chic tuinfeest
laat zien in wat voor kringen Van Eyck zich be-
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De werken zijn vaak niet groter dan A4-formaat. Omdat Van Eyck
uitblinkt in details is het zaak zo dicht mogelijk bij de paneeltjes te
komen, wat met de verwachte toeloop niet zal meevallen

→ Jan van Eyck portretteerde ook zijn vrouw
Margareta. Het schilderijtje is 32,6 x 25,8 cm.
BEELD GROENINGEMUSEUM

woog: elegante dames, valkeniers en bedienden
die voedsel en drank aandragen.
Hier krijgen we een glimp te zien van de Bourgondische hofcultuur in een tijd dat Gent de
grootste stad ten noorden van de Alpen was.
Zonder deze cultuur zou er waarschijnlijk geen
Van Eyck zijn geweest.
Daarom wekt het enige verbazing dat de kunstenaar in deze tentoonstelling keer op keer
wordt opgevoerd als ‘genie’ die eigenhandig de
Europese schilderkunst op een nieuw spoor
heeft gezet. Dat hij werkte met een atelier, volop
reisde en leefde in een tijd waarin ook de boekdrukkunst en de bril – om maar twee voorbeelden te noemen – zijn uitgevonden, wordt een
beetje onder het tapijt geveegd. Maar anno 2020
doet zo’n geschiedschrijving aan de hand van
Grote Mannen toch wat gedateerd aan.

Lam Gods

→ De Annunciatie van Jan van Eyck is 90,2 x 34,1 cm. BEELD COURTESY NATIONALE GALLERY OF ART

Van Eyck is echter de nationale schilderheld
van België, meer nog dan Rembrandt dat is bij
ons. De restauratie van zijn Nachtwacht, het
Lam Gods (1430-1432), houdt de natie al sinds
2012 in de ban. Tijdens dat proces bleek zo’n
50 procent van de voorstellingen te zijn overgeschilderd, voor het eerst al in de 15de eeuw. Acht
gerestaureerde panelen vormen het hart van de
tentoonstelling. Helaas ontbreken ook hier
reproducties om ‘voor’ en ‘na’ te vergelijken.
Wie een indruk van de bewerkte, lange tijd voor
origineel versleten versie wil krijgen, moet een
paar zalen terug voor de kopie uit 1557 van
Michiel Coxie.
Het centrale paneel van het Lam Gods is gerestaureerd en teruggehangen op z’n gebruikelijke
plek in de Sint-Baafskathedraal. Het werk
sprankelt alsof er een grauwsluier is weggetrokken. De harnassen blinken, de skyline met
Gentse huisjes is haarscherp en op de voorgrond
kan je het stof op de voeten van bedevaartgangers bijna ruiken.
Maar de grootste verandering betreft het stralend middelpunt, het lam zelf. Bij een eerdere

Wie perfecte ogen heeft,
ziet de verbluﬀende
materiaalbeheersing en
uitdrukkingskracht

Anno 2020 doet zo’n
geschiedschrijving aan de
hand van Grote Mannen
toch wat gedateerd aan

restauratie in 1951 waren al oren aan de zijkant
van de kop tevoorschijn gekomen die ook hier
grootschalige overschildering deden vermoeden. Nu de latere laag is weg geschraapt, zien we
een heel ander dier. De ogen zijn groter, fel gekleurd en staan midden in de kop, als bij een
mens. Voor het eerst in eeuwen kijkt het lam ons
weer direct aan, zoals Van Eyck het bedoelde.
Van Eyck. Een optische revolutie, Museum
voor Schone Kunsten Gent, t/m 30/4
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Premières van een
formidabele pianist

Eefje de Visser Op haar nieuwe album klinkt geen gitaar meer

Gérard Pesson (Future is a Faded
Song door het Radio Symfonieorkest
Frankfurt onder Tito Ceccherini) en
Oscar Strasnoy (Kuleshov door Les
Violons du Roy onder Mathieu Lussier) – beide aardige muziek.

Slagregens

KLASSIEK
ALEXANDRE THARAUD
PIANO CONCERTOS
(Erato)

D

apper van platenmaatschappij Erato
dat ze het hebben
aangedurfd een cd
uit te brengen waarop pianist Alexandre Tharaud louter wereldpremières
speelt. Misschien waagden ze het
erop, omdat de formidabele Tharaud
een nieuw stuk speelt van de 67-jarige Deense meester Hans Abrahamsen, die in 2013 met let me tell you
(hoofdletters verboden) een van de
mooiste werken componeerde die tot
nu toe in de 21ste eeuw zijn geschreven. Abrahamsen stond eindelijk op
de kaart als een geweldig componist
(hoewel hij dat al decennia was).
Abrahamsen werd geboren met een
niet helemaal goed werkende rechterhand, wat hem niet belette aan
een pianostudie te beginnen. Daarin
liep hij om begrijpelijke redenen al
snel vast, waarna hij overschakelde
op de hoorn, die je prima met alleen
de linkerhand kunt spelen.

Gloednieuwe stukken
Gefascineerd door Ravels Pianoconcert voor de linkerhand speelde hij al
vroeg met de gedachte ooit ook eens
zoiets te componeren, maar pas in
2016 kwam het ervan. Left, alone,
noemde hij het stuk, een titel die verder weinig raadselachtigs heeft. Hij
schreef het concert voor Tharaud, in
opdracht van de Westdeutsche Rundfunk en drie orkesten, waaronder het
Rotterdams Philharmonisch.
De uitvoering van de Rotterdammers onder leiding van YannickNézet-Séguin is nu op cd gezet,
samen met gloednieuwe stukken van

Left, alone duurt ruim 17 minuten en
bestaat uit zes delen, verdeeld over
twee Parts. Het is andermaal een
schitterend stuk geworden. Het
begint hectisch (Very fast) en valt in
het dreigende tweede deel vrijwel stil
(Slowly walking). In het derde deel
(Presto fluente) prikt de pianist pointillistische nootjes in de ruimte,
begeleid door een hoge soloviool, een
ﬂuit en in het vierde deel (Slowly) lijkt
bijna niets te gebeuren. De piano
speelt heel zacht bijna uitsluitend het
meest elementaire interval, een
dalende kwint, met echo’s door een
neuriënde hoorn.
In het daaropvolgende deel, ook
weer korter dan twee minuten,
breekt de pleuris uit. Sterk zijn de
stormachtig zwiepende slagregens
van de houtblazers. De ﬁnale, met
bijna zeven minuten verreweg het
langste deel, begint met zachte,
bedachtzame akkoorden (in a tempo
from another time), die na anderhalve minuut bevriezen in een steeds
herhaalde toon, die weer een minuut
later uitmondt in een traag en
geheimzinnig blazerscrescendo en
uiteindelijk een springerige wirwar
van hoge houtblazers, alsof het
opeens nacht is geworden en een miljoen sterren aan de hemel staan te
schitteren dat het een aard heeft (in
‘fairy tale time’). Vol verbazing voegt
daarna de piano zich bij het orkest,
waarna de muziek vrij abrupt eindigt.
Erik Voermans

Dromerige
songs zonder
conclusie
De Nederlandse Eefje de Visser nam thuis in Gent
met haar Vlaamse vriend Bitterzoet op, een
wonderschoon album met dromerige elektronica
en filmische teksten in de eigen taal.

Abrahamsen was
gefascineerd door
Ravels Pianoconcert
voor de linkerhand

Peter van Brummelen
AMSTERDAM

E

efje de Visser aan de lijn
vanuit Gent, de Belgische stad waar ze een
sinds een paar jaar
woont. Af en toe klinkt
door de telefoon een
luide gitaar. “Ja, sorry,
er is hier een band aan
het opnemen.”
Het huis dat ze met
haar vriend Pieterjan Coppejans bewoont, is tevens opnamestudio. De Vissers vierde album
Bitterzoet kwam er ook tot stand.
Met je vriend thuis een plaat opnemen, het
klinkt als iets dat makkelijk zou kunnen ontsporen. “Hij en ik werken over het algemeen heel
goed samen. Dit is een vak dat toewijding eist,
maar er moet wel een grens zijn, we waken ervoor echt excessief bezig te zijn met de muziek.
Gelukkig hebben we allebei ook een leven buiten de muziek.”

Zenuwen
En het werkt niet op de zenuwen dat er thuis geregeld andere muzikanten herrie staan te maken? “Binnenkort gaan we in het huis hiernaast
wonen. Ik geef toe dat het me ﬁjn lijkt iets meer
afstand van de studio te hebben.”
Bitterzoet is de voorlopige kroon op De Vissers
werk. Elektronisch was de muziek op de drie
albums die er aan vooraf gingen ook al, maar nu

Terug naar de jaren tachtig

Z

POP
PET SHOP BOYS
HOTSPOT
(X2)

oals David Bowie een Berlijnse trilogie had, hebben
de Pet Shop Boys die ook.
Hotspot is het laatste deel in
hun miniserie van in Berlijn opgenomen albums. Ze werden allemaal
geproduceerd door Stuart Price, de
man die ook werkte met – uit een heel
lange reeks van namen – Madonna
en New Order.
Hotspot werd opgenomen in de
Hansa Tonstudio, de in de popmuziek bijna heilige plek waar in de
tweede helft van de jaren zeventig de
Bowiemeesterwerken Low, Heroes en
Lodger tot stand zijn gekomen. Zo
cool en koel klinkt het veertiende Pet
Shop Boysalbum niet. Het is wel een
plaat waarop de terugkeer naar het
soort muziek dat het duo in de jaren

tachtig maakte, goed uitpakt.
Het is 35 jaar geleden dat ze met
West End Girls hun eerste hit hadden.
Andere synthduo’s uit die tijd legden
al snel het loodje, maar de Pet Shop
Boys groeiden uit tot niet minder dan
een Brits instituut. Op Hotspot is het
er allemaal weer: de heerlijk lijzige
zang van Neil Tennant, de pompende
elektronische muziek van Chris Lowe
en teksten waarin camp en ernst
merkwaardig goed samengaan.
Helemaal retro is Hotspot niet. In
Wedding in Berlin klinkt techno zoals
die wordt gedraaid in de Berlijnse
discotheek Berghain. Doodleuk combineren de Pet Shop Boys het elektronisch geweld met Mendelsohns Bruiloftsmars.
Peter van Brummelen

is de gitaar geheel verdwenen.
De dromerige songs op de plaat schreef ze volgens een inmiddels beproefde methode. “Het
begint bij mij altijd met muziek. Eerst zijn er
ﬂarden, korte stukjes. Later volgen de melodie
en akkoorden, dan is het eigenlijk al een liedje,
maar nog wel zonder tekst. Die tekst improviseer ik eerst in het Engels, merkwaardig genoeg.
Van Engelstalige songs maak ik vervolgens Nederlandse songs en dan begint het opnemen.”

Ritmiek
De Visser produceerde Bitterzoet samen met
haar vriend Pieterjan, de songs schreef ze alleen. Voorheen stoorde De Visser zich bij het
schrijven van teksten niet aan metrum of maat,
ze propte gewoon net zoveel woorden in een zin
als haar goeddunkte. De merkwaardige ritmiek
die dat vaak opleverde, was bijna een soort handelsmerk.
“Het werd een beetje een maniertje, vond ik,
een trucje. En ik wilde niet in herhaling vallen.
Ik heb geprobeerd kernachtiger te zijn. Ik houd
ook van klassieke popmuziek, zoals van Fleetwood Mac of Chris Isaak. Er zitten in mijn muziek nu ook zanglijnen waarbij mijn stem meer
ruimte krijgt en er meer rust zit in de melodie.
Die rare ritmiek zit af en toe nog wel in mijn muziek, maar niet zo nadrukkelijk meer.”
Associatief zijn haar teksten nog wel. Zou ze
zich kunnen voorstellen in de toekomst verhalende teksten te schrijven? “Vroeger, voor ik
mijn eerste plaat uitbracht, deed ik het zo, maar
ik ben er gewoon niet zo goed in. Henny Vrien-

Bedrieglijk luchtig

O

POP
NICOLAS GODIN
CONCRETE AND GLASS
(Caroline)

ok niet van de straat hoor,
de mannen van Air, het
Franse duo dat met het
retrofuturische Moon
Safari een van de mooiste en belangrijkste platen van de jaren negentig
maakte. Jean-Benoît Dunckel is van
huis uit wiskundige, collega Nicolas
Godin werd opgeleid tot architect.
Hoe zwoel en warm de muziek van
Air vaak ook klonk, er lagen soms
wiskundige en architectonische principes aan ten grondslag.
Concrete and glass, het tweede soloalbum van Nicolas Godin, staat
geheel in het teken van architectuur.
Sommige van de tracks schreef hij in
opdracht voor tentoonstellingen over
het werk van architecten als Mies van
der Rohe en Le Corbusier, andere
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→ Eefje de Visser: ‘Ik
schrijf heel beeldend,
het is bijna alsof ik een
film beschrijf. In die
beelden ben ik superconcreet, maar een
verhaal wordt het niet.’

Onbewoond
eiland
Belle Doron
Zangeres Belle Doron (32)
vormt met Sebastiaan Dutilh
indie elektropopband CUT_
en is verder te horen in
reclames en op features.
Naar een onbewoond eiland
neemt ze deze platen mee.

FOTO LONNEKE
VAN DER PALEN

1
SUBLIME
SUBlIME

met tekst dan gebruikelijk is in Nederlandstalige songs. Het is zo veel losser. Er zit wel diepgang in, maar het is allemaal niet zo letterlijk.”
Melancholie overheerst op Bitterzoet – het zat
er in met zo’n titel natuurlijk. “Mijn muziek gaat
vaak over de dingen waar ik verdriet van heb.
Maar dat wil ik wel op een mooie, warme manier
brengen. Elektronische muziek heeft van zichzelf iets koels, het luistert dus heel nauw.”
Toch nog even over haar teksten: “Ik vind ze,
vanwege al die beelden, toch wel degelijk verhalen. Het zijn songs zonder conclusie, dat wel. En
dat vind ik wel zo eerlijk. In mijn hoofd is het een
wirwar van gevoelens en gedachten.”

Mijn lief

ten, die kan dat, een verhaaltje vertellen, voor
mijzelf voelt het heel gekunsteld.”
“Ik zou mijn teksten zelf nooit associatief noemen. Ik vind het een vage term en weet ook niet
zo goed wat ermee wordt bedoeld. Ik schrijf heel
beeldend, het is bijna alsof ik een film beschrijf.
In die beelden ben ik superconcreet, maar een
verhaal wordt het niet. Veel meer dan door Nederlandstalige songschrijvers word ik geïnspireerd door de Engelstalige popmuziek, waarin
in de teksten meer wordt geëxperimenteerd.”
Ze noemt Radiohead, Massive Attack, Frank
Ocean, Air en Feist als voorbeelden van artiesten die het soort teksten schrijven waarvan ze
houdt: “Die gaan op een heel andere manier om

en zonnig
werden door soortgelijke grootheden
geïnspireerd.
Wie niets heeft met architectuur, of
er niet zo veel van weet, hoort op Concrete and Glass gewoon muziek als
die van Air: overwegend elektronisch
(zo te horen ook vooral analoog), tot
in de puntjes verzorgd en bedrieglijk
luchtig en zonnig. Net als bij Air doet
in veel nummers ook een gastvocalist
mee; in Catch Yourself Falling ontpopt Alexis Taylor van Hot Chip zich
daarbij tot een opvallend soulvolle
zanger.
Heel mooi is het afsluitende, door
Le Corbusier geïnspireerde Cité Radieuse, waarin mathematische elektronica probleemloos overloopt in sensuele cocktailjazz.
Peter van Brummelen

‘Mijn muziek gaat vaak
over de dingen waar ik
verdriet van heb’

Wonen en werken in België bevalt De Visser
goed. “Ik ben ik Nederland best vaak verhuisd,
dus ik heb niet één stad waar ik iedereen, vrienden en familie, bij elkaar heb. Pieterjan heeft dat
wel in Gent, dus de keuze was snel gemaakt.
Heel vervlaamsd ben ik niet. Mijn g is nog net zo
hard als eerst en ik heb ook nog altijd een rrrrrr.
Ik heb het tegenwoordig wel over mijn lief en
zeg eerder ‘zat’ dan ‘dronken’.”
Hoe is de muziekscene van Gent? “Bloeiend en
cool. Heel eclectisch en een beetje psychedelisch. Het is een relatief kleine stad, kleiner in
elk geval dan Utrecht waar ik hiervoor woonde.
Heel Vlaanderen is klein. Het zijn maar een paar
provincies met drie grote steden: Antwerpen,
Gent en Brussel. In de muziekwereld kent iedereen elkaar wel zo’n beetje.”
Dan moet ze ook Roos Rebergen kennen, de
Nederlandse zangeres die tegenwoordig in Antwerpen resideert en daar het ook al zo sterke,
jongste Roosbeefalbum Lucky heeft opgenomen. “Zo klein is Vlaanderen blijkbaar ook weer
niet. Ik kom haar met enige regelmaat tegen op
festivals, maar we kennnen elkaar alleen oppervlakkig.”
Eefje de Visser: Bitterzoet (Sony). Op 21 maart
treedt de zangeres op in Paradiso.

De grote Amerikaanse pionier

I
KLASSIEK
CHARLES IVES
SyMPhONy NO. 3, 4
(SFSMedia)

n 1911 nam Gustav Mahler, toen
de chef-dirigent van de New
York Philharmonic, een partituur van een Amerikaanse componist mee terug naar Europa, die,
als Mahler besloten zou hebben dat
stuk te dirigeren, de carrière van die
componist een enorme duw had kunnen geven.
Die componist was Charles Ives.
Het stuk dat Mahler meenam, was
Symphony No. 3, The Camp Meeting.
Maar Mahler stierf nog datzelfde jaar
en van een uitvoering kwam het niet.
Het zou nog 35 jaar duren voordat het
publiek kennis kon maken met die
derde symfonie. De ontvangst was
overweldigend, maar wel wat laat. In
1947 kreeg Ives voor het stuk de Pulitzer Prize, waarna het verhaal vorm

kreeg van de grote, genegeerde Amerikaanse pionier, die in zijn muziek
technieken had gebruikt die ver vooruit liepen op latere ontwikkelingen in
Europa.
Ives, steenrijk geworden als partner
in de verzekeringsmaatschappij Ives
& Myrick, geloofde dat allemaal wel.
Hij had het componeren er inmiddels
allang aangegeven.
Op deze cd gaat Michael Tilson
Thomas de San Francisco Symphony
voor in Ives’ symfonieën nummer
Drie en Vier. Wat de opnamen extra
aardig maken zijn de presbyteriaanse
hymnen, door Ives veelvuldig in zijn
werk verwerkt (ongetwijfeld prikkelde dit Mahlers aandacht), die aan de
symfonieën voorafgaan.
Erik Voermans

“Dit album kreeg ik van mijn
eerste vriendje toen ik veertien was. Het is verbonden
aan een heleboel nieuwe en
mooie gevoelens en het is perfecte eilandmuziek. Onder
begeleiding van Sublime kan
ik goed nadenken over hoe ik
dat hutje in elkaar ga zetten.”

2
MARIAH CAREY
MTV UNPlUggED
“Een te gekke live registratie.
Mariah Carey heeft mij leren
zingen. Mijn eerste zangdocent was een groot Mariah
Careyfan, ik zong alles met
haar mee. Bovendien, als je
op een onbewoond eiland zit,
heb je alle tijd om nieuwe dingen te leren. Kan ik eindelijk
aan mijn fluitregister gaan
werken, dat dolfijnengeluid
dat ze altijd maakt.”

3
NINA SIMONE
lITTlE gIrl BlUE
“De combinatie van haar
timing, de vocalen en haar
pianospel verveelt me nooit.
De thema’s die ze aanraakt
gaan altijd op een soort dubbele manier over de liefde. Er
zit een tragiek in, maar ook
nostalgie. Kan ik in dat hutje
gaan zitten mijmeren over die
verloren liefde of fantaseren
over een nieuwe liefde.”

4
DIRTY PROJECTORS
DIrTy
PrOjECTOrS
“Voor als je op dat eiland zit
en je denkt: het gaat echt
helemaal niets meer worden.
De frontman schreef dit
album over de break-up met
zijn vriendin die ook in de
band zat. Het is grillig, weird,
hoekig, hij heeft zijn rauwe
emotie omgezet in muziek.
Het is bijna pijnlijk om naar te
luisteren, maar ook heel
spannend. Het doet me denken dat een relatie misschien
ook niet alles is. Voel ik me
meteen minder eenzaam.”
Emma Sprangers
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De eeuw van mijn dochters

Op weg naar huis
nog even langs
de botoxsalon
De tweeling Puk en Keesje, geboren in 2017, zijn kinderen van de 21ste eeuw.
Wat houdt dat in en hoe ziet hun leven straks eruit? Vader Art Rooijakkers gaat
op onderzoek uit. Vandaag: is plastische chirurgie straks doodnormaal?

T

ijd om iets op te
biechten. Ik ben
een enthousiast
volger van vrouwelijke influencers.
Hun menu van
beauty, vrolijke
leegte en avocadotoast is een mooi
tegenwicht aan de
ellende die via nieuwsapps en Twitter tot me
komt. Bovendien ben ik een oude man in
wording en hoef ik me niet te spiegelen aan hun
– door fillers en filters geholpen – schoonheid.
Maar geldt dat ook voor mijn dochters? Of
wordt voor hen onder invloed van social media
plastische chirurgie juist doodnormaal? Wippen zij over twintig jaar even binnen bij een
botoxsalon, zoals ik nu naar de kapper ga?
“We willen allemaal oud worden, maar er niet
oud uitzien. We hoeven niet meer als lelijk
eendje door het leven te gaan, daar is iets aan te
doen en die trend zal zich voortzetten,” zegt
Berend van der Lei, hoogleraar esthetische
plastische chirurgie in het UMC Groningen.
Cijfers geven hem gelijk. In Nederland worden
jaarlijks 400.000 cosmetische ingrepen gedaan. En zoals onderzoekers zeiden tegen de
NOS: “Het aandeel jonge vrouwen stijgt met
ongeveer 10 procent per jaar."
In de Verenigde Staten is het aantal ‘kleine’
cosmetische ingrepen – zoals botox, fillers en
laserbehandelingen – met bijna 200 procent

‘Je moet vooral niet de
hele tijd tegen ze zeggen
dat ze er mooi uitzien’

toegenomen sinds 2000. Inspuiten en gladstrijken, het is geen taboe meer. Volgens Van
der Lei, ook werkzaam in de Bey by Bergman
Clinics, dreigt het gevaar dat mensen doordraven, juist vanwege sociale media. “Neem nou
het achterwerk van Kim Kardashian; dat gaat
nergens over en toch krijgen we verzoeken van
vrouwen die dezelfde billen willen.”
Hoogleraar psychologie Liesbeth Woertman
ziet het met lede ogen aan. “Met de opkomst
van Instagram is de betekenis van beelden verschoven. Die zijn niet langer een representatie
van de werkelijkheid, zoals vakantiefoto’s,
maar worden gebruikt om onszelf zo voordelig
mogelijk te presenteren aan anderen. En dat
komt op een ongelukkige manier samen met
andere ontwikkelingen als het idee dat alles
maakbaar is en dat het je eigen schuld is als je
niet succesvol bent.” Woertman, auteur van
Je bent al mooi, verwijst naar onderzoeken

waaruit blijkt dat we duizenden beelden per
dag zien die gemanipuleerd zijn. “Al die perfecte plaatjes vertellen een verhaal; de belofte dat
je, als je er op die manier uitziet, gelukkig wordt
en er van je gehouden wordt. Juist kinderen die
gepest worden of het thuis niet goed hebben,
trappen blind in deze boodschap.”
Van der Lei en Woertman roepen in koor dat
mij als vader een zware taak wacht. “Je moet
je dochters bewust maken dat die uniforme,
online presentatie van schoonheid niet de
waarheid is, dat diversiteit juist prachtig is,”
aldus Van der Lei. Woertman vult aan: “Je moet
vooral niet de hele tijd tegen ze zeggen dat ze
er mooi uitzien. Dan lijkt het net alsof je alleen
daarom van ze houdt. En heel belangrijk: als
vader of moeder niet de hele dag op je telefoon
kijken. Wees meer dan een hoofd met voetjes,
leef in de fysieke wereld!”
Ik brom instemmend, mijn betrapte gevoel
onderdrukkend, en hou wijselijk mijn mond
over de Instagramvrouwen die ik volg. Toch
maar eens mijn account opschonen.
Voor deze rubriek werkt Art Rooijakkers samen
met studenten (Condor) van de Fontys Hogeschool
Journalistiek in Tilburg.

media
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Taarten van Abel Programma is al jaren een hit

‘Ik voel vaak:
dit en dat is een
pijnpunt, dat
laat ik even’
Siemon de Jong (57) praat in het jeugdprogramma
Taarten van Abel al zeventien jaar opvallend openhartig
met jonge taartenbakkers. Tegelijkertijd is het over en
uit met zijn taartenwinkel De taart van m’n tante.
Charlotte van Genderen

S

iemon de Jong is tot april
elke zondagochtend te
zien in het zeventiende
seizoen van Taarten van
Abel, het VPRO-jeugdprogramma waarin hij tijdens het versieren van
taarten persoonlijke
gesprekken met kinderen
voert. Hij begon in 2003,
op aandringen van vriendin en televisieproducent Machteld van Gelder, die de naam voor het
programma al had bedacht voordat ze een
‘Abel’ had gevonden. Vandaar dat hij zich als
Abel aan de kinderen voorstelt.
Ze vertellen hem uiteenlopende verhalen: de
een heeft in acht verschillende asielzoekerscentra gewoond, de ander kampt met onverklaarbare obesitas. Met haar bakt De Jong een
gezonde taart – dat wil zeggen: met iets minder
winegums en zure matten dan gewoonlijk.
Het programma won in 2008 de Cinekid
Publieksprijs, in 2011 de Gouden Stuiver en in
2012 de Zilveren Nipkowschijf.
De Jong stopte onlangs met zijn goedlopende
bakkerswinkel en konditorei De taart van m’n
tante in de Ferdinand Bolstraat. Die winkel
noemde hij in 1990 zo, vertelt De Jong, omdat
het lekker bekte en ‘tante’ een mild scheldwoord voor ‘homo’ is.
“Ik ben er nu aan het opruimen. Mijn compag-

non en ik gaan de zaak verhuren aan een kaasbar. Geen toeristenval, maar een bar met een
lopende band vol kaasjes, zoals je ook ziet in
sushitenten.”

Bent u niet bang om in een zwart gat te vallen?
“Ik heb juist het gevoel dat ik uit een zwart
gat klim. Op een gegeven moment hadden
we dertig man in dienst. Het viel me steeds
zwaarder om al die mensen aan te sturen. Ik
ben niet altijd zo’n aardige leidinggevende. Ik
heb weleens staan schreeuwen tegen een
meisje dat ’s avonds voor het verlichte raam
geld zat te tellen. Of tegen een schoonmaakster
die een was draaide met maar drie theedoeken.”
U bent voorlopig uitgebakken, want ook de
opnames van Taarten van Abel zitten erop.
“We zijn weer op allerlei plekken geweest, maar
vraag niet bij wie of waar, want alles loopt in
mijn hoofd door elkaar. O ja, ik herinner me een
woonwagenkamp. Ik kom al zeventien jaar in
alle uithoeken van het land, hoor alle dialecten.”

→ Siemon de Jong. ‘Ik kom
in alle uithoeken van het
land.’ FOTO CORNÉ
SPARIDAENS

De kinderen vertellen vaak heftige verhalen.
In het nieuwe seizoen zit een meisje dat een
taart voor haar zus maakt die op haar 15de
een baby kreeg.
“Ja, Gwen. We hebben ook over seks gepraat,

→ Geen onderwerp wordt geschuwd in Taarten van Abel, dat heel serieuze thema’s behandelt maar ook lichter materiaal. FOTO'S ZAPP

over seksuele voorlichting. Dat was niet ranzig,
toch? Dat zou het snel kunnen worden, als zo'n
kerel als ik met een jong meisje over dat onderwerp praat.”

Nee, het was niet ongemakkelijk.
“Hoe komt dat, denk je?”
U komt oprecht over, geïnteresseerd, niet uit
op sensatie, en zeker niet ranzig.
“Oké.”
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Het verbod op alcoholreclame die zich richt op jongeren
wordt door influencers op sociale media soepeltjes omzeild
Zien drinken, doet drinken, blijkt maar weer uit nieuw UvA-onderzoek → 50

Mediapark
Transfers, nieuwtjes
en alles daartussen
VALENTIJNSSPECIAL

T4-cellen zijn skyhigh. Dat betekent dat mijn
weerstand heel hoog is. Ik wil er niet te veel over
kwijt, want dan word ik weer gebeld door van
die vakbladen over hiv.”
“Ik wil alleen zeggen: mensen, leer je kinderen dat ze twee keer per jaar naar de tandarts
moeten en tweemaal per jaar een soa-test moeten doen. Ik verbaas me over de geringe kennis.
Ik sprak een vrouw over die uitzending met
Jacky, die heel verbaasd was dat zo’n jong meisje hiv had. Ze dacht dat het een homoziekte
was. Nu nog!”

Heeft u ook uitzendingen gemaakt met kinderen die worstelen met homoseksualiteit?
“Nee, wel met genderkinderen. Uit de kast
komen gebeurt meestal pas later. De kinderen
die ik spreek zijn tussen de negen en elf jaar.”

First Dates: nu
ook met BN’ers
Daar kon je op wachten: ook First Dates,
het sympathieke datingprogramma waarin
twee onbekenden zich door een etentje
heen worstelen in de hoop de liefde van
hun leven te ontmoeten, ontkomt niet aan
BN’ers. Op Valentijnsdag zijn Giel Beelen,
Mariska van Kolck en Maik de Boer te zien
in een eenmalige special. Nu hebben al tig
BN’ers geprobeerd om hun partner via een
tv-show te vinden en evenzoveel keer is dat
faliekant mislukt, maar Shownieuws wist te
melden dat Beelen en zijn date het ‘heel
gezellig hebben’. Laten we het hopen, is het
ten minste nog ergens goed voor geweest.

WASSENDE WATER
Wanneer kwam u zelf uit de kast?
“Pas laat, toen ik 21 was. Maar ik wist het eerder.
We woonden in Monnickendam, waar de mensen maar één homo kenden: Albert Mol. Dat
was een schat, ik heb later nog een bruidstaart
voor hem mogen maken, maar hij was voor het
publiek toch die gekke homo waar je om moest
lachen.”
“Ik heb mijn ouders een brief geschreven,
waarin ik vooral bezig was met denken voor
hen. ‘Jullie moeten niet denken dat ik vies ben.’
‘Jullie moeten niet denken dat ik een beest ben.’

‘Ik heb weleens een taart
gebakken met een kind
dat aan zelfmoord dacht’

Bregman opnieuw
virale sensatie
Rutger Bregman, de man die zijn boeken
voorziet van een sticker met ‘the viral sensation’, was de virale sensatie van de week.
Hij schreef een door de Postcode Loterij
gesponsorde ‘open brief aan alle Nederlanders’ waarin hij waarschuwde voor de stijgende zeespiegel (‘Onze kinderen moeten
afscheid nemen van steden als Den Haag
en Delft…’), kreeg twee pagina’s in het AD,
twintig minuten in DWDD en een video
plus longread op De Correspondent. Na
afloop had iedereen het over Bregman en
over de indrukwekkende campagne. En o
ja, we moeten dus de dijken verhogen, ofzo.

INTIEME AVOND

‘In Monnickendam
kenden de mensen maar
één homo: Albert Mol’

Hoe komen jullie aan die kinderen?
“Veel melden zich aan per brief, maar sommigen worden door de redactie gevonden. Ze hebben ook niet allemaal zo’n heftig verhaal te vertellen, hè. Soms willen ze een taart maken voor
iemand met wie ze een ruzie willen bijleggen of
zo. Maar inderdaad, er zitten verhalen bij... Ik
heb ook weleens een taart gebakken met een
kind dat aan zelfmoord had gedacht. En met
een meisje van wie de vader een eind aan zijn
leven had gemaakt.”
Hoe praat u daarover?
“Tijdens de gesprekken voel ik vaak: dit en dat
is een pijnpunt, dat laat ik even liggen. Dan
kom ik er later op terug, als ik voel dat het kan.
Ik kan altijd wel de vragen stellen waarop de
kijkers een antwoord willen. En van tevoren
vraag ik: zijn er dingen waar je echt niet over
wilt vertellen? Dat meisje wilde bijvoorbeeld
niet dat ik zou vragen hóe haar vader zelfmoord
had gepleegd.”
Soms bent u zelf ook openhartig. In het vorige
seizoen maakte u een taart met Jacky, een
meisje dat werd geboren met hiv. Opeens zegt
u: ‘Weet je wie er ook hiv heeft? Ik.’
“Voor de crew kwam dat ook als een verrassing,
die mensen waren stomverbaasd. Ik weet het
nog niet zo lang, sinds mei 2018, maar het gaat
hartstikke goed. Het virus is undetectable, mijn

Niet dat ze ooit zoiets hadden gezegd, hoewel
mijn vader later wel excuses maakte voor
homo-onvriendelijke opmerkingen die hij had
gemaakt tijdens het televisiekijken.”

Hoe reageerden ze op uw brief?
“Ach, mijn ouders waren de allerliefste mensen.
Ik had helemaal geen brief hoeven schrijven,
maar ik vond het zo ongemakkelijk. Wie praat
er nou graag met zijn ouders over seks? Maar ze
hebben later de kleurrijkste types bij hen thuis
ontvangen, tot travestieten aan toe. Ik zeg
altijd: als ouders de homoseksualiteit van hun
kind accepteren, worden ze zelf ook een beetje
gay. Maar mijn homoseksualiteit is niet mijn
identiteit. Ik ben ook maar een gewone belastingbetaler. Ik heb niet veel met dat hele lhbtiqgebeuren. Tijdens een van de eerste Gay Prides
stond ik op zo’n boot, maar ik vind het zo commercieel geworden. Tegenwoordig ga ik liever
de stad uit als het weer zover is.”
Voor wie zou de kleine Siemon een taart
hebben gebakken?
“Voor meneer Arkenbout, de hoofdmeester van
de Jan Ligthartschool in Monnickendam. Hij
liet merken dat hij in je geloofde. Hij liet zijn
leerlingen toneelstukken doen, nam ons mee
naar de doka in zijn huis, waar we foto’s leerden
ontwikkelen. Hij liet ons een heel nieuwe
wereld kennen. Zo’n leraar gun ik iedereen.”

Dolly Dots gaan
weer touren
In de jaren tachtig dreunde heel Nederland
hun namen op alsof het Duitse naamvallen
waren: Patty, Angela, Sjeel, Esther, Anita
en Ria. De Dolly Dots, niets minder dan de
ontbrekende schakel tussen The Supremes
en de Spice Girls, kondigden deze week een
reünie aan. Vanaf oktober duiken de vijf
overgebleven Dots – Ria Brieffies overleed
in 2009 – de theaters in. De tournee, waarbij ze dertig steden aandoen, heet Sisters on
tour en eindigt begin februari 2021 in Carré.
Ze beloven een ‘intieme avond waarbij we,
niet zonder zelfspot, terugkijken op die
bijzondere tijd’.

SONGFESTIVAL

Klagen over het
steenkolenaccent
Nu al het vervelendste gedoetje rondom
het Songfestival: de discussie over het
Engels van presentatoren Edsilia Rombley,
Jan Smit en Chantal Janzen. Daar vindt
iedereen wat van, sinds de live uitgezonden
loting van de halve finales afgelopen week.
Ze zouden met een overdreven Engels
accent praten, menen sommigen. Volgens
anderen is het juist steenkolenengels en
moeten ze ‘terug naar de nonnen in Vught’.
Kortom: het is niet goed of het deugt niet.
Nou is de respons: ‘ga er dan zelf staan als je
het beter kunt’ doorgaans niet de allersterkste, maar in dit geval wel terecht.

Roelf Jan Duin
r.duin@parool.nl
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Televisie Leven met een hersenaandoening

‘Ik wil laten
zien dat we nog
meetellen’
In het programma Niet zonder ons gaan zes
mensen met een hersenaandoening weer
aan het werk. Een van hen is Peter Voogel,
oud-marktkoopman op de Cuyp.
Roelf Jan Duin
AMSTERDAM

‘H

é ouwe filmster!” roepen de
mannen van de
viskraam op de
Albert
Cuyp
hem na sinds ze
Peter
Voogel
met een filmploeg
voorbij
zagen komen. Beetje dollen, dat hoort erbij, zegt
Voogel, die 35 jaar stoffen verkocht op
de markt. Hij kent er iedereen, en toch heeft hij
ze nog niet verteld waarom hij een paar weken
geleden voorbijliep met een cameraman in zijn
kielzog. “Niet uit schaamte hoor, maar ik wil
niet dat mensen me anders gaan bekijken.”
Vanaf maandag zal dat anders zijn, dan is
Voogel, met vijf anderen, te zien in het programma Niet zonder ons van Omroep Max. Ze hebben
allen een hersenaandoening, drie van hen kampen met dementie. Bij Voogel werd die diagnose
in de zomer van 2018 gesteld.
“Hij werd vergeetachtig, wist opeens niet meer
waar de thermostaat zat, of liep de winkel uit
zonder af te rekenen,” vertelt Voogels vrouw
Mirza. “Maar ik voel me prima,” vult Voogel haar

aan. Hij is, ondanks zijn ziekte, nog steeds
dezelfde ‘gelijkmatige man’ die hij altijd was. En
een man die graag werkt. “Niks doen is niets
voor mij, ik maak me graag nuttig.”
Dat actief blijven goed is voor mensen met een
hersenaandoening, is ook de stellige overtuiging van neuropsycholoog Erik Scherder, die
ook bij het door Martine van Os gepresenteerde
programma betrokken is. Leg de focus op wat
mensen nog wél kunnen, in plaats van op hun
aandoening, is zijn boodschap.

→ Presentatrice Martine
van Os en neuropsycholoog
Erik Scherder met de zes
deelnemers aan Niet zonder
ons. Peter Voogel staat
rechts bovenaan.
FOTO JANITA SASSEN

“Nederland vergrijst en mensen worden steeds
ouder, dus zullen ziektes als de mijne ook steeds
vaker voorkomen. Ik hoop te laten zien dat we
nog meetellen.”

Voorland
Voogel werkt deze wintermaanden op de ijsbaan op het Museumplein. Gaat best, zegt hij, al
merkt hij dat hij na een lange dag wel moe is, en
daardoor soms wat meer in de war. “Dan gaat ie
midden in de nacht douchen, of hij gaat ontbijten”, zegt zijn vrouw. Op de dagbesteding waar
Voogel naartoe gaat, helpt hij in de keuken.
“Dan maak ik de lunch klaar. Nadat ik gestopt
was op de markt werkte ik ook in de catering,
dus dat lukt me wel.”
Dat is ook de reden waarom Voogel besloot
mee te doen aan het programma: laten zien
dat mensen met dementie er nog toe doen.

De boodschap: leg
de focus op wat
mensen nog wél
kunnen in plaats van
op hun aandoening

Vermoeiend
Voor het programma werd Voogel, samen met
twee andere mannen met dementie, aan het
werk gezet in de keuken van cultureel centrum
CC Amstel. Hij schrok wel een beetje van zijn
medekandidaten, die in een gevorderd stadium
van de ziekte zitten. “Dat is toch je voorland.”
Aanvankelijk werd in overleg besloten dat het
baantje slechts voor de duur van de opnames
zou zijn, maar inmiddels heeft Voogel gehoord

Hype Influencers en alcohol

Lil’ Kleine en Geraldine Kemper zíen drinken, doet ...
Roelf Jan Duin
AMSTERDAM
Populaire influencers die foto’s
plaatsen waarop alcohol te zien is,
kunnen jonge volgers aanzetten tot
drinken. Een zorgwekkende ontwikkeling, vinden onderzoekers van de
Universiteit van Amsterdam. Want
zien drinken doet drinken.
Alcoholreclame die gericht is op jongeren is verboden, maar op Instagram
wemelt het van de foto’s waarop influencers uitbundig met glazen of flessen drank poseren. Ze schetsen een
‘zorgwekkend positief beeld van alcohol’, stellen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam, want influencers hebben – hun naam zegt het
al – grote invloed op het gedrag van
jongeren.
Picture me drinking heet het onderzoek dat communicatiewetenschapper Hanneke Hendriks met collega’s
deed naar de manier waarop populai-

re Instagrammers in hun posts het gebruik van alcohol verheerlijken. De
voornaamste conclusies: invloedrijke
personen praten veel en positief over
alcohol en tonen ook veel alcoholmerken zonder goed duidelijk te maken dat het om reclame gaat. Op die
manier kunnen drankmerken het
verbod op alcoholreclame gericht op
jongeren omzeilen.

Gezelligheid
Hendriks onderzocht de laatste honderd berichten van 178 Instagrammers die populair zijn onder Nederlandse jongeren. Van hen plaatste
twee derde berichten over drank. Gemiddeld is op drie van de honderd berichten drank te zien. Wel verschilt
de hoeveelheid drankgerelateerde
foto’s per influencer. Dj Martin Garrix
en model Doutzen Kroes deelden
geen enkele drankfoto met hun miljoenen volgers, terwijl op de honderd
onderzochte foto’s van rapper Lil’
Kleine en presentatrice Geraldine

Kemper respectievelijk 15 en 10 keer
een glas of fles te zien was.
Zogeheten
‘lifestyle-influencers’
plaatsten de meeste drankfoto’s;
modemensen en sporters deden dat
aanzienlijk minder vaak. In meer dan
de helft van de foto’s wordt wijn
genuttigd, op 20 procent van de afbeeldingen bier.
Vrijwel alle alcoholberichten waren
positief van aard: het zijn vooral foto’s
die gezelligheid en uitbundigheid
uitstralen. Als er een merk op te zien
was – in 20 procent van de foto’s was
dit het geval – werd slechts in een derde van de gevallen vermeld dat het
om een gesponsorde post ging. Overigens konden de onderzoekers niet
vaststellen hoe vaak er daadwerkelijk
betaald is voor de berichten.
Hendriks noemt de uitkomsten
van haar onderzoek zorgwekkend,
omdat uit eerder onderzoek is gebleken dat positieve berichtgeving
over alcohol op sociale media ertoe
leidt dat jongeren daadwerkelijk eer-

Influencers
Het aantal alcoholgerelateerde posts op Instagram van de laatste 100 posts.
Telling van posts en volgers tussen 27 juni en 2 juli 2019
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Om de wereld in 800 woorden
Eén kwestie, twee visies: de Amsterdamse
blik en een mondiale kijk op de actualiteit.
Deze week: het Chinese virus.

dat hij mogelijk bij CC Amstel kan blijven .
Voogel gaat sowieso op zoek naar ander werk.
Betaald of onbetaald, dat maakt hem niet zoveel
uit. Zolang hij maar niet de hele dag thuis op de
bank zit, want daar knapt hij, maar ook zijn
vrouw niet van op. Want ondanks zijn positieve
instelling is het soms zwaar, zegt zijn vrouw. “Ik
moet hem in alles begeleiden, dat is ontzettend
vermoeiend.”
Het is goed als het stigma op dementie verdwijnt, maar ze wil waken voor een te positief
beeld. “Het blijft een kloteziekte.”
Niet zonder ons, vanaf maandag 3 februari
om 21.30 uur op NPO 1.

der – en meer – gaan drinken.
Influencers hebben hierin een verantwoordelijkheid, vindt zij. “Ze zijn
een voorbeeld voor hun volgers. Iemand als Lil’ Kleine heeft heel jonge
volgers, in dat geval is het goed om je
er bewust van te zijn dat wat je plaatst
effect heeft op hun gedrag.”

Goede voorbeeld
Hendriks vindt dat ook een verantwoordelijkheid rust op het platform,
in dit geval Instagram, en de drankmerken. “Het verbod op alcoholreclame die zich richt op jongeren is er niet
voor niets. Maar hier schiet wetgeving tekort: via influencers kunnen
drankmerken nog steeds jongeren bereiken. In Duitsland gelden strengere
regels voor reclame door influencers;
daar is het verplicht om erbij te vermelden als een post op sociale media
gesponsord is.”
Behalve strengere regelgeving zou
het ook goed zijn als Instagrammers
het goede voorbeeld geven. “Eerder
onderzoek dat ik uitvoerde liet zien
dat ouderwetse overheidscampagnes
jongeren er nauwelijks toe brengen
hun gedrag te veranderen. De berichten van influencers hebben mogelijk
wel invloed op de alcoholinname van
jongeren. Aan hen de keuze welk rolvoorbeeld ze willen zijn.”

I

s het een voordeel of een nadeel dat
het nieuwe coronavirus juist de kop
heeft opgestoken in een totalitaire
staat? Kijkend naar de grote blikken
bouwvakkers die in Wuhan zijn opengetrokken om in tien dagen twee
complete ziekenhuizen uit de grond te stampen,
ben je geneigd te denken dat er sprake is van een
geluk(je) bij een ongeluk.
Er zijn ook weinig andere landen die in staat
moeten worden geacht een dichtbevolkt gebied
zo hermetisch af te grendelen als China. Neem
India en Pakistan, twee bevolkingsreuzen die me
op het gebied van voedselveiligheid en hygiëne
een groter risico lijken dan China. Het valt zeer
te betwijfelen of men daar zo’n exercitie doeltreffend had uitgevoerd.
In tweede instantie zijn ook de nadelen van
China’s totalitaire inslag zichtbaar geworden.
Het staat nu wel vast dat het virus al begin december om zich heen begon te grijpen. Was er toen
snel alarm geslagen, dan was de kans op verspreiding aanmerkelijk verkleind. Maar net zoals bij
de uitbraak van het Sarsvirus in 2003 hadden
plaatselijke autoriteiten weinig aandrang om
met slecht nieuws naar buiten te treden: deels
vanwege hun eigen economische belangen,
deels uit vrees voor represailles uit Peking.
Andere instanties die een controlerende rol
zouden kunnen spelen, hebben in het China van
Xi Jinping nog minder ruimte dan in het verleden. In de wetenschappelijke wereld komt het
steeds vaker voor dat de schrijvers van studies
en rapporten hun werkstuk beginnen met een
lofzang op het sublieme gedachtegoed van Xi.
Dan weet je wel hoe het is gesteld met hun vrijmoedigheid bij het presenteren van ongerieflijke
wetenschappelijke bevindingen.
Met de media is het nog erger gesteld. Dienstbaarheid aan het bewind is het parool. Tot tien
dagen geleden was het nieuws van de virusuitbraak niet verder gekomen dan pagina 4 van
het Volksdagblad. Onderwijl stond de voorpagina bol van de loftuitingen over Xi en de bloeiende
economie. Op televisie was de zaak tot dan toe
weggestopt in het staartje van het avondjournaal.
Er wordt wel gezegd dat de macht van de
Chinese communistische partij is geënt op een
stilzwijgende afspraak met de bevolking, die in
ruil daarvoor bescherming en meer welvaart
krijgt. Aan die bescherming heeft het in de
beginfase van de virusuitbraak behoorlijk
geschort. We weten niet hoeveel slachtoffers de
coronacrisis in totaal zal maken, maar duidelijk
is wel dat de schade aanzienlijk zal zijn, en dat
dit een forse smet is op het blazoen van de als
een nieuwerwetse keizer regerende Xi.
Paul Brill

Tot tien dagen geleden
kwam het coronanieuws
pas op pagina 4 in de krant

Nog meer
repressie

Pam

Brill

Het alarm
bleef uit

I

n 2006 maakte ik met de sinoloog Rik
Schipper een reis van een maand door
China, veel te kort om het land enigszins
te begrijpen. Wat ik wel begreep, is dat
het communistische China het kapitalisme had omarmd. Het land van kameraad
Mao wordt weliswaar centralistisch geleid door
de communistische partij, maar om welvaart te
creëren was men tegelijkertijd overgegaan tot een
ongebreideld kapitalisme waar het Westen nog
een puntje aan kan zuigen. Niemand kijkt nog
op van een Chinese miljardair die ergens ter
wereld een voetbalclub koopt waarvan hij een
dag tevoren het bestaan nog niet wist. De vrije
toegang tot consumptiegoederen moet de bevolking tevreden houden, zodat de politieke macht
moeiteloos in handen kan blijven van de partij
en haar bezongen leider.
Intussen is China nog meer een wereldmacht
geworden, waarbij handig gebruik is gemaakt
van de naïviteit van buitenlandse investeerders.
Zo herinner ik mij dat Danone in China een zuivelfabriek had neergezet. Kort daarna bouwden
de Chinezen een kopie van die fabriek. Toen
Danone juridische stappen wilde ondernemen,
werd hun schip met grondstoffen in Sjanghai aan
de ketting gelegd. De Franse kapitein werd in de
gevangenis gegooid. Trump heeft volkomen
gelijk wanneer hij een einde wil maken aan deze
diefstal van intellectuele eigendommen.
De bevolking wordt dag en nacht digitaal gemonitord. Wie te laat zijn huur betaalt of een
andere negatieve aantekening heeft, komt de
trein niet meer in. Politieke tegenstanders krijgen lange gevangenisstraffen of belanden in concentratiekampen. Van de uit Hongkong gedeporteerde demonstranten is niets meer vernomen.
De uitbraak van het coronavirus doet de angstige vraag rijzen of de communistische partij daarin een aanleiding ziet om de repressie nog meer
te vergroten. Daarbij speelt op de achtergrond
dat het Peking de laatste tijd nogal tegen heeft
gezeten. Men heeft geen idee wat men met Hongkong aan moet en op Taiwan zijn de verkiezingen
uitgelopen op een demonstratie tegen het Chinese vasteland. Zulke tegenslagen heeft China in
jaren niet meer meegemaakt. Binnenlands groeit
de ontevredenheid.
De Nederlandse regering en bedrijven zouden
de conclusie moeten trekken dat het moreel zeer
bedenkelijk is om met China te handelen in
hoogwaardige materialen. Geef ASML geen toestemming voor de verkoop van chipmachines
aan China en zie af van deelname door Huawei
aan het 5G-netwerk. Toch lees ik dat KPN voor
zijn Chinese partner Tencent een app heeft
gemaakt waarmee ook in Europa verblijvende
Chinezen kunnen worden gevolgd. Dat is een
schending van mensenrechten. Het Nederlandse parlement dient KPN ter verantwoording te
roepen voor zijn Chinese activiteiten.
Max Pam

Verbied ASML aan China
te leveren, en roep KPN
ter verantwoording
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Van den Krommenacker Volop steun na financiële malaise

Na donkere
dagen gloort nu
weer de hoop
Na zijn faillissement in december is er een nieuwe start
voor couturier Addy van den Krommenacker. Deze
week gaf hij een show in Rome en opende hij zijn
nieuwe werkplek, in Nuland. ‘Mijn telefoon werd
afgesneden, mijn rekening geblokkeerd. Mijn zus gaf
me haar pinpas, zodat ik boodschappen kon doen.’
Fiona Hering
MODE

Lindbergh
Giorgio Armani opent binnenkort in zijn Armani/Silos
de expositie Heimat. A
Sense of Belonging, geheel
gewijd aan de onlangs overleden Duitse modefotograaf Peter Lindbergh. Er
zal bekend en onbekend
werk te zien zijn. Van 22
februari t/m 2 augustus,
Via Bergognone 40, Milaan.

Ajax in Replay
Replay en AFC Ajax hebben
een samenwerkingsovereenkomst getekend voor
de komende vier voetbalseizoenen. Vanaf juli verzorgt het Italiaanse modemerk de formal & fashionwear van Ajaxspelers,
directie en bestuurders.
Ook zal er een speciale collectie voor fans worden uitgebracht. Eerder verlengde
Replay de samenwerking
met Neymar Jr en kondigde
het samenwerkingen aan
met Paris Saint-Germain en
het Nieuw-Zeelandse
rugbyteam All Blacks.

H

ij had zich zijn
oude dag heel anders voorgesteld.
Permanent wonend in Milaan,
van daaruit zijn
Nederlandse
klanten bedienend en af en toe
op bezoek bij
winkels in Koeweit, Kazachstan en Spanje die
zijn prêt-à-porter verkopen. Maar het lot besliste anders voor Addy van den Krommenacker
(69). In december werd hij failliet verklaard,
maar de Bossche couturier, die een standbeeld
verdient voor zijn doorzettingsvermogen, lijkt
er wederom bovenop te komen.
Zijn twee winkels in Den Bosch en één in
Heusden zijn inmiddels gesloten. Uithuilen, de
mouwen opstropen en weer door met hard werken en een strakke planning. Zaterdagavond arriveerde hij in Rome, de volgende ochtend was
de doorpas met modellen en ’s avonds was er de
show, een overzicht van zijn werk, in Palazzo
Brancaccio voor tweehonderd genodigden.
Met een big smile nam hij het applaus in ontvangst (‘Zo’n opsteker al die enthousiaste mensen, dit is mijn léven’), waarna hij eigenhandig
alle koffers weer inpakte, de hele zwik coutureen prêt-à-porterjurken naar een Airbnb-appartementje verkaste, en met zijn assistent uit eten
ging. Deze Youlty Ismaila Jallow, ‘Ooit gevlucht
uit Gambia met de droom nog eens in de mode
terecht te komen’ was vanuit Milaan gekomen
met een auto afgeladen met dertig jurken.

Belastingdienst op de stoep
Geld voor zo’n grootse show heeft Van den
Krommenacker niet, maar hij werd uitgenodigd
door Nino Graziano Luca, presentator van Rai
Uno en fan, die eerder shows voor hem organiseerde in Rome, Taormina en Cosenza. Ze leerden elkaar kennen na Van den Krommenackers
eerste show in Rome in 2007, toen het geluk hem
toelachte.
“De couture lag in die periode in Rome een
beetje op z’n gat. Valentino gaf zijn afscheidsshow, waar de hele wereldpers aanwezig was.
Die had de volgende dag niets te doen en kwam
daarom naar mijn show. Stond ik ineens in
Mexico in de krant, uitnodigingen voor shows
in Kazachstan, Dubai en Sarajevo volgden,
warenhuis Neiman Marcus was enthousiast, de
wereld lag aan mijn voeten. Maar doordat mijn
bedrijf zo klein is en ik bijna alles zelf doe, moest
ik telkens weer snel terug naar Nederland, waardoor ik geen goede verkoop kon opzetten. Ik

→ Elke print en
elke kleur
hebben een
eigen kamer
gekregen in
Villa Maasdonk.
FOTO’S ROBIN VAN
LONKHUIJSEN/ANP

heb nooit geld gehad voor een agent.”
Dus zette hij met weinig middelen een showroom op in Italië, waar hij verkocht aan winkels
in Kazachstan, Rusland en het Midden-Oosten.
Intussen voerde hij gesprekken met investeerders die grootse plannen hadden, maar uiteindelijk niet over de brug kwamen.
In 2015 stond de belastingdienst op de stoep en
moest er vijftigduizend euro op tafel komen.
Dankzij crowdfunding – ‘Ik heb met lood in mijn
schoenen al mijn klanten gebeld’ – had hij in no
time het bedrag bij elkaar en kon een faillissement worden afgewend. “Ik heb een deel van
het personeel ontslagen en ik ben van zes uur
’s ochtends tot ’s nachts gaan werken. Dag in dag
uit, ik móest en zou overleven, ik wilde nog één
keer knallen. In die tijd liep ook mijn relatie met
Bas Meulenbroek stuk, na achttien jaar. Heel
erg, hij heeft altijd zoveel voor mij gedaan.”
Vorig jaar ontsnapte de couturier eveneens
aan een faillissement, doordat een vrouw uit
Libië de hele collectie had gekocht na zijn show
in Rome. Een man uit Koeweit kocht een aantal
jurken voor zijn dochter en is uiteindelijk een
winkel begonnen, FSJ world, geheel gewijd aan
de Bossche couturier. “Daardoor heb ik het nog
een jaar kunnen rekken, maar in oktober zei
mijn advocaat: ‘Addy dit gaat zo niet langer, je
gaat eraan onderdoor.’”

Zieke personeelsleden
“Er wordt soms lacherig over gedaan, dat ik
zakelijk niet goed ben, en dat irriteert me een
beetje,” zegt Van den Krommenacker. “Ik ben

zeker geen goede personeelsmanager, maar ik
zit wel al vijftig jaar in het vak en heb dertig jaar
lang drie winkels gerund in een land dat niet bekendstaat om zijn liefde voor mode. Dat is toch
maar mooi gelukt.”
“Door internet is het koopgedrag veranderd, je
kunt niet meer overleven met alleen Nederlandse klanten. Kijk naar Jan Taminiau, die heeft tegenwoordig een tweede atelier in Spanje en daar
een nieuwe klantenkring aangeboord. In Nederland laten mensen voornamelijk couture
maken voor bruiloften of voor een groots verjaardagsfeest. Het voorjaar zit daarom altijd wel
goed, maar in het najaar valt het stil. Wat mij
eveneens genekt heeft, is dat ik, om kosten te
besparen, al mijn verzekeringen had opgezegd.
Toen zijn er drie personeelsleden ziek geworden, waardoor ik tienduizend euro per maand

‘Ik heb wel dertig jaar lang
drie winkels gerund in een
land dat niet bekend staat
om zijn liefde voor mode’
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Mode nieuws

Eerste namen Amsterdam
Fashion Week Studio bekend
De eerste namen van Amsterdam
Fashion Week Studio zijn bekend. De
modeweek in maart is het veelzijdige
zusje van de fashionweek in september, met behalve mode ook dialogen en ruimte voor nieuw talent.
Op donderdag 5 maart trapt AFW
Studio de modeweek – die eigenlijk
maar drie dagen duurt – af met de
lancering van een nieuw project van
Zoe Karssen. Dat modemerk werd
vorig jaar failliet verklaard, maar
maakte een doorstart met het Nederlandse bedrijf Fashion Invest.
Lieselot Elzinga mag de modeweek
openen met een ‘intieme presentatie
in een Amsterdams Bluescafé’.
Op vrijdag is er een show van de jonge Amsterdamse ontwerper Daniëlle
Cathari. Zij presenteerde in 2017 haar
studieproject tijdens New York
Fashion Week, waar ze de aandacht

→ Addy van den
Krommenacker
in zijn nieuwe
onderkomen.
‘Ik hoop dat
klanten weer
vertrouwen in
mij krijgen.’

moest ophoesten voor salarissen van mensen
die thuiszaten.”
Hij heeft gehuild, de ochtend voordat hij naar
de rechtbank moest om zijn faillissement aan te
vragen. “Ik wilde niet meer gaan bedelen, mensen zien me al aankomen, wéér Addy. Je voelt je
miserabel. Ik heb altijd zó hard gewerkt en nu
was ik weer terug bij af.”
Na zijn faillissementsaanvraag postte hij een
videoboodschap op zijn sociale media. “Open
kaart spelen is toch het beste. In een mum van
tijd belde íedereen. Na alle interviews stond de
curator op de stoep – zo’n emotionele en hectische dag. Mijn telefoon werd afgesneden, mijn
bankrekening geblokkeerd, mijn zus gaf me
haar pinpas, zodat ik boodschappen kon doen.
Maar door alle lieve berichten en steun kreeg ik
ook de kracht om terug te vechten.”

Businessplan met zus
Hij put kracht uit lichtpuntjes, zoals het kleden
van ‘De Meilandjes’ voor het Televizier-Ring Gala en de positieve feedback die daarop volgde.
Hij heeft hulp gekregen van diverse mensen die
anoniem willen blijven, en hij heeft met zijn zus,
Wilma van Osch-van den Krommenacker, een
businessplan opgezet. “Zodat ik niet volgend
jaar in dezelfde situatie verzeild raak. Zij is nu
directeur van de nieuwe firma, ik ben in loondienst als creatief directeur, en ik werk met één
vaste coupeur. Mijn voormalige advocaat gaat
me eveneens begeleiden. Ik hoop dat klanten
weer vertrouwen in mij krijgen, zodat ze durven
aan te betalen.”
Daarnaast kreeg Van den Krommenacker hulp
uit onverwachte hoek. Marijcke van Oss, eigenaar van de exclusieve woonwinkel Van Oss
Interieurs en bekend van haar deelname aan
SBS-programma Steenrijk, straatarm, bood
hem spontaan haar Villa Maasdonk in Nuland
aan, met 52 kamers en een trouwkapel, waar af
en toe evenementen worden georganiseerd.
“Een schitterende omgeving om mijn couture

en prêt-à-porter te tonen en een showroom op te
zetten. Tevens de ideale plek om maandelijks
experiences te organiseren voor vrouwengroepen met mode, interieur, een hapje en een
drankje, én een meet-and-greet met mij.”
En zo geschiedde het dat Van den Krommenacker maandagochtend op een spartaans tijdstip
in Rome weer in de taxi stapte, om even later in
Nuland tot diep in de nacht, samen met zijn familie, de laatste hand te leggen aan de grote opening dinsdagavond in de villa, waar elke print
een eigen kamer kreeg. Zo was er een Out of
Africakamer, een Romantic Printkamer en een
Jeroen Boschkamer, waar de jurken werden gepresenteerd op etalagepoppen overgehouden
uit zijn winkelinboedel. Het enthousiasme van
de 160 genodigden gaf hem ‘een enorme boost’.
Met pensioen gaan is nooit bij hem opgekomen. “Ik moet wel een inkomen hebben en ontwerpen zit in mijn bloed. Ik houd me vast aan
Giorgio Armani, die is 85 en still going strong.
Misschien lukt mij dat ook. Ik leef sobertjes, heb
een tijdelijke woning, ik geef niets om auto’s of
luxe, ik heb niet zoveel nodig. Ik leef voor mijn
werk en hoop dat nu voort te zetten zonder de
stress van altijd maar dat financiële zwaard van
Damocles boven mijn hoofd.”

‘Ik leef sobertjes, heb een
tijdelijke woning, ik geef
niets om auto’s of luxe, ik
heb niet zoveel nodig’

trok van Adidas. Het resulteerde in
een samenwerking die nog altijd
voortduurt.
Tijdens AFW Studio zijn er ook
‘talks’. De namen van de sprekers
worden later bekendgemaakt.
Op zaterdag 7 maart, de laatste dag
van de modeweek onder leiding van

Een niet alledaagse show
is van G-Star RAW in
samenwerking met GVB
Danie Bles, staat een niet zo alledaagse show op de planning: G-Star RAW
in samenwerking met GVB.
‘Oud vertrouwde’ modeshows zijn
er overigens ook. Zo zullen Stieglitz
en Ninamounah hun collecties
tonen.
Raounak Khaddari

Dochter van H&M komt
met duurzame babycollectie
Kledinglabel Arket heeft nu ook
een collectie voor de allerjongsten.
Na een kindercollectie lanceert de
Zweedse modeketen een babylijn.
Arket, een dochterbedrijf van H&M,
staat erom bekend dat het het milieu
hoog in het vaandel heeft. Duurzaamheid en ‘circulariteit’, het hergebruiken van grondstoffen, zijn volgens algemeen directeur Lea Rytz
Goldman belangrijk voor het merk.
Ook bij de babycollectie zijn die waarden gekoesterd.
Alle kledingstukken zijn gemaakt
van duurzame materialen. Het
Zweedse label zegt ook ingezet te
hebben op de levensduur van de
kleding. De collectie, die onder andere bestaat uit leggings, truien en petten in zowel minimalistische als
kleurrijke ontwerpen, is zo ontworpen dat wanneer de ene baby eruit
gegroeid is, broertjes of zusjes ook
nog plezier kunnen beleven aan de
spullen.
Overigens kunnen mensen bij
Arket, in Amsterdam gevestigd op
het Koningsplein, ook spullen inleveren. Vorig jaar is het label een
recycleprogramma begonnen.

→ Het Zweedse label Arket heeft na
een kindercollectie nu ook een
babycollectie. FOTO ARKET
Iedereen kan oude kleding en schoenen inruilen voor een kortingsbon.
Daarmee wil Arket het voor klanten
aantrekkelijk maken om spullen te
hergebruiken en kleding en textiel
een nieuw leven te geven.
Raounak Khaddari

Niet duurzaam? Dan niet meer
welkom op Deense modeweek
Copenhagen Fashion Week stelt
duurzaamheidseisen aan merken die
onderdeel willen zijn van het modeevenement. In 2022 moet de modeweek geheel ‘zero waste’ zijn.
Dat nieuws maakte Cecilie Thorsmark, de ceo van de Deense modeweek, die deze week werd gehouden,
bekend.
“Alle industriële spelers en ook alle
modeweken moeten verantwoordelijkheid nemen voor hun acties en
bereid zijn de manier waarop ze werken te veranderen,” zegt Thorsmark.
Volgens de topvrouw kan de modeweek evolueren van een traditioneel
evenement naar een platform voor
industriële verandering door in te
zetten op duurzaamheid.
In de komende jaren wil het evene-

ment de impact op het milieu met
50 procent verminderen. Merken
moeten voldoen aan minimaal
zeventien eisen om te mogen deelnemen aan de modeweek.
Zo mogen ze onverkochte kleren
niet vernietigen, moet ten minste

Modemerken moeten
voldoen aan 17 eisen om
nog mee te mogen doen
50 procent van hun textiel biologisch, upcycled (waarbij een product
wordt verwerkt tot een of meerdere
nieuwe producten) of gerecycled zijn
en moeten alle verpakkingsmaterialen duurzaam zijn.
Raounak Khaddari
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Armoede
en verval
Wright Morris (1910-1998)
is vooral bekend als
schrijver, maar hij was
ook korte tijd actief als
fotograaf. Zijn foto’s van
het harde bestaan op het
Amerikaanse platteland
in de nasleep van de economische crisis van de
jaren 30 verwerkte Morris
in (semiautobiografische)
beeldromans, waarin
beeld en tekst elkaar versterken. Mensen ontbreken meestentijds op
Morris’ wonderschone
foto’s; het zijn stillevens
van alledaagse objecten
die de sfeer van armoede
en verval ademen. Verlaten huizen, silo’s, alledaagse interieurs en uitgestorven vlaktes
belichamen vergankelijkheid en het verstrijken
van de tijd.
The Home Place van Wright
Morris. T/m 5 april in Foam,
Keizersgracht 609.
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Heruitgaven Onconventionele fictie van W.G. Sebald

Marjolijn de Cocq

Goop

H

et gaat van kwaad tot erger
met Gwyneth Paltrow. Ik ga
het hier heus wel over boeken
hebben, maar dit moet me
eerst even van het hart. En
dan laat ik die ‘This smells like
my vagina’-geurkaars die de actrice/gezondheidsgoeroe/zakenvrouw vorige maand lanceerde nog geheel terzijde. Niet voor niets
publiceerde de Volkskrant vorige week een
groot artikel over Paltrow, die haar wellnessbedrijf Goop (waarde circa 300 miljoen euro) nu
uitstort over Netﬂixkijkers. In The Goop Lab
vent ze alternatieve therapieën uit, ‘dubieuze
gezondheidsclaims voor het Netﬂixmiljoenenpubliek,’ aldus wetenschapsjournalist Tonie
Mudde. Dat ze al een rechtszaak heeft verloren
wegens onwetenschappelijke claims over
stenen eieren (à 66 dollar) die vrouwen in hun
vagina zouden moeten inbrengen ter verhoging
van hun vrouwelijke energie, Paltrow zal het
niet deren. In deze wereld zijn genoeg domme
gansjes die in haar geloven en alles willen kopen
om haar te worden.
En ja, dat mag ik zeggen. Omdat ik zelf ooit
ook zo’n dom gansje was dat wilde geloven in de
adviezen van de Eeuwige Meisjesgoeroes. Tot
inkeer gekomen schreef ik in 2015 het boek (ik
mag van mijn vriendinnen geen ‘boekje’ zeggen) Beter, slanker, sterker – de mythe van de
maakbare mens, over mijn pogingen iemand te
worden die ik niet was en achteraf bezien ook
helemaal niet hoefde te zijn. Dit is geen sluikreclame, het boek is niet meer verkrijgbaar,
maar ik had het destijds al niet zo begrepen op
Paltrow, die zich toen opwierp als godin van
glutenfree en reclame maakte – ‘Ik voel me
schoon, verlicht en gelukkig’ – voor de quantum
detoxification van ‘cleanse master’ dr. Alejandro
Junger.
De Britse auteur Elizabeth Day (Het Feest,
2019) schrijft in haar zojuist hier verschenen
Durf te falen, met vergelijkbare thematiek, over
de opdracht die ze als freelance journalist kreeg
van The Sunday Times: een week lang als Paltrow leven, zoals aanbevolen door Goop. Ze at

Wroeging
over de niet
gestelde vragen
Als iets duidelijk wordt in de boeken van
W.G. Sebald, dan is het dat het reconstrueren
van het verleden bijna onmogelijk is.
Wat is er gebeurd? Wat is de weerslag van
het gebeurde? Hoe herinneren we het ons?
FICTIE
W.G. SEBALD
DUIZELINGEN
De Bezige Bij, €23,99
210 blz.

FICTIE
W.G. SEBALD
DE EMIGRÉS
De Bezige Bij, €23,99
254 blz.

De Britse auteur Elizabeth Day
schrijft in ‘Durf te falen’ hoe ze een
week leefde als Gwyneth Paltrow –
en haar vagina liet stomen
FICTIE
macrobiotische bowls met adzukibonen,
bezocht een infraroodsauna, werd behandeld
met niet-invasieve radiogolven en liet om haar
hormonen weer in balans te brengen haar vagina
stomen met bijvoetkruid – ‘Wekt waanzinnig
veel energie op’, aldus Paltrow. Day: ‘Voor mij
wekte het alleen maar klamme straaltjes zweet
langs mijn dijen op.’
Gwyneth Paltrow heeft ontegenzeggelijk ook
veel goeds gedaan. Ze is opgestaan tegen Harvey Weinstein en heeft (lees Zij zei van New York
Times-verslaggevers Jodi Kantor en Megan
Twohey) haar huis opengesteld voor een therapeutische groepssessie van #MeToo-slachtoﬀers. Maar, zoals Day, schrijft: ‘Als er één
beroemdheid is die, meer dan de anderen, de
problematische grensvervaging tussen hen en
ons belichaamt, is het wel Gwyneth Paltrow.’
m.decocq@parool.nl

W.G. SEBALD
DE RINGEN VAN
SATURNUS
De Bezige Bij, €23,99
296 blz.

Maarten Moll

E

en geschreven verhaal
is een constructie, het
verhaal op zich is een
reconstructie van de gebeurtenissen in dat verhaal. Het zijn geschiedenissen.
Een meester in het
(opzichtig) reconstrueren van geschiedenissen is W.G. Sebald, voluit Winfried Georg Maximilian Sebald, roepnaam Max. Voor deze Duitse
schrijver lijkt het woord reconstrueren uitgevonden. Leek, want Sebald kwam in 2001 op 57-jarige leeftijd om het leven bij een verkeersongeluk.
Uitgeverij De Bezige Bij heeft nu vier boeken
van Sebald heruitgegeven: Duizelingen (Schwindel. Gefühle, 1990), De emigrés (Die Ausgewanderten, 1992), De ringen van Saturnus: Een
Engelse pelgrimage (Die Ringe des Saturn:
Eine Englische Wallfahrt, 1995), en Austerlitz
(Austerlitz, 2003); vertaald door Ria van Hengel.
Al op de eerste bladzijden van zijn eerste boek,
Duizelingen, staat een kernzin die zijn hele
oeuvre duidt. Het is het laatste deel van een zin:
‘(...) want in werkelijkheid is, zoals wij weten, alles altijd heel anders.’
Veel succes met dat reconstrueren!
In Duizelingen heeft Sebald al meteen zijn
vorm gevonden. Zijn boeken zijn onconventioneel, het is documentaire ﬁctie, waarbij geschiedschrijving, autobiograﬁe en biograﬁe
dwars door elkaar lopen, en dood en verval een
grote rol spelen. Binnen dat web van feit en ﬁctie – de niet te reconstrueren zwarte gaten in
verhalen – is Sebald steeds op zoek naar ‘de werkelijkheid’. Wat is er gebeurd, wat is de weerslag
van het gebeurde, hoe herinneren we ons wat er
is gebeurd?

met een archaïsch aandoende stijl en taal waardoor je het idee hebt in de geschiedenis verzonken te zijn. Wat we precies lezen – langzaam,
lees Sebald langzaam – en wat hij nu precies
heeft gereconstrueerd blijft deels vaag omdat
hij geen schrijver is die antwoorden geeft,
maar de lezer tot nadenken stemt over zijn perceptie op het begrip werkelijkheid.
Om nog even bij Duizelingen te blijven, het
eerste verhaal, Beyle of het merckwaerdige factum der liefde, begint niet met tekst, maar met
een afbeelding van een berglandschap. Ook dat
is een kenmerk van Sebalds boeken: de tekst
wordt vaak onderbroken door een afbeelding,
tekening of foto. Niet zozeer om de tekst urgent
te maken als wel authentiek. Alsof Sebald daarmee de lezer wil beïnvloeden en hem wil laten
weten dat het om ‘echt’ gaat, om ‘de werkelijkheid’. Terwijl de werkelijkheid, zoals wij weten,
altijd anders is.
Sebald vermeldt nergens de herkomst van de
afbeeldingen, zodat we maar moeten aannemen dat het berglandschap met soldaatjes op de
openingspagina van Duizelingen, waar verhaald
wordt over Napoleon die in 1800 met 36.000
manschappen over de Alpen trok, daadwerkelijk een afbeelding van de Alpen is. Feit of ﬁctie?
Waarmee hij toch verwarring zaait in zijn ondernemingen de werkelijkheid te vatten.

Al wat overblijft
Was Duizelingen een zoektocht, ook De emigrés
en De ringen van Saturnus, met als ondertitel
Een Engelse pelgrimage, zijn zoektochten.
Melancholische , associatieve zoektochten naar
het verdwenen verleden, maar ook, net als in
Duizelingen, naar de staat waarin Sebald zich, al
dan niet als schrijver, bevindt.
In De ringen van Saturnus wandelt Sebald

Meanderend

FICTIE
W.G. SEBALD
AUSTERLITZ
De Bezige Bij, €23,99
330 blz.

In Duizelingen neemt hij ons eerst mee met de
jonge Henri Beyle – later bekend geworden onder zijn schrijversnaam Stendhal – om ons daarna bondgenoot te maken van een reis naar Wenen en Italië om zo ‘door verandering van plaats
over een bijzonder nare tijd heen te komen’.
Hij verbindt verhalen over Stendhal en ook
Kafka met zijn eigen angsten om, na ook zijn geboortedorp in Beieren (Werther) aangedaan te
hebben, weer thuis te komen in Engeland.
(Sebald was tot zijn dood professor Europese
literatuur aan de University of East Anglia in
Norwich). Vernuftig laat hij de vier verhalen
met elkaar echoën en zuigt hij de lezer mee. Dat
doet hij op een wat trage, meanderende wijze en

Geschiedschrijving,
autobiografie en biografie
door elkaar met een grote
rol voor dood en verval

vrij 57

‘Ik ben er in 2006 ontsnapt – je vertrekt niet
uit Venezuela, je ontsnapt’
Schrijfster Karina Sainz Borgo verliet op 24-jarige leeftijd haar geboorteland → 58
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Nieuwe Boekhandel
door als coöperatie
Marjolijn de Cocq
AMSTERDAM
De Nieuwe Boekhandel in de
Amsterdamse wijk Bos en Lommer
wordt een coöperatie. Oprichter
Monique Burger: “Dat past helemaal
bij deze tijd.”

door Oost-Engeland en reconstrueert hij de tijd,
de mensen en de culturen voor hij er voet zette.
In De emigrés vertelt hij vier verhalen over
(half-)Joden die hun land (Litouwen en drie
keer Duitsland) zijn ontvlucht. In dit boek kijkt
Sebald, daarvoor gebruikt hij zijn personages,
terug op Duitsland en op de Tweede Wereldoorlog. En hoe dit op de geschiedenis drukt, en
blijft drukken.
In het laatste interview dat voor zijn dood
werd afgenomen (in The Guardian) vertelt Sebald dat hij tot zijn zeventiende nauwelijks iets
wist van wat zich voor 1945 had afgespeeld. In
Duitsland, zo zegt hij, heerste ‘the so-called conspiracy of silence’. Pas toen hij in 1966 naar Engeland emigreerde, realiseerde hij zich voor het
eerst dat de gruwelen van de oorlog echte mensen waren overkomen.

Vorm van gerechtigheid
Ook in De emigrés is de herinnering – al wat
overblijft van wat verdwijnt – een leidend motief, en probeert Sebald er achter te komen wat
er met die vier personen precies is gebeurd om
zo tot een soort waarheid te komen. Lees vooral
het laatste, schitterende en ontroerende verhaal
Max Ferber, waarin Sebald, door wroeging over
niet gestelde vragen, gekweld, het leven van
Max Ferber en zichzelf wil doorgronden.
‘Zijn kunst is een vorm van gerechtigheid. Er

→ W.G. Sebald is geen schrijver die antwoorden geeft, maar
stemt de lezer tot nadenken over zijn perceptie op het
begrip werkelijkheid. FOTO ULF ANDERSEN/GETTY IMAGES

kan geen hoger doel zijn,’ blurpt collega
Rachel Cusk op de binnenflap van alle vier
de boeken. Hoogdravend, maar daarom niet
minder waar.
Geheel anders, maar toch niet zo afwijkend
als het lijkt, is Sebalds laatste boek, Austerlitz.
Want het is een roman, met plaatjes, en ook met
Sebald als personage. Thematisch wijkt Sebald
in Austerlitz niet af. Jacques Austerlitz is een
Joodse vluchteling, en de ik-figuur (Sebald) probeert in gesprekken met Austerlitz – ze ontmoeten elkaar in de jaren zestig in Antwerpen –
diens verleden te ontrafelen en reconstrueren.
Ook hier op een indirecte wijze, omdat het verleden door die gebeurtenis, die in veel van Sebalds werk aanwezig is en waarover in zijn leven
lang gezwegen is, moedwillig kapot is gemaakt,
en moeilijk te repareren.
Als iets duidelijk wordt in de boeken van W.G.
Sebald, dan is het dat het reconstrueren van het
verleden bijna onmogelijk is. In elk geval om tot
dé waarheid te komen. Want in werkelijkheid is,
zoals wij weten, alles altijd heel anders. Maar
die poging heeft een schitterende exercitie opgeleverd. In viervoud.

Aanvankelijk zou de winkel vorig jaar
worden overgenomen, maar dat ketste op het laatste moment af. Terzelfder tijd bleek dat Burgers partner ernstig ziek was. Improviserenderwijze
stak het boekenvak vervolgens de
handen uit de mouwen. Vrijwilligers,
mensen uit de boekenbranche en inwoners uit Bos en Lommer draaiden
in de winkel mee,
“Het idee voor een coöperatie ontstond spontaan,” zegt Burger, “toen

we in de gaten kregen hoe onze klanten de winkel op handen dragen. We
zijn ook altijd een boekhandel voor en
van de buurt geweest.”
Op dit moment is het formele oprichtingsproces nog gaande. Dat vereist een bestuur en een bedrijfsplan.
Hoe de coöperatie verder vorm krijgt,
wordt nog verder onderzocht, waarbij
Burger op fiscaal, juridisch en financieel terrein hulp krijgt van specialisten.
Een datum waarop een en ander zijn
beslag moet krijgen, is nog niet geprikt. Burger hoopt op dit voorjaar.
“We zitten nog in het voortraject. Ik
wil graag een groepje samenstellen
dat de kar gaat trekken. Ik blijf bij het
boekenvak betrokken en dat zal waarschijnlijk via de winkel gaan, maar
mijn rol wordt beslist anders.”

Karakters: klassiekers
AMSTERDAM
Anderhalf jaar na de lancering van
het Belgische literair platform komt
Karakters in samenwerking met
Uitgeverij Vrijdag met een eigen
boekenserie.
Per jaar gaat Karakters drie ‘ondergesneeuwde klassiekers’ opnieuw
uitgeven. Het eerste boek, De poort,
een sleutelwerk van de Japanse
auteur Natsume Soseki (1867-1916),
verschijnt deze maand in een nieuwe
vertaling van Luk Van Haute.
De Poort heeft als decor het snel moderniserende Japan van het begin
van de 20ste eeuw, met emotionele
conflicten en geestelijke dilemma’s

die nog steeds herkenbaar zijn. “De
missie die we met de Karaktersboeken hebben, is vergeten literaire werken weer onder de aandacht te brengen. Werken uit de wereldliteratuur,
waarvan wij vinden dat ze niet alleen
te vinden moeten zijn op een boekenmarkt of in een antiquariaat,” aldus
Jochen De Vos van Karakters.
De boekensite Karakters streeft naar
‘oordeelvrije inhoud’ om mensen te
enthousiasmeren en te informeren
over boeken. De site doet niet aan
recensies. Het is haar missie een kentering in gang te zetten tegen de ontlezing onder jongeren. Deze maand
wil Karakters ook beginnen met
maandelijkse literaire evenementen
rond internationale auteurs.

58 boeken

FICTIE
KARINA SAINZ
BORG0
NACHT IN
CARACAS
Vertaald door
Arie van der Wal,
Meulenhoff,
€19,99, 240 blz.

I

n het dankwoord achter in haar
boek verwijst ze naar The Road,
de postapocalyptische roman
waarmee de Amerikaanse schrijver Cormac McCarthy in 2007 de
Pulitzer Prize won, over een wereld waarin elke vorm van beschaving is weggevaagd. Eenzelfde wereld beschrijft Karina
Sainz Borgo (37) in Nacht in
Caracas. De 38-jarige Adelaida Falcon komt na
de begrafenis van haar moeder alleen te staan,
in een samenleving die onder het schrikbewind
van de ‘Comandante Presidente’ en zijn ‘Kinderen van de Revolutie’ in vrije val is. Het enige
wat nog functioneert is ‘de moord- en roofmachine’, de techniek van het plunderen. ‘Leven
was veranderd in op jacht gaan en levend terugkomen.’
“Deze apocalyps is voor mij normaal, dit is hoe
ik heb geleefd,” zegt Sainz Borgo. Hoewel zij bewust de namen niet noemt van de dictatoriale
leiders die haar geboorteland Venezuela in het
verderf hebben gestort, beschrijft ze in haar
boek indringend de dagelijkse realiteit van wantrouwen en hyperinflatie, van demonstraties
die met traangas en bruut geweld worden neergeslagen in een land waar je, zoals haar hoofdpersoon ondervindt, zelfs in je eigen huis niet
veilig bent.
Bitter verwoordt ze het rauwe bestaan: ‘Ons
leven, ons geld en onze krachten begonnen op
te raken. Zelfs een dag duurde korter dan vroeger. Om zes uur ‘s avonds nog op straat zijn was
een domme manier om je leven op het spel te
zetten. Alles kon je dood betekenen: een kogel,
een ontvoering, een beroving.’
“Mijn roman is gebaseerd op de diepe crisis
en het geweld in Venezuela. Maar ik wilde geen
journalistiek boek schrijven. No, no, no. De journalistiek zoekt antwoorden; de literatuur kan
iets wat de journalistiek niet vermag: je kunt de
mensen raken en de paradox laten zien van
schoonheid en geweld, met woorden schoonheid scheppen uit geweld. Ik denk dat mij dat als
schrijver ook kenmerkt. Ik ben er in 2006 ontsnapt – je vertrekt niet uit Venezuela, je ontsnapt – maar ik had altijd gevoeld dat ik hierover
móést schrijven, het was een levensbehoefte .”

De dochter van de Spaanse

Karina
Sainz Borgo

Karina Sainz Borgo
(Caracas, 1982)
woont sinds 2006 in
Madrid. Ze begon
haar carrière als journalist voor de Venezolaanse krant El
Nacional en schrijft
over diverse culturele onderwerpen
voor o.a. El Mundo,
Vozpópuli en het literaire tijdschrift
Zenda. Haar debuutroman Nacht in
Caracas werd een
bestseller in Spanje,
met vijf herdrukken
in een maand. Het
boek verschijnt in 24
landen.

Het moest, benadrukt ze, een universeel boek
worden. “Zoals het verdwijnen van mensen in
autoritaire systemen universeel is – lees Primo
Levi, alles wat nu in mijn land gebeurt is hier in
Europa al gebeurd. Daarom heb ik moeite met
de nieuwe titel die het boek internationaal heeft
gekregen.” Ze tikt venijnig met haar wijsvinger
op de kaft van Nacht in Caracas, de expliciete
verwijzing naar Venezuela. Haar titel was La hija de la española, de dochter van de Spaanse,
naar de nieuwe identiteit die Adelaida aanneemt om haar land te ontvluchten.
“Ik snapte wel dat het voor de uitgevers beter
was het boek zo in de markt te zetten, het is duidelijk waarover het gaat. Maar ik vind het zelf
een grote spoiler. Dat ik Chavez of Maduro nooit
noem, was voor mij een belangrijke literaire beslissing. Als ik hen met name had genoemd, had
ik ook hun verhalen moeten vertellen. Al die militaire leiders hebben een eigen verhaal. Ik wilde schrijven over gewone mensen die géén stem
hebben, mensen wier levens door revolutie zijn
verwoest. In dit geval de Bolivariaanse Revolutie, maar dat doet er eigenlijk niet toe.”
Sainz Borgo zwijgt, denkt lang na, plukt
onzichtbare haren van haar truitje. Dan, geëmotioneerd: “Ik wilde mijn roman ook niet per se
Venezolaans maken omdat ik het moeilijk vind
er nu de hele tijd over te moeten praten. Het
heeft tien jaar geduurd voor ik erover kon schrijven. Het was een strijd. En ik ben er pas een jaar
geleden over gaan praten. Het doet, ook nu, zoveel pijn, want ik ben opgegroeid in een land dat
ooit toekomst had maar moet nu vertellen over
een land dat sterft, dat zelfmoord pleegt.”
“Want we zagen het niet. We waren bezig met
wie de mooiste was, wie het best gekleed was. En
toen Chavez aantrad werd hij binnengehaald als
een held. De mensen geloofden echt in
hem,maar hij bleek gekomen om Venezuela te
begraven.”
De symbiotische moeder-dochterrelatie die ze

Apocalyps Universele roman over dictatoriaal regime

‘Het land dat ik
kende, bestaat
niet meer’
Het duurde tien jaar voor Karina Sainz Borgo kon
schrijven over het stervende Venezuela dat ze
achter zich liet. Haar debuutroman Nacht in Caracas
is een paradox van schoonheid en geweld.
Marjolijn de Cocq
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Naar bed met
Leo Kenter van boekhandel
Pantheon Boekholt was drummer
van de band Tröckener Kecks. De
autobiografie van Sir Elton John is
het leukste muziekboek dat hij in
tijden las – ook al is hij geen fan.

‘Elton John heeft veel zelfspot’
“Hoewel Elton John niet meteen bovenaan staat op mijn lijst met favoriete
artiesten, is zijn autobiografie Ik het leukste muziekboek dat ik in tijden heb
gelezen. John (eigenlijke naam: Reginald Dwight, maar wordt daarmee
maar eens een beroemde popster) is een aanstekelijke verteller, die met
veel zelfspot op zijn leven terugkijkt. Hij zag al snel in dat hij geen begenadigd tekstschrijver was: ‘Ik had het geprobeerd voor Bluesology (zijn
eerste band) en werd van de resultaten nog weleens badend in het zweet
wakker.’ Een regel als ‘We could be such a happy pair, and I promise to do
my share’ belooft inderdaad zowel voor een pakkend liefdeslied als voor
de relatie zelf niet veel goeds.
Wat Elton wel kon, was muziek schrijven bij andermans teksten: zijn
beroemdste melodieën componeerde hij soms binnen een paar uur. De
geschiedenis van de popmuziek staat bol van de toevallige ontmoetingen
die tot legendarische samenwerkingsverbanden hebben geleid. Dat Elton
Johns toenmalige muziekuitgever een greep deed uit een stapel met
ingezonden liedteksten en John daarmee koppelde aan Bernie Taupin, is
daar één van. The rest is (zeer vermakelijke) history.”
Elton John: Ik, vertaald door Robert Neugarten, Lebowski, €24,99.

Signalement
Nu ook in de boekhandel

→ Activisten in Venezuela,
hardhandig aangepakt
door de oproerpolitie.
FOTO FEDERICO PARRA/AFP

beschrijft, zegt Sainz Borgo, is een metafoor.
Adelaida’s moeder sterft in een land dat ten dode is opgeschreven. Het boek is niet autobiografisch, maar de stem van Adelaida is wel de hare.
“Ze staat voor mijn generatie, de mensen die
een ander Venezuela hebben gekend en die het
land verlaten waar ze geboren zijn.”
Daarom ook het contrast tussen de hoofdstukken in het heden en die in het verleden, met de
dromerige bezoeken van Adelaida en haar moeder aan de tantes in hun dorpje, de uitstapjes
naar de Galería de Arte Nacional, naar het grootste theater van het land, Teresa Carreño, of het
beroemde park in Caracas met de nimfenfontein. En met de geliefde Venezolaanse literatuur, de boeken die later door de bezetters van
hun appartement worden verscheurd, vertrapt,
de bladzijden als prop gebruikt om het riool te
verstoppen.

Non-profiteditie
Dát Venezuela bestaat niet meer, zegt Sainz Borgo. Toen ze het boek begon te schrijven, miste ze
de geluiden van vroeger, de liedjes, de traditionele canto del pilon. Maar ook de reggaeton
Tu-tu-tumba-la-casa mami, de sinistere hit op
de begrafenisfeesten van de armen (Tu tumba,
jouw graf), drong zich op. Ze was in 2013 voor
het laatst in Venezuela en heeft besloten niet
meer terug te keren.
“Het land is onherkenbaar. Het bestaan is
zwaar als het licht telkens uitvalt, als aan alles
een gebrek is: water, voedsel, medicijnen. Er is
geen regering, er bestaan geen wetten – een dictatuur kan het niet schelen of de ziekenhuizen
functioneren of niet. Het is haast onmogelijk
om die armoede te beschrijven. Hoe, hóé kun je
een hele samenleving vernietigen?”
“Er groeit nu een generatie op die niet weet
wat vrije verkiezingen zijn, die het normaal
vindt dat er geen eten en geen licht is. Er is een
nieuwe klasse ontstaan, de ‘Bolibourgeoisie’ –
de mensen die dollars hebben. En dan is er die
80 procent die alleen maar bezig is met overleven, die, als ze mijn boek zouden willen kopen,
zes of zeven maanden zouden moeten werken

om het te kunnen betalen. Daarom hebben we
ervoor gekozen een non-profiteditie van honderd boeken uit te geven, zodat het daar in ieder
geval kan worden gelezen. Heel ironisch: officieel is er geen censuur. Het is geld, althans het gebrek daaraan, dat mijn boek censureert.”
Ook heel ironisch: haar Spaanse grootvader
vluchtte in 1940 naar Venezuela, terwijl ze op
24-jarige leeftijd die vlucht juist omgekeerd
maakte. Niemand van haar familie woont nog in
Venezuela. “De roman gaat over verlies, maar
ook over survivor’s guilt waaronder veel overlevers gebukt gaan. Primo Levi heeft uiteindelijk
zelfmoord gepleegd. Ik voel me soms schuldig
dat ik brood heb ...”
Haar stem stokt, ze reikt naar het glas luxe
prikwater voor zich. “Ik zal nooit meer zomaar
een glas water kunnen drinken, ik zal daar nooit
meer hetzelfde over denken. Ook daarom kan ik
er moeilijk over praten. Ik voel me nu Spaans,
niet zozeer omdat ik een Spaanse achtergrond
heb, maar omdat ik van het land hou en het
grootste deel van mijn volwassen leven in Spanje heb doorgebracht. Maar ik voel me ook schuldig, want ik ben niet dáár.”

‘Chavez werd ingehaald
als held, maar hij
bleek gekomen om
Venezuela te begraven’

De school van de magische dieren
De Wintersteinschool lijkt heel gewoon, maar de
leerlingen van Miss Cornfield hebben een geheim:
van een magische dierenwinkel krijgen ze allemaal
een dier waarmee ze kunnen praten. Wanneer Ida
haar vriendin Miriam hierover vertelt, is het de
vraag hoe lang dat nog geheim blijft. Het boek is
geschreven door Margit Auer, vertaald door Corry
van Bree en met illustraties van Martijn van der
Linden (Lannoo).

De zonen van Bruce Lee
Alex Boogers reist met zijn 17-jarige zoon naar de
westkust van de Verenigde Staten. Ze gaan op zoek
naar fragmenten uit het leven van Bruce Lee.
De wereldberoemde vechtkunstenaar was voor
Boogers tijdens zijn problematische jeugd als zijn
geestelijke vader. De zonen van Bruce Lee (Inside) is
een brief geworden van Boogers aan zijn zoon, waarin
hij de inzichten van Lee die hem hielpen, doorgeeft.

Laat me toch niet gek zijn
In Laat me toch niet gek zijn. Verhaal van een rafelende geest, komt een psychiater uit een Londense
kliniek aan het woord. Op het eerste gezicht lijkt
het een simpele vertelling van zijn ervaring met
patiënten, langzaamaan lijkt er meer aan de hand
te zijn. Het is geschreven door A.K. Benjamin, het
pseudoniem van een Londense neuropsycholoog.
Vertaald door Henny Corver (Atlas Contact).

Een ander leven
Op een dag wordt de in Parijs wonende Romane
door een kennis gevraagd waarom ze in tranen een
ziekenhuis in Marseille verliet. Romane was nooit in
dat ziekenhuis. Ze besluit daarop een zoektocht te
beginnen naar de mysterieuze vrouw die zo op haar
lijkt. Geschreven door Julien Sandrel, vertaald door
Annelies Kin (Uitgeverij Cargo).

Labyrint
Bestsellerauteur Esther Verhoef laat in Labyrint: de
verhalen (Ambo Anthos) met dertien verhalen de
verschillende facetten van het thrillergenre zien. Verhoefs werk werd meerdere malen genomineerd en
bekroond, en verscheen in meer dan twintig landen.

Bloed spuwen naar de hematoloog
Herman Brusselmans’ psychologische roman gaat
over dier en mens, en speelt zich af in de stad en op
het platteland. Het verhaal draait grotendeels rond
een persoon die zijn hoofd hoog probeert te houden
binnen een groep mensen. Bloed spuwen naar de
hematoloog (Prometheus) biedt een vernieuwende
kijk op de werkelijkheid.

60 boeken

ZATERDAG 1 FEBRUARI 2020 HET PAROOL

Ingenieus perspectiefspel

H

FICTIE
H.M. VAN DEN
BRINK
AurorA
schriJFt
Atlas Contact,
€21,99
224 blz.

et is 21 januari 1966 en de
oude Josep Pla probeert
schuifelend de steile
loopbrug te nemen naar
de olietanker waarmee hij naar
Argentinië zal afreizen. Hij overweegt om te keren. Niet alleen omdat
de klim hem tegenvalt, maar ook
omdat het ‘een uitgelezen moment is
om nog eens te twijfelen aan de zin
van zijn hele onderneming’.
Het is de openingsscène van Aurora
schrijft, de nieuwe roman van H.M.
van den Brink. Wat volgt is een
majeure gedachteloop waarin de
Nederlandse schrijver in de huid
kruipt van de Catalaanse schrijver
die hij tot zijn hoofdpersoon heeft
gemaakt– of misschien wel juist
andersom: dat hij die Catalaan in zíjn
huid laat kruipen.
Is het Van den Brink die Pla verbiedt ‘letterkunstige tierelantijnen’
toe te passen als die zich verbeeldt
hoe bij het omdraaien zijn reistas
open zou gaan en de duizend brieven
in de tas in het havenwater zullen vallen? Of is het Pla die Van den Brink als
de schrijversstem uit het verleden
voorhoudt: ‘Nu geen vergelijkingen
maken. Vellen papier zijn geen
vogels, geen vissen en ook geen herinneringen die vervagen.’
De toon is gezet voor een ingenieus

perspectiefspel gebaseerd op het
leven van journalist en schrijver
Josep Pla i Casadevall (1897-1981). In
de jaren twintig en dertig van de
vorige eeuw schreef die over het
wereldnieuws, in 1934 interviewde
hij Adolf Hitler en hij zou spion zou
zijn geweest voor Franco. Na de
Spaanse Burgeroorlog richtte hij zich
op ‘zijn’ Catalonië van boeren en vissers en op de publicatie van zijn dagboeken in 1966, hier in 1993 door Adri
Boon vertaald als Het grijze schrift.
In het eerste deel van Aurora
schrijft reflecteert de narrige en zelfvoldane, maar ook onthechte Pla aan
boord van de tanker op zijn (schrijvers)leven en zijn relatie met Aurora,
die min of meer door hem in zijn
leven werd gedoogd vanwege haar
seksuele inventiviteit. Pas toen zij
naar Buenos Aires vertrok, realiseerde hij zich –even – dat hij de liefde
van zijn leven was kwijtgeraakt ‘De
liefde. Van zijn leven nog wel. Hij leek
wel gek.’

Lust De seksuele revolutie van 1500

Noem je
jongeheer
maar bij
de naam

oude botten
Al die jaren heeft hij haar betaald om
hem brieven te schrijven – zij, de
ongeletterde, die zo de herinneringen aan hun seks levend moest houden. Nu gaat hij haar opzoeken in het
wrakke, vervuilde huis waar zij leeft
met haar man en bonte dierenschare
en krijgt zij in het tweede deel van de
roman haar eigen stem met haar kant
van het verhaal.
‘Alsof er een oudere clown uit de
taxi stapt’, zo komt Pla bij haar aan.
Hij ziet haar te strakke jurk, de huid
op haar heupen en dijen geaderd en
vol putten. Oude botten in zakken
van vlees zijn ze. Maar hun seksuele
aantrekkingskracht is gebleven. Hebben ze seks met een herinnering aan
voormalige versies van zichzelf of is
er meer?
Van den Brink laat Pla filosoferen
in een roman vol lange zinnen als die
van Pla’s ( en waarschijnlijk dus ook
Van den Brinks) geliefde Proust
‘waarin de ontmoetingen worden
beschreven van figuren die oud en
lelijk aan het einde van hun leven zijn
gekomen’. Een luisterrijke roman
waarin alleen de olietanker waarmee
Pla in 1967 naar Rotterdam vertrekt
Nederlands is.
Marjolijn de cocq

→ Aan boord van een olietanker op
weg naar Argentinië ontleedt de
schrijver Pla zijn leven met Aurora.
FOTO GETTY IMAGES
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NON-FICTIE
HERMAN PLEIJ
oeFeningen
in genot
Prometheus, €29,99
434 blz.

at iedereen in de Middeleeuwen met zijn of haar
geslachtsdeel lag te
lonken of te zwaaien, is
vooral een projectie van
moderne frustraties.
Veelvuldig werden de Middeleeuwen in het
licht van dergelijke wensen herschreven,’ stelt
Herman Pleij (76) in Oefeningen in genot, liefde
en lust in de late Middeleeuwen, de lang verwachte studie van de emeritus hoogleraar middeleeuwse letterkunde over ‘vuilschrijverij’.
Als voorbeelden geeft hij de verfilming van
Mariken van Nieumeghen uit 1974 van Jos Stelling, en Flesh & Blood van Paul Verhoeven uit
1985, dat een aaneenschakeling is van gruwelen, vreetfestijnen en seks. ‘In het kader van
de seksuele revolutie van de vorige eeuw deed
men de Middeleeuwen nog eens over zoals deze
bedoeld zouden zijn.’
Ook de kuise kant van het middeleeuwse
erotische spectrum was een gewild onderwerp
voor de tijdgenoten van Stelling en Verhoeven.
Maar ook hier wreekte zich volgens Pleij de
klakkeloze overname van literaire bronnen. De
kuisheidsgordel? Die heeft nooit bestaan. ‘Het
ging om humor die meermalen in de middeleeuwse literatuur werd gelanceerd, stel je voor
dat … wat zou het handig zijn als.’
Na het schrappen van alle verschillen, vertekeningen en karikaturale exploitaties zijn er
volgens Pleij de nodige overeenkomsten tussen
de laatmiddeleeuwse ontdekking van seksualiteit en de seksuele revolutie van de vorige eeuw.
Eeuwenlang hield de katholieke kerk het
lichaam gevangen. Na de zondeval van Adam
en Eva diende het huwelijk louter voor voortplanting, niet voor seksueel genot. Dat stuitte

Een nog grotere greep naar het wereldleed

M

POËZIE
ANTJIE KROG
Broze AArDe
Vertaald door Robert
Dorsman en Jan van
der Haar, Podium,
€20,47 blz.

ilieuvervuiling, corruptie, verkrachting,
armoede, geweld,
moord, hebzucht en
honger zijn zo een paar zonden waaraan de mens zich schuldig maakt.
‘(..) Schuld, wij dragen schuld. Wij
allen dragen grote schuld.// Wees ons
genadig/ O Allesomvattende Aarde –
wees ons arme stommelingen genadig!/ Amen’, bidt Antjie Krog (1952) in
Begroeting (Openingswoorde) van
haar ‘mis voor het universum’. De
mis was niet eerder zo pregnant als in
haar nieuwe bundel Broze aarde.
In eerdere dicht- en essaybundels
toonde de Zuid-Afrikaanse dichteres
zich al zeer betrokken bij de ingewikkelde verhoudingen op het gebied
van sociale klasse, ras en geslacht,
die onder meer voortvloeiden uit de
apartheid. Alsof er niet al genoeg

leed door haar hoofd, hart en pen
vloeide, heeft Krog ditmaal een nog
grotere greep naar het wereldleed
gedaan.
De bundel is ingedeeld als mis, met
alle ingrediënten van een requiem,
waaraan sommige elementen zijn
toegevoegd (Hosanna: uitroep van
vreugde) en weggelaten (Kyrie: heb
medelijden). De aangeroepen
Almachtige wordt door wisselende
onderdelen van het universum
ingevuld: ‘Bij welke naam roepen wij
het universum aan/anders dan bij de
on-ontsloten naam God.’ Of: ‘Ik
geloof in God, de Almachtige zon
G2V, Moederster en/Schepper van
onze planeet en zijn ellips.’
Het is een indrukwekkende bundel
door Krogs diepreligieuze poging
alles te omvatten, wederom in die
gretig doortastende taal, die door de

exosfeer heen breekt. De taal van
Krog laat zich niet begrenzen. Als
ergens geen woord voor bestaat, dan
maakt Krog het zelf, zoals wanneer ze
in Hosanna: Sol, Luna, Terra (zon,
maan, aarde) dicht: ‘Wij hurken
verwonderd: o welgelukkigzalig zijn

Een diepreligieuze
poging alles te
omvatten in gretig
doortastende taal

we: dat dit smalle/ benige/ erfsterfelijke lichaam/ zoveel overvloed stemvorkt.’
In een gruwelijk Dies Irae (Dag des
toorns) steken meerdere stemmen de
kop op, zoals de stem van een hongerend kind, dat met zijn radeloze moeder op een eindeloze voettocht is.
Een stem die eindigt op het spoor, in
de schoot van zijn moeder, met een
trein in aantocht. Of de stem van een
vrouw die aan armoede, ziekte en geweld haar hele familie heeft verloren,
onder wie haar man: ‘Recordare –
Ach! Bedenk: /ze sleurden hem aan
zijn benen als een hond/ze schraapten
zijn hersens in een gat in de grond (..)’
O, laat er een mis zijn waar Krog de
voorganger is. De nagalm van haar
stem dwingt zelfs ongelovigen op de
knieën.
Dieuwertje Mertens

→ Fragment
van De tuin
der lusten
(1480-1490)
van Jeroen
Bosch. FOTO
DE AGOSTINI/
GETTY IMAGES
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Klassieker
Onderworpen
Welke moderne klassiekers moet je
als literatuurminnend wereldburger
hebben gelezen? Dieuwertje
Mertens selecteert deze week
Onderworpen uit 2015, van de Franse
schrijver Michel Houellebecq (1956).
stelling gebracht die niet zelden de lach als
glijmiddel gebruikt,’ aldus Pleij in zijn kenmerkende stijl. Vaak waren het de sinnekens,
duivelse vertellers, die in levendige dialogen
vol nieuwe woorden verhaalden over wat de
geliefden met elkaar uitvoeren. Ondertussen
kon de toeschouwer in het bezongen of uitgebeelde primitieve geslachtsverkeer tussen
boeren en melkmeisjes wel de nodige kennis
opdoen. Echte seks speelde zich af tussen de
aardkluiten of in hooibergen. En die melkmeisjes verzetten zich wel, maar wilden uiteindelijk net als alle vrouwen verkracht worden.

Op de presentatietafel
Door de rederijkerskamers werd de seksuele
vrijwording openbaar en kreeg het revolutionaire vleugels, is de conclusie van Pleij. Maar
het besef dat er rond 1500 in de Nederlanden in
alle lagen en geledingen van het volk een heuse
seksuele revolutie heeft plaatsgevonden, drong
pas bij hem door bij het schrijven van de tweede
versie. Een ontdekking, die hij nu graag luid in
de media mag verkondigen. Bij De wereld
draait door sprong de emeritus hoogleraar
daarvoor zelfs als een duivels sinneken op de
presentatietafel, aangemoedigd door Matthijs
van Nieuwkerk in de rol als middeleeuwse toehoorder.
Met zijn mediagenieke optredens schept de
emeritus hoogleraar bepaalde verwachtingen,
maar Oefeningen in genot is geen populaire
geschiedschrijving, of een vluggertje. Het is
bovenal een doorwrochte, rijk geïllustreerde
ontdekkingstocht van de letterkundige Herman Pleij over hoe ‘literair verwoorde vuilbekkerij’ zorgde voor een kortstondige seksuele
bevrijding, waar de kerk snel een einde aan wist
te maken.
Waarmee weer de kiem werd gelegd voor de
seksuele revolutie van de vorige eeuw.
Peter de Brock
op problemen, ook bij middeleeuwse dichters
en schrijvers. Hoe moesten ze de intieme liefdesverrichtingen en de daarbij betrokken
lichaamsdelen beschrijven? Verhullende
terminologie ontkende Gods bedoeling met
de mens, getuigde van plaatsvervangende
schaamte voor de schepping en had een
ophitsend effect. Een debat dat al opduikt in
De roman van de roos, de literaire bestseller uit
1235. In de Canterbury Tales (uit omstreeks
1400) wordt grove taal gebezigd, al biedt de
schrijver daarvoor in de proloog wel zijn excuses aan.

Boeren en melkmeisjes
Een eeuw later pleitte de Italiaanse dichter
Pietro Aretino voor klare taal: ‘Spreek vrijuit,
zeg kont, pik, kut en naaien, want je zult alleen
door professoren begrepen worden met je

gordel in de ring, obelisk in het achterkasteel,
prei in de moestuin, grendel op de deur, sleutel
in het slot, stamper in de vijzel, nachtegaal in
het nest, pijl in de roos, banier in de ravelijn,
degen in de schede. En hetzelfde geldt voor de
pin, de bisschopsstaf, de pastinaak, de perzik,
de kooi, het geval, de ponjaard, de bladen van
het missaal, de daad, de je-weet-wel, dat ding,
dat gedoe, de strop, de bokking, de korte lans,
de peen, de wortel. Zeg gewoon waar het op
staat, en houd anders je mond.’
In de Nederlanden schreven de rederijkers
aanvankelijk een stortvloed aan liedjes en
kluchten vol woeste boerenseks. Dat paste
in het beschavingsoffensief van de stedelijke
elite, die zich wilde onderscheiden van het
klootjesvolk. Dit nieuwe beschavingsideaal
vroeg om nauwgezette informatie van het
tegendeel. ‘Daarvoor werd de literatuur in

Prei in de moestuin,
sleutel in het slot, stamper
in de vijzel, pijl in de roos,
degen in de schede

Zien, beter zien, en dan vastleggen

‘H

NON-FICTIE
K. SCHIPPERS
ANDERMANS
WEGEN –
VERHALEN
EN BESCHOUWINGEN
Querido, €20,99
192 blz.

et gaat om zien. De
onzichtbaarheid heel
even opheffen, alles
wat onze blik vervaagt
laten oplossen, en in die paar
momenten waarop we écht zien,
scherp stellen op wat we willen vastleggen. En dan: afdrukken. Foto’s
maken van het onzichtbare, het
beweeglijke stil krijgen of het stille
beweeglijk, zonder de suggestie van
eeuwige vluchtigheid teniet te doen.’
Zo samengevat klinkt het allemaal
wat pretentieus, zwaarmoedig bijna,
zeker voor een auteur die zijn grote
streven zo lichtvoetig beschrijft.
Maar zien, beter zien, en dan vastleggen – dat is ontegenzeggelijk wat K.
Schippers doet, in de beschouwingen
en verhalen in Andermans wegen.
En eigenlijk in zijn hele oeuvre – van
kinderboeken tot gedichten tot

romans tot beschouwingen over
kunst. De genres lopen in elkaar over,
de zinnen cirkelen altijd rondom die
ene kern.
Andermans wegen bevat ruim dertig
korte beschouwingen. Schippers
schrijft over vrienden, geestverwanten, geliefde kunstenaars – ook die
categorieën vloeien in elkaar over.
Hans Faverey, Jan Hanlo, Stanley
Brouwn, Thom Mercuur, Philip
Mechanicus, Pierre Bonnard, Van
Gogh: hij beschrijft hen vanuit de
eerste persoon, nooit afstandelijk
essayistisch. Hij vermengt persoonlijke herinneringen en observaties
over uiterlijkheden en karaktertrekjes met scherpe analyses over hun
werk, hun streven en de kloof daartussen.
Schippers beschrijft waar hij was
toen hij hun werk zag of las, wat er

met hem gebeurt als het echt tot hem
doordringt. En terwijl hij nauwkeurig
over die ene onvergetelijke ervaring
vertelt, beschrijft hij ook een meer
algemene. Als hij schrijft over zijn
vervoering na het zien van Billy Wilders The Apartment in Tuschinski,
schrijft hij over alle geweldige films,
het onoverwinnelijke gevoel van de
bioscoop uitstappen met een verrukt
hoofd en een vol hart.
Het al te particuliere is vaak dichtbij. Soms heeft de hardnekkige blik
op alledaagse sensaties iets ergerlijks, iets kokets. Net als zijn haast
kritiekloze liefde voor conceptuele,
ontregelend bedoelde kunst. Soms
mis je venijn. Maar in Andermans
wegen speelt dat gemis zelden op. De
lichtheid en de zwaarte vermengen
zich subtiel maar onmiskenbaar.
Dries Muus

Waarover gaat de roman?
Zoals alle hoofdpersonages in Houellebecqs
romans is François een wat zonderlinge,
depressieve figuur, die er een wonderlijke
verstandhouding tot vrouwen en de liefde op
nahoudt. Hij is professor aan de Sorbonne en
Huysmanskenner. Aan de vooravond van de
presidentsverkiezingen in 2022 ziet hij vanuit
zijn Parijse appartement hoe Frankrijk steeds
verder polariseert. De traditionele partijen
zijn uitgespeeld, de strijd gaat tussen het
Front National (extreemrechts) en de Moslimbroederschap. Frankrijk wordt onderworpen, zoals de vrouw in bepaalde culturen
aan de man.
Waarom zou je Onderworpen lezen?
Houellebecq speelt in deze ideeënroman
met de angsten die in de onderbuik van de
(Franse) samenleving leven: de angst voor
moslim(terrorisme) en het oprukkende
populisme, de groei van extreemrechts. Hij
schetst een dystopie die intelligent, provocerend, maar ook geloofwaardig is. Wel
maakt de schrijver een grote denkfout in de
roman: hij schakelt vrouwen als mondige en
actieve partij in de samenleving uit en zet ze
neer als onderschikkende wezens die grote
veranderingen zonder protest ondergaan.
Wie is het opmerkelijkste personage?
Robert Rediger, de islamitische collegevoorzitter van de Sorbonne. Hij brengt het
hoofdpersonage aan het wankelen met uitspraken als: “Het atheïstisch humanisme en
het daaruit voortvloeiende individualisme
hebben het Westen van zijn waarden en
daarmee van zijn sociale cohesie beroofd (..)
en een terugkeer naar het religieuze is dan
ook onvermijdelijk: alleen een religie kan
mensen samenbinden.”
Hoe werd de roman (destijds) ontvangen?
Onderworpen verscheen op dezelfde dag
dat de aanslag op de cartoonisten van
Charlie Hebdo werd gepleegd. Een gebeurtenis die de commotie rondom het boek, die
voorafgaand aan de verschijning al weken
aan het woeden was, nog meer deed
oplaaien. Onderworpen werd geprezen en
verguisd.
Wie liet zich erdoor inspireren?
Thierry Baudet is een groot bewonderaar
van Houellebecq en schreef een essay over
zijn laatste roman, Serotonine, en de kritiek
op het individualisme, die hij uit het oeuvre
van de schrijver destilleert en herkent. Vertaler Martin de Haan vindt echter dat Baudet
de ideeën die Houellebecq in zijn romans
opvoert, niet helemaal begrijpt.

Houellebecq maakt
een denkfout door
vrouwen als partij
uit te schakelen
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Weg met Weyel

Antiek wapentuig
en een glazen mossel
De afgelopen week waren de EK kunstrijden in het Oostenrijkse stadje
Graz. Nederland viel niet in de prijzen, maar hoteleigenaar Peter Florian wel,
toen hij een onderbroek vond van een van de gasten van weleer.
Ivo Weyel

H

et gastenboek
van het Parkhotel (anno 1574)
staat vol illustere
namen van
staatshoofden,
ﬁlmsterren,
operadiva’s en
Nobelprijswinnaars. Eén
naam ontbreekt, hetzij doordat hij niet heeft
getekend, hetzij doordat zijn naam is gewist.
Dat hij er heeft overnacht bleek toen Peter
Florian (vierde generatie hoteluitbater) na de
dood van zijn moeder een onderbroek vond in
haar kledingkast met de initialen A.H. erop geborduurd en een briefje dat Adolf Hitler deze
was vergeten.
Niet iets om over te pochen, dacht Florian, die
hem stiekem liet veilen via een Amerikaans
veilinghuis. Dit lekte uit en Florian besloot
schielijk de opbrengst (7000 dollar) te schenken aan een goed doel.
“Beter maar niet over beginnen met hem,”
adviseert de gids, die meteen de aandacht
aﬂeidt door enthousiast te vertellen dat Unesco
de oude binnenstad, met architectuur uit de
gotiek, barok en renaissance, heeft uitgeroepen
tot werelderfgoed. Dit heeft de Grazers er niet
van weerhouden de moderne tijd te omarmen
door midden daartussen hypermoderne gebouwen neer te zetten die soms lijken op een neergedaald ruimtewezen (het Kunsthaus) of op een
glazen mossel (het Murinsel, een brug annex
openluchttheater drijvend in de Mur, de rivier
die de stad in tweeën deelt). Die hang naar vernieuwing komt mede doordat het de op één na
grootste universiteit van het land heeft en een
constante stroom aan jonge mensen deze oude
keizerlijke hoofdstad van jong bloed voorziet.
Overal cafés, Bierstuben, clubs en theaters die
voor een bruisend cultureel en nachtleven zorgen.

OOSTENRIJK
Graz

over de glijbaan die zich dwars door de berg
kronkelt, de grootste ondergrondse glijbaan ter
wereld. Eigentijds toerisme gaat namelijk niet
meer alleen over bezienswaardigheden, maar
tevens om de ‘beleving’ daaromheen.
Ook Graz heeft wat dat betreft niet stilgezeten. De reuring begon in 2003, toen Graz culturele hoofdstad van Europa was. De stad wil
sindsdien op alle fronten van zich laten horen.
Ook op culinair gebied. Michelin (en ik) zijn
daar nog niet zo door overtuigd (de gids kende
tot op heden geen enkel restaurant een ster
toe), maar op zich is dat niet zo erg, want de
oeroude streekkeuken is van zichzelf al bijzonder: boers Oostenrijks met een mediterraan
vleugje. De recepten die de Grazer Katherina
Prato in 1858 in haar kookboek opschreef –
Klachlsuppe, Backhendlsalat – worden nog
steeds door menig restaurant onveranderd
bereid. Pakje boter geen bezwaar.

Imposant
Grotendeels autovrij en bescheiden van formaat is Graz bij uitstek een wandelstad met
veel mooie, oude en imposante gebouwen die
getuigen dat hier in de 14de en 15de eeuw
machtige koningen en keizers resideerden, en
dat in alle pracht en praal wilden laten zien
ook. Moe van alle cultuur? Kanoën op de Mur
kan ook, of het voetspoor volgen van Arnold
Schwarzenegger, die hier geboren is. Het was
dan ook niet moeilijk voor Graz om een slogan
voor hun stad te vinden: I’ll be back.

Boers Oostenrijks
De stad wordt gedomineerd door de Schlossberg (met 123 meter eigenlijk meer een heuvel)
met een burcht daarop en een klokkentoren die
zo lijkt te zijn weggelopen uit een sprookjesboek. Lopen naar boven hoeft niet meer door
een kabelbaan en naar beneden roetsj je, zittend in een soort slaapzak, in twee minuten

→ De onderbroek met ‘A.H.’ en het Murinsel, brug
en theater ineen. FOTO’S ALEXANDER HISTORICAL
AUCTIONS/RAYMONDS EN GETTY

DOEN
- Huur een gids in voor een
stadswandeling. Veel van
Graz’ geschiedenis speelt
zich af op binnenplaatsen
en zit verborgen achter
gevels en dichte deuren.
Verrassendgraz.nl
- Voor de liefhebbers: het
Stiermarkse Arsenaal
(Landeszeughaus),
volgestouwd met ruim

LATEN
30.000 stuks antiek
wapentuig, is ’s werelds
grootste historische
wapenmuseum. Met dank
aan de eeuwenlange strijd
tussen het Ottomaanse
Rijk en Hongarije, die hier
in de Stiermarkse deelstaat plaatsvond.
- Landhauskeller aan de
Schmiedgasse is een goed

eetadres, waar het parket
kraakt, het personeel witte
schortjes draagt en niet op
een randje vet meer of
minder wordt gekeken.
Van dezelfde keten is
Upstairs, boven op de
Schlossberg, met uitzicht
over stad en land. Vooral
’s avonds feeëriek.
Aiola.at.

- Loop om het
Kunsthaus heen,
maar bespaar op
een entreekaartje,
want de inhoud is
minder de moeite
waard.

geschiedenis
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19de eeuw Panoramaschilderingen als publiekstrekkers

Nova Zembla
aan de Plantage
Het Panoramagebouw in de Amsterdamse Plantage was de
voorloper van de Imaxbioscoop: je stapte binnen in een
geschilderde illusie die je 360 graden omringde. Geen panorama
maakte zoveel indruk als Nova Zembla van Louis Apol.
Frits Slicht en Koen Kleijn
AMSTERDAM

P

→ Nova Zembla, geschilderd door Louis Apol, was
de laatste klapper van het
Panoramagebouw. Het
affiche is van Ben Wierink.
FOTO LOUIS APOL

anoramagebouwen
bestonden al langere
tijd, overal in Europa.
Ze waren populair en
trokken vaak veel publiek. In Amsterdam
hebben er in de loop
van de 19de eeuw
zeker zes gestaan. Op
21 december 1880 ging
aan de Plantage Middenlaan het Panoramagebouw open, dat onmiddellijk een echte volksattractie werd. Grote man achter de PanoramaMaatschappij was Gerard Frederik Westerman
(1807-1890), medeoprichter en eerste directeur
van Artis.
Architect Isaac Gosschalk (1838-1907) nam het
Panorama van Parijs aan de Champs-Élysées als
voorbeeld, maar voegde er een royaal voorgebouw aan toe. Het cirkelvormige gebouw, met
een diameter van 40 meter en een hoogte van
vijftien meter, droeg bovenop de koepel de Amsterdamse keizerskroon. Om ruimte te maken
moest een deel van de Nieuwe Prinsengracht –
die toen nog doorliep tot aan het Entrepotdok –
worden gedempt.
Bij de opening op 21 december 1880 was de
pers lovend over zowel het gebouw als het eerste
panorama, Het Beleg van Haarlem door Pierre
Tétar van Elven. Al snel volgde de kritiek: er
zaten historische en topografische fouten in het
schilderij, het perspectief klopte niet, de rol van
Kenau Simonsdochter en haar vrouwenleger
werd betwist en de vijf meter hoge figuren waren veel te groot. Een deel van de voorstelling
werd in 1882 overgeschilderd: Kenau Simons-

dochter verdween volledig uit de schildering.
Behalve de grote Panoramazaal in de koepel
was er in het voorgebouw ook een kunstzaal
voor tijdelijke tentoonstellingen. Daar waren in
1892 De Boomgaard, De Slaapkamer, Middagrust en Café de Nuit van Vincent van Gogh te
zien, twee jaar na zijn overlijden.
De echte trekkers waren natuurlijk de enorme
panorama’s van 115 meter lang en 15 meter hoog.
Het succes van het Panoramagebouw was groot:
het eerste jaar kwamen er 80.000 bezoekers.
Het effect van de panorama’s was dan ook erg
sterk; het waren vroege voorlopers van de blockbusters in de hedendaagse Imaxprojectie. De
bezoeker stond midden in het cirkelvormige
panorama. Op de grond voor het schilderij werd
de illusie verder versterkt met ‘sfeerelementen’
– denk aan het Panorama Mesdag in Den Haag,
waar anno 2020 nog altijd echt duinzand ligt,
met gras, visnetten, een mand en een verdwaalde klomp.

Volksvermaak
De verwoesting van Pompeï – een doek met een
gewicht van 7000 kilo, vervaardigd door Ernst
Witkamp en Nicolaas van der Waay – was in
januari 1887 het tweede panorama. In 1889 volgde Het Panorama van Scheveningen van Hendrik Willem Mesdag, dat als een van de weinige
panoramaschilderijen bewaard is gebleven.
Jeruzalem, over de kruisdood van Jezus van Nazareth op Golgotha, trok veel minder publiek.
Het Algemeen Handelsblad vond het ding ‘erg
ordinair’, maar het bleef er jaren hangen.
De matige ontvangst maakte duidelijk dat de
toekomst niet per se zonnig was voor het stilstaande panoramabeeld. Binnen enkele jaren
groeide de bewegende film uit tot een fikse concurrent. Een rol speelde ook dat de panorama’s

De enorme schilderingen
waren 115 meter lang
en 15 meter hoog
De panorama’s kregen al
snel fikse concurrentie
van de bewegende film
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Panorama’s werden meer als volksvermaak gezien dan als echte
kunst – met het panorama van Mesdag als uitzondering.
De bewegende film werd dan ook snel een flinke concurrent

Primeur 1961

De zwevende Levacar
→ Prins
Bernhard
tijdens een
proefrit
met de
Levacar,
die een
halve
millimeter
boven de
grond
zweefde.
FOTO
NATIONAAL
FOTOPERSBUREAU

D

e eenpersoons Levacar
vertoonde grote gelijkenis
met de vliegende auto’s uit
de Amerikaanse tekenfilmserie The Jetsons. De uit fiberglas
geconstrueerde Levacar, of Levascooter, werd door middel van perslucht op een railsysteem voortbewogen. De Amerikaanse autofabrikant
Ford toonde het eerste prototype op
de 43ste AutoRAI, testbestuurder op

2 februari 1961 was prins Bernhard,
die voorafgaand aan zijn ‘vlucht’ het
nieuwe RAI-gebouw aan het Europaplein had geopend. “Dit gebouw is
een bewijs dat Amsterdam niet bij de
pakken neerzit, maar in vol vertrouwen op de toekomst bouwt,” aldus
Bernhard. De Levacar kon volgens
Ford een topsnelheid halen van 804
kilometer per uur. Die werd in de RAI
niet gehaald; het circuit was te klein.

Amsterdammer 1968
meer als volksvermaak dan als ‘echte’ kunst
werden gezien – met Mesdag als uitzondering.
In 1896 was het panorama nog één keer buitengewoon succesvol: een gezicht op het ijzige
landschap van Nova Zembla, geschilderd door
de Haagse schilder Louis Apol (1850-1936). Hij
was gespecialiseerd in winterlandschappen en
werd daarom in 1880 gevraagd mee te gaan op
een van de expedities van het zeilschip Willem
Barentsz. Men ging op weg om in het poolgebied
de Nederlandse vlag te laten zien, wetenschappelijk onderzoek te doen en monumenten te
plaatsen op ooit door Nederlanders ontdekte
plekken.

Laatste voorstelling
Hoewel de Willem Barentsz door slecht weer en
tegenslag het Behouden Huys nooit heeft bereikt, maakte Apol er een pakkend schouwspel
van, dat een kolossaal publiekssucces werd. In
Het Nieuws van den Dag van 31 juli verscheen
een uitgebreide recensie van kunstcriticus
Anton Loffelt: ‘Ik erken reeds dadelijk, dat dit
schijnbaar mijlen uitgestrekte natuurtafereel
een diepen indruk op mij gemaakt heeft.’

Op 29 april 1897 brachten koningin-regentes
Emma en koningin Wilhelmina een bezoek aan
het Panoramagebouw. Na dit hoogtepunt raakte
de attractie geleidelijk financieel in de problemen. Wanneer het panorama van Apol werd
verwijderd, is onbekend, net zoals wat er daarna
mee gebeurde. Het enige wat rest zijn foto’s,
destijds aangeboden aan de twee koninginnen,
en de talrijke schetsen die Apol maakte.
Het gebouw bleef nog open tot 1 oktober 1928
met het panorama De intocht van Jezus. Daarna
kwam het leeg te staan. De sloop, ten slotte, op 15
oktober 1935, was spectaculair. Met een grote
klap stortte de koepel van het imposante
gebouw naar beneden. Omwonenden was
gevraagd niet voor de ramen te gaan staan, de
bewoners van het nabijgelegen Sint Jacobsgesticht waren tijdelijk elders ondergebracht.
Het Algemeen Handelsblad schreef: ‘De laatste
voorstelling was een succes.’
Dit is een ingekorte bewerking van het artikel uit het
nieuwe nummer van ‘Ons Amsterdam’. In Panorama
Mesdag in Den Haag is t/m 1 maart de tentoonstelling ‘Louis Apol op Nova Zembla’ te zien.

Bang voor het Songfestival

N

a veel wikken en wegen
ziet Tante Leen op
2 februari 1968 af van
deelname aan
het Eurovisie Songfestival. De Paroolverslaggever die belt voor een
interview, krijgt vooral
inzicht in haar bomvolle agenda: “Schat,
daar heb ik geen tijd
voor. Vanochtend heb ik
de werkster, vanmiddag
ga ik met de kinderen naar
een caravanshow. Vanavond
neemt mijn man een paar mensen
van Ajax mee te eten. Hoe mijn fans

→ Helena Kok-Polder, alias Tante
Leen, in 1968. FOTO ANP KIPPA

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?

A

msterdam zit vol verborgen schatten, we komen er
dagelijks langs. Maar hoe
goed kennen we de stad?
Vorige week stonden we voor de
Nieuwe Keizersgracht 58. Het voormalige woonhuis van koopman en
gemeenteraadslid Simon Wolff
Josephus Jitta (1818-1897) was tijdens
de bezetting het hoofdkantoor van de
Joodse Raad. Winnaar van het jaarabonnement op Ons Amsterdam is
Jan Trooster. Welke historische plek
zoeken we deze week? Inzendingen
voor maandag 12:00 uur naar:
zoekplaatje@parool.nl

Spoken
In 1935, zeven jaar na sluiting,
spookte het in het leegstaande
Panoramagebouw. Een agent
had het zelf waargenomen:
witte schimmen, soms een
lichtschijnsel, krijsende, krakende en huilende geluiden.
Hij betrad het gebouw met een
voor de zekerheid opgeroepen
collega en zag een dertigtal
in witte gewaden gehulde
gestalten rondom een kampvuur. Zij gingen er vandoor
zodra ze de politie zagen en
vluchtten naar de nok van het
gebouw. Daar werden ze ontmaskerd: het bleek om schooljongens te gaan.

dan moeten weten waarom ik niet
meedoe? Nou, dan maak je er toch
wat van! Daar zijn jullie journalisten toch goed in?”
Na wat doorvragen blijkt
de populaire zangeres te
zijn overvallen door
podiumangst. “Ik heb
nooit iets geleerd, ken
geen muziek lezen en
geen Engels. Als ik win,
moet ik ook nog naar
Engeland.”

FOTO JAKOB VAN VLIET

Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

wetenschap
STERRENKUNDE

Nabije ster lijkt
tweede planeet
te hebben
Astronomen hebben vermoedelijk een tweede planeet ontdekt rond Proxima Centauri, na
de zon de dichtstbijzijnde ster.
In 2016 werd rond die ster de
eerste planeet ontdekt, Proxima
b. De massa van de nieuwe planeet, Proxima c, is naar schatting zeven à acht keer zo groot
als die van de aarde. Daarmee
zou het een zogeheten superaarde zijn. Dat is opvallend, want
volgens de huidige theorieën
over planeetvorming had er zo
ver van een ster geen superaarde kunnen ontstaan. De
astronomen weten echter nog
niet honderd procent zeker dat
de planeet bestaat. Daarvoor is
meer ondersteunend bewijsmateriaal nodig.

AFBREEKBAAR BUISJE

Groeistof
herstelt
apenzenuw
Beschadigde zenuwen kunnen
teruggroeien door een biologisch afbreekbaar buisje met
groeimiddel op de zenuw te
plaatsen. Dat concluderen
Amerikaanse onderzoekers na
een experiment met apen. De
onderzoekers herstelden de
zenuwen in de onderarm van
acht makaken. Enkele maanden
na de behandeling konden de
apen 80 procent van de bewegingen weer uitvoeren. Om de
zenuw te herstellen, was een
buisje geplaatst met eiwitten
die de groei van zenuwcellen stimuleren. Het resultaat is veelbelovend voor beschadigde zenuwen bij mensen. Die worden
nu nog hersteld met een stukje
zenuw van een minder belangrijke plek.

MURCHISONMETEORIET

Stof ouder dan
ons zonnestelsel
gevonden
De in 1969 in Australië neergekomen Murchisonmeteoriet
bevat sterrenstof dat 5 tot 7 miljard jaar oud is. Daarmee is het
waarschijnlijk het oudste materiaal dat ooit op aarde is gevonden. Het stof is zelfs ouder dan
het zonnestelsel, dat zo’n 4,6
miljard jaar geleden ontstond.
Sterrenstof bevat superkleine
mineralen en lijkt op zand.
Voordat het stof door de meteoriet werd opgenomen, dwarrelde het door het universum,
waar het in contact kwam met
kosmische straling. De onderzoekers konden uit de exacte
samenstelling van het sterrenstof achterhalen hoe lang het
aan die kosmische straling was
blootgesteld.

Colofon
De wetenschapspagina’s worden
mede mogelijk gemaakt door New
Scientist (www.newscientist.nl).
Coördinatie: Jim Jansen. Met
medewerking van Charlotte Dijkgraaf.
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Chesstival Hogeschool organiseert schaakfeest

De magie
van het
koningsspel
Schaken is goed voor het brein en is in staat
groepen mensen te verbinden. Daarom
organiseert de Hogeschool van Amsterdam
het Chesstival. ‘Je hoeft niet altijd te schaken
in een suffe, doodstille omgeving.’
tekst Jim Jansen, foto Daniel Cohen
AMSTERDAM

‘O

f het nu over
psychologie
gaat,
analytisch denken,
je intellectuele
vermogens of
kunstmatige
intelligentie:
bij
schaken
komt alles samen. Het zijn ook precies zaken die
we op de Hogeschool van Amsterdam belangrijk vinden en waar we onze studenten voor opleiden. Daarom hebben we dit Chesstival
bedacht,” zegt Jean Tillie, decaan bij de Hogeschool van Amsterdam en hoogleraar politicologie aan de UvA.
Drijvende kracht achter het Chesstival is Kees
Hoogeveen, ﬁlmer en cultureel ondernemer uit
Amsterdam-Oost. Hoogeveen maakte drie jaar
geleden de documentaire De Droomvermenigvulderaar over Mustapha Eljarmouni die in de
Indische buurt honderden kinderen leerde
schaken. “De impact van wat ik daar zag was
enorm,” zegt hij. “Bij schaken gaat het niet over
afkomst, sociaal-economische status of religie.
Iedereen kent de regels en kan het tegen een ander opnemen. Door het schaken raakten mensen met elkaar aan de praat. Daarnaast is schaken natuurlijk goed voor de cognitie.”

Onbegrensde mogelijkheden
Volgens Tillie is de HvA veel meer dan alleen
een onderwijsinstelling en wil hij dat studenten
opgaan in de buurt en weet hebben van wat er
speelt. Toen de twee elkaar ontmoetten – in café
Mojo op de Ringdijk – ontstond het plan voor
een heus schaakfestival.
Tillie: “Het past echt bij de HvA omdat het
geen standaard schaaktoernooi is dat in stilte
plaatsvindt. Er gebeurt veel meer. Studenten
ontmoeten mensen van andere opleidingen. Er
komen mensen van de nabijgelegen schaakschool en je kunt het opnemen tegen een docent. Maar de basis is het spel met zijn oneindige
aantal mogelijkheden. Persoonlijk zie ik schaken als een soort minioorlog met als doel de andere koning mat te zetten. Ik vind het ook vreselijk om te verliezen omdat ik dan net de
verkeerde keuze voor een zet heb gemaakt.
Maar na aﬂoop geef je elkaar wel een hand, dat is
het mooie aan schaken.”
“De term Chesstival verraadt dat er meer gebeurt dan alleen schaken,” zegt Hoogeveen.
“Een festival vanuit de ﬁlosoﬁe dat schaken niet
altijd in een suﬃge, doodstille omgeving hoeft
plaats te vinden, maar dat er nieuwe impulsen

nodig zijn om juist studenten de magie van dit
spel te leren kennen. Betovering, wetenschap,
verbeelding en creativiteit komen allemaal samen in dit machtige koningsspel. Daarom spelen bandjes van het Conservatorium Amsterdam, kun je er een koud biertje van Brouwerij
het IJ krijgen en wordt er tussen de schaakpartijen door gebokst.”

Brugfunctie
Hoogeveen noemt het Chesstival slechts een
eerste stap. “Het zou geweldig zijn als schaken
een vast onderdeel wordt van het onderwijsprogramma van de HvA en als module wordt opgenomen bij de verschillende lerarenopleidingen
en bij de sociaal agogen. Net als muziek en sport

‘Je kunt een biertje
drinken en tussendoor
wordt gebokst’
‘Betovering, wetenschap,
verbeelding en creativiteit
komen samen in dit spel’

slaat het een brug tussen verschillende werelden, omdat er een universele taal wordt gesproken.”
Zijn beide heren zelf goede schakers? Tillie:
“Lang geleden ben ik lid geweest van een
schaakvereniging, maar daarna is het verwaterd. Door dit festival heb ik het weer opgepakt.
Ik speel nu online, maar merk dat mijn niveau
laag is.”
Hoogeveen: “Het is leuk, maar ik ben geen
grootmeester. Een potje schaken in de kroeg
met een vriend overstijgt echter wel vaak het
slappe geouwehoer aldaar.”
Tijdens het Chesstival wordt simultaan gespeeld
en kunnen mensen meedoen aan een achtkamp.
Liefhebbers (van alle niveaus) kunnen zich gratis
aanmelden op chesstival.nl.

‘Schaken zet veel
Schaken is goed voor het brein, niet
alleen van topschakers, maar ook van
liefhebbers, zegt Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie aan de Vrije
Universiteit Amsterdam.
“Schaken is uitstekend voor je hersenen
omdat je veel neurale netwerken tegelijk
activeert. Dat geldt voor huis-tuin-enkeukenschakers zoals ik, maar vooral
voor topschakers, zoals Hans Böhm,
met wie ik vaak lezingen verzorg. Bij dat
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‘Het zou geweldig zijn als schaken een vast onderdeel
wordt van het onderwijsprogramma’
Kees Hoogeveen, drijvende kracht achter het Chesstival van de Hogeschool van Amsterdam

Klacht Kippenborst

Te snel
groeiend
kraakbeen

De wachtkamer

→ Kees Hoogeveen (l)
en Jean Tillie.
Hoogeveen: ‘Bij
schaken gaat het niet
over afkomst, sociaaleconomische status
of religie.’

D

eze kwaal, de kippenborst, heeft de
nare gewoonte op te spelen in een
levensfase waarop het misschien wel
het meest ongelegen komt: in de
puberteit, tijdens de groeispurt. Het
ribkraakbeen groeit overmatig hard
en duwt het borstbeen in een punt naar voren. Vaak is
de bolling dwars door een T-shirt te zien. Volgens kinderchirurg Sjoerd de Beer van Amsterdam UMC schamen veel patiënten zich ervoor. Vaak geeft het ook
nog kortademigheid bij inspanning en pijnsteken.
Er bestaat ook nog zoiets als een trechterborst,
waarbij het borstbeen juist naar binnen wordt
geduwd. Eén op de vierhonderd mensen heeft een
trechter- dan wel een kippenborst, vooral jongens. Bij
hen komt het vier keer vaker voor dan bij meisjes.
Als iemand is uitgegroeid, stabiliseert de groei van
de kippenborst, maar hij gaat niet vanzelf weg. “Met
een kippenborst kun je in principe 100 jaar oud worden. Dus als je geen klachten hebt, hoef je er niks aan
te doen,” zegt De Beer. Toch kiezen veel patiënten wel
voor een behandeling. Bij tieners tot en met 18 jaar is
de afwijking meestal nog zo flexibel dat het met een
speciale aluminium brace kan worden gecorrigeerd.
De brace om de borstkas wordt dan telkens een beetje
strakker geschroefd – net als een beugel bij de tandarts – tot de borst weer mooi plat is – een proces dat
één tot twee jaar duurt. Als de borstkas (bijna) is uitgegroeid en al stugger is geworden, werkt de brace
nauwelijks.
Een kippenborst kan ook geopereerd worden, maar
dat is vrij ingrijpend. Bij de zogeheten Ravitchoperatie wordt ribkraakbeen weggehaald en soms wordt
het borstbeen ingezaagd. “In de eerste zes weken na
de operatie groeit het kraakbeen weer naar het borstbeen toe.” Resultaat: een platte borstkas, maar de
patiënt houdt er doorgaans wel een behoorlijk litteken aan over.
Bij de andere methode, de Abramsonoperatie,
wordt een gebogen metalen plaat onder de huid en
over de ribben geplaatst. De plaat drukt de borstkas
weer op zijn plek.
De meeste patiënten kiezen voor een brace: die is
minder ingrijpend en heeft minder kans op complicaties. “De keerzijde is dat ze hem wel moeten dragen,
bij voorkeur continu.”
Malika Sevil
Suggesties: wachtkamer@parool.nl

neurale netwerken tegelijk aan het werk’
soort mensen gebeurt nog veel meer in
de hersenen. Topschakers kunnen op
dertig borden tegelijk spelen – blind, dus
zonder de borden te zien – en herkennen
elke situatie op het bord die ze eerder
hebben gezien. Topschakers slaan de
posities op het schaakbord als één geheel op terwijl ik het per schaakstukje
moet doen. In jargon heet dat chunks,
grote brokken informatie die door eerdere ervaring een bepaalde betekenis hebben gekregen en met één code in het ge-

heugen kunnen worden opgeslagen.
Ik noem slechts een paar gebieden die
bij schaken frequent gebruikt worden.
De frontale lob om te plannen, flexibel te
denken, af te stappen van een eerdere
gedachte, leren van je fouten. En de pariëtale lob, die essentieel is voor informatieverwerking. De schaakstukken
hebben een ruimtelijke verhouding met
elkaar. Topschakers zijn ook in staat bepaalde netwerken ‘uit’ te zetten. Door
deze kunst houden ze energie over om

meer te kunnen ‘pieken’.
Bij schaken draait het niet alleen om
intelligentie, inzicht en anticiperen, je
bent ook continu grenzen aan het verleggen. Daarnaast zijn schaakpartijen
nooit hetzelfde.
Schaken is fantastisch voor iedereen en
zeker voor kinderen en jongeren. Door te
schaken bouw je een cognitieve reserve
op die je later kunt aanspreken als je
brein achteruitgaat, om jezelf te beschermen tegen ouderdomsziektes.”
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Kiezersbedrog Politicus moet niet wegkijken van internationale afspraken

Lessen uit de stikstofcrisis
Volgens oud-minister
Jacqueline Cramer had
het huidige kabinet de
stikstofcrisis kunnen zien
aankomen. ‘Er is sprake
van zigzagbeleid.’

D

e stikstofcrisis komt niet uit
de lucht vallen. Het was al lang
bekend dat overschrijding van
de wettelijke normen op het
gebied van stikstof tot sancties
zou leiden. Maar als die sancties pas later in de tijd spelen, lijken kortetermijnbelangen de boventoon te voeren. Er
worden dan politieke besluiten genomen waarvan de gevolgen pas één of twee kabinetten
later tot ellende leiden.
Het is begrijpelijk dat een politicus tegemoet
wil komen aan de wensen van diens electoraat.
Maar als dat gebeurt in de wetenschap dat datzelfde electoraat later de rekening betaalt, is
dat kiezersbedrog. Marchanderen met wetten
en afspraken komt via de rechter als een boemerang terug op het bordje van de politiek. De
stikstofcrisis en ook de uitspraak van de Hoge
Raad in de klimaatzaak van Urgenda zijn hier
voorbeelden van. Welke lessen zou de politiek
hieruit moeten trekken?

Sterker én duurzamer
Ten eerste moeten kabinetten zich houden aan
wettelijke normen en internationale afspraken.
Doen ze dat niet, dan worden volgende kabinetten gedwongen impopulaire maatregelen te
nemen die voorkomen hadden kunnen worden. Onterecht worden individuele bedrijven
en burgers daar de dupe van.
Momenteel speelt dit probleem vooral op
milieugebied. In artikel 21 van de Grondwet
staat dat ons leefmilieu beschermd en verbeterd moet worden. In ons sterk geïndustrialiseerde en dichtbevolkte, kleine land met een
intensieve landbouw wordt naleving van dit
artikel steeds problematischer. Met technische
verbeteringen zijn we een eind gekomen, maar
deze volstaan lang niet altijd meer. In zo’n geval
zijn structurelere veranderingen nodig.
Een tweede les is daarom dat voor grote
milieuvraagstukken, zoals luchtkwaliteit, een

structurele aanpak nodig is die over langere tijd
wordt vastgehouden. Het Deltaprogramma
Water is daar een uitstekend voorbeeld van.
Zo’n aanpak biedt een duidelijk voordeel:
belangengroepen hebben meer zekerheid dan
bij een zigzagbeleid. Als bedrijven weten dat
ze over een aantal jaar aan de gestelde milieunormen moeten voldoen, kunnen ze zich voorbereiden. Niemand is gebaat bij een telkens
wisselend beleid: daarop kun je geen investeringen plannen.
Dit geldt ook voor de landbouw. De omschakeling kan dan op zo’n manier gebeuren dat
de landbouwsector er sterker, maar ook duurzamer uitkomt. Diegenen die niet mee kunnen
komen, hebben het recht op een goede afbouwregeling. Als we dat georganiseerd aanpakken
en stapsgewijs toegroeien naar een duurzaam
niveau, kunnen we zulke veranderingen op een
maatschappelijk geaccepteerde manier realiseren.
Zo’n standvastig beleid is bij de stikstofaanpak niet gevolgd. Het gevaar van de stikstofcrisis is dat er nu hapsnapmaatregelen geno-

Jacqueline Cramer
Oud-minister van Vrom
(2007-2010), hoogleraar
duurzame innovatie aan de
Universiteit Utrecht.

Elke verandering compenseren

Op een telkens wisselend
beleid kun je geen
investeringen plannen

Onderhuur via Airbnb blijft
nog altijd reuze gemakkelijk

A

msterdam kent sinds
2016 strenge regels
voor verhuur van
woningen via
Airbnb. In bijna elk
huurcontract staat
een clausule die Airbnb expliciet verbiedt. Duidelijk doel van het verbod:
het behoud van de sociale huurwoningen op de woningmarkt.
Het onttrekken van sociale huurwoningen aan de woningmarkt voor
eigen ﬁnancieel voordeel komt de
krappe Amsterdamse woningmarkt
niet ten goede. Om die reden is

onderhuur verboden bij wet, heeft de
Raad van State deze week bepaald.
Ook is onderhuur vaak verboden in
een huurovereenkomst.
Toch blijkt dat illegale onderhuur
via Airbnb nog gemakkelijk te doen
is. De reden is dat woningcorporaties
weinig handvatten hebben om illegale onderhuur te constateren.
De oorzaak daarvan ligt bij Airbnb.
Het platform biedt legio mogelijkheden om de identiteit van de verhuurder te verbergen. Zo is het niet
nodig om het exacte adres van de
aangeboden woning op te geven.

men worden die tot hoge kosten leiden en niet
tot structurele aanpassing. En die bovendien
boeren wegsaneren die nu een belangrijke rol
spelen in agrarisch natuurbeheer. Wie gaan
dan de natuurgebieden en landschapselementen in goede staat houden?

De verhuurder kan er zo niet via
Airbnb achter komen op welk adres
de illegale onderhuur plaatsvindt.

Identiteit
Ook is het niet nodig om een duidelijke foto van de illegale verhuurder te
plaatsen. Het achterhalen van de
identiteit van de verhuurder wordt zo
nog meer bemoeilijkt. Daarnaast is
het niet vereist om de toestemming
voor onderhuur van de verhuurder te
bewijzen aan Airbnb.
Airbnb geeft weliswaar aan dat in
veel gevallen toestemming van de

Ten derde moet in de uitvoering van beleid de
te behalen milieunorm voorop staan. De hoge
concentratie stikstof was al een aandachtspunt
voor de eeuwwisseling, maar kwam daarna
prominent op de politieke agenda.
Rond het aantreden van kabinet-Balkenende
IV in 2007 dreigde er – net als nu – een bouwstop als de milieunormen niet gehaald werden.
Er is toen een groot Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit uitgevoerd om zo
snel mogelijk knelpunten aan te pakken. Als
coördinerend minister had ik met collegaministers de taak ervoor te zorgen dat alle
sectoren zich aan die normen gingen houden.
We hebben per sector een uitgebreid pakket
aan maatregelen opgesteld en laten berekend

verhuurder nodig is, maar vraagt niet
om een schriftelijke verklaring. Zo is
het mogelijk om zonder toestemming van de verhuurder de woning
illegaal onder te verhuren.
Doordat het verhuurproces ondoorzichtig is vormgegeven, maakt
Airbnb het mogelijk om zonder consequenties een woning te plaatsen.
Een woningcorporatie heeft slechts
beperkte middelen om illegale
onderhuur te constateren. De gemakkelijkste manier waarop een woningcorporatie illegale onderhuur kan
constateren, is door middel van tips
uit de omgeving. Als er geen sprake is
van overlast kan het lang duren voordat buren doorhebben dat er illegale
onderhuur gaande is. Dat is zeker het
geval bij zelfstandige woningen.
Daarnaast kan een woningcorporatie illegale onderhuur constateren op
basis van de wel beschikbare infor-

matie. Airbnb geeft bijvoorbeeld de
locatie van de woning bij benadering
aan. Ook wordt de voornaam van de
verhuurder weergegeven. Op basis
van een locatie bij benadering en een
voornaam kan een woningcorporatie
mogelijk de identiteit van de verhuurder achterhalen.

Woningcorporaties
kunnen weinig doen
tegen gewiekste huurder
Dan nog is het voor een woningcorporatie een uitdaging om vast te stellen dat daadwerkelijk is verhuurd op
Airbnb. Een advertentie op zichzelf is
namelijk geen overtreding: er moet
daadwerkelijk verhuurd zijn. De enige manier waarop een woningcorporatie kan vaststellen dat er daadwer-
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Bijdragen kunt u sturen aan hethoogstewoord@parool.nl of Postbus 433,
1000 AK Amsterdam. Bijdragen zijn maximaal zeshonderd woorden
en kunnen ook worden geplaatst op www.parool.nl.
De redactie behoudt zich het recht voor stukken in te korten.

hoeveel elke maatregel zou opleveren. Omdat
de dreigende bouwstop en mogelijke boetes
ons boven het hoofd hingen, besefte iedereen
de noodzaak de milieunormen te halen.
Gemeenten hebben met behulp van een ICTrekeninstrument plannen uitgevoerd om de
uitstoot van verkeer in steden terug te dringen;
ditzelfde gebeurde voor de rijks- en provinciale
wegen. De industrie moest maatregelen nemen
en ten slotte ook de agrarische sector.
Een pakket van maatregelen was alleen
acceptabel wanneer dit aantoonbaar leidde tot
voldoende stikstof- en fijnstofreductie. In 2009
hadden we alles op orde. Daarom kregen we
juridisch tot 2015 de tijd om de stikstofnormen
te halen en tot 2011 voor de fijnstofnormen.
Het uitgangspunt was: de milieunormen zijn
leidend. Alles wat er in het maatregelenpakket
verandert, moet door een andere maatregel
worden gecompenseerd. Dit principe is losgelaten in het volgende kabinet. Voor de verhoging
van de maximumsnelheid naar 130 kilometer
per uur en het terzijde schuiven van rekeningrijden kwamen geen compenserende maatregelen in de plaats.
Hetzelfde gold voor de agrarische sector. Er
werden toezeggingen gedaan aan boeren over
ontwikkelingsmogelijkheden, die onvoldoende
gekoppeld waren aan te behalen milieunormen. De gemeenten hadden nog wat resterende knelpunten over, maar daar bleef men hard
aan werken. Dit gold ook voor de industrie.
Dat dan twee kabinetten later juist in het
nationale verkeer en vervoer en in de landbouw
de alarmbellen gingen rinkelen, is dus niet zo
verbazingwekkend. Was dit dan niet bekend
binnen de betreffende ministeries?

Opeenvolgende kabinetten

→ Het gevaar van de
stikstofcrisis is dat er nu
hapsnapmaatregelen
worden genomen,
bijvoorbeeld in de
agrarische sector.
FOTO ROB VOSS/HH

De laatste les die we uit het stikstofprobleem
kunnen trekken, is dat de kennis en kunde
binnen de ministeries beter moeten worden
geborgd. In 2009 was de stikstofaanpak juridisch goedgekeurd, maar toen in 2010 een volgend kabinet van start ging, was het geen
beleidsprioriteit meer. De ambtenaren die er
hard aan hadden gewerkt, gingen andere
onderwerpen oppakken of vertrokken in verband met de bezuinigingen op personeel. In het
kader van de roulatie van ambtenaren in hogere functies kwamen er nieuwe directeuren, die
vaak niet bekend waren met eerder gemaakt
beleid. Met als gevaar dat het collectieve geheugen van het ambtelijk apparaat verdwijnt.
Als er dan om politiek opportunistische redenen ook nog eens maatregelen genomen worden die op langere termijn het behalen van de
milieunormen in gevaar brengen, wordt het
een onwenselijke cocktail. Dit kan alleen worden voorkomen als beleidsonderwerpen die
een lange termijn standvastig beleid vereisen,
over kabinetsperiodes heen bewaakt worden.
Dit lijkt tegenstrijdig met het democratische
principe waarin een nieuw kabinet andere
beleidsprioriteiten moet kunnen stellen. Maar
uitgangspunten die vastliggen in de Grondwet,
regelgeving, internationale verdragen en harde
toezeggingen in EU-kader, overstijgen dit
principe. We leven in een rechtstaat die onze
democratie bewaakt. Die les hebben we nu wel
geleerd uit de stikstofcrisis en de Urgendazaak.

kelijk is verhuurd, is via recensies.
In dat geval kan een woningcorporatie ervan uitgaan dat elke recensie
ten minste één overnachting representeert. Zijn er geen recensies? Dan
staat de woningcorporatie niet sterk.

Gemakkelijk
Een voordeel voor woningcorporaties is dat recensies niet kunnen worden verwijderd op Airbnb. Veel gasten laten een recensie achter en dan
kan een huurder niet volhouden dat
de woning weliswaar op de site staat,
maar niet wordt verhuurd.
Ondanks deze mogelijkheden blijft
het voor huurders gemakkelijk om
een woning door te verhuren via
Airbnb. Als de huurder rekening
houdt met de beperkte mogelijkheden om zijn identiteit te achterhalen, wordt het de woningcorporatie erg moeilijk gemaakt.

De huurder kan een valse naam aannemen, een onjuist adres invullen,
een niet-representatieve foto plaatsen en overlast beperken.
Wat kan Airbnb doen? Voor Airbnb
betekent elke verhuurde woning
inkomsten. Airbnb werkt daarom
niet graag mee aan het beperken van
illegale onderhuur.
Idealiter stelt Airbnb het toezenden
van een huurcontract verplicht. Dan
is het duidelijk op welk adres de
onderhuur plaatsvindt, en kan
Airbnb bovendien vaststellen of de
onderhuur is toegestaan. Zolang een
dergelijke maatregel niet is genomen, zal illegale onderhuur een aantrekkelijke inkomstenbron blijven.
Mits de juiste voorzorgsmaatregelen
worden getroffen.
Pepijn Meurs, student rechten en
masterstudent psychologie,
Universiteit van Amsterdam

Marcel Levi

Genderneutraal,
tot de cijfers spreken

O

nlangs maakte
Tony Hall zijn
vertrek als
BBC-directeur
bekend. Eén
van de redenen
is de blijvende kritiek op het feit
dat de BBC mannelijke presentatoren meer betaalt dan vrouwen die hetzelfde werk doen.
Hoewel we (bijna) allemaal
vinden dat mannen en vrouwen
gelijke kansen moeten hebben
in werk en carrière, worden we
er herhaaldelijk en tamelijk pijnlijk op gewezen dat de realiteit
voor vrouwen nog steeds anders
is dan voor mannen.
Zelfs in de gezondheidszorg,
met een meerderheid aan vrouwelijke professionals en binnenkort meer vrouwelijke dan mannelijke artsen, blijven die
verschillen bestaan. Loopbaanwensen van mannen en vrouwen lopen soms uiteen, waarbij
vrouwen vaker behoefte hebben
aan een kloppende werk-privébalans en mannen meer hechten aan carrièreprogressie en
salaris. Maar dat is zeker niet
altijd zo en dus onvoldoende
verklaring waarom het aantal
vrouwen in topposities zo tergend langzaam toeneemt.
Nog moeilijker te begrijpen is

waarom mannen en vrouwen
voor identiek werk een verschillend salaris verdienen. Onderzoek bij meer dan 400 chirurgen
in opleiding in de VS toonde dat
bij gelijke loopbaanwensen en
ambities, mannen ruim 20.000
dollar meer dachten te gaan verdienen dan vrouwen na voltooiing van de specialisatie.
Die verwachting werd ook vaak
gerealiseerd. Vrouwelijke chirurgen gingen er vaker vanuit
dat er weinig te onderhandelen
zou zijn, vonden het dikwijls
ongepast om over het salaris te
spreken en waren minder vaak
geneigd tegelijkertijd te solliciteren op meer functies om zo
hun onderhandelingspositie te
verbeteren.
Hoewel ik ervan overtuigd was
dat wij in onze ziekenhuizen in
Londen een volstrekt genderneutraal salarisbeleid hadden,
zag ik tot mijn verbijstering dat
er toch een significant verschil
was, in het voordeel van mannelijke artsen en verpleegkundigen. Dit bleek vooral veroorzaakt door de toelages die
mensen konden verdienen voor
extra werk of resultaten.
Bij het aanvragen van die toelages blijken vrouwen een stuk
bescheidener te zijn. Zij bena-

drukken teamwerk en gezamenlijk behaalde resultaten, terwijl
mannen het geen probleem vinden alle successen in de ik-vorm
te presenteren en lichtelijk
(soms zelfs schromelijk) te overdrijven wat er is bereikt.
Terwijl het beoordelingspanel
voor de toelages uit 50 procent
mannen en 50 procent vrouwen
bestaat, is verder een verbluffende constatering dat vrouwelijke aanvragers vooral door
vrouwelijke panelleden veel
strenger worden beoordeeld.
In Nederland worden volgens
het CBS de salarisverschillen
tussen mannen en vrouwen snel
kleiner. Ik betwijfel echter of dat
in de medische en universitaire
wereld ook al het geval is. Ik
denk dat we daar nog wel een
route af te leggen hebben om te
komen tot een volstrekt gelijke
beloning. Maar voordat we deze
oneerlijkheid totaal kunnen elimineren, moeten we eerst volledig begrijpen wat dit beloningsverschil veroorzaakt.
m.levi@parool.nl

Hein de Kort

Buitenspeelapp enorm succes
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Nieuw Vredelust Tuinpark moet wijken voor woningen, kantoren en voetbalvelden

Het groen legt het af tegen
Deze week werd bekend dat twee derde
van de volkstuinders in Duivendrecht mag
blijven. Tuinpark Nieuw Vredelust, waar
Marjolijn de Cocq een volkstuin heeft,
moet wel wijken.

A

ls binnenstadbewoner vlakbij
een van de smerigste verkeersaders van Amsterdam, waar
‘CityTrees’ de beoogde oplossing waren om fijnstof en stikstofdioxide uit de lucht te
halen, ben ik gezegend met mijn echte bomen.
Die rare mospanelen bleken een totale mislukking en leverden, langs de gevels van de Valkenburgerstraat, niet minder maar méér stikstofdioxide af. Het groene mos verpieterde.
Maar ik, ik heb een huisje op tuinpark Nieuw
Vredelust. Omringd door berken, wilgen, een
verdwaalde eik, met hoge vlinderstruiken en
nog het een en ander wat ik niet kan benoemen,
maar wel koester. Mijn oase, in een onherbergzaam deel van de stad. Vlakbij de Johan Cruijff
Arena en de A2, waar vier tuinparken, onder de
aanvliegroute van Schiphol, jarenlang een
groene long hebben gevormd. Op Amsterdamse bodem, maar onder de vlag van gemeente
Ouder-Amstel. Het passeren van het blauwe
bordje ‘Duivendrecht’ betekent dat ik jaarlijks,
bovenop mijn huur (588,11 euro), 65,32 euro
forensenbelasting moet afdragen.

Zwaard van Damocles
Helemaal rijk heb ik me nooit durven rekenen.
Bij de aankoop, ruim vier jaar geleden, hing het
zwaard van Damocles al boven Nieuw Vredelust en de drie belendende tuinparken: Ons
Lustoord, Dijkzicht en De Federatie. Woningen
moesten er komen op deze plek, dat was de
overduidelijke ambitie van Ouder-Amstel;
maar door gesteggel tussen de voornaamste
grondeigenaar Amsterdam en Ouder-Amstel,
en de onduidelijkheid over de mogelijkheid en

Op de plek van mijn tuin
komt, als ik het goed zie,
een voetbalveld

wenselijkheid van woningbouw onder de aanvliegroute van Schiphol, leek de eerste steen
voor een nieuwe wijk lang ver weg.
Afgelopen woensdag in deze krant dan toch
het bericht: ‘Volkstuin weg voor woning.’ Tuinpark Nieuw Vredelust moet wijken voor de
bouw van 4500 woningen bij Duivendrecht.
De uitkomst van de structuurvisie van OuderAmstel over wat, na Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel, de derde woonkern in de
gemeente moet worden onder de naam De
Nieuwe Kern.
Het had slechter kunnen uitpakken voor het
totaal van de vier tuinparken, die al die tijd
samen optrokken in hun strijd om voortbestaan. Twee derde van de tuinders kan blijven,
en dat voor de lange termijn. ‘Alleen’ Nieuw
Vredelust en een strook van Ons Lustoord gaan
eraan. Verdreven tuinders kunnen een nieuwe
plek krijgen in het gebied, al wordt dat een kleinere. De toon is welwillender dan een paar jaar
geleden. Er is kennelijk toch een beetje geluisterd naar de argumenten die de tuinparken als
insprekers bij talloze commissievergaderingen
hadden aangedragen, voor het behoud van
bestaand groen als onderdeel van de nieuwe
woonwijk.

Drie seizoenen
Mooi ook dat de komende drie maanden ‘alle
betrokkenen’ nog hun mening mogen geven
voor de plannen definitief worden. En hé, tuinders van Nieuw Vredelust, was er niet ooit die
brief waarin ons werd gesommeerd per december 2019 te ontruimen? Nu hebben we tenminste nog drie seizoenen te gaan, met een huurcontract dat eindigt in oktober 2022! Misschien
zelfs wel langer, want het laatste woord over
Schiphol is natuurlijk ook nog niet gezegd.
Maar hoe snel het kan gaan als de besluiten
eenmaal zijn genomen en de grond bouwrijp is
gemaakt, zie ik dagelijks bij mijn gang naar de
Paroolredactie op de Oostelijke Eilanden, waar
om de krant heen de wijk Oostenburg uit de
grond schiet. En het komt toch hard aan, als je
leest dat de eerste woningen al in 2024 gereed
moeten zijn. Onze inzet om ál het groen in dit
stukje Duivendrecht maatgevend te laten zijn
voor de plannen voor een nieuwe woonwijk, in
plaats van een bijgedachte, is mislukt. Het is de
ambitie van Ouder-Amstel die wint.
Want het gaat echt niet alleen om die wonin-
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Schoffelen
Het is een fenomeen op zich, zo’n tuinpark. Een
vereniging met een eigen politieke en sociale
dynamiek, die voor de Haagse kaasstolp
niet onderdoet. Met verplichte werkbeurten
in het algemeen groen en een oude garde en

nieuwe aanwas die zich tot elkaar moeten
verhouden.
In de strijd om het behoud van Nieuw Vredelust hebben we op het park publieksactiviteiten
georganiseerd; lezingen, cursussen en workshops, plantjesmarkten en open tuindagen. We
werpen ons op voor het keurmerk Biologisch
Tuinieren – alles om het beeld te kantelen van
die rosé slurpende bezetter van dure grond, die
zich niks gelegen laat liggen aan de noden van
anderen.
Toegegeven, toen ik mijn huisje kocht, was
mijn eerste voornemen een diep gat in de grond
te graven om daarin mijn wijn te koelen. Dat gat
is er nooit gekomen – al was het maar omdat de
boomwortels het niet toelieten. In plaats daar-
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gen, waarvan we het er allemaal over eens kunnen zijn dat die hoognodig zijn. Het gaat ook
om hotels (binnen de Ring, en buiten de
Amsterdamse hotelstop), kantoren en bedrijven rondom station Duivendrecht. Trainingscomplex De Toekomst van Ajax moet een stuk
van het huidige terrein prijsgeven, maar kan
daarna uitbreiden. Op de plek van mijn tuin
komt, als ik het goed zie, een voetbalveld.
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Aanmelden via spui25.nl – academisch -cultureel podium

Grote tv-schermen
anuit het keukenraam zie ik dat
het Journaal al is begonnen is.
Een verbod in de stad op bewegende
reclame om het straatbeeld rustiger
te maken kan rekenen op veel begrip.
Maar waar minder aandacht voor is,
is een soortgelijke ontwikkeling met
de altijd maar groter wordende tvschermen in onze huiskamers. Tv’s
die met hun schermen soms gekeerd
staan naar de straatkant en dus naar
de overburen of naar de buren aan de
achterzijde.
Zo heb ik achterburen die hun
mega-tv nagenoeg de hele dag aan
hebben staan, waardoor ik precies
weet dat zij vooral van sport houden,
en met name van snooker.
Kijk ik uit mijn huiskamerraam de

V

achtertuin in en zoek het schaarse
groen of de wolkenluchten, dan
gebeurt mij hetzelfde als bij bewegende straatreclame. Mijn ogen worden meteen ongewild naar het bewegende licht getrokken.
Dat brengt mij een soortgelijke
onrust als die van straatreclame en
het verstoort mijn uitzicht. Dus
breng ik deze vorm van lichtvervuiling graag onder de aandacht. Voor
een beter besef van ‘waar zet ik mijn
tv en wat doet mijn scherm in de buitenwereld?’.
Marcel Gerritsen, Amsterdam

Verbinding IJ-oevers
n de plannen voor een vaste verbinding over het IJ is het misschien een
idee om eens naar de steden om ons

I
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de ambitie

Republiek Amsterdam

Aast Asscher al op de
ketting van Halsema?

L

ang geleden, voor
een andere krant,
had ik eens een
interview met
toenmalig D66lijsttrekker Jan
Paternotte. Hij stond op het
punt de raadsverkiezingen te
winnen en zat op de praatstoel.
Na een lang en persoonlijk
gesprek vroeg ik hem naar zijn
ambities: wat zou nu zijn ultieme droombaan zijn? “Burgemeester van Amsterdam,” klonk
er beslist, “de allermooiste baan
die er is.”
Kort daarna, nog voordat ik
begonnen was met de uitwerking van het interview, kreeg
ik een belletje van Paternotte. Of
hij die opmerking over het
burgemeesterschap kon terugnemen? Eberhard van der Laan
was immers de burgemeester en
die deed het uitstekend. Hoewel
de twee een moeilijke verhouding hadden en elkaar in debatten het licht in de ogen niet
gunden, vond Paternotte zijn
opmerking met terugwerkende
kracht ongepast en niet chic.
Bovendien zou hij later als
raadslid moeten oordelen over
de herbenoeming van de zittende burgemeester. Over sommige
dingen moet je gewoon geen
ruis willen creëren, vond hij.
Eind vorig jaar vond het tegenovergestelde plaats. In de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf zei PvdA-leider Lodewijk
Asscher desgevraagd dat hij
graag nog eens burgemeester
van Amsterdam zou willen worden. “Prachtig, als ik later groot
van hoorde ik me mezelf bij de Algemene
Ledenvergadering laatst aanmelden als coördinator van de schoffelploeg. Dat is dus wat me
nog drie seizoenen te doen staat: op zaterdagochtend alle dwaalgrasjes en -groeisels van en
langs de paden wegschoffelen.
Dat kunnen die bulldozers straks een stuk
sneller hun werk doen.

→ Tuinpark Nieuw
Vredelust in Duivendrecht.
JAKOB VAN VLIET

Marjolijn de Cocq
Coördinator boeken bij
Het Parool en bezitter van
een volkstuin op Nieuw
Vredelust.

heen te kijken. In Antwerpen ga je
naar de andere oever van de Schelde
via een roltrap, die uitkomt in een
tunnel.
In Hamburg ga je naar de andere
kant van de haven via een heel grote
lift, die uitkomt bij een tunnel. Beide
tunnels liggen daar al heel lang en
voldoen prima.
Met goede verlichting en eventueel
cameratoezicht moet de oplossing
voor de vaste verbinding tussen onze
IJ-oevers toch voor de hand liggen,
zou je denken.
Marcel de Rijk, Amsterdam

Leve de Communicator
fgelopen zaterdag een goed stuk
over de smartphone van Herman
Stil. Op 9 januari 2007 werd het won-

A

der gepresenteerd door Steve Jobs
voor Apple en de wereld stond verbaasd te kijken, aldus Herman Stil.
Dat zal best, maar ik niet: ik had
toen al een Nokia Communicator.
Een niet al te kleine telefoon die vrijwel alles kon wat de smartphone nu
doet en in sommige opzichten beter
en eenvoudiger werkte dan de apparaten van Apple nu.
Als ik ergens binnenkwam met m’n
wat grote Communicator begon men
te lachen en klonk het smalend of ik
geen geld had om de toen superkleine telefoons te kopen. Als ze uitgelachen waren, liet ik zien wat die Communicator allemaal kon en dropen de
lachers af. Ik heb m’n Nokia Communicator nog steeds en bepaalde handelingen doen het zelfs nu nog.
Hans Dulfer, Grootschermer

ben lijkt mij dat leuk.” Het zorgde voor nogal wat opgetrokken
wenkbrauwen in de Stopera.
“Ze winnen één verkiezing en
denken meteen weer dat ze de
lakens kunnen uitdelen,” werd
er gefoeterd bij de andere progressieve partijen. Was het een
onschuldige opmerking, of een
openingszet?
Op zich is het te prijzen dat
Asscher transparant is over zijn
ambities, en spreekt zonder
meel in de mond. Maar het
ongemakkelijke is natuurlijk dat
Asscher op papier een heel
geschikte kandidaat voor het
ambt is. Juist in zijn geval is het
geen hypothetisch antwoord, zo
van: “Ja, natuurlijk zou ik volgend seizoen graag de opvolger
van Hakim Ziyech bij Ajax worden.” Als de profielschets een
beetje lijkt op die van de afgelopen keren, zou Asscher geknipt
zijn voor de post.
Het probleem is alleen: er zit
net iemand anders, Femke Halsema. Had hij zich dat moeten
realiseren?
De vraag die door de opmerking van Asscher boven de
markt hangt, is nu: wat gaat hij
doen in 2024, als de eerste termijn van Halsema afloopt? Ruis
waar de zittende burgemeester
natuurlijk niet blij mee is.
Het werd nog erger toen PvdAfractievoorzitter in Amsterdam
Sofyan Mbarki begin dit jaar,
opnieuw in De Telegraaf, nog
eens verder filosofeerde over de
kwestie. “Dat zou zomaar kunnen,” zei hij als antwoord op de
vraag of de volgende burge-

meester weer een PvdA-burgemeester wordt.
Ook Mbarki bedoelde het vast
niet verkeerd. Maar dat Halsema, als door een wesp gestoken,
vervolgens een boos berichtje
stuurde naar Mbarki vanwege
het interview, geeft wel aan hoe
gevoelig het allemaal ligt.
Halsema ligt toch al onder
een vergrootglas. Van Jack van
Gelder tot Gerard Joling – de
kletsende klasse, zoals politicoloog André Krouwel het noemt –
iedereen is zich een mening aan
het vormen over haar functioneren. Halsema weet als geen
ander dat niet alleen haar
daden, maar ook het beeld dat
over haar bestaat doorslaggevend wordt voor het succes van
haar burgemeesterschap. Met
haar politieke profiel uit het verleden en het feit dat ze de eerste
vrouw is op de post, heeft ze het
al zwaar genoeg met de beelden
die over haar bestaan.
Als de PvdA alternatieven aandraagt, wordt het alleen maar
moeilijker.
Ruben Koops
r.koops@parool.nl
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Hilversum

ZACHT WEEKEND
Een gebied met regen trekt vanochtend vooral over de zuidoostelijke helft van het land. In de middag maakt de regen
vanuit het westen plaats voor enkele buien en slechts lokaal breekt af en toe de zon door. Er waait een matige tot krachtige
zuidwestenwind en het kwik loopt op naar 10 of 11 graden. Morgen en maandag verandert er weinig aan het weer. Het is
bewolkt en er zijn langere perioden met regen. De wind blijft flink doorwaaien en met maxima rond 10 graden blijft het zeer
zacht. Vanaf dinsdag krijgt een hogedrukgebied wat meer grip op ons weer. Het wordt minder nat met meer ruimte voor de
zon. Zowel overdag als 's nachts gaat de temperatuur een stuk naar beneden.

DE KRANT VAN AMSTERDAM

Via www.parool.nl/abonneren kunt u direct
gebruik maken van een van onze aanbiedingen. Of neem telefonisch contact op met
onze Klantenservice voor een passend
aanbod.

Opgericht in het oorlogsjaar 1940
door Pieter ’t Hoen

KLANTENSERVICE

HOOFDREDACTIE

Wilt u een nieuw abonnement, een
vakantie/verhuizing doorgeven, uw
abonnement beëindigen of heeft u een
andere vraag? Neem dan telefonisch contact op met onze Klantenservice via 0880561 533, open van maandag t/m vrijdag
van 9.00 – 17.00 uur. Of geef uw wijzigingen
online door via www.parool.nl/service.

Ronald Ockhuysen
Kamilla Leupen (adjunct)

De krant wordt maandag t/m vrijdag uiterlijk
voor 18.00 uur bezorgd. Op zaterdag wordt
de krant in de regio Amsterdam uiterlijk voor
11.00 uur en in de rest van Nederland voor
13.00 uur bezorgd.
Heeft u een melding over de bezorging? U
heeft de mogelijkheid om 24 uur online uw
melding over de bezorging door te geven via
parool.nl/bezorging of telefonisch via 0880561 545. De Bezorgservice is open van
maandag t/m vrijdag tussen 08.00-19.00
uur en zaterdag van 08.00-13.00 uur.

ABONNEMENTSVOORWAARDEN
Op alle abonnementen zijn de Abonnementsvoorwaarden van toepassing. Deze
kunt u nalezen via www.parool.nl/abonnementsvoorwaarden of telefonisch opvragen
via 088-0561 533.

ADVERTENTIES
Wilt u in Het Parool adverteren, neem dan
telefonisch contact op via 020-5623301 of
ga naar www.dpgmedia.nl.
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PUBLEAKS
Het Parool is aangesloten bij Publeaks, een
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een digitaal doorgeefluik anoniem informatie naar Het Parool verzenden.
www.publeaks.nl

-10

NABESTELLEN

-15

Artikelen in Het Parool kunt u vinden in het
krantenarchief online op
www.parool.nl/archief of bestellen via
www.parool.nl/documentatie

Algiers

vandaag

ADRES

Dagelijks verschijnt Het Parool voor mensen
met een leeshandicap in digitale vorm op
www.anderslezen.nl

Mallorca
Tunis

Erik Roddenhof

-5

Instanboel

Madrid

Alle auteursrechten en databankrechten
ten aanzien van de inhoud van deze uitgave
worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze
rechten berusten bij Het Parool, c.q. de desbetreffende makers.

UITGEVER/DIRECTEUR

LEESHANDICAP

lagedruk
102

H

0

Boekarest

Bordeaux

temperatuur
windrichting

L

10

Kiev

koufront

AUTEURSRECHTEN

NW 4

INGEZONDEN BRIEVEN

Moskou

Kopenhagen
985
990

0
100

buien met
opklaringen

20% | 0 mm

ABONNEREN

BEZORGSERVICE

Weesp

Bussum
Nieuw-Vennep

70% | 3 mm

vandaag

morgen

min. max. min. max.
24
34
27
35
18
35
21
39
13
20
13
23
25
29
25
29
16
30
14
30
17
25
10
19
16
26
15
22
11
19
11
20
17
19
16
24
8
15
7
18
3
6
2
6
-1
3
-2
5
1
6
0
4
26
31
26
31
23
40
23
42
11
16
11
17
6
11
6
10
-4
1
-1
3
12
18
12
19
2
7
0
5

TWITTER: @WEERPLAZA

Echt klimaatefficiënt!
Stop opwarmen
buitenmuren onzichtbaar
met TONZON
HR-Radiatorfolie

2020

tonzon.nl/radiatorfolie
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hagel...
-kracht

Vul de woorden in volgens de opgaven. Benoem de afbeeldingen en vul de woorden aan.
In de grijze balk leest u dan de oplossing.
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HORIZONT
TA
AAL: 4 Biotex, Dove, Sunlight. (9) 7 Ank
Bijleveld zorgt voor de koffie. (12) 9 Programma vanuit
de missie. (5-10) 10 Ze alle vijf op een rijtje houden. (15)
12 Pand waaraan verdiend wordt. (14) 14 Slagveld. (10)
15 Die is het niet! (4) 16 Europese richtlijn. (5) 17 Zo
zijn de vogels onze vrienden. (8) 20 Een kist voor
studiedoeleinden. (12).
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VERTICAAL: 1 Nota's die niet blijven liggen. (7,10)
2 Overmoedig trio heiligen. (6) 3 Het verstand van een
jurist? (12) 5 Recente opname. (7) 6 Aanvoeder die er
een zootje van maakt. (10) 7 Dat insect is snel terug. (3)
8 Geeft hij de benedenrichting aan? (10) 10 Hamer om
te ballen. (5) 11 Eergevoel. (9) 13 Dameskleding waar
muziek in zit. (8) 18 De E van eensgezindheid is dan ver
te zoeken. (4) 19 Hier wordt op- en uitgezogen. (4).
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NPO 1

NPO 2

NPO 3

12.20 Sterren NL Top 25
13.00 NOS Journaal
13.10 De laatste 24 uur
14.00 Wie denk je wel dat je bent
14.45 NOS Sport: WK Veldrijden
16.35 Sterren NL extra:
Muziekfeest van het jaar
17.00 Spoorloos
17.49 Socutera
18.00 NOS Journaal
18.20 EenVandaag Actualiteitenmagazine met het laatste
nieuws en achtergronden uit
binnen- en buitenland.
18.50 NOS Sportjournaal Magazine met het belangrijkste
sportnieuws van de dag.
19.05 Kassa Consumentenmagazine met relevante, actuele
en creatieve reportages,
spannende confrontaties en
handige tests.
20.00NOS Journaal
20.30Wie is de Mol? Avontuurlijk
spel. Misleid. Tien kandidaten moeten, tegen het decor
van het indrukwekkende
Henan (China), intrigerende,
spectaculaire en soms
angstaanjagende opdrachten vervullen om geld te
verdienen voor de pot.
21.40 Hoogvliegers Nederlandse
dramaserie. The Legend of
Jeremiah Weed. In de
woestijn van Arizona starten
Rutger, Guus en Leyla de
onmogelijke zoektocht naar
Dennis. Ze ontdekken een
gigantisch kerkhof van
afgedankte vliegtuigen.
22.30 NOS Studio Sport Eredivisie
23.25 NOS Studio Sport
23.55 NOS Journaal

12.10 De Nieuwe Maan
12.50 Politieke Partijen: 50PLUS
13.00 NOS Journaal
13.10 Toms Ierland
13.50 Op weg: Hunebed Highway
14.25 Podium Witteman
15.30 Fryslân DOK
16.05 In Europa - de geschiedenis
op heterdaad betrapt
17.00 NOS Journaal
17.10 EO Metterdaad
17.45 Jacobine
18.15 Nederland Zingt
18.50 BinnensteBuiten
19.20 De Verandering
Documentairereeks over
mensen die een heel bijzondere verandering hebben
meegemaakt, waarin het
geloof een heel belangrijke
rol speelt. Luut Schraal.
19.55 Blauw Bloed Royaltymagazine waarin koning
Willem-Alexander, koningin
Máxima, prinses Beatrix en
de andere leden van het
koninklijk huis van dichtbij
gevolgd worden, gepresenteerd door Jeroen Snel.
20.40Langs de Rijn
Reportagereeks waarin
Martin Hendriksma en Huub
Stapel een tocht maken
langs de levensader van
Europa, de rivier de Rijn.
21.30 Nieuwsuur
Actualiteitenmagazine.
22.10 Mondo Cultuurmagazine,
gepresenteerd door Nadia
Moussaid.
23.05 Het Uur van de Wolf: Artemis - Het oneindige kwartet
Documentaire over Artemis
Quartett. Zie tips

12.40 Puppy Patrol 2 (6 afl.)
15.10 ZappDoc: Mensjesrechten
15.30 FILM Z@PPBIOS:
VLEUGELBROERTJES
17.05 Klaas Kan Alles Kort
17.15 Snuf, de hond
17.40 Checkpoint
18.05 Betreden Op Eigen Risico
18.35 Britt’s beestenbende
19.00 NOS Jeugdjournaal
19.25 De Smerige Quiz Zie tips
20.00Vampieren in de nacht
Nederlands-Duits-Noorse
fantasyserie. Ongenode
gast. Alisa heeft het moeilijk
op school. Hindrik spoort
haar aan om zich aan te
passen en de Spark geheim
te houden. Een vreemd
meisje en een wolf sluipen
het schip op.
20.35 Cheat Britse thrillerserie.
Leah en Rose worden
ondervraagd door de
politiemensen die het onderzoek voeren. Leah beseft dat
ze met haar studente moet
praten vooraleer het te laat
is.
21.30 MolTalk Talkshow waarin
(oud)-kandidaten en andere
gasten de afleveringen van
‘Wie is de Mol?’ bespreken.
22.05 Vier Handen Op Eén Buik
Realityreeks waarin bekende
moeders zich ontfermen
over aanstaande tienermoeders. Gigi en Bobbi Eden.
23.00FILM MILLENNIUM: DE
VROUW DIE MET VUUR
SPEELDE Zweeds-DeensDuitse misdaadthriller van
Daniel Alfredson uit 2010.
Zie tips

RTL 4

VRT

BBC 1

18.35 RTL Boulevard
19.30 RTL Nieuws
20.00All Together Now
Muzikale hitshow.
21.30 Wie Ben Ik? Spelshow. Team
Ruben: Marly van der Velden
en Rob Kemps. Team Tijl:
Leco van Zadelhoff en
Estelle Cruijff.
22.30 De Bauers In Argentinië
Realityreeks. De Bauers zijn
in de noordwestelijke
provincie Jujuy. Ze zijn hier
tijdens ‘Dia de los Difuntos’,
de dag van de overledenen.
Frans en Mariska worden uitgenodigd om deel te nemen
aan een ceremonie.
23.30 RTL Nieuws
23.50 RTL Boulevard

19.00 Het journaal
19.35 Iedereen beroemd
20.05Joker+ en Lotto
20.15 F.C. De Kampioenen
Belgische komische serie.
Interim-sponsor. De Kampioenen weigeren in te gaan
op de vraag van Boma om
een wedstrijd opzettelijk te
verliezen.
20.501 jaar gratis Quiz waarbij de
winnaar het nettojaarloon
van de meest verdienende
deelnemer krijgt.
21.45 Dertigers (compilatie)
Weekoverzicht van de dramaserie over het leven van
zes vrienden in Antwerpen.
23.15 Het journaal
23.40 Profilage Franse politieserie.

18.25 Nieuws
18.45 The Hit List
19.30 The Greatest Dancer
Danswedstrijd. Na vier
zware auditieweken ligt de
druk nu bij Dance Captains
Todrick Hall, Cheryl, Matthew Morrison en Oti Mabuse. Zij moeten elk hun drie
gekozen acts klaarstomen
voor de Challenge Shows.
21.30 First & Last Spel waarbij de
kandidaten ervoor moeten
zorgen dat ze niet als eerste
of als laatste aan de beurt
komen.
22.15 Casualty Britse ziekenhuisserie.
23.05 Nieuws
23.25 Match of the Day

SBS 6

CANVAS

BBC 2

18.30 Lachen om Home Video’s
20.00Deze Quiz is voor Jou
Spelshow.
21.35 De Alleskunner Show
waarin men 100 kandidaten
verrassende opdrachten
uitvoeren om zich te kronen
tot de beste allrounder. In de
eerste aflevering vliegen er
99 stuiterballen door de
lucht. Degene die geen bal
weet te bemachtigen vliegt
na een paar minuten al uit
het programma.
22.35 Hart van Nederland - Late
editie Nieuwsprogramma.
23.00Shownieuws - Late editie
Showbizzmagazine.
23.30 Vrienden van Amstel LIVE
(2020) Concert.

19.15 Procureurs
20.00Het journaal update
20.10 Vranckx Reportagemagazine. Carnival Wars.
20.35 Below the Surface Deense
thrillerserie. (2 afl.)
De mislukte aanval van het
antiterreurteam heeft geleid
tot slachtoffers en dat zorgt
voor frustratie aan land.
Het filmpje waarop de
brutale executie van June en
Philip te zien is, circuleert op
het internet.
22.10 Nachtwacht Debatprogramma. We gaan verkeerd om met de Holocaust.
22.55 FILM IDA Pools drama van
Pawel Pawlikowski uit 2013.
Zie tips

18.00 Pipers of the Trenches
Zie tips
19.00 FILM WHISKY GALORE!
Britse romantische komedie
van Gillies MacKinnon uit
2016.
20.30Dad’s Army Britse komische
serie. The Royal Train. Kapitein Mainwaring en zijn manschappen worden gevraagd
een erewacht te houden
voor de koninklijke trein die
in Walmington passeert.
21.00 Great American Railroad
Journeys Reisreportagereeks. Talkeetna to Juneau.
22.00Qi XL Komische quiz. Quiet.
22.45 Live at the Apollo Show met
stand-upcomedy.
23.30 Snowfall

TIPS
DRAMA
Ida

Pawel Pawlikowski, Pol/GB/Fr/Den 2013
Ingetogen en aangrijpend drama, gesitueerd in het Polen van 1962. De
achttienjarige Anna (Agata Trzebuchowska) staat op het punt om haar
geloften af te leggen op de kloosterschool waar ze werd opgenomen
als wees. Dan blijkt dat ze nog familie heeft. Voordat ze een besluit
neemt, begint ze een zoektocht naar haar verleden. Ze wordt geconfronteerd met de grimmige waarheid over haar familie. Dit in stemmig
zwart-wit geschoten drama is spaarzaam met dialoog en laat de beelden
voor zich spreken. Winnaar van de Oscar voor beste buitenlandse film.
22.55 uur, Canvas

SPEL
De smerige quiz

DOCUMENTAIRE
Pipers of the Trenches

Wie wint de Gouden Drol en wie
moet er onder de poepdouche?
De smerige quiz is een nieuw
spelprogramma voor kinderen
waarin de verwondering over het
menselijk lichaam centraal staat.
Rachel Rosier en Elbert Smelt
stellen vragen in drie rondes,
waarbij de zintuigen, ledematen
en organen centraal staan. Er zijn
open vragen, opdrachten met
moeilijke uitdagingen en onderdelen waarbij de kijkers thuis
kunnen meespelen. De deelnemende kinderteams nemen een
volwassene mee die zich letterlijk
in het zweet moet werken voor
extra bonuspunten.
19.25 uur, NPO 3

Het Britse leger kent een aantal
regimenten die bestaan uit militairen afkomstig uit de Schotse
Hooglanden. Al vier eeuwen marcheren de soldaten op de muziek
van de doedelzak, en de spelers
van dit instrument begeleidden
de troepen ook in de strijd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog
klommen de doedelzakspelers
ongewapend uit de loopgraven
om zich in een spervuur van
kogels en granaten te wagen.
In Pipers of the Trenches keren
de nazaten van die militairen
terug naar het slagveld om te
vertellen over de moed van hun
(over)grootvaders.
18.00 uur, BBC 2

NET5
17.40 Hawaii Five-0 Misdaadserie. 18.35 NCIS Misdaadserie.
(2 afl.) 20.30 NCIS: New Orleans
Misdaadserie. (3 afl.) 23.10 Major
Crimes Misdaadserie. 00.05
Madam Secretary Politieke
dramaserie. 01.00 Chicago Med
Dramaserie.

RTL8
18.00 The Voice of Holland
Talentenjacht. 20.00 CSI: Miami
Misdaadserie. (4 afl.) 23.40 FILM
No Good Deed Amerikaanse
misdaadthriller.

RTL5
17.30 De kliniek Scriptedrealityreeks. 18.30 De deurwaarders
Realityreeks. 19.30 Ski A&E
Realityreeks. 20.29 Team Spoedeisende Hulp Realityreeks. 21.30
Politie USA Live Realityreeks.
00.10 The Player Dramaserie.
01.10 Nachtlounge
RTL7
18.00 De Sterkste Man Verslag
van de Strongman Champions
League, die uit een serie van
zestien wedstrijden bestaat.
19.00 De Leeuw Van Zeeland
Documentairereeks over de
Zeeuwse miljonair Léon
Overdulve. 20.00 RTL 7 Darts:
The Masters Verslag van de
Masters Darts in Milton Keynes.
00.00 The A-Team Actieserie.

SBS9
18.55 Dierenpark Emmen: de
grote expeditie Reportagereeks.
19.30 Vtwonen weer verliefd op
je huis Lifestylemagazine. 20.30
FILM The Money Pit Amerikaanse muzikale komedie. De
beroemde dirigent Max Beissart
maakt een tournee door Europa.
Tijdens zijn afwezigheid is zijn
ex-vrouw Anna met haar vriend
Walter in zijn luxueus appartement getrokken, maar niet voor
lang. 22.15 FILM Wild Things
Amerikaanse thriller.
VERONICA
18.15 The Big Bang Theory Komische serie. 18.35 Mom Komische
serie. (2 afl.) 19.30 The Big Bang
Theory Komische serie. 20.00
FILM Doom Amerikaanse sfactiefilm. Zie tips 22.10 FILM
Predators Amerikaanse sf-actiefilm. Zie tips
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De krant in de stad

DOCUMENTAIRE
Het uur van de wolf

SF-ACTIE
Predators

Tussen de leden van een strijkkwartet speelt altijd een bijzondere dynamiek, die zich wel laat
omschrijven als een ‘huwelijk van
vier’. De documentaire Artemis:
Het oneindige kwartet van Hester
Overmars volgt de leden van
het Artemis Quartett uit Berlijn
tijdens een bewogen jaar. Vlak
voor het dertigjarig jubileum van
Artemis besluit cellist en oprichter
Eckart Runge ermee te stoppen.
Zijn beslissing komt als een
schok, en als ook violist Anthea
Kreston haar vertrek aankondigt
komt het voortbestaan van
Artemis serieus in gevaar.
23.05 uur, NPO 2

Nimród Antal, VS 2010
Aardig deel uit de Predator-serie,
dat weliswaar niet zo origineel is
als de eerste twee, maar mede
door de cast toch beter te genieten is dan de Alien vs. Predatorfilms. Huursoldaat Royce (Adrien
Brody) leidt een groep elitekrijgers
die tegen hun zin zijn samengebracht op een vreemde planeet.
Deze groep huursoldaten, bajesklanten en moordenaars realiseert zich gaandeweg dat ze zijn
verzameld als prooi voor een ras
van buitenaardse roofdieren. De
film vertoont veel overeenkomsten met de eerste Predator-film
en zal de fans niet teleurstellen.
22.10 uur, Veronica

MISDAADDRAMA
Millennium: De vrouw die...

SF-ACTIE
DOOM

Daniel Alfredson, Zwe/Den/Dld
2010
Tweede speelfilm naar de Millennium-reeks van Stieg Larsson,
gemonteerd uit de delen van een
eerder uitgezonden tv-serie,
waarin de kijker meer te weten
komt over de achtergrond van de
raadselachtige Lisbeth Salander
(Noomi Rapace). Op één avond
worden er drie moorden gepleegd.
De slachtoffers zijn twee journalisten die voor Millennium werkten
aan een publicatie over mensensmokkel, en Nils Bjurman, de
voogd van Lisbeth. De film zit vol
prima vertolkingen, maar is net
wat minder dan het eerste deel.
23.00 uur, NPO 3

Andrzej Bartkowiak, VS/GB/
Dld/Tsj 2005
Zwakke verfilming van het
bekende computerspel, dat door
een groot gebrek aan humor vrij
vervelend is. In het jaar 2046
wordt een militair eliteteam naar
Mars gestuurd om daar af te
rekenen met de mutanten die een
basis hebben overgenomen. Koste
wat kost moet worden vermeden
dat de monsters een doorgang
vinden naar de aarde. Het verhaal
is onzinnig en de spanning
afwezig, maar fans van de ‘first
person shooter’ zullen genieten
van de lange actiescènes.
20.00 uur, Veronica

FOX
18.25 Storage Wars: Canada
Realityreeks. (3 afl.) 20.05 Bones
Misdaadserie. (2 afl.) 21.55 9-1-1
Dramaserie. 22.50 Prison Break
Misdaadserie. (2 afl.) 00.40
Black-ish Komische serie.

NATIONAL GEOGRAPHIC
18.00 Tracing Heritage Documentairereeks. 19.00 Running
Wild with Bear Grylls Survivalprogramma. 20.00 Find It, Fix It,
Sell It Realityreeks. 21.00
World’s Most Scenic Railway
Journeys Documentairereeks.
22.00 Europe from Above Documentairereeks. 23.00 Hard Time:
Locked Up Documentairereeks.

ARD
18.00 Sportschau Sportmagazine. 3. Liga. 20.00 Tagesschau
20.15 FILM Zum Glück gibt’s
Schreiner Duitse tv-komedie. De
jonge advocate Katharina uit het
landelijke Kleinpenning heeft het
gemaakt in München. Wanneer
ze terugkeert naar haar geboortedorp, ontmoet ze de knappe
timmerman Mike. 21.45 FILM
Hausbau mit Hindernissen Duitse
tv-komedie. 23.15 Tagesthemen
23.40 Maria Wern, Kripo Gotland Misdaadserie.
ZDF
19.00 Heute 19.25 Die Bergretter
Dramaserie. 20.15 Der Samstagskrimi: Ein starkes Team Misdaadserie. 21.45 Der Kriminalist
Misdaadserie. 22.45 Heute
journal 23.00 Das aktuelle
Sportstudio Sportmagazine.

DISCOVERY CHANNEL
18.10 Barnwood Builders Documentairereeks. 19.05 Rise of the
Machines Documentairereeks.
20.00 Salvage Hunters: Classic
Cars Realityreeks. 21.00 Wheeler
Dealers Realityreeks. 22.00 Twin
Turbos Realityreeks. 23.00
FantomWorks Realityreeks.
COMEDY CENTRAL
18.15 Family Guy Komische animatieserie. (4 afl.) 20.00 Ferris
Bueller’s Day Off 22.10 The
Graham Norton Show Talkshow.
23.15 FILM Jeff, who lives at
home Amerikaanse komedie. Jeff
is 30, werkloos, woont in de
kelder van zijn moeder en is op
zoek naar zichzelf.

Het Parool
Live
parool.nl/podcast

Branie: Ajax-PSV
Het Parool presenteert met Ajax Showtime Branie. Deze podcast verschijnt vlak voor
de grote wedstrijden van Ajax om de voorpret te vergroten en de spanning te temperen.
In aanloop naar de topper Ajax-PSV (aanstaande zondag) praten Dick Sintenie,
Finn Dekker, Jesse ter Haar en Ronald Ockhuysen over Ryan Babel (aanwinst, of niet?),
Jong Ajax, de blessures en de ideale opstelling tegen PSV.

7 maart

Boekensalon
SCHELTEMA, 16.00 UUR
Boekenweek à gogo: Ronald Ockhuysen ontvang in de boekensalon op de vierde
etage Herman Koch (Finse dagen) en Laurent Binet, die wereldroem vergaarde
met zijn roman HhhH uit 2010. De Franse schrijver komt vertellen over zijn
nieuwste werk Beschavingen. Entree is gratis.

14 maart

Boekensalon
SCHELTEMA, 15.00 UUR
Boekenweek à gogo: Ronald Ockhuysen gaat met Maarten Spanjer (Geluk is een
herinnering) en Harold Hamersma (Onder de rook van Heineken) in gesprek over
hun boeken en de vraag of literatuur ook typisch Amsterdams kan zijn.
Entree is gratis.
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12.00 NOS Journaal
12.10 Buitenhof
13.10 NOS Studio Sport (4 afl.)
18.00 NOS Journaal
18.10 NOS Studio Sport
19.00 NOS Studio Sport Eredivisie
20.00NOS Journaal
20.25 Heel Holland Bakt Culinaire
wedstrijd. In de koninklijke
halve finale strijden de overgebleven vier kandidaten
voor een plek in de
felbegeerde finale.
21.20 Wie denk je wel dat je bent
Populair-wetenschappelijk
magazine over tegenstellingen in onze samenleving.
Mooie vrouwen tegen
‘gewone’ vrouwen. Het is
algemeen bekend dat mooie
vrouwen het in het leven
veel makkelijker hebben dan
‘gewone’ vrouwen. Worden
mooie vrouwen door al die
aandacht egocentrischer?
22.10 NOS Studio Voetbal
Voetbalmagazine. Sjoerd
van Ramshorst neemt met
vaste tafelgasten Pierre van
Hooijdonk en Rafael van der
Vaart de laatste gebeurtenissen in het voetbal door.
23.05 Andere Tijden Sport
Reportagemagazine over
historische sportgebeurtenissen. We hebben ‘m!! Feyenoord wint de Europa Cup
I. In 1970 wint Feyenoord als
eerste Nederlandse voetbalclub de Europacup I. De Cup
wordt in een paviljoen in
Rotterdam gezet en iedereen kan ermee op de foto.
23.50 NOS Journaal

12.05 EO Metterdaad
12.35 Gewijde grond
13.09 Wilde Ganzen
13.15 Fryslân DOK
13.45 Brainwash Talks
14.00 Langs de Rijn
14.45 Andere Tijden
15.25 Mevrouw de Premier
16.16 Naches
16.25 De Nieuwe Buur
16.50 Socutera
17.00 NOS Journaal
17.10 Mondo
18.10 Podium Witteman
19.20 BinnensteBuiten
20.00NieuwLicht Discussieprogramma, gepresenteerd
door Tijs van den Brink.
20.35 Het Israël van Heertje en
Bromet Documentairereeks
waarin Raoul Heertje en
Frans Bromet naar Israël
reizen. Illegaal.
21.30 Nieuwsuur Actualiteitenmagazine afwisselend
gepresenteerd door Eelco
Bosch van Rosenthal, Saïda
Maggé, Mariëlle Tweebeeke
en Jeroen Wollaars.
22.10 In Europa - de geschiedenis
op heterdaad betrapt
Documentairereeks over het
Europa van de jaren 20002020. Aan de goede kant
van de geschiedenis.Zie tips
23.00De publieke tribune
Talkshow waarin een panel
van betrokken burgers in
gesprek gaat met bestuurders. Een apart loket voor
licht verstandelijk beperkten.
23.50 Naches Documentairereeks
over Joodse Nederlanders.
Marie Locher.

12.30 Puppy Patrol (7 afl.)
15.15 Checkpoint
15.35 FILM Z@PPBIOS: IEP
Belgisch-Nederlandse
familiefilm van Rita Horst uit
2010. Zie tips
16.55 Checkpoint
17.20 De Proefkeuken
17.50 Hallo, ik heb kanker
18.15 Welkom in de 80-jarige
Oorlog
18.45 Van vader naar moeder
19.00 NOS Jeugdjournaal
19.25 Wat zou jij doen?
19.40 3 op Reis Toeristisch
magazine. Finland - Keulen Taiwan.
20.15 Smeris Nederlandse misdaadserie. Blijf bij me. Met
de terugkomst van het
schilderij in Tilburg lijkt de
zaak opgelost. Daar denken
Willem en Theo echter
anders over.
21.15 Promenade Satirische talkshow, gepresenteerd door
Diederik Ebbinge, met vaste
gasten Ton Kas, Henry van
Loon en Eva Crutzen.
21.50 Toren C Satirische sketchshow waarin Maike Meijer en
Margôt Ros in de huid
kruipen van zo’n veertig
verschillende personages.
22.20 Nachtdieren Reportagereeks over het mysterie van
de nacht. Maastricht.
23.00Little Britain Britse komische sketchreeks. Vicky en
haar minderjarige vrienden
proberen in een pub illegaal
aan drank te komen.
23.35 3Lab: Halfgoden
Documentaire. Zie tips

RTL 4

VRT

BBC 1

18.05 RTL Woonmagazine
18.35 RTL Boulevard
19.20 VriendenLoterij De
Winnaars
19.30 RTL Nieuws
20.00Holland-België Komisch
spelprogramma waarin een
Nederlands team ten strijde
trekt tegen een Belgisch
team.
21.30 Baantjer: Het Begin
Nederlandse misdaadserie.
Looder brengt een bezoek
aan bureau Warmoesstraat.
Wormgoor heeft mosterdgas in handen en zoekt een
koper.
22.30 Married At First Sight
23.30 RTL Nieuws
23.50 Married At First Sight

18.04 Het journaal update
18.10 Dagelijkse kost
19.00 Het journaal Sportweekend
20.00Kamp Waes Realityreeks.
Na een verschrikkelijk zware
nacht volgt voor de kandidaten nog één laatste test.
20.55 Over water Belgische
dramaserie. Vertrouwen.
De Pelsmaecker wil iets
doen aan het probleem Van
Cauwenberghe.
21.45 Flying to the Ends of the
Earth Reisreportagereeks.
Australia and Papua.
22.35 Het journaal
22.55 First Dates Datingshow.
23.40 De zevende dag Talkshow
over politiek.

18.10 Sir David Jason at 80: A
Lovely Jubbly Celebration
18.45 Nieuws
19.10 Countryfile Magazine.
20.10 Doctor Who Britse sf-serie.
Praxeus. Wat hebben een
vermiste astronaut in de
Indische Oceaan, vogels die
zich vreemd gedragen in
Peru en een Amerikaanse
marineofficier die aanspoelt
in Madagaskar met elkaar
gemeen?
21.00 Call the Midwife Britse
dramaserie. Grace weigert
elke hulp voor haar van kanker herstellende man Albert.
22.00The British Academy Film
Awards 2020 Verslag.
00.00Nieuws

SBS 6

CANVAS

BBC 2

18.25 De Grote Verbouwing
19.30 Vtwonen weer verliefd op je
huis Lifestylemagazine.
20.30Wegmisbruikers
Realityreeks waarin wegmisbruikers worden geconfronteerd met hun rijgedrag.
21.30 De Noodcentrale Human
interestreeks over de verborgen helden van de noodnummers 0900-8844 (geen
spoed, wel politie) en 112
(spoed met sirene). De hele
meldkamer in Den Bosch
houdt zich bezig met de
zaak van een vermist meisje.
22.30 Hart van Nederland - Late
editie
22.55 Shownieuws - Late editie
23.25 De Alleskunner Show.

18.45 Nachtwacht
19.30 Vranckx
20.00Het journaal update
20.10 In Europa Documentairereeks waarin journalist,
historicus en schrijver Geert
Mak een tocht maakt door
het Europa van de jaren
2000-2020. Zwijgen als het
graf.
20.55 Earth’s Tropical Islands
Natuurdocumentairereeks
over drie van de meest exotische en afgelegen eilanden
op onze planeet. Borneo.
21.45 Stealing Van Gogh Britse
documentaire. Zie tips
22.45 Girl in Return Deense
documentaire. Zie tips
23.45 Canvaslus

19.00 Undiscovered Worlds with
Steve Backshall
20.00Ski Sunday
21.00 Top Gear Auto- en motormagazine. Stand-upcomedian en presentator Romesh
Ranganathan vergezelt het
team in de studio. Chris
Harris racet met de McLaren
Speedtail, een wagen van
2,5 miljoen pond.
22.00Win the Wilderness: Alaska
Realityreeks waarin zes
koppels hun overlevingsvaardigheden testen in de
ruwe wildernis van Alaska.
23.00Match of the Day 2
Voetbalmagazine.
00.00Super Bowl LIV Build-Up
Vooruitblik.

TIPS
ACTIE
Taken

Pierre Morel, VS/Fr/GB 2008
Voormalig CIA-agent Bryan Mills (Liam Neeson) is gescheiden van
Lenore (Famke Janssen), met wie hij samen tienerdochter Kim (Maggie
Grace) heeft. Wanneer Kim tijdens een trip in Parijs wordt ontvoerd, komt
Bryan meteen in actie en schuwt hij geen enkel middel om zijn dochter
te redden uit de klauwen van een bende Oost-Europese criminelen. Deze
stevige actiefilm is niet altijd even geloofwaardig, maar goed gemaakt
en bijzonder spannend. Luc Besson (Leon, Taxi) schreef het scenario.
De film kreeg twee (mindere) vervolgen en werd bewerkt tot tv-serie.
20.00 uur, Veronica

DOCUMENTAIRE
3Lab: Halfgoden

DOCUMENTAIRE
Girl in Return

Terwijl transgenders in Nederland
nog moeten knokken voor erkenning en een eigen plek in de
samenleving, kent India al eeuwenlang een cultuur rond het ‘derde
geslacht’. De zogenoemde hijra’s
vormen een gemeenschap die
binnen het hindoeïsme een
religieuze rol vervult, maar ook
veelvuldig te maken heeft met
misbruik en geweld. Veel hijra’s
komen terecht in de prostitutie.
In de documentaire Halfgoden
van regisseur Stig Junes brengt
transgendermodel Valentijn De
Hingh naar India om een hijrawoongroep te bezoeken.
23.35 uur, NPO 3

Net als in haar eerdere documentaire Mercy, Mercy kijkt Katrina
Kjaer in Girl in Return kritisch
naar het adoptiesysteem. Dat
doet ze aan de hand van het
verhaal van Amy, een Ethiopisch
meisje dat op tienjarige leeftijd
werd geadopteerd door een
Deens gezin. In Denemarken kan
Amy een betere opleiding krijgen
en heeft ze een veel grotere kans
op een welvarend leven, maar
wat is de prijs die zij en haar
biologische familie daarvoor
betalen? Kjaer volgt Amy tussen
haar veertiende en achttiende
jaar, een periode waarin de tiener
vragen begint te stellen.
22.45 uur, Canvas

NET5
16.50 NCIS Misdaadserie. (4 afl.)
20.30 Hawaii Five-0 Misdaadserie. 21.25 NCIS Misdaadserie.
22.20 NCIS: New Orleans Misdaadserie. 23.10 Hawaii Five-0
Actieserie. 00.05 Elementary
Misdaadserie. (2 afl.) 01.55 Hart
van Nederland Nieuwsmagazine.

RTL8
18.00 Het Roer Om Realityreeks.
(2 afl.) 20.00 Crime Scene Investigation Misdaadserie. (4 afl.)
23.35 Broadchurch Misdaadserie.

RTL5
17.30 Ski A&E Realityreeks 18.30
In Overtreding Realityreeks.
19.30 Wie Woont Waar? Spelshow. 20.25 De slechtste chauffeur van Nederland Realityreeks.
21.30 De kliniek Scripted realityreeks. 22.30 Voor De Rechter
Realityreeks. 23.30 Naked
Attraction Datingshow. 00.30
The Player Dramaserie. 01.30
Nachtlounge
RTL7
17.30 RTL Autowereld Automagazine. 18.00 RTL GP Magazine
Automagazine. 18.55 RTL 7
Darts: The Masters Verslag van
de Masters Darts in Milton Keynes. 23.30 Hardcore Pawn
Realityreeks. 00.10 Business
Class Talkshow.

SBS9
18.30 Airwolf Avonturenserie.
(2 afl.) 20.30 FILM Not Fade
Away Amerikaans drama. In een
buitenwijk van New Jersey
richten Douglas en zijn vrienden
in de jaren 60 een band op en
proberen ze door te breken.
22.40 Reportage: Pubers in de
bak Reportagereeks. 23.25
Reportage: Moordende vrouwen
Reportage.
VERONICA
18.00 Border Security Realityreeks. (4 afl.) 20.00 FILM Taken
Amerikaans-Brits-Franse thriller.
Bryan is een overbezorgde vader
en staat met tegenzin toe dat zijn
tienerdochter naar Parijs gaat.
Wanneer hij hoort dat ze in de
handen van vrouwenhandelaars
is terechtgekomen, gaat hij haar
zoeken. Zie tips 21.45 FILM Bad
Company Amerikaanse actiekomedie. Zie tips
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DOCUMENTAIRE
Stealing Van Gogh

DOCUMENTAIRE
In Europa

Schaken Max Pam
Bij Anand begon de victorie

Wie een wereldberoemd schilderij
steelt, weet dat zo’n doek nooit
kan worden verkocht op de open
markt. Waarom zijn zulke kunstwerken dan toch in trek bij criminelen? Om een antwoord te
vinden op die vraag onderzoekt
Andrew Graham-Dixon de
gewaagde diefstal van twee
waardevolle doeken uit het Van
Gogh Museum in Amsterdam
in 2002. In de documentaire
Stealing Van Gogh reist hij door
Europa en ontmoet hij mensen
uit de wereld van politie, justitie
en de kunst, die vertellen hoe de
illegale kunsthandel is verweven
met de georganiseerde misdaad.
21.45 uur, Canvas

Begin deze eeuw zocht de EU een
snelle expansie naar het oosten.
Dat leverde niet alleen voordelen
op, maar ook spanningen. Met
onder meer Polen en Hongarije
werden landen binnengehaald
die een heel andere relatie kennen met democratie en bestuur
dan de oudere lidstaten. In Europa
richt vandaag de blik op Polen,
dat nog maar een jaar of dertig
een onafhankelijke democratie is.
Geert Mak schetst de problemen
aan de hand van een ‘te’ pacifistische museumdirecteur, de erfenis
van een verzetsheld en een kunstenaar die het antisemitisme aan
de kaak stelt.
22.10 uur, NPO 2

ACTIECOMEDY
Bad Company

DRAMA
Iep!

Joel Schumacher, VS 2002
CIA-agent Gaylord Oakes
(Anthony Hopkins) krijgt de
opdracht om de sarcastische en
eigenwijze Jake Hayes (Chris
Rock) in negen dagen op te
leiden tot een professionele spion.
Het is de bedoeling dat Jake
undercover gaat en de plaats van
zijn vermoorde tweelingbroer
inneemt. Het scenario is flauw,
onorigineel en wringt met de
komische dialogen die Rock om
de zoveel tijd afsteekt. Na een
poosje ontaardt de film in een
aaneenschakeling van achtervolgingen en schietpartijen die
helaas al snel gaat vervelen.
21.45 uur, Veronica

Rita Horst, Bel/Ned 2010
Viegeltje (Kenadie Jourdin) lijkt op
een meisje, maar heeft vleugels
in plaats van armen. Vogelkijker
Warre (Huub Stapel) vindt haar
en neemt haar mee naar huis.
Zijn vrouw wil Viegeltje opvoeden als een gewoon meisje. Het
boek van Joke van Leeuwen
werd fraai vertaald naar het doek,
waarbij ervoor gekozen is om
Viegeltje te laten spelen door een
meisje met dwerggroei. Omdat
de producent besloot de film in
te korten, liet regisseur Rita Horst
haar naam van de titelrol
schrappen. Terecht, want het
deed de film geen goed.
15.35 uur, NPO 3

FOX
18.20 Superstore Komische serie.
(4 afl.) 20.05 Bones Misdaadserie. 21.00 Chicago P.D.
Misdaadserie. 21.55 The Resident
Dramaserie. 22.50 Bones
Misdaadserie. 23.45 Black-ish
Komische serie. (4 afl.)

NATIONAL GEOGRAPHIC
18.00 Airport Security: First
Class Realityreeks. (2 afl.) 20.00
Drain the Oceans Documentairereeks. 21.00 Travel Man Documentairereeks. (2 afl.) 22.00
Running Wild with Bear Grylls
Survivalprogramma. 23.00
World’s Most Dangerous Drug
Documentaire. 00.00 Drugs Inc.
Documentairereeks.

ARD
18.50 Lindenstraße Soap. 19.20
Weltspiegel Actuamagazine.
20.00 Tagesschau 20.15 Tatort
Misdaadserie. 21.45 Anne Will
Politieke talkshow. 22.45 Tagesthemen 23.05 Ttt - titel thesen
temperamente Cultuurmagazine.
23.35 FILM KinoFestival im
Ersten: Der Moment der
Wahrheit Amerikaans biografisch
drama.
ZDF
19.00 Heute 19.10 Berlin direkt
Politiek magazine. 19.30 Terra X:
Faszination Erde - mit Dirk
Steffens Documentairereeks.
20.15 Herzkino: Frühling - Liebe
hinter geschlossenen Vorhängen
Dramaserie. 21.45 Heute journal
22.15 Midsomer Murders Misdaadserie. 23.45 ZDF-History

DISCOVERY CHANNEL
18.10 Mysteries at the Museum
Documentairereeks. 19.05 Blowing Up History Documentairereeks. 20.00 Mighty Truckers
Realityreeks. 21.00 Alaska: The
Last Frontier Realityreeks. 22.00
River of No Return Realityreeks.
23.00 Confessions of the Boston
Strangler Documentaire.
COMEDY CENTRAL
18.15 Friends Komische serie. (4
afl.) 20.00 FILM Son of Rambow
Brits-Duits-Frans melodrama
(2008) van Garth Jennings. Met:
Jules Sitruk, Charlie Thrift e.a.
22.05 The Graham Norton Show
Talkshow. 23.10 Modern Family
Komische serie. (2 afl.)

Het Tata Steel Toernooi is een ongekende triomf geworden voor de Amerikaanse Italiaan Fabio Caruana. De
nummer twee van de wereld bleef de nummer één van
de wereld – wereldkampioen Magnus Carlsen – op de
eindstreep twee volle punten voor.
Na een moeizame start begon voor Caruana de victorie
in de negende ronde, toen Anand eerst verzuimde zijn
voordeel uit te buiten en daarna de stelling zo mishandelde dat hij nog verloor. “Het is een wonder,” zei Caruana na afloop over zijn verbazingwekkende ontsnapping.
Die onverdiende winst gaf Caruana een enorme boost
en in de nog resterende partijen versloeg hij al zijn
tegenstanders op overtuigende wijze. Hieronder volgt
de cruciale partij van het toernooi.

Caruana-Anand (Wijk aan zee, 2020)
1. d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pf3 d5 4. Pc3 Lb4 5. cd5x ed5x 6.
Lf4 O-O 7. e3 Lf5 8. Db3 Pc6 9. Lg5 a5 10. Lf6x Df6x 11.
a3 a4 12. Dd5x Lc3x+ 13. bc3x Pa5 14. De5 Dc6 15. c4
Pb3 16. Df5x Pa1x (Als zwart het paard weer in het spel
krijgt, is hij meer dan oké, maar dat is niet zo eenvoudig.) 17. Ld3 g6 18. Df4 Pb3 19. O-O Dd6 20. Dh6 Df6 21.
c5 b6 22. cb6x cb6x 23. Pe5 Tfc8 24. f4 Tc1 25. Tc1x
Pc1x 26. Lc4 Ta7 27. Pg4 Dd6 28. Dg5 De7 29. Db5 Kg7
30. f5 f6 31. Dd5 Df8 32. fg6x hg6x 33. e4?! (Vermoedelijk was 33. h4! sterker, maar de tijdnoodfase is begonnen.)33. … Dc8? (Na 33. … b5! zou wit het moeilijk hebben.) 34. h3 Td7 35. De6 Dd8 36. e5 f5 37. Df6+?! (Zie
diagram. Het alternatief was: 37. Pf6 Td4x 38. Df7+ Kh6
39. Pg8+ Kg5 40. Pe7 Kf4 41. Kh2 Ke3 42. Pc6 en zwart
heeft het niet makkelijk.) 37. … Df6x 38. ef6x+ Kh7 39.

Pe5 Td6 40. f7 Kg7 41. Pf3 Pb3 42. Pg5 Pd2! 43. Le6
Td8?! (Na 43. … Te6x 44. Pe6x+ Kf7x staat het eindspel
beter voor zwart.) 44. Kf2 Kf6 45. Ld7! (Slim, brengt Le8
in de stelling.) 45. … Pe4+ 46. Pe4x+ fe4x 47. Le8 Ke7
48. Ke3 Tb8 49. La4x b5 50. Lb3 Ta8 51. Ke4x Ta3x 52.
Le6 Ta1? (Hij moet zich haasten met 42. … b4!) 53. d5
Td1 54. Ke5 Tf1 55. d6+ Kf8 56. Kd5 Tf6 57. d7 Ke7 58.
Kc6 Tf2 59. Kb5x Tb2+ 60. Kc6 Tb8 61. Kc7 en machteloos gaf zwart op. Caruana: “Het wonder is geschied”.
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Vastgoedbaas Victor van
Bommel: ‘We worden
over één kam geschoren
met huisjesmelkers’

JONG VADER

Tom (25) krijgt een kind
en daar heeft iedereen
een mening over

Rianne van Rompaey
Topmodel over Amsterdam, de modewereld en
haar burn-out. ‘Ik lag echt voor pampus’

INHOUD
1 februari 2020

Afwijken
Eerlijk is eerlijk. Ook op de redactie keken
we een beetje vreemd op toen collega Tom
Grosfeld vertelde dat hij vader wordt. Tom?
Vader? Hij is toch pas 25 jaar?
Tom werd weliswaar gefeliciteerd, maar
moest ook meteen verantwoording afleggen. Want zo jong al kinderen – dat zijn we
niet meer gewend. Het moest hier wel een
‘ongelukje’ betreffen.
Ook binnen zijn kennissenkring kreeg
Tom allerlei persoonlijke vragen op zich
afgevuurd. Voortdurend moest hij zich verdedigen. Nee! Hij wil niet eerst op wereldreis! En ja! Ze wonen nog in een klein huurappartement! So what?
Tom wilde weten: waar komen deze
reacties vandaan? Hij beschrijft zijn bevindingen in deze PS. Daaruit blijkt dat de
reacties ook weer niet helemaal uit de
lucht komen vallen: Tom en zijn partner
zijn zo’n vier jaar jonger dan de gemiddelde aanstaande ouders. En in Amsterdam liggen die gemiddeldes iets hoger dan
in de rest van Nederland.
Toch blijft het opmerkelijk dat afwijken
van de norm in eerste instantie tot weerstand leidt. Amsterdammers zijn blijkbaar
minder vrij dan ze zelf denken. Filosoof
Maarten Doorman: “Het lijkt alsof mensen
tolerant zijn, maar ze laten het je voelen
wanneer je afwijkt van de norm.”
Tom en zijn geliefde leggen met hun
kinderwens de grenzen bloot van ons
‘denkkader’. We denken dat we toegevend
zijn, maar zodra iemand tegen de stroom
in zwemt, raken we van slag. Doorman: “Er
bestaat een enorme discrepantie tussen de
vrijheid die we denken te hebben om ons te
ontwikkelen, en hoe het in de praktijk gaat:
iedereen doet hetzelfde.”
Ik houd me na deze woorden dan maar
vast aan het idee dat we vandaag collectief
het verhaal van Tom lezen. Zo krijgt ons
lemmingengedrag toch nog iets vrolijks.
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Groot in vastgoed
Vastgoedbelegger Victor van Bommel zag
kansen tijdens de huizencrisis. ‘Ik werd voor
gek verklaard toen ik op IJburg kocht’

26

Judith Zilversmit
chef PS

Hoge ogen

20

Vogue wijdde een heel nummer aan haar.
Topmodel Rianne van Rompaey:
‘Ik vind Instagram hypocriet’

Jong geleerd
Journalist Tom Grosfeld (25) en zijn
vriendin (26) kozen bewust voor het ouderschap. Dat wekt wrevel in hun omgeving

3

Coverfoto Duy Vo

Jup Jansonius (49)
Dansdocent en dj
Sumatrakade, Oost
Het huis van Jup Jansonius ligt
op zaterdagochtend vol spullen
die ingepakt moeten worden, van
een koptelefoon op het bijzettafeltje tot kabels op de stoel.
Vanwege haar werk als dj en
dansdocent – ze geeft lessen in
de dansvorm 5Rhythms – is Jup
vaak weg in het weekend. Voor
vertrek knuffelt ze haar dochter
Pip (12) altijd. Dit keer ging Pip
naar haar vader, maar soms blijft
ze ook alleen thuis. “Dan nodigt
ze een hele trits vrienden uit en
vermaken ze zich wel.”
foto Marijn Scheeres
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S T R E E TA R T F R A N K E Y

Mosplein

N . A . P.
Enkele cijfers over zwangerschappen

24% 1,59 68 29,9

Met 24 procent 'oude zwangeren'
(40-plus) was het OLVG in 2016
koploper in Nederland.

De Nederlandse vrouw
had in 2018 gemiddeld
1,59 kinderen.

In 2015 werden per duizend
35- tot 40-jarigen 68 kinderen
geboren.

In 2019 waren vrouwen
gemiddeld 29,9 jaar toen ze
hun eerste kind kregen.

BRONNEN: HET PAROOL, NEDERLANDS JEUGDINSTITUUT, CBS
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S M A A K M AT R I X
Onze kort-door-de-bochtgids van alles wat mooi en lelijk is

HIGHBROW
Het embleem van de
door Trump opgerichte
US Space Force lijkt als
twee druppels water op
het Star Trek-logo.

Eefje de Vissers
album Bitterzoet is
wonderschoon.

Kan de Strijkkwartet
Biënnale niet elke dag
worden gehouden?

Het gebied rond het
Olympisch Stadion
wordt heropend als
‘The Olympic
Amsterdam’.

Jaap van Zweden wordt
niet de nieuwe chef van
het Concertgebouworkest.

De BBC moest excuses
aanbieden voor het gebruik
van beelden van LeBron
James om de laatste eer te
brengen aan Kobe Bryant.

Het Van Gogh Museum heeft
een pastel verworven van
de Franse impressionist
Edgar Degas.

BRILJANT

VERSCHRIKKELIJK

De plaskrul wordt
vervangen door genderneutrale toiletten.

Tonke Dragt moest wel even
slikken toen ze het script las
van de Netflixserie The Letter
for the King.

Alicia Keys, Lionel
Richie en Diana Ross
komen naar North
Sea Jazz.

Hans Teeuwen komt
na vier jaar met een
nieuwe theatershow:
Nou lekker dan.

Rosanna Kluivert is
teleurgesteld in de
rechter; Opgelicht?!
hoeft niet te
rectificeren.

Stripmaker Wasco is
bekroond met de
Stripschapprijs.

De 74-jarige Dolly Parton
ging vitaal met haar
#DollyPartonChallenge.
Ajax verdiende
650.000 en 150.000
euro aan de transfers
van Eriksen en
Bergwijn.

Selena Gomez voelde zich
‘emotioneel mishandeld’
door Justin Bieber.

LOWBROW
Jan Pieter Ekker
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DIERENRIJK

Jaap (4)
Herdermix, de Jordaan
Joris Vermeer en Jaap wonen in
de Jordaan, maar zijn er even
tussenuit in Flevoland. “Jaap is
nu zo’n knuffeldier, maar toen we
hem net geadopteerd hadden,
viel hij iedereen aan. Mensen,
honden, zelfs baby’s wilde hij
aanvallen. Op de dag dat we de
advertentie hadden geschreven
om hem weg te doen, ontmoette
ik een hondentrainer. Zij zei: ‘Dit
is de trouwste, liefste hond, je
moet alleen weten hoe je met
hem om moet gaan.’ We zijn heel
hard met hem gaan trainen en
hebben hem geleerd zijn stress
af te schudden. Ik herken zijn
gedrag nu door en door.”
tekst en foto Isabella Rozendaal
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Roos
Schlikker

EEN
KLIKJE VAN
HERKENNING
Ik zou met haar meegaan maar moest afzeggen omdat
ik een première had van een stuk dat ik mede schreef.
Dus ging Corine alleen naar Nico, mijn oom die in een
instelling voor autistische ouderen woont.
Corine is het zonnigste wat mijn grootouders ooit
hebben geproduceerd. Haar lach komt van diep, tegelijkertijd is haar blik scherper dan je zou vermoeden als je
haar kwebbelend door de straat ziet schuifelen, hartjesbuttons uitdelend aan wie ze maar wil ontvangen. We
mailen regelmatig. Zij noemt zich mijn wiebeltante, ik
noem mij haar wiebelnicht, omdat we uit een familie
van wankelmoedigen komen, mensen die het leven
licht en zwaar nemen tegelijkertijd, die zich prima
staande houden maar stiekem de knieën voelen klutsen.
Terwijl ik in het theater ben, stuurt ze me een verslag. ‘Lieve Roos, ik was bij Nico, dat was leuk voor hem.
Hij zat aan het hoofd van de tafel keurig aangekleed deftig jarig te wezen. Ik kwam onder lunchtijd, bord erbij,
brood en thee, en ik deed mee. Bep was er ook. Ze werd
na het eten op de bank gezet om een film van Pippi
Langkous te bekijken, ze pepte helemaal op en schaterde om een man die door een gat keek en een slagroomtaart in zijn gezicht gesmeten kreeg.’
Nico keek niet. Die besloot alle gestorven familieleden van de hele stamboom op te sommen, inclusief
geboortedagen, sterftijden en plaatsen waar ze begraven
liggen. ‘Dat vond hij kennelijk fijn. Hij ging vrolijk dwars
door Bep haar genietingen heen. Twee volslagen eenlingen in hun eigen opgewektheid, totaal geen last van
elkaar ondervindend.’
Corine had geaarzeld wat ze Nico moest geven. Uiteindelijk vond ze in een winkeltje twee repen chocola
waar korreltjes drop in verwerkt waren. ‘Dat vond hij
interessant, zijn ogen gingen uit de verkleinende sluimerstand... chocola, met drop, het prikkelde hem aangenaam.’
Ik zie ze zitten. Nico en Corine, giechelend boven de
dropchocola, beiden dol op familieverhalen. Corine vertelde dat ze vanuit de trein de Verkadefabriek had
gezien. Ze herinnerde zich dat ze als kind ooit per toeval
iemand sprak wiens vader daar werkte. ‘Ook zij had een

verdronken broertje, net als bij ons, Nico had haar van
onze Harrie verteld. Er zijn gebeurtenissen... die heb je
samen met... anderen... Je kijkt even aandachtig op,
hoort verbijsterd een soort klikje van herkenning, zal ik
maar zeggen, tussen lief en leed... zit een niet gewild
weg moeten brengen van medemensen die hun leven
beëindigd kregen. Hoe bizar en bijzonder tegelijk.’
Het is middernacht. Ik ben thuisgekomen met een
hoofd vol hoofdstedelijke toneelgesprekken en lees
Corines woorden. Ik weet niet zeker of ik ze begrijp,
maar ik snap haar wel. Zoals zo vaak als Corine me
schrijft. Want hoe anders onze dag gelopen mag zijn,
hoe verschillend ons gezelschap ook was, toch voel ik
het, een klikje van herkenning. Ik sluit mijn laptop,
schop mijn schoenen uit en denk aan alle feestjes
die vandaag werden gevierd. Feestjes van de wankelmoedigen.
r.schlikker@parool.nl
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‘ALS KIND
WAS IK AL
BEZIG MET
HANDELTJES’
Als grote vastgoedbelegger moet Victor van Bommel (50) op
feestjes weleens verantwoorden wat hij doet. Zijn bedrijf
Orange Capital Partners is eigenaar van onder andere 1200
huizen in Amsterdam. ‘Het stoort me dat we over één kam
worden geschoren met huisjesmelkers.’
TEKST MICHIEL COUZY
FOTO’S FRISO KEURIS
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J
Jarenlang werkte Victor van Bommel in
Londen, The City – niet alleen het belangrijkste financiële hart van Europa, maar
ook het walhalla voor jonge, ambitieuze
bankiers, zoals hij. Hard werken, veel verdienen.
Toch zat Van Bommel met zijn gedachten in Amsterdam. Zijn vrouw en vier kinderen waren teruggegaan, vanwege de
scholen. En bij Goldman Sachs, de prestigieuze Amerikaanse bank waarvoor hij
werkte, was de glamour na de financiële
crisis ook wel verdwenen. Feitelijk zat hij
daar op dood spoor.
Altijd wilde hij al ondernemen, maar hij
durfde de knoop niet door te hakken. Hij
zat met gouden kettingen vast aan Goldman Sachs; moest hij die doorknippen om
een ongewis avontuur aan te gaan? Wie
zorgde dan voor zijn gezin?
Eind 2013 volgden twee heftige en verdrietige gebeurtenissen elkaar op, die hem
deden besluiten zijn hart te volgen. In
oktober overleed zijn jeugdvriend, onverwacht en veel te jong. In al zijn verdriet zag
hij dit verlies ook als een teken. “Morgen
kan het allemaal voorbij zijn. Gooi alle
onzekerheid overboord, volg je hart en doe
het.”
In december volgde het bericht dat zijn
vrouw ziek was en behandeling nodig had.
Een langer verblijf in Londen was nu niet
meer aan de orde. Hij moest direct terug
naar Amsterdam, naar zijn gezin.
Terwijl hij voor zijn kinderen zorgde en
zijn vrouw met succes een behandeling
onderging, zette Van Bommel zijn bedrijf

‘WE KUNNEN
DE HUREN
ECHT NIET
ZOMAAR
VERHOGEN’
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op: Orange Capital Partners. Investeerder
in vastgoed, gevestigd aan de Minervalaan.
En nu, zes jaar later, is dat bedrijf uitgegroeid tot een grote beleggingsmaatschappij in Amsterdam en ver daarbuiten.
Orange Capital bezit voor twee miljard
euro aan winkels en woningen. Het bedrijf
is eigenaar van zesduizend huizen in
Nederland en Dublin. In Amsterdam, waar
het allemaal begon, heeft het bedrijf 1200
huizen.
Van Bommel is hiermee een grote vastgoedbelegger in Amsterdam, een beroepsgroep die in de stad veel discussie oproept.
Beleggers zouden de huizenprijzen opstuwen, Amsterdamse woningzoekenden uit
de markt prijzen en huurders uitmelken.
Heeft u veel uit te leggen op verjaardagsfeestjes?
“Het komt weleens aan de orde, ja. Dat
vind ik niet erg, want ik kan het prima uitleggen. Wat mij wel stoort, is dat wij over
één kam worden geschoren met huisjesmelkers en pandjesbazen die huurders uitbuiten. Kijk om je heen; we zijn professionals en investeren geld van pensioenfondsen. Als ik dat vertel, begrijpen de meeste
mensen het verschil.”
Drijven beleggers de huur- en huizenprijzen op in Amsterdam?
“We kunnen de huren echt niet zomaar
verhogen, als we dat al zouden willen.
Huurders hebben in Nederland goede
bescherming en wij houden ons aan alle
regels. De belangrijkste reden dat de verkooprijzen zo hard zijn gestegen, is het
tekort aan woningen. Amsterdam bouwt te
weinig en als ze bouwt dan zijn het de verkeerde huizen. Te weinig kleinere woningen voor starters, studenten en alleenstaanden, bijvoorbeeld. Amsterdam is erg
in trek. We moeten echt veel meer huizen
bouwen.”
Maar beleggers kunnen toch prijzen
betalen die Amsterdamse woningzoekenden nooit kunnen opbrengen?
“In Amsterdam zijn inderdaad beleggers actief die woningen opkopen om te
verhuren, het zogenoemde buy-to-let. Dat
doen wij niet. Ons kom je echt niet tegen
in dat segment. We kopen geen losse
pandjes, maar pakketten huurwoningen
van andere partijen, zoals pensioenfondsen. Onze transacties betreffen minimaal
150 woningen. Voor minder hoeven ze bij
ons niet aan te kloppen.”
Wat doet u zoal op een werkdag?
“We investeren in huizen en winkelcentra, dragen zorg voor onderhoud, renova-

Waar komt uw interesse in vastgoed en
financiën vandaan?
“Ik heb economie gestudeerd aan de
Universiteit van Amsterdam. Daarna ging
ik een jaar naar Amerika om een studie
vastgoed en financiën te volgen in Wisconsin. Ik vond het een interessante studie en
hield van de dynamiek van de vastgoedsector.”
Dus terwijl anderen van het studentenleven genoten, verdiepte u zich in de
vastgoedmarkt?
“Als student was ik inderdaad gefocust.
Veel van mijn studiegenoten wilden graag
bij een groot bedrijf werken, denk aan
Unilever of een grote bank. Ik wilde liever
ondernemen. Mijn moeder zegt vaak dat ik
als kind al bezig was met handeltjes. Als
student zette ik een bedrijfje op, Sweet
Box. Wij leverden dozen snoep aan bedrijven op de Zuidas. Nu bestellen ze dozen
fruit, toen was het nog snoep. Als iemand
iets uit de doos nam, moest ie een gulden
betalen. Dat ging in goed vertrouwen.”
Komt u uit een ondernemersfamilie?
“Indirect. Ik groeide op in BunschotenSpakenburg en Amersfoort. Mijn vader
was werkzaam bij Ahold, mijn moeder was
verpleegkundige. Mijn opa en overgrootvader waren echte ondernemers en bierbrouwers in Limburg. In 1915 hebben ze de
Arcense Stoombierbrouwerij opgericht,
waar vandaag de dag Hertog Jan wordt
gebrouwen. Mijn opa was directeur totdat
het bedrijf werd verkocht.”
Toch bent u bij een groot bedrijf
terechtgekomen, ABN Amro.
“Gek genoeg wel. Mijn scriptie ging
over vastgoedinvesteringen in het buitenland. Dat was toen een trend. Nederland is
een bijzonder land, met grote pensioenfondsen. Die beleggen ons pensioen in
aandelen, obligaties en vastgoed. In die
tijd gingen ze ook investeren in beursgenoteerde vastgoedbedrijven in het buitenland. Ik vroeg me af of daar nadelen aan
kleven. Het onderwerp interesseerde me
enorm. Zo kwam ik, via een pensioenfonds, bij ABN Amro terecht als aandelenanalist.”
Hoe oud was u toen?
“28.”
Is dat niet jong?
“Ik vond het enorm dynamisch. Ik heb
alles meegemaakt, de ineenstorting van de
internetmarkt, nine-eleven, de huizencrisis. Ongelooflijke ervaringen, die mij
hielpen de psychologie van de markten
beter te begrijpen.”
En toen ging u naar The City. Wat de →

ties en vergunningen en daarnaast regelen
we de financiële zaken. Het geld komt van
investeerders, dat zijn pensioenfondsen
en vermogende families. Zij beleggen hun
geld met ons in huizen en winkels.”
U koopt pakketten huizen op van
andere partijen. Welk maatschappelijk
nut heeft dat?
“Wij investeren het geld van pensioenfondsen en zorgen er zo voor dat Nederlanders, maar ook mensen in andere landen, een goed pensioen krijgen.”
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Premier League is voor voetballers, dat
is Londen voor bankiers, of niet?
“Zeg dat wel. Het was dynamisch,
op-en-top professioneel. Ik wilde altijd al
graag naar het buitenland. Op het moment
dat Goldman Sachs bij mij aanklopte,
woonde ik net samen met mijn vrouw in
Amsterdam. Zij reisde net een halfjaar
over de wereld. Ik belde haar toen ze in
Australië zat: ‘Ik heb goed nieuws, schat,
we gaan naar Londen. Ga je mee?’ Ze twijfelde geen moment: ‘Ja, ik ga mee.’ Ze is
lerares en ging in Engeland op een basisschool werken.”
Lekker dan, net bij elkaar en dan zulke
werkdagen?
“We hebben werk en privé in die tijd
altijd gescheiden gehouden. Ik ging niet
elke avond naar de pub om met mijn collega’s deals te vieren. We hebben samen echt
genoten van Engeland, gingen vrijwel elk
weekend op pad om het land te ontdekken. Mijn kinderen zijn daar geboren. Een
prachtige tijd en ervaring.”
U heeft de vastgoedcrisis meegemaakt,
waarbij in 2007 Lehman Brothers
omviel en veel andere banken in grote
problemen raakten. Hoe was dat bij een
grote bank?
“Een enerverende en chaotische tijd.
Heel bijzonder. Elke dag ging een bank
failliet en niemand wist of hij de volgende
dag nog een baan had. Tegelijkertijd was ik
een klein radartje in het geheel en wist ik
ook niet wat er allemaal precies speelde.
Dat las ik later terug in de boeken die zijn
geschreven over die tijd.”
De vastgoedmarkt lag op zijn gat.
“Ja, de gevolgen waren enorm. De
Amsterdamse huizenmarkt was lange tijd
gezond geweest. Ook in de jaren voor de
crisis was een huurhuis lastig te vinden.
Maar na de val van Lehman financierden
de banken niets meer, het geld stroomde
uit de markt. En dat hield lang aan, vooral
in Nederland. Ik volgde alle huizenmarkten in Europa en zag dat in 2011 en 2012
overal herstel optrad, behalve in Ierland,
Spanje en Nederland. Niemand deed hier
wat.”
“In Nederland maken drie partijen de
dienst uit op de huizenmarkt: beleggers,
corporaties en pensioenfondsen. Beleggers moesten lenen bij de bank, maar die
financiering droogde op. Corporaties konden niets doen na de schandalen bij Vestia

‘MENSEN
VERKLAARDEN
ME VOOR GEK
TOEN IK HUIZEN
OP IJBURG KOCHT’

en pensioenfondsen moesten eerst verkopen om weer te kunnen investeren. Alles
lag stil. Dus daar lagen kansen. Die zag ik.”
U wilde altijd al ondernemen, nu kon u
toeslaan.
“Ja, maar ik twijfelde. Best gek, want bij
Goldman Sachs zat ik op dood spoor en
mijn gezin woonde al in Nederland, omdat
mijn kinderen naar school gingen. Gelukkig werkte ik niet vijf dagen per week in
Londen en was ik ook veel in Amsterdam.
Maar toch, het was zwaar.”
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Waarom twijfelde u?
“Tja. Ik stond voor een fundamentele
vraag, waarop ik het antwoord nog niet
wist: wat ga ik de laatste dertig jaar van
mijn carrière doen? Houd ik voldoende tijd
over voor mijn gezin? Ik had één jonge collega bij de bank, die mij bijna elke dag zei
dat ik naar de Nederlandse huizenmarkt
moest kijken. Hij zag die kans. Toen zijn
we in de avonduren in alle cijfers gedoken.
We keken naar de dertig grootste huizencrises door de jaren heen en ontdekten dat
tussen het hoogte- en dieptepunt een
waardedaling van 30 procent zat. De
markt in Amsterdam was 25 procent
gedaald in 2013. Dit was het moment om te
beginnen. Uiteindelijk gaven het overlijden van mijn vriend en de ziekte van mijn
vrouw me de beslissende duw in de rug.
Toen was ik in staat om de twijfel te doorbreken en het avontuur aan te gaan.”
Hoe begin je dan?
“Ik moest eerst zorgen dat ik aan een
portefeuille woningen kwam. Dus ben ik
langs alle pensioenfondsen uit mijn netwerk gegaan en heb ik gevraagd of ze misschien van een portefeuille af wilden.
Uiteindelijk had ik beet. Een Nederlandse
institutionele belegger wilde een pakket
verkopen van 150 woningen aan de Westerdoksdijk, op IJburg en in Oost. Mensen
verklaarden me voor gek: de prijzen op
IJburg waren de jaren ervoor ingestort.”
Had u geld om dat pakket te kopen?
“Nee, dus ik moest met dat pakket
onder mijn arm op zoek naar kapitaal.
Daarvoor had ik zes maanden de tijd. →

‘BANKEN GINGEN
FAILLIET. NIEMAND
WIST OF IE DE
VOLGENDE DAG
NOG WERK HAD’

VICTOR VAN BOMMEL
18 december 1969, Zevenaar

Dat was lastig, want het kapitaal vloeide
nog altijd niet rijkelijk in Nederland. Uiteindelijk vond ik een bekende, succesvolle
zakenman – ik kan je zijn naam niet vertellen – die wilde investeren, maar hij haakte
vlak voor de deadline af. Mijn fiscalist
opperde toen een van zijn klanten: een
rijke ondernemersfamilie uit Zeeland. Het
was mijn laatste kans. Ik stapte in mijn
auto, hield in Zeeland mijn verhaal en
wist hen te overtuigen. Die mensen wilden
hun vermogen beleggen voor de generaties daarna. Zij zitten er nog steeds in. Ik
moest zelf ook meedoen, om het risico te
delen. Dus al mijn spaargeld ging in het
fonds.”
En nu heeft uw bedrijf twee miljard aan
vastgoed.
“Ja, we zijn enorm gegroeid. Ik had van
mijn geld ook drie panden in Amsterdam
kunnen kopen en verhuren, maar ik wilde
een bedrijf opbouwen en dat is gelukt.”
Onlangs ging de documentaire Push in
première op het documentairefestival
Idfa. De film is een aanklacht tegen
grote beleggingsfirma’s die huizen
beschouwen als handelswaar en niet als
een plek om te wonen. Huurders worden uit hun huis gezet. Hoe kijkt u daar
naar?
“Wat moet ik daarvan zeggen? Als
beleggingsfirma’s zich niet gedragen, worden ze aangepakt. De regels in Nederland
zijn heel duidelijk. We zijn echt niet te
vergelijken met andere landen waarover
de documentaire gaat. Huurders zijn goed
beschermd. Wij hebben het beheer van de
huurwoningen uitbesteed, dus we gaan
niet zelf op pad als ergens een kraan lekt.
We houden de tevredenheid van de huurders goed in de gaten, want natuurlijk zijn
wij verantwoordelijk.”
“Ik denk echt dat wij de markt professioneler hebben gemaakt. We hebben vergunningen van financieel toezichthouder
AFM (Autoriteit Financiële Markten, red.)
en investeren aanzienlijke bedragen in
onderhoud van onze woningen, energielabels, zonnepanelen. Natuurlijk zal ergens
een huurder ontevreden zijn, dat kan niet
anders met zesduizend woningen in
beheer. Maar we doen ons best.”
In Amsterdam is discussie over de
nieuwe regels voor woningdelen, waarbij huiseigenaren een huis verhuren
aan drie of meer bewoners. Jonge huur-

1976-1982
Lagere school, BunschotenSpakenburg
1982-1989
Atheneum, Eemland College,
Amersfoort
1989-1995
Economische wetenschappen,
Universiteit van Amsterdam
1994
Real Estate Finance, University
of Wisconsin
1995-1997
Vastgoedadviseur CBRE in
Amsterdam
1997-1998
Pensioenfonds Mn Services,
Rijswijk
1998-2000
ABN Amro, Amsterdam
2000-2014
Goldman Sachs, Londen
2014-heden
Oprichter en directeur Orange
Capital Partners, Amsterdam
Van Bommel woont met zijn
vrouw, hun vier kinderen (16,
13, 12 en 9) en twee honden in
Amsterdam.
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ders zijn bang dat ze door de nieuwe
regels op straat komen te staan. U verhuurt ook aan groepen. Hoe staat u
hierin?
“Ik snap dat de gemeente wil reguleren
en ook wil weten wie waar woont. Door de
nieuwe regels moeten wij alle huurders
een individueel contract geven. Dit betekent dat zij lagere huren kunnen afdwingen via het puntensysteem. Wij hebben
voor al onze 180 huizen die we verhuren
aan groepen, een vergunning aangevraagd. Maar we gaan geen nieuwe woningen meer aanbieden aan groepen, daar
stoppen we mee. We doen graag aan
woningdelen, maar onder deze voorwaarden is het niet meer lucratief. Dan verhuren we onze woningen aan anderen.”
U geeft leiding aan een bedrijf van
veertig mensen. Bent u nog wel ondernemer, of vooral manager?
“Ondernemer. Althans, zo voel ik me. Ik
heb mezelf vrijgespeeld van de dagelijkse
gang van zaken en kan me bezighouden
met het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Zo gaan we nu kantoren openen in
Dublin en Kopenhagen. Dat geeft me energie. We zijn nog lang niet klaar.”
Ook niet in Amsterdam?
“De Amsterdamse huizenmarkt is niet
interessant meer. De prijzen zijn de afgelopen jaren hard gestegen en daarnaast
bestaat veel onzekerheid over nieuwe
regels. Wij investeren nu ook in andere
Nederlandse steden. Hierbij kijken wij ook
naar kleine buurtwinkelcentra, die een
belangrijke sociale functie kunnen hebben
in de wijken waar we ook woningen bezitten.”
Is uw werk nog te combineren met een
gezin van vier kinderen?
“Gelukkig wonen we dicht bij de zaak.
Onze kinderen komen hier vaak binnenvallen en lopen hier dan rond, toevallig
zijn ze er nu niet. Ik hoef ook niet elke dag
op kantoor te zijn en werk overal, ook
thuis of op reis. Werk en privé lopen bij mij
door elkaar heen en dat gaat prima.”
U bent net vijftig geworden, weet u wat
u de komende twintig jaar gaat doen?
“Dit is wat het is. We hebben grote plannen, ik loop hier elke dag met veel plezier
en energie rond en voel me verantwoordelijk. Zolang ik dat houd, heb ik geen twijfels over mijn toekomst. Ik heb een prima
leven, daar hoeft niets meer bij.” l

KO P P E N
Medewerkers Modefabriek, Noord. Maandagmiddag

beeld Michiel van Nieuwkerk
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DE KRAAI
Mickelle Haest tekent de ervaringen op
van een Amsterdamse uitvaartverzorger

BLIJVEN
PLAKKEN OP DE
BEGRAFENIS
Met twintig mensen zitten we op een kleine etage. Op
tafel staan schalen met spekkoek en potten thee. Met
veel vriendelijkheid word ik bijna letterlijk in hun
armen gesloten.
“Jij moet in het midden zitten,” zegt een wat oudere
dame. Ze dirigeert me langs de kist waarin moeder ligt
opgebaard richting een grote eettafel. “Het is belangrijk dat jij iedereen goed hoort en iedereen jou goed
kan verstaan en zien.”
Ze maakt aan de personen die al aan tafel zitten
duidelijk dat ze moeten opschuiven. Moeder ligt in
een sarong opgebaard, midden in de kamer. Ze hebben
haar zelf verzorgd. Haar haar is opgestoken en achter
haar oor hebben ze een orchidee gestoken.
“Ze ziet er prachtig uit,” zeg ik, wijzend naar de kist.
“Vader is lange tijd geleden al heengegaan. We zijn
blij dat we haar zo lang in ons midden hebben mogen
hebben. Ze is 92 jaar geworden.” Iedereen aan tafel
knikt bevestigend en begint daarna door elkaar heen
te praten. Na een tijdje neem ik het woord.
“O ja, dat is waar ook, de uitvaart,” zegt de dame die
me aan tafel heeft gezet. “We zijn met een heel grote
Indische familie. Sommigen zullen voor de uitvaart
wel anderhalf of twee uur moeten reizen. We willen
een crematie en willen extra tijd voor de aula en voor
de koffiekamer.” Ik pak mijn opschrijfboekje.
Op de dag van de uitvaart klinkt er prachtige Indische muziek uit de speakers. Een groot deel van de
familie draagt traditionele kleding; ze zien er prachtig
uit. Op de kist ligt een grote tak met orchideeën.
Daarna gaan we naar de koffiekamer, waar van alles
klaarstaat: koffie met spekkoek, pasteitjes en frisdrank. Iedereen is geanimeerd in gesprek. Met zo’n
grote club gaat anderhalf uur toch snel voorbij.
Meestal maak ik tien minuten voordat de tijd voorbij is een rondje door de zaal om te zeggen dat het
zoetjesaan tijd is om afscheid te nemen. “Ja, ja, natuurlijk. Dat hebben we al gedaan.” Een deel van de bezoekers gaat weg en een paar mensen blijven plakken, ook
al hebben ze al gedag gezegd. Het zijn kinderen van de
overledene – een man of zes, zeven – met aanhang. En
acht anderen, die ook al afscheid hebben genomen

maar ook in een groepje blijven staan. Inmiddels lopen
we al tien minuten uit en ik weet dat ze een extra rekening zullen krijgen. “Ja, we gaan, ja, we gaan.” Nu moeten ze echt vertrekken.
Ik ken een aantal woorden Bahasa, de taal van
Indonesië. Ik kan natuurlijk niet vervoegen, maar
besluit het te proberen. Ik roep: “Hallo!”
Ze kijken op.
Ik ga van start. “We gaan nu pulang, dan gaan we
makan en vervolgens tidur-en.” Wat in mijn hoofd
zoiets betekent als: we gaan naar huis, eten en slapen.
Ik sluit af met selamat jalan. Waarvan ik me herinner
dat het ‘goede reis’ betekent. Ze kijken me allemaal
verbaasd aan, barsten in lachen uit en lopen naar de
deur. Daarna lopen ze het parkeerterrein op, terwijl ze
druk naar me zwaaien. Ik zwaai met een grote glimlach terug.
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BEELD VAN SANTEN & BOLLEURS

Was het
bewust?

Journalist Tom Grosfeld (25) en zijn vriendin (26)
verwachten hun eerste kind. Dat ze jong voor het
ouderschap kozen, riep heel wat vragen op in hun
omgeving. Maar waarom wordt die keuze eigenlijk
vreemd gevonden?
ILLUSTRATIES TED STRUWER

H

of verdedigen in zo’n gesprek: nee, we vinden het niet zonde. We hoeven niet eerst
een maand naar Thailand. Inderdaad, we
wonen nog in een huurappartement. Het
voelde alsof ik had aangekondigd dat ik
een enkeltje gevangenis had geboekt.
De reacties verwonderden me, al vond
ik het niet vervelend. Ik zou ook verbaasd
zijn als ik die ander was. We zijn 25 en 26,
en hoogopgeleid. In Nederland zijn vrouwen gemiddeld 29,9 jaar wanneer ze hun
eerste kind krijgen. Hoogopgeleide vrouwen zijn gemiddeld vier jaar ouder, mannen nog eens drie jaar ouder. Kortom: mijn
vriendin is acht jaar jonger dan de vrouwen in haar sociale netwerk die voor het
eerst een kind krijgen, ik zo’n twaalf jaar
jonger dan de mannen.
Maar toch: als er één plek is waar je het
anders kunt doen dan de rest, is het
Amsterdam. Waarom moet ik me dan verantwoorden? Als ik het vraag aan filosoof
en schrijver Maarten Doorman, zegt hij dat
het lijkt alsof mensen tolerant zijn, maar
dat ze je het laten voelen als je afwijkt van
de norm. Daarmee ondermijn ik bepaalde
keuzes die mijn sociale groep impliciet
maakt. En daar worden ze zich bewust
van. Dat roept de vraag op waarom onder
hogeropgeleiden zo’n sterke sociale norm
bestaat voor wanneer je een eerste kind
krijgt. En waarom die de medische norm →

Het was net na mijn 25ste verjaardag, in
mei 2019, dat mijn vriendin en ik besloten:
we gaan proberen een kind te krijgen. Het
plan om daar op relatief jonge leeftijd mee
te beginnen, sluimerde al langer door ons
hoofd en dit voelde als een natuurlijk
moment. We waren ruim vijf jaar samen,
woonden in een huurappartement met
extra slaapkamer, hadden allebei werk,
waren tevreden met onze levens en zagen
onszelf wel samen oud worden. En eerlijk
gezegd was onze kinderwens zo sterk dat
we geen maand langer konden wachten.
Na drie maanden was het gelukt. Nog
eens drie maanden later vertelden we het
aan onze familie, vrienden en omgeving.
Dat leverde ontroerende momenten op,
maar ook verwarring. Zodra ik het nieuws
deelde met mensen die iets verder van me
af stonden – collega’s, oude studievrienden, kennissen – kwam steeds de vraag:
was het bewust? Want we waren nog zo
jong. Vaak moest ik mezelf verantwoorden
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lijkt te overstijgen: de vruchtbaarheid van
vrouwen neemt immers gestaag af na hun
dertigste, en in rap tempo na hun 35ste.
Volgens Gert Stulp, socioloog aan de Rijksuniversiteit Groningen, heerst er in Nederland een huisje-boompje-beestjecultuur.
Mensen willen pas aan kinderen beginnen
als er zekerheid is: een koopwoning, vast
contract, stabiele relatie. “Onzekerheden
in het leven leiden tot uitstelgedrag. De
huizenmarkt is niet gunstig, er komen
meer flexcontracten. Als je niet weet waar
je over een paar jaar staat, stel je kinderen
krijgen uit.” Dat geldt vooral voor hogeropgeleiden: zij studeren langer, nemen de
tijd een goede baan te vinden en willen
eerst in zichzelf en die baan investeren.
Voor je het weet ben je de dertig voorbij.

Eerst zekerheid
Financiële stabiliteit weegt ook zwaar. Dat
is voor vrouwen die carrière willen maken
een duivels dilemma. Uit onderzoek van
het Centraal Planbureau naar de arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (2019) blijkt dat de man
6 procent aan inkomen verliest na de
geboorte van het eerste kind en de vrouw
maar liefst 45 procent. Veel vrouwen halen
die ‘child penalty’ niet meer in.
Bij het horen van die sociaal-economische, praktische factoren om het ouderschap uit te stellen, vraag ik me af wat
zwaarder weegt: de wens om eerst een
koophuis en vast contract te hebben, of
het idee dat je pas aan kinderen ‘hoort’ te
beginnen wanneer je de dertig bent gepas-

seerd. Mijn vriendin en ik vonden dat
vaste contract of koophuis niet zo belangrijk. Wat voor mij een grotere rol speelde,
was de gedachte dat ik op mijn 25ste vader
zou worden. Dat leek niet te kloppen. Niemand die ik kende deed zoiets. Voordat ik
me moest verantwoorden bij anderen, had
ik mezelf al op het matje geroepen. Wanneer mensen me feliciteren met mijn aanstaande vaderschap, zeg ik zelfs vaak: “Ja,
we zijn natuurlijk jong, maar…”
Volgens filosoof Lammert Kamphuis
zijn die praktische overwegingen voor veel
koppels wel echt de reden dat ze hun kinderwens uitstellen. “Alleen: ze kunnen die
overwegingen een grote rol laten spelen,
juist omdat die sociale norm bestaat.
Hoogopgeleide twintigers die zich in
andere kringen bevinden, neem de streng
gereformeerde kerk, krijgen wel jong kinderen. Daar heerst een andere norm, dus
wegen de praktische redenen minder
zwaar.”

Volgens de norm
Een andere praktische reden om het
ouderschap uit te stellen, die zich waarschijnlijk minder laat beïnvloeden door de
sociale norm, is het niet hebben van een
partner. Dat stond al in een rapport van
het ministerie van Volksgezondheid in
2007: ‘Relatieontbinding en echtscheiding
zijn belangrijke factoren die ervoor zorgen
dat mensen minder kinderen realiseren of
hun kinderen later krijgen dan zij eigenlijk
zouden willen.’
De afgelopen tien jaar is dat een nóg
rommeliger fenomeen geworden. Volgens
Carien Karsten vinden veel twintigers en
dertigers het moeilijk een partner te vinden. “We gaan van scharrel naar kwarrel
(‘kwaliteitsscharrel’, red.) en het duurt
lang voordat mensen besluiten zich te binden. De opkomst van Tinder speelt daarin
een grote rol. Je denkt telkens: zou er een
nog leuker iemand rondlopen?”
Relaties sneuvelen of komen dus niet
van de grond. Op je 26ste, 28ste, 30ste: de
fase waarin je over kinderen zou kunnen
nadenken. Aan de andere kant zijn veel
hoogopgeleide mensen dan nog helemaal
niet bezig met binden. Karsten: “Ze willen
vrijheid, ervaringskapitaal verzamelen.
Een feestje, festival, wereldreis. Vooral
mannen schieten in de kramp als hun
partner het onderwerp kinderen aansnijdt.
Terwijl ik denk dat vrouwen de biologische
behoefte om een kind te krijgen meestal
voelen als ze ergens in de twintig zijn. Als
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je het blijft uitstellen, hoe dicht sta je dan
nog bij dat gevoel?”

Economische keuze
Onderzoek van het CBS staaft de observatie van Karsten. Van alle stellen die in
2000 ging samenwonen, was binnen vijf
jaar een op de drie geen koppel meer. In
2015 was bijna de helft uit elkaar. Jan
Latten, oud-hoofddemograaf bij het CBS,
schrijft in een opiniestuk in NRC dat onze
blik op liefde verandert. Hij haalt de Amerikaanse onderzoeker Valerie Oppenheimer aan: ‘Het samenwonen en uit elkaar
gaan is een mogelijke tussenstap op het
langere traject naar maatschappelijke volwassenheid. Het is niet opportuun om je
als twintiger definitief te binden, omdat
ieders maatschappelijke kansen nog niet
zijn uitgetrild.’ De Amerikaanse arbeidssocioloog Richard Sennet beweert zelfs
dat we door de flexibele arbeidsmarkt
leren dat loyaliteit niet meer past bij de
moderne economie. Dat zou zo ver gaan
dat het ook ons privéleven beïnvloedt.
Ik vind het angstaanjagend dat we
langzaam op economische, rationele
wijze ons liefdesleven vormgeven. Het
past naadloos in de neoliberale samenleving, waarin we onszelf beschouwen als
kapitaal waarin we moeten investeren om
er het maximale uit te halen. Alsof we een
werknemer zijn van onze eigen bv.
Psychotherapeut Karsten: “Kinderen
krijgen is geen prestatie en wordt daarom
niet beloond. Dat zie je terug in de inrichting van de maatschappij: geen gratis kinderopvang, nauwelijks vaderschapsverlof,
vrouwen die thuisblijven en hun plek op
de carrièreladder uit het zicht verliezen.”
Kunnen we dan geen andere keuze
maken? Tegen de stroom in zwemmen, dat
doen wel meer mensen, toch? Volgens
Doorman is dat een illusie: “Er bestaat een
enorme discrepantie tussen de vrijheid die
we denken te hebben om ons te ontwikkelen, en hoe het in de praktijk gaat: iedereen doet hetzelfde.”
We zijn vrij zolang we ons niet commiteren, zegt Kamphuis. Zo zien we vrijheid.
Ook wel: negatieve vrijheid. Als er geen
kind is, zijn er geen beperkingen, dus meer
vrijheid. We zijn daarom geneigd onze
opties open te houden. Want wat als er een
betere baan of partner is? Er bestaat ook
positieve vrijheid. Die ontstaat wanneer je
je ergens aan committeert. Dat kan een
kind zijn, maar ook een marathon. Doordat je dingen moet laten, kun je aspecten

‘We willen zo jong blijven. Daar hoort
vroeg kinderen krijgen niet bij’

van jezelf ontwikkelen waarvan je anders
geen weet had. Toch wordt dat vaak niet
als vrijheid gezien – je zit immers ergens
aan vast. Kamphuis: “Maar het is juist een
vrije keuze. Je leeft je vrijheid, je leeft je
keuze. Dat is vrijheid als zelfontplooiing.”
Het klinkt alsof het bijna onmogelijk is
om als hoogopgeleid koppel vroeg aan kinderen te beginnen. Je moet losbreken uit
de sociale norm, de praktische zaken min
of meer voor elkaar hebben, de paradox
van vrijheid doorprikken, durven kiezen en
je niks aantrekken van wat de neoliberale
samenleving van je eist. En je zou het bijna
vergeten: je moet het ook nog écht willen.
Een groot deel van mijn vriendengroep
moet er niet aan denken. Of ziet het pas
voor zich over een jaar of tien. Laatst nog
zei een vriend: met kinderen is je leven
voorbij. Die beeldvorming is volgens
Doorman de reden dat veel koppels het
uitstellen: “We vertellen onszelf graag dat
we vrije mensen zijn, zonder verplichtingen, alleen bezig ons te ontwikkelen. We
willen niet burgerlijk zijn. We doen alsof
we bohemiens zijn en altijd zo blijven.
Want we leven fantastisch, groots, avontuurlijk. Het gezinsleven past niet in dat
verhaal.”
De populaire cultuur bevestigt dat
beeld. Neem de Amerikaanse tv-serie Sex
and the City. Een belangrijke stap in de
emancipatie, want de serie gaf een luchtige kijk op het leven als dertiger in de stad
met een carrière en vriendinnen als basis
voor geluk. Volgens filosoof Stine Jensen
kleeft daar ook een keerzijde aan. “Bijvoorbeeld het moment dat een van de vrouwen, Miranda, een kind krijgt. Het beeld
herinner ik me nog scherp: Miranda achter
een babyboek, haar gezicht dat uitstraalt:
gevangenis.”

Lang jong blijven
In lijn met die beeldvorming ligt volgens
Kamphuis onze anti-agingcultuur. “We
willen wel oud worden, maar het niet zijn.
Toffe opa’s klimmen, sjouwen en fietsen.
Vijftigers zeggen bijna verontschuldigend:
ik voel me nog dertig hoor. We willen zo
lang mogelijk jong blijven. Daar hoort
vroeg kinderen krijgen niet bij.”
Dat is terug te zien in hoe mijn generatie over volwassen worden denkt: we verzetten ons ertegen. In mijn woonkamer
hangt een poster met de tekst: ‘Don’t grow
up, it’s a trap’. Grapje, en ook weer niet. We
zien volwassenheid niet als iets waar we
langzaam in groeien, maar als gedrags- →
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vorm. Als we een kast kopen bij Ikea, een
avond niet naar de kroeg gaan of onze
belastingaangifte doen, zeggen we ironisch: ‘Ik voel me zo volwassen.’ Oftewel:
ik deed net iets wat we associëren met die
vermaledijde volwassenheid, maar geen
zorgen, ik trap er niet in.
Ook de traditionele vormen van volwassenheid stellen we uit. Onderzoek van het
CBS laat zien dat we later afstuderen, op
kamers gaan, een vaste baan vinden, trouwen en een huis kopen. Volgens de Amerikaanse generatie-expert Jason Dorsey
nemen millennials de tijd te onderzoeken
wat ze met hun carrière willen en wachten
ze langer met het aangaan van een serieuze relatie. Er ontstaan twee groepen dertigers: getrouwd met twee kinderen en
vrijgezel met twee huisgenoten. Is dat erg?

Te laat
Het is evident dat iedereen lekker zelf mag
weten of en wanneer hij aan kinderen
begint. Het gevaar is alleen dat als je te
lang wacht, het misschien niet meer
lukt. Journalist Larissa Pans schreef
het boek Onbeperkt vruchtbaar, over
uitgesteld moederschap, ivf-behandelingen en het leed van ongewenste
kinderloosheid. Toen ze aan het
boek begon, zag ze het als feministische verworvenheid om de zwangerschap te kunnen uitstellen. Daar
is ze van teruggekomen.
“Ongewenste kinderloosheid is een
groot probleem. We zijn te veel gaan geloven in onze eigen maakbaarheid. We stellen het ouderschap uit en als het niet lukt,
leunen we op de technologie die het voor
ons moet oplossen. Maar het verdriet is zo
ontzettend groot wanneer het dan niet
lukt. Twee keer: eerst wordt iedereen om je
heen moeder, daarna oma. En er is het
minder zichtbare verdriet: twee of drie
kinderen wensen, en er maar één krijgen.”
Frank Broekmans, gynaecoloog en
hoogleraar voortplantingsgeneeskunde
aan het UMC Utrecht, zegt dat veel vrouwen de kinderwens zonder veel consequenties kunnen uitstellen van 25 naar 33
jaar. “Op je 25ste heb je ongeveer 5 procent
kans op onvruchtbaarheid, op je 33ste is
dat 15 tot 20 procent.” Daarna neemt de
kans snel toe. Op 35-jarige leeftijd krijgt
slechts 65 procent van de vrouwen een
kind binnen een jaar; op 38-jarige leeftijd
lukt dat maar de helft. “Natuurlijk, je kunt
naar de dokter, en de helft van de vrouwen
die spontaan niet zwanger worden zal het

‘We zijn te veel gaan geloven in onze
eigen maakbaarheid’

uiteindelijk wel lukken, met of zonder ivfbehandeling,” zegt Broekmans. “Maar veel
koppels hebben geen accuraat beeld van
de samenhang tussen leeftijd en verminderde vruchtbaarheid.”
Broekmans merkt dat de alarmbellen
bij vrouwen (en hun partners) van 37 of 38
jaar vaak niet afgaan. “Die moeten wij dan
helaas laten rinkelen. Ze beseffen niet dat
uitstellen het risico op blijvende ongewenste kinderloosheid vergroot. Soms is het al
te laat. Dat heeft gevolgen voor de levenskwaliteit: een verhoogde kans op werkloosheid, een depressie of drankprobleem.
Mensen die op hun sterfbed liggen, denken aan hun kinderen, of aan de kinderen
die ze niet hebben gekregen.”
Journalist Pans denkt dat het mantra
dat je als vrouw zelfstandig moet zijn en je
zaakjes op orde moet hebben voordat je
aan kinderen begint, wellicht te goed in de
hersenen is ingeprent. “We moeten dat
beeld loslaten. De pil bracht ons emancipatie, maar de keerzijde is dat we onszelf
ermee hebben als we te lang wachten.
Sommige werkgevers vergoeden nu zelfs
ivf-behandelingen en het invriezen van
eicellen, zodat vrouwen carrière kunnen
maken. Dat is toch de omgekeerde wereld?
Ze moeten die banen zo inrichten dat
vrouwen kinderen kunnen krijgen. Bovendien speel je met je vruchtbaarheid.”
Voor haar boek interviewde Pans veel
fertiliteitsartsen. Die zeiden tegen haar:
als jij het wilt, en je partner wil het, doe het
dan gewoon. Niet eerst alles perfect willen
organiseren, dan ben je te laat. Pans: “We
moeten niet onderschatten hoe moeilijk
deze generatie het heeft op de arbeidsmarkt en huizenmarkt. Maar dat perfectionisme zit er zo sterk in. Alles moet geweldig zijn: een mooi huis, perfecte babykamer, nieuwe keuken, duurste
kinderwagen. Daar mag meer realisme in.”

Vergrijzing
Onszelf een spiegel voorhouden is geen
slecht idee, maar de overheid kan ook een
belangrijke rol spelen in het stimuleren
van (vooral hogeropgeleide) koppels om
eerder aan kinderen te beginnen. Dat is
hoognodig, vindt socioloog Gert Stulp.
“Vooral omdat we weten dat er een sterk
verschil bestaat tussen het aantal kinderen dat koppels willen, en hoeveel ze er
krijgen. De ongewenste kinderloosheid
neemt toe. Dat kun je verhelpen door er
actief beleid op te voeren. Het makkelijker
maken om het werkende- en familieleven

te combineren. Daarvoor is wel een cultuuromslag nodig: het kind verzorgen
moet niet meer primair op de vrouw aankomen. Mannen moeten minder werken,
langer ouderschapsverlof krijgen en dat
ook durven op te nemen.”
Annemieke Hoek, gynaecoloog en
hoogleraar voortplantingsgeneeskunde in
het Universitair Medisch Centrum Groningen, vult aan: “De kinderopvang moet gratis worden. Dat zou een basisvoorziening
moeten zijn, net als de basisschool. Ook
zzp’ers zouden een basisverzekering moeten krijgen voor ziekte en zwangerschap.
Dat zijn investeringen die je doet als maatschappij om te zorgen dat zoveel mogelijk
mannen en vrouwen aan het arbeidsproces kunnen meedoen en tegelijkertijd kinderen kunnen opvoeden.”
Want dat is in Nederland heel slecht
geregeld, zegt Marli Huijer, hoogleraar
publieksfilosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. “Onze maatschappelijke
structuur is niet gericht op het model van
twee ouders die allebei drie of vier dagen
werken. Daar moet je als samenleving veel
meer op inzetten. Het is niet alleen een
plicht om het voor jonge koppels aantrekkelijk te maken om kinderen te krijgen, we
moeten ook inzien dat de samenleving er
baat bij heeft. Nieuwe aanwas is nodig; we
vergrijzen. Je mag hopen dat de babyboomers niet onvoorstelbaar lang leven.”
Aan de andere kant: de technologie
staat niet stil. Het laten invriezen van
eicellen kan in de nabije toekomst worden
geoptimaliseerd, zegt gynaecoloog en
hoogleraar Frank Broekmans. “Nu kunnen
we zo’n twaalf tot veertien eicellen invriezen en is het onzeker of je daarmee zwanger kunt worden. In de toekomst kunnen
we waarschijnlijk uit één reepje eierstokweefsel veel meer eicellen en embryo’s
kweken. Dat zou bijna een garantie op
zwangerschap geven. En een verzekering
voor het geval je het spontaan probeert,
maar het niet lukt. Het zou een doorbraak
zijn. Maar zover zijn we nog niet.”
Hoogleraar Huijer is kritisch op die
technologische ontwikkelingen. “Daardoor krijgen we de illusie dat we ons niet
hoeven bezighouden met zoiets ouderwets
als een biologische klok die tikt en ons vertelt dat we niet meer zo vruchtbaar zijn.
Maar onze biologische klok is in zoveel
miljoenen jaren tot stand gekomen, dat
het moeilijk is om daar met technologie
tegenop te boksen. De technologische
regie over zwangerschappen veroorzaakt
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bovendien nu al veel angst. Doe je geen
NIP-test, dan ben je bang dat je kind met
het downsyndroom wordt geboren.”
We kunnen onszelf ook wat minder
aantrekken van de overheid en werkgevers
die stimuleren om carrière te maken tussen je dertigste en veertigste, vindt Huijer.
“We gaan mee in de maatschappelijke
trend, maar pas door erop te reflecteren, is
het mogelijk te denken: kan het anders?”

Keuze gemaakt
De steeds boller wordende buik van mijn
vriendin is het bewijs dat het anders kan.
Ze is nu zeven maanden zwanger. De ‘was
het bewust’-vraag wordt nog zelden
gesteld, onze omgeving overspoelt ons
met leuke, bemoedigende reacties. Hoe
dichterbij de geboorte van onze zoon
komt, hoe trotser ik ben dat we acht maanden geleden de schroom van ons afschudden en besloten ervoor te gaan. Al besef ik
dat niet iedereen die keus heeft, of in de
positie verkeert waarin een kinderwens
reëel is.
Dit is dan ook geen pleidooi om met
zijn allen op onze 25ste aan kinderen te
beginnen. Het uitgestelde ouderschap is
een complex terrein. Het is, denk ik, goed
om ons te realiseren dat we onbewust door
tal van factoren worden beïnvloed om
relatief lang te wachten met kinderen. En
dat, als je graag aan kinderen wilt beginnen als koppel, je het gewoon moet doen.
Voor mij is het nu al het waanzinnigste dat
ik ooit heb meegemaakt. Daar kan geen
vast contract tegenop. l

Rianne van Rompaey (24) is een van
’s werelds succesvolste modellen.
Ze was te zien in een filmproject van
Inez & Vinoodh en de Franse Vogue
wijdde het hele September issue aan
haar. ‘In deze business ben je zo weg
als ze je even niet zien.’

Van Vuitton

tot Vogue
FOTO INEZ & VINOODH

I

TEKST FIONA HERING

‘Mijn ouders
vonden het
bizar dat ik op
mijn 22ste een
huis kon kopen’

Ietwat ongemakkelijk reageert Rianne van
Rompaey op een fan die in café-restaurant
Libertine op haar af stapt. Het gebeurt
haar niet vaak in Amsterdam, de stad waar
ze meestal onder de radar is. Ze werkt ook
zelden voor de Nederlandse markt.
Van Rompaey – Nederlandse moeder,
Belgische vader – is net 24 geworden, op
3 januari (‘moeilijke dag, ik vier het zelden’), en lijkt al een half leven achter de
rug te hebben. Zes jaar geleden, tussen
haar vwo-eindexamens door, liep ze haar
allereerste show en meteen was het bingo.
Het culmineerde afgelopen jaar alleen al
in de covers van zowel het maart- als het
meinummer van de Franse Vogue, in
modekringen de heilige graal. Daarna
volgde de klapper: maar liefst vier verschillende covers van het September issue,
het duizendste nummer van diezelfde
Vogue, en ook nog alle modeseries in het
blad. En vooruit, in diezelfde maand ook
nog drie covers van WSJ., het magazine
van The Wall Street Journal. In december
werd ze op models.com ook nog door de
industrie verkozen tot tweede in de verkiezing Model of the Year, pal achter de ZuidSoedanese Adut Akech.
Haar geheim? “Rianne kan een knop
omzetten en meteen in haar rol zitten,”
zegt Mo Karadag, haar agent en creative
director van Paparazzi Model Management, het bureau dat eveneens Doutzen
Kroes vertegenwoordigt. “Ze voelt nul
gêne of angst, kan zich volledig overgeven
en is altijd enthousiast, een soort labradorpuppy.” Van Rompaey denkt daar anders
over: “Mijn vrienden noemen me ‘baby
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fox’, vanwege mijn babyface en oranje
haar. Lief en krachtig.”

Weinig luxe
Hoewel haar leven zich voornamelijk in
het buitenland afspeelt, besloot Van
Rompaey zich in Amsterdam te settelen.
“Ik voelde een sterke behoefte om hier
wortel te schieten, een eigen nestje te bouwen. Mijn werk is zo vluchtig; fotoshoots
duren één à twee dagen en dan ga vlieg je
weer door. Een jaar geleden kocht ik een
bouwval in Zuid met een hoog Villa Kakelbontgehalte. De verf bladderde van de
kozijnen. Alles moest gestript worden,
zowel binnen als buiten, maar ik was meteen verliefd. Het project geeft me ook houvast en rust. Amsterdam is voor mij de
plek waar ik even uit de mode-industrie
stap en kan opladen.”
In Parijs, het modellenmekka, voelt ze
ook meer druk om te presteren. “Ik vind
het lekker om in mijn rol van model te
kruipen als ik op het vliegtuig stap, maar
thuis kan ik gewoon die andere Rianne
zijn. Tijdens shoots schiet ik in mijn extraverte stand, want ik hou van entertainen.
Thuis ben ik rustiger en vind ik het heerlijk om tijd door te brengen met vrienden
die niet in de industrie werken, mijn
ouders en mijn halfzusjes van 6 en 3 in
Wageningen.”
Haar ouders vonden het bizar dat hun
dochter op haar 22ste een huis kon kopen,
vertelt Van Rompaey. “Dat is het voor mij
ook. Maar ze vinden het uiteraard fijn om
te zien dat ik mijn leven aan het opbouwen
ben en ook iets zinnigs doe met mijn geld.
Ik heb een financieel team om me heen
verzameld voor advies bij investeringen.
Ik ben geen verkwister. Ik geef mijn geld
voornamelijk uit aan vakanties, dat is oké
toch? Ik koop niet zoveel kleding en heb
geen dure auto, ik doe alles op de fiets. Ik
heb wel een – gekregen – tassencollectie
die de spuigaten uitloopt, maar verder is
mijn leven niet zo luxueus. De grootste
luxe is dat ik een schoonmaakster heb,
eens in de twee weken.”

Jong geleerd
Van Rompaey draait al een tijd mee aan de
top, en haar carrière begon meteen met
een knaller. Op haar veertiende werd ze op
straat ontdekt door een scout van een
ander modellenbureau, maar haar moeder
had daar geen goed gevoel bij. Gewapend
met foto’s van haar dochter stapte ze
daarom bij het gerenommeerde Paparazzi
binnen, waar ze meteen enthousiast
waren. Enkele testshoots volgden en toen

ontwerper Nicolas Ghesquière vier jaar
later zijn eerste show voor Louis Vuitton
gaf, waar alle ogen binnen de industrie op
gericht zouden zijn, bedacht Karadag dat
dit weleens Van Rompaey’s moment kon
worden.
Van Rompaey: “Hij heeft ze gesmeekt of
ik naar de casting mocht komen en voilà,
Nicolas boekte me als exclusive, wat
inhoudt dat ik dat seizoen nergens ter
wereld nog een andere show mocht lopen.
Mo is altijd goed geweest in mij zo exclusief mogelijk houden. Hard to get, haha.
Best eng, want hij zegt soms nee tegen
grote merken en opdrachten, maar dat
heeft er wel toe bijgedragen dat ik, in deze
vluchtige wereld, na zes jaar nog steeds
goed werk.”

Nieuw gezicht
Wat ook zeker geholpen heeft, is dat Grace
Coddington, creative director at large van
de Amerikaanse Vogue, dol op haar is,
mede vanwege haar zwak voor roodharige
modellen. Daarvan zijn er niet veel aan de
top. “Eigenlijk niet, nee. Karen Elson staat
bekend om haar rode haren. En tot vorig
jaar Natalie Westling, die sinds zijn transitie Nathan heet. Kiki Willems is ook rood.
En Grace zelf natuurlijk. We hebben een
hele goede relatie. Ze is een legendarische
stylist met een heerlijk gevoel voor
humor.”
Karadag vult aan: “Rianne’s persoonlijkheid maakt dat mensen graag met haar
willen werken. Dat ze daarbij ook nog
prachtig rood haar heeft en mooi is, alla.
Maar even plat gezegd: in deze industrie
wemelt het van de knappe mensen.”
Men is er ook allergisch voor alles wat
maar een beetje naar ‘oud’ riekt. Vandaar
dat tegenwoordig zelfs pre-castings plaatsvinden, voorafgaand aan showcastings,
om koortsachtig de interessantste nieuwe
gezichten binnen te slepen. Karadag: “Op
het moment dat een new face de vliegtuigtrap afdaalt in New York, is ze alweer oud
nieuws voor de Milanese modeweek twee
weken later. Casting directors en ontwerpers zijn doodsbang iets te missen. Dalen
de verkopen van een modehuis, dan
neemt de druk om te presteren toe, waardoor alle betrokkenen soms niet meer
helder kunnen denken. Ik stuur een →

Van Rompaey sierde de
covers van onder meer
Vogue Korea, Vogue Paris
en het magazine van The
Wall Street Journal.
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meisje soms het volgende seizoen gewoon
weer als new face naar castings. Vaak
weten ze niet eens meer dat ze haar al hebben gezien.”
Van Rompaey heeft in de loop der jaren
een band met diverse fotografen opgebouwd en haar professionaliteit wordt
zeer gewaardeerd – vandaar die titel
‘runner-up Model of the Year’. Gaat de
teller nu omhoog voor commerciële
klussen?
Karadag: “Nee, die verkiezing van
models.com is gewoon leuk, en dat is het.
De kracht van een campagne of cover is
inmiddels wel verzwakt. Dat komt doordat
veel modellen tegenwoordig zelf content
maken voor sociale media. Gigi Hadid die
een filmpje maakt waarin ze met een
Fenditas rondloopt en daar 500.000 likes
voor krijgt, is meer waard dan een cover
van Vogue Paris. Het gaat veel meer om
een image. Dat kun je creëeren met een
editorial, of een zelfgemaakte foto.”
“Soms kan een serie of creatieve
samenwerking een model naar een hoger
niveau tillen. Het kunstproject Pretty
Much Everything, tien filmpjes met monologen, gemaakt in samenwerking met fotografenduo Inez & Vinoodh voor WSJ., is er
zo een. We leven in een tijd waarin alles
snel, sneller, snelst moet, maar ik merk
gelukkig ook dat mensen het weer waarderen als iets met liefde is gemaakt.”
Een heel nummer van de Franse Vogue
gewijd aan Rianne van Rompaey. Wat
deed u toen u het telefoontje kreeg?
Van Rompaey:“Het initiële idee was dat
er in vier steden geschoten zou worden,
met telkens een ander model. Ik had net
de fotoshoot in New York gedaan, toen het
model voor Londen plotseling wegviel.
Hoofdredacteur Emmanuelle Alt boekte
mij in paniek. En ja, toen stond ik met
haar op de set in Londen en zei: best raar
dat ik straks twee steden heb gedaan, en
twee andere meiden Milaan en Parijs.
‘Rianne, it’s genius,’ zei ze. ‘You’re gonna do
them all.’” Lachend: “Zie je, vandaar dat
vosje.”
Er hangt een beetje een mysterie om u
heen; zo verschijnt u zelden op modefeestjes. Mag dat niet van uw agent?
Karadag: “Jawel hoor, maar ze heeft er
gewoon geen behoefte aan. Rianne heeft
haar eigen vriendenclub. Veel jonge meiden denken dat ze zich overal moeten
laten zien, maar het is juist de kracht is om
dicht bij jezelf te blijven. Best moeilijk,
want je krijgt in deze industrie al jong ontzettend veel veren in je kont. Daardoor

kun je jezelf gemakkelijk verliezen.”
U krijgt natuurlijk ook veel uitnodigingen voor events van hotshots uit de
industrie. Bent u niet bang om die af te
slaan?
Karadag: “Van Johan Kroes, de vader
van Doutzen, heb ik ooit de wijze les
geleerd: Maak nooit keuzes uit angst.”
Als fotograaf Steven Meisel een feest
geeft en Van Rompaey is in town, maar
heeft geen zin, dan verzint u een smoes?
Karadag: “Ja, dan kan ze gewoon niet
en dat vindt niet iedereen leuk. Ik heb
schreeuwende mensen aan de telefoon
gehad. ‘Weet je wel wat ik voor haar heb
gedaan,’ roepen ze dan. Maar het heeft
niets met respect te maken, het gaat om
keuzes. Ik ben verantwoordelijk voor
Rianne, niet voor iemands feest. Er werken veel ego’s in deze business die het
normaal vinden dat een model voor een
feestje een avondje overvliegt naar New
York. In het verleden werd dat ook vaak
gedaan, maar die hedonistische tijden liggen achter ons.”
Geen feestjes op een miljoenenjacht in
de Caraïben dus?
Van Rompaey: “Nee, dat vind ik niet zo
interessant, een beetje zonde van mijn tijd
zelfs.”
In 2016 kreeg u een burn-out.
“Zo heftig, ik lag echt voor pampus.
Veel werken in combinatie met mijn hoge
gevoeligheid en perfectionisme hadden
ervoor gezorgd dat ik op en in de war was.
Mo heeft tegen heel wat klanten nee verkocht. Doodeng, want in deze business
ben je zo weg als ze je even niet meer
zien.”
Hoe merkte u dat u op was?
“Ik sliep niet meer, was paniekerig en
zelfs naar de supermarkt was al enorm
stressvol: zo veel mensen, zo veel keuzes,
felle lichten. Ik was zwaar overprikkeld en
heb een halfjaar thuis gezeten, een verschrikkelijk periode. Na zes maanden
belde ik Mo dat ik weer voorzichtig wilde
beginnen, een week later gleed ik thuis uit
en brak mijn knieschijf. Het universum
had gesproken en me gevloerd omdat ik →

Van Rompaey’s eerste grote show
(boven) in 2014 en een show in 2019,
beide voor Louis Vuitton.
FOTO’S HOLLANDSE HOOGTE (BOVEN), GETTY

‘Ik sliep niet meer, was
paniekerig en zwaar
overprikkeld’
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‘Tijdens
fashion week
word je een
wandelende
paspop’

er nog niet klaar voor was.”
Zes weken in het gips, ik ken de foto’s.
“Een bevriende fotograaf uit Californië,
Colin Dodgson, is midden in mijn burnout twee weken overgekomen om me te
verzorgen. Bij mijn ouders in Wageningen
vonden we gips van toen ik 11 was en mijn
been had gebroken, daar hebben we voor
de lol foto’s mee gemaakt. Toen ik daarna
de knieschijf van mijn andere been brak, is
Colin als een idioot teruggekomen om ook
daar foto’s van te maken. Ze zijn verzameld in het boek Street of Bushes, een dierbaar document van mijn helingsproces.
Althans, dat zie ik erin. Er staat ook een
hilarische foto in waarop ik met mijn
scootmobiel – daarmee scheurde ik zes
weken door Amsterdam – voor een open
brug sta.”
Na die periode werd u weer met open
armen ontvangen in de modebusiness,
maar u doet nog maar weinig shows.
“Nee, shows doe je vooral in het begin
van je carrière om de aandacht op jezelf te
vestigen. Daarbij vind ik show season vrij
intens. Een maand lang parkeer je je persoonlijke leven langs de zijlijn en leef je
van fitting naar show naar fitting. Iedereen om je heen is gestrest, backstage
wordt er veel aan je gezeten. Omdat ik vrij
gevoelig ben, vind ik dat nogal heftig. Het
leuke van mijn werk is het persoonlijke
contact en samen met creatieve geesten
iets moois maken. Tijdens fashion week
word je een wandelende paspop.”
U heeft nu uw pijlen gericht op acteren,
staat sinds kort ook in uw profiel op
models.com: ‘other credits: actor’.
“Ja, te gek. Als tiener zat ik al bij de
Spelgroep in Wageningen, waarmee we
Shakespeare en oude Griekse tragedies
opvoerden in theaters. Ik heb altijd actrice
willen worden en krijg gelukkig steeds
vaker karaktergericht werk en jobs met
fotografen die regieachtige dingen willen
doen. De stap naar film is nog niet
gemaakt, maar ik heb geen haast.”
U deed auditie voor de rol van dochter van Laura, gespeeld door Isla Fisher,
in Nocturnal Animals. Was regisseur
Tom Ford erbij?
“Helaas niet, alles gaat tegenwoordig
digitaal. Ik kreeg een scène opgestuurd en
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heb die samen met mijn acteercoach
Sheila Gray gefilmd. De feedback was zeer
positief, maar ik was te lang. Isla Fisher is
blijkbaar niet zo groot. Ach, alles op zijn
tijd. Ik heb diverse meetings gehad met
agenten in Los Angeles, maar ik ben nu
vooral bezig mezelf klaar te stomen voor
het moment dat het juiste project op mijn
pad komt. Zo werk ik nu ook met een
voicecoach aan mijn dialect en volg ik
workshops in L.A..”
U heeft 90.000 volgers op Instagram en
bent daarmee enorm interessant voor
merken, maar u lijkt moeite te hebben
met selfies.
“Klopt, dat vind ik lastig. Voor mij is er
een scheiding tussen werk en privé. Ik
neem mijn werk heel serieus, maar mezelf
niet zo. Dus als ik een selfie maak, voel ik
me een beetje dom.”
U blijft wel rebels af en toe uw borsten
plaatsen.
“Ja, ik vind Instagram hypocriet. Een
foto van mijn eerste shoot met Mikael
Jansson, waarop ik naakt door een veld
ren, werd er meteen afgehaald. Belachelijk. Als ik dat wil, moet ik toch gewoon
mijn eigen tieten kunnen laten zien? Ik
krijg vaak de vraag of ik ook naaktshoots
doe. Als het voor mij goed voelt, waarom
niet? Waarom kan ik wel mijn armen en
niet mijn borsten laten zien? Voor mij is er
geen verschil.”
Is de mode-industrie veranderd nadat
casting director James Scully de beerput opende over onder meer machtsmisbruik en de slechte behandeling van
modellen?
“Zeker. Het hele #MeToo-verhaal heeft
daar ook toe bijgedragen. Er zijn bij shows
nu backstage masseurs en een psycholoog
aanwezig en mensen die betrokken zijn bij
een show zijn mondiger, maar we zijn er
nog niet. Ik denk wel dat de industrie zich
nu meer realiseert dat modellen vaak nog
jonge jongens en meisjes zijn en dat de
wereld behoefte heeft aan een afspiegeling
van de maatschappij op de catwalk.”
Iedereen dient slank te zijn, maar er
zijn backstage alleen croissants en muffins, hoor ik weleens.
“Onderling maken modellen wel de
grap dat je tijdens de Milanese modeweek
dagenlang niet poept omdat er backstage
alleen maar witte minisandwiches, ieniemini croissantjes en koekjes zijn. Daar zitten geen vezels in. Ik heb gelukkig al vroeg
geleerd goed voor mezelf te zorgen, want
in de rush heeft iedereen wel iets anders
aan zijn hoofd.”
U vliegt naar Japan, komt ’s nachts aan

‘Als ik wil, moet
ik toch gewoon
m’n eigen tieten
kunnen laten
zien?’

Van Rompaey’s
volgende grote
droom: acteren.
FOTO EMMANUEL
SANCHEZ MONSALVE

en dan is er alleen een minibar vol chocola en chips.
Karadag: “Wij boeken voor Rianne
altijd hotels met 24/7 roomservice. Als ze
landt staat een chauffeur klaar en op lange
vluchten vliegt ze businessclass. Ze moet
uitgerust aankomen om te kunnen performen. De klant betaalt veel geld en heeft
hoge verwachtingen, als model ben je toch

een soort artiest of topatleet.”
Van Rompaey: “Er was een tijd dat ik in
een compleet blauw Adidastrainingspak
reisde, omdat ik het grappig vond om al
die zakenmannen in pak een beetje te verwarren. Je zag ze denken: wie is dat? Vast
een popster of filmster.”
Karadag, knipogend: “Mogelijk krijgen
ze daar binnenkort nog gelijk in ook.” l
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Y P E I N A M ST E R DA M
Ype Driessen geeft ons een inkijkje in
zijn dagelijks leven

MOETJES

concept Ype Driessen / fotostrips.nl
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PROEFWERK

EEN FIJN CLUBHUIS
MET GOED ETEN
De heren achter BAK begonnen Bambino
zodat hun vrienden vaker langs konden
komen. Wij willen ook wel vrienden worden.
Gilles van der Loo

Al jarenlang belichaamt restaurant BAK de gedachte dat een
lokale en streng seizoensgebonden keuken – zonder toeters en
bellen in de opmaak – kan leiden tot smaaktechnisch spektakel op het bord. Bij mijn weten
zitten ze in de Van Diemenstraat
altijd vol, en misschien begon
dat ook een beetje te wringen.
Wanneer je mede-eigenaar
Alessandro da Fies vraagt
waarom ze nu op de Vijzelgracht
Bambino begonnen zijn, zegt hij
zonder omhaal dat ze een plek
wilden waar hun vrienden wat
vaker zouden aanwaaien, een
laagdrempeliger zaak die niet
weken tevoren is volgeboekt, en
waar je ook een of twee kleinere
gerechten met een glas spannende natuurwijn kunt krijgen.

Een vreemd begin
In de jaren negentig werkte ik bij
Caffè Panini, dat tot een paar
maanden geleden op deze locatie zat, en in de afgelopen jaren
kwam ik daar wekelijks.
Binnenstappen in Bambino
blijkt een vreemde gewaarwor-

Gebakken spinazie, paksoi
en andijvie met hollandaise:
zo eenvoudig, zo lekker

ding, juist omdat er nog zoveel
hetzelfde is. Nieuw is dat vierpersoonstafels verruild zijn voor
tweetjes, het licht sterk gedimd
is en de muziek – goddank hoef
ik die niet te recenseren – harder
staat dan je zou willen.
De combinatie met de akoestiek, die vroeger ook niet best
was, maakt Bambino minder
geschikt voor ouderen, maar
daar werken alle trapjes in de
zaak ook aan mee. Goed, het
doel was ook een clubhuis voor
de vrienden van BAK.

Blaartjesknisperdun
De kaart is klein en door groenten gedomineerd, de wijnkaart
niet veel groter en interessant
samengesteld, met veel natuurwijn, ook per glas. Voor de liefhebber staan er twee kasten met
speciale flessen waar je in mag
kijken om iets fijns uit te zoeken.
We bestellen een mandje
brood met opgeslagen boter
(daar zit lucht in en dat eet fijner, in deze zit ook een deel
gebruinde boter voor een notig
accent). Het brood zelf wordt in
BAK gebakken en is zo mooi
zacht van kruim en blaartjesknisperdun van korst dat ik met
liefde twee keer die vijf euro
voor dit mandje had betaald.
De jongedame die ons
bedient, adviseert een portie
gepekelde ansjovis en die
nemen we ook (€7,50): donkere
filets met frisse olijfolie, die
overlopen van de smaak maar –
zoals je mag verwachten – erg
zout zijn.
We eten ze in stukjes met ons
brood, wat goed werkt, maar
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vragen ons af of de keuken ze in
het vervolg niet licht kan weken
om dat ál te zoute eraf te halen.
De drankjes waarmee we
begonnen zijn: een ongepasteuriseerd pils van Butcher’s Tears
(€3,50) en een nogal zoete kombucha van eigen makelij met een
Dettolnoot (€4,50).
We proeven lichtgegaarde
spitskool met salsa verde van
peterselie en ingekookte karnemelkwei (€12): een verfrissende
vegetarische bereiding, waarin
geroosterde zonnebloempitten
zorgen voor nét genoeg warmte.
Dan volgt friszoete biet met
compôte van ui, gezuurde rammenas en geraspte mierikswortel (€12). Fris, pittig en door
de ui net rijk genoeg om meer
dan een garnituur te zijn. Misschien dat het met íets gaardere
biet nog beter had gewerkt.
Ik bestel een glas oranje wijn
van grechetto (Toscane, Mani di
Luna, €8,50): notig en lekker
stroef door de meegetrokken
druivenschilletjes, zonder daarmee over de volgende gerechtjes
heen te walsen.

Uit het pannetje
Dan kokkels met een perfecte
cuisson (bijna transparant), olie
van gerookte peterselie en stukjes bosui (€14). Heel erg goed
dit, maar overtroffen door de
gebakken spinazie, paksoi en
andijvie met hoogzure hollandaise. Zo eenvoudig, zo lekker.
Terzijde: de saus lijkt met een
kiddefles op het bord gespoten
waardoor hij erg luchtig is, maar
ik vind ’m old school uit het
pannetje fijner. Hij voelt dan

vetter, boteriger aan. We nemen
nóg een oranje wijn gerijpt op
amfora van La Ginestra uit de
buurt van Florence (€8) en proeven een risotto van milde haas
gemaakt met paellarijst (€19).
Een voluptueus gerecht, mede
door de uitgebakken bloedworst,
maar prettig opgefrist door wat
citruszuur en rauwe radicchio
Trevisano.
Van de nagerechten kiezen
we de fantastische wafel met
eigenlijk té romig aardpeerijs en
zwartebessencompôte (€9) en
überfrisse Camparisorbet met
grapefruit en olijfolie (€7). Het
echte minpunt van de avond
volgt iets later in de vorm van
een niet al te best gezette
espresso (€2,50).

Morgen weer
Ook al hebben we de hele kaart
geproefd: morgen wil ik wéér
naar Bambino. De inherente
kwaliteit van hun oersimpele
gerechten is zo hoog dat je niet
eens wilt uitrekenen hoe vaak

zo’n bordje gebakken groenten
over de kop gaat. Bambino is een
aanwinst voor de stad.

FOTO EVA PLEVIER
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BEST
De gebakken spinazie, paksoi en
andijvie met hoogzure hollandaise
is eenvoudig en lekker.
MINDER
Je zou gezien de geschiedenis van de locatie en
de kwaliteit van al het andere gebodene een
betere espresso verwachten.
OPVALLEND
Deze bistroversie van restaurant BAK is in mijn
ogen een even grote aanwinst voor de stad als
het restaurant.
BAMBINO
Vijzelgracht 5h, 1017 HM, Amsterdam
wo 16.00-23.00, do-za 08.00-00.00,
zo 08.00-23.00 uur, 020-6264939
www.bambinobar.nl

HET EETWEZEN
Culinaire achterklap met Gilles van der Loo

ALLESKUNNER

R

eden voor blijdschap tijdens de
wintermaanden is het koolgeslacht Brassica, dat ongelooflijk
diverse uitingsvormen kent. Zo
behoren romanesco en koolrabi
er bijvoorbeeld beide toe. Kool is
ook in de zomer te krijgen, maar als het naar
vriezen neigt, smaakt hij om een of andere reden
beter, en voor bepaalde koolsoorten lijkt ook te
gelden dat ze pas tot hun recht komen als het
gevroren heeft (denk aan boerenkool).
Spitskool is mijn favoriet, omdat hij rauw,
gekookt, gebakken, gevuld, gebraden, gekonfijt,
gefermenteerd en zelfs gedeeltelijk verkoold (!)
fantastisch smaakt. Die laatste bereiding is in
zwang bij moderne nordische en Midden-Oosterse
groentegerichte zaakjes in onze stad, en ik vind
het zó lekker dat ik de laatste tijd bijna wekelijks
verbrande kool bereid.

Klodder hangop
Wat u nodig heeft is vette Griekse yoghurt, en die
hang ik dan óók nog een nachtje in een doek,
waardoor oersmaakvolle hangop ontstaat, die ik
aanmaak met olijfolie en zout.
Ik snijd de spitskool in de lengte in zes parten
en gril die aan beide open kanten tot ze ogen als

de bladzijden van een
verbrand boek. Oneetbaar zwart, moeten ze
lijken. Daarna gaar ik
de parten nog verder
op hun dichte kant (de
rug van het blad), en
drapeer ik ze op een klodder van die hangop om ze af
te toppen met wat olijfolie, fleur
de sel en sumak (een poeder van zure rode besjes).
Dit is een vegetarisch voorgerechtje dat zijn
weerga niet kent. Ik wil altijd nog eens uitzoeken
hoe kankerverwekkend verkoolde waar precies is,
maar ik ben bang dat uit mijn onderzoek zal blijken dat wéér een geliefd gerecht op de reservelijst
moet. Mocht u hier het fijne van weten, mail dan
vooral niet naar de redactie.
Hoewel zuurkool normaliter van witte kool
bereid wordt, laat spitskool zich ook heerlijk fermenteren, en als u er dunne parten van snijdt en
die inlegt met grof zout kunt u ze na een maandje
op zout als geheel stoven. Ziet er prachtig uit op
een bordje met wat gebakken spek en gesnipperde
bladpeterselie. Een pot met waterslot is in dit
geval wel aan te raden; zo voorkomt u dat er lucht
van buiten bij uw kool komt.
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RECEPT:
SPITSKOOLSLA
Koolsla van spitskool is heerlijk
en razendsnel klaar. U snijdt de
grootste nerven uit de bladeren van een spitskool, stapelt
het blad en rolt alles op tot een
grote sigaar. Dan snijdt u er
met een loeischerp mes heel
dunne sliertjes van die u een
kwartiertje in ijswater legt. De
kool neemt dit water op omdat
planten ook na de oogst doen
waarvoor ze gemaakt zijn, en
zo worden die sliertjes heerlijk
knapperig. Hierna droogt u de
kool grondig in de slacentrifuge
en maakt u hem aan met een
friszure mayo. Een klein deel
gefermenteerde kool erdoor
geeft net wat meer lactische
‘funk’ aan de koolsla, maar dan
moet u dat natuurlijk wel in
huis hebben. Stukjes gefermenteerde wortel zijn er fijn
bij, of een snufje geroosterd en
gevijzeld venkelzaad. Voor een
frissere noot kunt u een deel
van uw mayonaise vervangen
door yoghurt. Uw koolsla is
heerlijk op zich, maar doet het
ook goed als garnituur bij
gebraden of gegrild vlees of
vette vis. Gerookte makreel is
er waanzinnig lekker bij. Mocht
u het vegetarisch willen houden, dan kunt u er schijven
donkergefrituurde aubergine
op leggen. Verse (spits)kool is
in de koelkast vrijwel eindeloos
houdbaar. Zo heeft u altijd een
veelzijdige groente bij de hand.

MENEER & MEVROUW HAMERSMA

ITALIAANSE SFEREN
Meneer Hamersma weet alles over wijn, mevrouw
Hamersma doet niets liever dan koken.
Deze week: polpettone alla Toscana.

HAROLDS TIP
Meer dan tienduizend
publieksstemmen en
vijftien onaangekondigde
jurybezoeken waren
ervoor nodig, maar dan
heb je ook wat: de titel
Wine Bar of the Year
2019. Wijnbar Shiraz mag
de bijbehorende trofee
het komende jaar op zijn
glasbak zetten.
Wijnbar & Boutique
Shiraz Jardin des Vins,
Lijnbaansgracht 267.
shirazamsterdam.nl

Op de dag dat op de Filipijnen de
vulkaan Taal sprak in aswolken,
vliegverboden en lavastromen,
liet de Etna van zich horen in
Amsterdam. In Italiaans restaurant La Fiorita werd gekookt
rondom de wijnen van Tenuta
Tascante, een boetiekinspanning van producent Tasca
d’Almerita. Liefhebbers betalen
grof geld voor hun contrada’s,
het Etna-equivalent van een
grand cru, waarin de lokale
nerello mascalesedruif tot grote
hoogte wordt gestuwd.
Mevrouw Hamersma was
voor de verandering thuisgebleven, verdiept in Smakelijk leven,
een boek uit haar eigen antiquariaat. Teruggekeerd van gedane
arbeid kon ik haar enthousiast
verslag doen van pico bello portobello-ervaringen en de verfijn-

de symbiose tussen rundvleescarpaccio, truffel, eidooier en
eendenlever. En dat ravioli van
biet met hazelnoot briljant
samensmolt met de contrada
Sciaranuova van zestig jaar oude
stokken. “Maar denk je dat je
morgen wel weer Italiaans lust?”
informeerde zij.
Nu eten ze in Italië elke dag
Italiaans en zodoende leek dat
mij geen beletsel. Temeer omdat
zij mij liet lezen wat ik kon verwachten: ‘Gehaktbrood scoort
bij iedereen natuurlijk hoog, ook
bij koks, maar deze Toscaanse
versie naar een recept van
Marcella Hazan is eenvoudig te
bereiden en u zult er keer op
keer van genieten.’ En nota bene
was Italiaans gehaktbrood precies wat de importeur op zijn
website adviseerde om bij deze
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wijn te schenken. Maar – noem
het krenterig – daarvoor vond ik
een prijskaartje 108,75 euro wat
te veel van het goede. Ik was al
tevreden met veel nederiger
Siciliaans rood van diezelfde
nerello mascalese. Kordaat doorduwende rijpe kersen, viooltjes
en zoet-peperig. Bovendien een
snufje speculaaskruiden en fijne
zuren.

Lekker rokerig
Ook mevrouw Hamersma
toonde zich in haar sas. “De specerijen in combinatie met die
frisheid gaan lekker samen bij
de komijn, het kaneel en de
citroenrasp die ik aan het recept
van Hazan heb toegevoegd,”
zoemde zij tevreden over haar
vondst. Onder het motto ‘gaan
met die vulkaan!’ schonk ik
nog een rode die elders in het
zuiden met zijn voetjes boven de
magmakamers had gebungeld.
Basilicata in Campania voorziet
in een bijzondere wijn van de
aglianicodruif, afkomstig van de
flanken van een uitgedoofde
vulkaan. Mooi bessig, kruidig,
zonnig, nadrukkelijke zuren en,
niet verrassend, lekker rokerig.
Vanwege de nadrukkelijke
paddenstoeleninbreng hebben
we ook nog de reis naar het
noorden gemaakt. Barbera van
Luisin uit Piëmont is een
gedoodverfde porcini-favoriet.
Typisch Noord-Italiaans. Een
rosso met rafeltjes. Schouders
opgetrokken, wax coat, gebutste
4x4 die zijn deuken niet heeft
opgelopen tijdens het parkeren
in de P.C. Hooftstraat. “Pfoe, verrassend,” zei mevrouw Hamersma. Maar de echte verrassing
moest nog komen. Voor de week
daarop had ik voor ons tweeën
bij La Fiorita geboekt.

Online
Molino a Vento 2018
Nerello Mascalese, Sicilië, Italië
€6,90 (rood)
Wijnkoperij Okhuysen
www.okhuysen.nl

60 g funghi porcini
500 g rundergehakt
3 el melk
1 snee witbrood (geen
korst)
1 ui, heel fijngehakt
2 tl zout
versgemalen peper
100 g prosciutto
6 el Parmezaanse kaas,
geraspt
1 teen knoflook, geraspt
1 tl gemalen kaneel
1 tl komijnpoeder
1 el fijngehakte peterselie
geraspte schil van 1 citroen
1 eidooier, losgeklopt
paneermeel op een bord
2 el plantaardige olie
2 el boter
6 el droge witte wijn
4 el tomatenpuree

POLPETTONE ALLA TOSCANA (4 PERSONEN)
Laat de paddenstoelen minstens 30 min weken in
een halve liter warm water. Doe het gehakt in een
kom en maak los. Verwarm de melk en prak het
brood erin fijn tot een romige substantie. Voeg ui,
zout, peper, prosciutto, kaas, kaneel, komijn,
citroenschil, peterselie en knoflook toe. Kneed
goed. Meng de eierdooier erdoor.
Maak van het vlees een stevige bal en rol die uit tot
een worst van ± 7 cm dikte. Klop er met uw handpalmen zachtjes eventuele luchtbellen uit. Rol het
vlees door het paneermeel. Laat de paddenstoelen
uitlekken (bewaar het lekwater) en spoel ze goed af
in schoon, koud water. Grof hakken en wegzetten.
Filter het weekwater door een met keukenpapier
beklede zeef. Houd het weekwater apart.
Verhit boter en olie in een ovale braadpan met dikke
bodem. Wacht tot de boter amper bruist en bruin
het vlees voorzichtig aan alle kanten op middelhoog
vuur. Voeg de wijn toe en zet het gas iets hoger.
Laat de wijn tot de helft inkoken en keer het vlees
voorzichtig een paar keer. Draai het gas lager. Voeg
de paddenstoelen toe. Roer de tomatenpuree door
het weekwater. Als dit een glad geheel is, giet u het
bij het vlees en de paddenstoelen. Met het deksel
er schuin op dertig min laten sudderen. Keer het
vlees tweemaal. Leg het vlees op een snijplank, laat
rusten en snijd plakken van 1 cm dikte. Schenk wat
saus in een voorverwarmde schaal, leg het gehaktbrood erop en doe de rest van de saus erover.
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Speciaalzaak
Cascina Luisin 2017
‘Maggiur’, Barbera d’Alba, Italië
€16,00 (rood)
Wijnhandel Koninginneweg/Bâtard
Koninginneweg 143
www.wijnhandelkoninginneweg.nl

Supermarkt
Genesi 2016
Aglianico del Vulture, Basilicata, Italië
€12,99 (rood)
Gall & Gall
www.gall.nl

Smakelijk leven. Een literaire
eetkalender voor levensgenieters
James en Kay Salter
Meulenhoff, €16,50

AG E N DA

FILM
t/M WoENSdaG 5 fEbRuaRi
1917 HHHH Woi-epos van Sam
Mendes, met George McKay,
dean-Charles Chapman en Mark
Strong (12). Cinecenter, za 14:00
19:15 zo 13:40 ma 21:05 di wo
21:10. Euroscoop, 18:45 20:30 za
zo ook 12:00 15:00 (Dolby
Atmos) ma di 13:15. FC Hyena, za
wo 16:45 zo 15:45 ma 15:00 21:30
di 15:00 za zo di wo ook 19:15.
Filmhallen, 11:45 13:45 16:20
19:00 21:35. The Movies, 19:00
21:30 za ma di wo ook 13:45 zo
ook 13:30 za ook 11:15. Studio/K,
16:25 za ma di wo ook 18:50 za
ma di ook 21:15 zo ook 21:45.
Cinema Amstelveen, di 20:00.
Pathé Arena, za 13:40 zo 12:25 ma
di 13:00 wo 18:10 (IMAX) za 10:30
17:15 19:55 22:35 01:15 zo 10:00
16:05 18:45 21:25 ma 09:45 15:10
18:10 20:50 di 15:05 18:25 20:30
wo 13:50 16:25 20:10 22:45 di wo
ook 09:25. Pathé City, za 11:40
13:50 16:00 18:45 21:30 zo wo
11:30 ma 21:40 di 10:50 22:20 zo
ma di wo ook 16:20 19:00. Pathé
De Munt, za ma di wo 18:00 zo
11:45 17:50 ma di wo ook 12:10
(Dolby Cinema) za 11:05 13:40
16:20 19:45 20:20 23:40 zo 15:40
21:45 ma di 15:50 wo 13:45 16:40
20:15 23:00 za ma di ook 21:50 zo
ma ook 20:10 di ook 20:40. Pathé
Tuschinski, za 16:20 19:20 22:20
zo 10:00 14:40 20:40 ma 14:10
20:50 di 16:45 20:00 wo 10:30
18:15 21:15.
Amazing Grace HHHH Concertfilm rond het gospelalbum
van aretha franklin uit 1972 (al).
Eye, za 19:15 zo 18:45 ma 13:45.
And Then We Danced HHHH
Zweeds-Georgische coming-ofagefilm over homoseksuele danser. Met Levan Gelbakhiani en
bachi Valishvili (12). Eye, za 16:15.
Apocalypse Now: Final Cut
HHHHH francis ford Coppola
monteerde een ultieme, drie uur
durende versie van zijn beroemde Vietnamepos. Met Martin
Sheen, Marlon brando en Robert
duvall (16). Eye, zo di 19:30.
Lab111, di 15:30. Uitkijk, zo 13:00
ma 20:30.
April, May en June HHH Wanneer hun moeder terminaal blijkt,
moeten drie zussen beslissen
wie er voor hun autistische broer
gaat zorgen. Regie Will Koopman,
met Linda de Mol, Elise Schaap
en tjitske Reidinga (9). Euroscoop, 12:30 15:30 20:15 za zo
ook 11:00. Ketelhuis, 16:15.
Pathé Arena, za 16:20 zo 13:15
ma 09:30 19:20 di 09:20 16:40
wo 10:45. Pathé City, za 10:30 zo
ma di wo 10:00. Pathé De Munt,
za 18:30 zo 16:50 ma di 13:55

18:10 wo 11:30. Pathé Tuschinski,
za 13:20 ma 10:10 di 10:30.
Aquarela HHHH documentairemeester Victor Kossakovsky
toont hoe de nietige mens vergeefs vecht tegen het water (9).
Eye, za 12:30 zo 10:30 wo 13:30.
Filmhallen, 10:45.
Au nom de la terre HHH aangrijpend drama over een boerengezin. Regie Edouard bergeon,
met Veerle baetens en anthony
bajon (12). Filmhallen, 16:45.
Ketelhuis, 18:45.
Bad Boys for Life HH Na zeventien jaar keren Will Smith en
Martin Lawrence terug als de
kwajongensklabakken van Miami
(16). Euroscoop, 17:30 20:15
21:45 za zo ook 14:00 15:30 ma di
wo ook 15:15 ma wo ook 16:45.
Pathé Arena, za 12:55 18:35 21:30
00:25 zo 16:00 21:50 ma 11:00
13:55 16:50 22:30 di 10:55 13:50
19:25 22:20 wo 10:15 18:20 (4DX)
za 10:45 16:30 19:25 22:20 01:15
zo 09:30 15:15 18:10 21:05 ma di
15:45 18:40 21:30 wo 12:30 15:25
20:50 (IMAX) za 15:15 20:55
01:35 02:25 zo 08:05 10:45 13:25
17:25 20:35 ma 12:25 14:45 20:30
di 09:40 12:20 14:35 20:00 wo
17:00 19:00 19:50 22:40 za wo
ook 23:40 ma di ook 17:45. Pathé
City, za di 10:20 zo 10:50 ma
13:30 16:30 18:00 21:00 wo
10:10 za ook 14:30 17:15 20:00

22:45 zo di wo ook 14:15 17:00
19:45 zo wo ook 22:30. Pathé De
Munt, za 13:50 19:30 22:30 zo
16:00 19:00 ma 13:20 di 13:15
16:10 wo 13:00 18:20 zo ma di
ook 22:00 ma di ook 19:05 (4DX)
za 23:55 zo 14:40 20:50 za ma di
wo ook 15:00 21:00 (Dolby Cinema) za 11:50 17:00 19:00 zo
10:40 13:35 17:40 19:30 ma
20:30 di 20:00 wo 10:50 19:45 za
wo ook 22:45 zo wo ook 16:30 ma
di ook 10:10 17:30.
La Belle Époque tragikomedie
over zestiger die terug kan keren
naar een tijdperk van zijn keuze.
Regie Nicolas bedos, met daniel
auteuil (12). Eye, za di 21:15 zo wo
13:15 ma 11:15 21:00 wo ook
18:45. Cinecenter, zo 16:00 ma
wo 13:45 ma ook 18:40. Filmhallen, 18:30 ma di ook 14:15. The
Movies, 16:00. Studio/K, ma di
wo 16:30. Pathé Tuschinski, ma
11:30 di 11:10 wo 12:30.
Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One
Harley Quinn Voorpremière van
avonturenfilm van Cathy Yan met
Margot Robbie, Mary Elizabeth
Winstead en Ewan McGregor
(16). Pathé Arena, wo 24:00
(4DX) wo 24:00 (IMAX). Pathé
De Munt, wo 24:00 (Dolby
Cinema) wo 00:10 (4DX).
Bombshell HHH drie vrouwen
worden slachtoffer van seksueel

IN PREMIÈRE

THE WHISTLERS

Speels misdaadverhaal waarin de corrupte Roemeense
politie-inspecteur Cristi op het zonovergoten Canarische
eiland La Gomera een fluittaal moet leren om de alomtegenwoordige surveillance te omzeilen.
WAAROM?
Regisseur Corneliu Porumboiu werd tot de Romanian New
Wave gerekend, maar met The Whistlers ontworstelt hij
zich aan de rauwrealistsische ‘huisstijl’ van de recente
Roemeense cinema. Maar onder al die speelse genrespelletjes schuilt wel degelijk een serieus fundament.
VOOR WIE?
Voor de liefhebbers van de Roemeense cinema, en dan
met name voor iedereen die heeft genoten van Politist,
Adjectiv (2009). En voor bioscoopgangers die van puzzelen houden.
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machtsmisbruik bij foX News
waarna ze hun baas Roger ailes
ten val brengen. Met Charlize
theron, Nicole Kidman en Margot
Robbie (12). Cinecenter, za di wo
18:50 zo 18:55 ma 13:50 21:15 za
ook 16:05 21:10 zo ma di wo ook
16:10 di wo 13:50. Euroscoop,
17:45. Filmhallen, 16:00 18:45
21:10 za zo wo ook 11:30 ma di
ook 11:00 13:30. Studio/K, 19:10
za ook 14:15 zo ook 16:35 ma di
ook 14:10. Pathé Arena, za 10:15
21:15 02:10 zo 19:50 22:15 ma
14:30 20:00 di 09:30 14:15 19:40
wo 12:35 19:05. Pathé City, za
20:30 zo wo 14:30 ma 10:15 12:30
15:00 17:30 di 10:00 11:30 13:45
18:00 za zo wo ook 12:00 zo ma di
wo ook 20:00. Pathé De Munt, za
13:25 21:05 zo 17:15 21:10 ma
19:00 di 21:55 wo 11:25 20:55 ma
di ook 15:40. Pathé Tuschinski, za
10:30 19:45 zo 18:10 ma 18:20 di
10:50 18:30 wo 15:30 18:45 zo ma
ook 16:10 di wo ook 13:50.
Cats uitbundige filmbewerking
van de hitmusical Cats. Met
James Corden, Judi dench en
Jason derulo (6). Pathé De Munt,
za 10:55 zo 15:00 ma di 11:00.
The Cave HHHH indringende
documentaire van feras fayyad
over het leven in een noodhospitaal in de stad oost-Ghouta tijdens de Syrische burgeroorlog
(16). Balie, za di 17:00 zo 12:00.
Filmhallen, za zo ma di 12:00.
Rialto, za ma di 19:00 wo 13:00.
Charlie’s Angels HH actiekomedie met een nieuwe generatie
vrouwelijke privédetectives. Met
Kristen Stewart, Naomi Scott en
Ella balinska (12). Euroscoop, za
zo 18:00 ma di wo 17:45. Pathé
Arena, za 13:15 16:50 19:25 zo
08:30 17:15 17:40 ma 12:05 17:30
19:35 di 12:00 17:20 20:10 wo
11:45 19:20. Pathé De Munt, za
16:05 18:40 zo 12:30 ma 11:20
14:30 di 10:25 15:35 wo 11:30
14:10 19:00 23:10 zo wo ook
17:30 ma di ook 17:00 19:35.
Countdown HHH amusant en
spannend tienerhorrordebuut
van Justin dec, met Elizabeth Lail
en Peter facinelli (16). Pathé De
Munt, za 23:50 zo 22:10 ma di
22:15 wo 23:25.
The Dare Horrormysterie met
Richard brake, Richard Short en
Robert Maaser (16). Pathé Arena,
za 23:50 02:50 zo 22:45 di 22:40.
Dark Waters HHHH ingetogen
dramatisering van schandaal over
amerikaans chemieconcern dat
decennialang omwonenden vergiftigde. Regie todd Haynes, met
Mark Ruffalo, anne Hathaway en
tim Robbins (9). Cinecenter, za di
15:55 zo 11:05 13:45 16:20 ma di
18:45 21:00 wo 16:00 18:40
20:55 za ook 18:55 ma ook 16:10.
Euroscoop, 20:45 za do di 16:45
ma wo 14:00. FC Hyena, za 21:00
zo 18:00 20:30 ma di wo 20:45

ma ook 16:45. Filmhallen, 13:00
15:45 21:20 za zo di wo 18:30.
The Movies, 16:20 za zo ma wo
ook 21:00 za ook 11:00 di ook
21:20. Studio/K, 16:35 zo ma di
wo ook 18:55 za ook 19:00.
Pathé Arena, za 10:35 19:05 zo
20:25 ma 12:40 20:40 di 13:10
20:45 wo 09:15 21:30. Pathé City,
za 10:10 15:40 21:10 zo wo 10:40
12:20 15:50 18:40 ma 12:40
16:40 di 11:25 15:10 ma di ook
20:45. Pathé De Munt, za 11:20
22:00 zo 14:10 ma 12:05 17:10 di
12:30 18:15 wo 10:45 18:10.
Pathé Tuschinski, za 13:10 22:00
zo 21:00 ma 15:20 18:40 di 15:40
18:50 wo 20:55 zo wo ook 15:10.
Divino amor HHHH in het
oerconservatieve brazilië van de
nabije toekomst zet een wonder
de diepgelovige Joana aan het
wankelen. Regie Gabriel Mascaro,
met dira Paes (16). Eye, ma 16:45
di 17:00 wo 21:00. Uitkijk, ma
18:40 di 18:30.
Dolor y gloria HHHH de
Spaanse meester Pedro almodóvar blikt terug op zijn leven, maar
zijn film is geen autobiografie.
Met Penélope Cruz en antonio
banderas (16). Pathé City, di
14:00. Pathé Tuschinski, di 13:30.
Rialto, wo 12:00.
Elvis: That’s the Way It Is
documentaire uit 1970 van denis
Sanders over Elvis Presley (al).
Cinecenter, ma 14:05.
The Farewell HHHH Scherpzinnige indiefilm van Lulu Wang
over emigratiepijn, culturele verschillen en generatiekloven. Met
awkwafina, tzi Ma en Gil Perezabraham (12). Lab111, zo 16:45.
For Sama HHHH in aangrijpende en persoonlijke documentaire legt Waad al-Kateab vijf jaar
dagelijks leven in haar belegerde
thuisstad aleppo bloot (16).
Balie, di 20:00 (met nagesprek
Beri Shalmashi en Minka Nijhuis)
15:00 za zo ma wo ook 19:00.
Cinecenter, za zo 13:45 wo 18:50
zo ook 20:30. FC Hyena, za 19:00
ma di 14:45 wo 21:30. Filmhallen,
11:15 16:45 19:00. Kriterion, 17:45
19:45. Lab111, di 19:00. The Movies, 18:30 za ma di wo ook 13:30
zo ook 16:30 za zo ook 11:10.
Rialto, 16:45 21:15 za zo ook
14:00 di ook 12:15. Cinema Amstelveen, za wo 19:00.
Goldie HHH de New Yorkse
Goldie droomt van een doorbraak in de entertainmentindustrie. Regie Sam de Jong, met
Slick Woods (6). FC Hyena, ma di
wo 19:00. Kriterion, za zo 21:45
za wo ook 12:45 za ook 23:30 zo
ook 13:10 22:00. Ketelhuis, zo ma
di wo 17:00. Rialto, ma 12:15 di
12:00 wo 13:30. Uitkijk, za 19:20
di 20:20 wo 17:40.
The Gentlemen Voorpremière
van actiefilm van Guy Ritchie met
Matthew McConaughey (16).
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Pathé Arena, ma 20:15. Pathé
City, ma 20:15. Pathé De Munt,
ma 20:15. Pathé Tuschinski, ma
20:15.
Gretel & Hansel HHH (VS
2020) Regie Osgood Perkins, met
Sophia Lillis, Samuel Leakey,
Charles Babalola en Alice Krige.
Vergeet Hans en Grietje: tiener
Gretel belandt met broertje
Hansel bij een heks die haar de
kneepjes van het vak bijbrengt in
een sfeervol gestileerd duel (16).
Euroscoop, 21:30. Pathé Arena,
za 17:10 20:40 22:45 00:50
02:55 zo 09:40 18:25 20:05
22:10 ma 10:40 12:15 15:30 17:00
19:40 21:45 di 12:40 14:45 16:50
19:50 21:55 wo 09:15 13:15 20:45
22:50. Pathé De Munt, za 21:30
23:00 zo 16:25 19:50 22:20 ma
17:05 19:15 21:25 di 20:15 22:30
wo 11:15 16:50 21:40 23:50 za di
ook 17:40 ma di ook 10:15 14:35.
The Grudge Horrorfilm met Andrea Riseborough en Betty Gilpin
(16). Euroscoop, 22:30. Pathé
Arena, za 22:10 00:40 02:55 zo
21:45 ma 13:40 22:25 di 22:45 wo
22:30. Pathé De Munt, za 21:10
23:30 zo 21:00 ma di 16:40 22:20
wo 21:45 23:40.
Hellhole HHHH Mozaïekverhaal rond drie verschillende inwoners van Brussel, in shock na de
aanslagen van 2016. Regie Bas
Devos, met Hamsa Belarbi en
Alba Rohrwacher (12). Eye, za wo
19:30 zo 16:45 ma di 21:15 ma
ook 12:30 wo ook 14:30. Uitkijk,
za 17:40 ma 17:00 wo 19:20.
Honeyland HHHH Beeldschone docu over een vrouwelijke
bijenjager in een dorpje in Noord-

Macedonië. Balie, za zo 21:15 za di
17:00. Cinecenter, zo 18:35 (Eng.
ondertiteld) di 14:00 wo 14:05.
Eye, za 21:00 zo 12:30 ma 16:30
di 11:30 19:15 wo 13:30 za ma ook
10:30 zo ma wo ook 19:00. Filmhallen, 12:15 14:30 19:25. Kriterion, za ma di wo 16:45 zo 17:30.
Rialto, 15:15 19:30.
Hors normes HHH Hartverwarmende film over hulpverleners
die opvang regelen voor zwaar
autistische mensen. Regie Olivier
Nakache en Éric Toledano (Intouchables), met Vincent Cassel en
Reda Kateb (12). Cinecenter, zo
18:40 di 13:45 wo 16:05. Filmhallen, 16:30 19:00. Ketelhuis, za
zo ma di 21:00 (wo 21:00 Eng.
ondertiteld).
Huisvrouwen bestaan niet 2 H
Drakerige romcom met Jelka van
Houten, Eva van de Wijdeven en
Loes Luca (12). Euroscoop, 19:15.
Pathé De Munt, zo 10:50 ma di
13:00.
The Informer Misdaaddrama
met Joel Kinnaman en Rosamund
Pike (16) Euroscoop, 22:00.
Pathé Arena, za 23:05 zo 21:10
ma 12:00 21:45 di 11:45 22:30 wo
22:35. Pathé De Munt, za 23:05
zo 21:05 ma 11:50 di 13:05 wo
22:10 ma di ook 21:40.
The Invisible Life of Eurídice
Gusmão HHHH Warmbloedig,
tropisch melodrama over twee
zussen in Rio de Janeiro. Regie
Karim Aïnouz, met Fernanda
Montenegro en Carol Duarte (16).
Eye, za 16:30 di 16:00 wo 10:30.
The Irishman HHHH Statig
portret van een groep maffiosi op
leeftijd. Regie Martin Scorsese,

met Robert De Niro, Al Pacino en
Joe Pesci (16). Uitkijk, za 14:00.
JoJo Rabbit HH De maker van
What We Do in the Shadows vertilt zich aan de verfilming van een
serieuze roman over een lid van
de Hitlerjugend en een Joodse
onderduikster. Regie en rol Taika
Waititi, verder met Roman Griffin
Davis en Thomasin McKenzie (12).
Cinecenter, za 21:00. Euroscoop,
21:00. FC Hyena, za zo di 21:30.
Filmhallen, 21:20 ma di ook 14:20.
Kriterion, za zo ma wo 19:15 di
19:30 za zo wo ook 15:30 za di wo
ook 21:15 zo ook 21:45. The Movies, 18:50 za zo ook 11:00 ma di
wo ook 16:30. Studio/K, za 12:00
zo ma di wo 14:15. Pathé Arena,
za 10:00 18:50 zo 11:20 ma 11:55
17:35 di 11:45 17:15 wo 12:40
20:10. Pathé City, za 16:30 19:15
zo wo 20:50 ma 12:00 17:45 19:30
22:30 di 13:10 21:30 za zo wo ook
10:00 zo di wo ook 15:20. Pathé
Tuschinski, za 10:15 zo 12:40
18:45 ma 13:40 17:00 di wo 16:20.
Joker HHHH Joaquin Phoenix
is angstaanjagend als Batmans
beruchtste tegenstander. Regie
Todd Phillips, ook met Robert De
Niro (16). Filmhallen, 11:15 21:30.
Uitkijk, wo 21:00. Pathé City, za
23:00 zo di wo 22:30 ma 10:50.
Pathé De Munt, za 15:45 zo 13:00
ma di 16:30 wo 22:30.
Jumanji: The Next Level HHH
Tweede Jumanji-verfilming met
Dwayne Johnson (12). Euroscoop,
16:15 18:15 zo wo 13:30. Pathé
Arena, zo 18:55 wo 13:05 (4DX
3D) za 15:30 18:40 zo ma 14:20 di
11:55 14:35 wo 10:15 (3D) za
09:00 11:40 22:00 zo 12:15 ma
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09:15 21:50 di 21:40 wo 15:20
18:00 19:50. Pathé De Munt, za
11:00 ma 10:30 wo 10:10 (4DX
3D) za 16:30 19:15 23:45 zo 20:30
ma di 14:15 19:10 wo 13:50 20:00
22:40 di ook 11:30 (3D) za 13:25
zo 12:05 17:20.
Just Mercy Jonge advocaat
verdedigt mogelijk onschuldig ter
dood veroordeelde man. Waar
gebeurd. Met Michael B. Jordan,
Jamie Foxx en Brie Larson (12).
Euroscoop, 21:00 ma di ook
15:45. Filmhallen, 21:15 za zo wo
12:00 ma di 11:15. Pathé Arena,
za 12:25 17:30 23:10 zo 17:00
18:55 ma 10:10 13:20 21:00 di
10:20 12:45 17:55 20:25 wo 10:15
20:40 za zo ook 20:15 ma wo ook
17:50. Pathé City, za 13:15 16:15
21:15 zo wo 21:30 ma 13:50
22:00 di 12:20 zo di wo ook
17:00. Pathé De Munt, za 12:55
20:45 23:25 zo 11:05 21:20 ma
16:35 di 16:45 wo 14:35 17:20
20:10 23:00 ma di 10:15 13:30
20:50 za zo ook 18:20.
Knives Out HHH Rian Johnsons
moordmysterie, met Daniel Craig
(12). Euroscoop, za ma di 13:30.
Filmhallen, 11:00 21:30. Pathé
Arena, za 00:20 zo 22:00 ma
11:25 di 11:55 wo 10:30. Pathé
City, za 15:20 22:00 zo wo 13:30
21:45 ma 15:30 22:15 di 21:40.
Pathé De Munt, za 18:15 zo 18:10
ma di 11:45 18:50 wo 19:15.
Little Women Voorpremière van
drama van Greta Gerwig met
Saoirse Ronan, Emma Watson en
Florence Pugh (9). Cinecenter, zo
wo 21:15 ma di 18:30 zo ook
11:00. Eye, ma 21:30 wo 21:00.
FC Hyena, zo 15:00. Filmhallen,

ma 18:30. The Movies, zo 13:45.
Studio/K, zo 19:00. Pathé City,
zo wo 20:30 ma 19:20 wo ook
12:50. Pathé Tuschinski, zo 17:30
wo 18:00.
The Lighthouse Voorpremière
van horror door Robert Eggers
met Willem Dafoe en Robert Pattinson (16). Cinecenter, zo 21:10.
Marianne & Leonard: Words of
Love HHHH Dromerige docu
over Leonard Cohen en zijn
Noorse muze Marianne Ihlen.
Balie, za di 19:00 za ook 12:00. Cinecenter, za wo 13:55 ma 18:50 di
16:15. Filmhallen, 17:00. The Movies, za zo 13:20 ma di wo 14:15.
Rialto, zo wo 19:00 ma di 13:00.
Marriage Story HHHH Messcherpe en nietsontziende ontleding van de scheiding van een
theaterregisseur en een actrice,
regie Noah Baumbach, met Adam
Driver en Scarlett Johansson
(12). Eye, za 14:30 wo 18:15
(35MM). Uitkijk, zo 16:15.
Mi vida HHHH Een hartverwarmend en zachtmoedig komisch
drama over de 63-jarige Lou (een
glansrol voor Loes Luca), die in
Spanje uitzoekt wat ze met de
rest van haar leven wil (al). Ketelhuis, za zo ma di 15:00.
Mind My Mind HHHH Hartverwarmende animatiefilm van Floor
Adams over de autistische jongeman (12). Eye, za 15:15. Ketelhuis,
za zo 17:30 ma di wo 10:45.
Monstri. HHHH Drieluik over
echtpaar dat een beslissing moet
nemen over hun een uitgebluste
relatie. Met Judith State en Cristian Popa (12). Eye, za 14:00 ma
18:45 di 13:30 wo 16:30.

POPCORN PANEL
DARK WATERS

OLIVIER MULLER
28 jaar, eigen bedrijf in e-commerce
“Dat de film gebaseerd is op een waargebeurd verhaal, over een advocaat die
het opneemt tegen een chemiebedrijf,
maakt het voor mij extra interessant.
Een goede combinatie van feiten en
entertainment. Het is wel een lange zit;
op een gegeven moment weet je wel
hoe het gaat lopen. Ik kijk veel corporate
tragedies, dus in die zin vind ik deze film
niet heel vernieuwend. Ik bleef wel achter met een vraag: wat weten we nog
meer niet?”

MIKO DE WILDE
23 jaar, student gezondheidswetenschappen
“Aangrijpende film. Het verhaal trekt je
echt mee. Ik vind het een vernieuwend
onderwerp; ik wist niets van de zaak
waar deze film over gaat. Wel is het
soms wat eentonig en langdradig; er
had van mij wel iets meer jeu in gemogen. Mijn studie gaat een beetje over dit
thema. Ik ga nog even opzoeken wat die
zaak precies inhoudt.”
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ANIEK SCHOTVANGER
26 jaar, IT-consultant
“Deze film brengt een belangrijke boodschap op een goede manier. Door de
opbouw van de film verbaas je je steeds
meer over hoe dit heeft kunnen gebeuren – en nog steeds gebeurt. Het geeft
de PFAS-discussie in Nederland een
context die ik nog niet kende. De
acteurs zorgen ervoor dat de boodschap goed overkomt, zonder te veel
dramatisering. Het is ook een leuke toevoeging dat mensen uit het echte verhaal meespelen.”

NICO GIELEN
57 jaar, investment lead bij Transavia
Ventures
“Het verhaal is weinig verrassend. De
arme boer is het slachtoffer en het grote
chemiebedrijf DuPont de boosdoener.
De advocaat vecht een eenzame strijd
tegen een groot, duur advocatenkantoor. De uitwerking zit een beetje tussen
een documentaire en een dramafilm in,
maar het mist de diepgang van een
documentaire en het dramagehalte van
een vergelijkbare film als Erin Brockovich
met Julia Roberts.”

FILM
Muidhond HHHH (België 2019)
Regie Patrice Toye, met Tijmen
Govaerts, Julia Brown en Ina
Geerts. Inzichtelijke, sterke film
over een jongeman met pedofiele
gevoelens. Net vrijgelaten uit de
gevangenis komt een moeder
met een jonge dochter naast
hem wonen. Gebaseerd op de
gelijknamige roman van Inge
Schilperoord (12). Balie, 21:15 za
di ook 15:00 zo ma wo ook 17:00.
Filmhallen, 14:30 19:15. Ketelhuis, 21:15.
Once Upon a Time... in Hollywood HHHHH Quentin Tarantino blikt liefdevol en humoristisch terug op het LA waarin hij
opgroeide. Met Leonardo DiCaprio, Brad Pitt en Margot Robbie
(16). Eye, za 17:30 (35MM).
Onze jongens in Miami (NL
2020) Regie Johan Nijenhuis, met
Jim Bakkum, Martijn Fischer en
Eva van de Wijdeven. Komedie
over strippers (12). Euroscoop,
14:30 17:00 19:00 20:00 21:15
ma di ook 13:15. Pathé Arena, za
13:25 18:20 20:30 zo 08:00 10:30
15:45 18:25 21:00 ma 11:30 13:00
15:20 18:35 di 11:10 13:40 16:20
18:50 21:20 wo 09:15 16:50 18:30
za ma ook 09:25 ma wo ook
21:05. Pathé De Munt, za 15:10
17:45 20:00 zo 11:40 16:15 18:50
21:30 ma di 12:40 20:40 wo 11:15
20:30 ma di wo ook 15:15 17:50.
Out Stealing Horses HHH Zintuiglijke boekverfilming waarin de
eenzame 67-jarige Trond (Stellan
Skarsgård) terugdenkt aan dramatische gebeurtenissen in zijn
jeugd (12). Cinecenter, za 16:00
zo 11:15 ma 13:40. Ketelhuis, za
zo ma di 21:00 wo 11:30 ma di
ook 11:30 (wo 21:00 Eng. ondertiteld). Pathé City, za 13:15 zo di
wo 12:30 ma 11:20.
Parasite HHHHH Een armlastig gezin werkt zich met list en
bedrog binnen bij een steenrijke
Koreaanse familie. Meesterwerk
waarmee Joon-ho Bong de Gouden Palm in Cannes won (16).
Cinecenter, za 16:30 21:30 zo
21:05 ma di 21:20 wo 21:00 (Eng.

WIN!
Een van de drie dvd’s van
Monos HHHH van
Alejandro Landes. Een
groep kinderen wordt op
een Latijns-Amerikaans
bergmassief klaargestoomd
voor een oorlog , maar het zootje
ongeregeld is niet opgewassen
tegen de chaos van het front. Met
Julianne Nicholson, Moises Arias
en Jorge Román (16).
Mail uiterlijk maandag naam,
adres en telefoonnummer
naar: win@parool.nl

ondertiteld) zo 15:55. Eye, za
11:15 21:00 zo 14:30 20:45 ma
13:50 21:30 di 16:45 wo 15:30
21:15. Filmhallen, 16:35 21:00.
Kriterion, za zo ma wo 16:30
21:30 di 17:00 18:45 za zo wo ook
12:30 za wo ook 18:45 ma ook
19:00. Lab111, za 16:00 ma
18:30. The Movies, 21:10 za zo
ook 15:45. Rialto, 14:15 18:45. Cinema Amstelveen, za wo 21:00.
Pathé City, za 10:50 14:20 19:00
zo wo 15:10 18:00 ma 10:40
18:15 di 15:40 18:35.
The Peanut Butter Falcon
HHH Een buddyfilm over een
man met het Syndroom van
Down en een krabvisser. Met
Zack Gottsagen, Shia LaBeouf en
Dakota Johnson (12). The Movies,
za ma di wo 13:40 zo 11:15 za zo
ma wo ook 18:45. Studio/K, zo
12:15 ma di 14:30.
Penoza: The Final Chapter
HHH De allerlaatste Penoza met
een nerveus makende spanning
en geweldige hoofdrol van Monic
Hendrickx (16). Euroscoop, 19:30
za zo ook 15:30 ma di 16:15. Ketelhuis, ma di wo 12:30. Pathé
Arena, za 18:10 zo 08:30 ma
17:05 di 10:15 17:40 wo 10:05
22:15. Pathé City, za 13:00 18:30
zo di wo 17:50 ma 10:30 13:45.
Pathé De Munt, za 10:30 ma
14:20 di 11:40 wo 18:05.
Playing With Fire Familiekomedie over groepje brandweermannen dat drie weeskinderen redt.
Met John Cena en Keegan-Michael Key (9). Pathé Arena, za
17:45 zo 14:35 ma 14:20 di 09:45
14:10 wo 16:55 ma wo ook 09:20.
Pathé De Munt, za 13:00 zo
10:10 ma di 16:50 wo 12:15.
Portrait de la jeune fille en feu
HHHHH Zeer schrandere, fijnzinnige film over kijken, creëren
en de liefde van Céline Sciamma,
met Noémie Merlant en Adèle
Haenel (12). Eye, za 18:30 ma di
14:30. Lab111, za 14:00 ma wo
16:15 di 18:45. Rialto, ma 12:00.
Project Gio Komedie over YouTuber, met Giovanni Latooy (al).
Euroscoop, za zo 16:00 wo 15:45.
Pathé Arena, za 14:20 wo 15:50.
Pathé De Munt, za 11:25 zo 11:00
wo 15:55.
Sneak Preview Verrassingsfilms. Kriterion, di 22:00. Pathé
Arena, di 21:00. Pathé City, di
20:30. Pathé De Munt, di 21:00.
Sorry We Missed You HHHH
Hard, realistisch maar ook humorvol sociaal drama van Ken
Loach over gezin met geldproblemen. Met Kris Hitchen en Debbie
Honeywood (12). Rialto, za 12:00.
Star Wars: the Rise of Skywalker HHHH De negende en laatste film in de Skywalker-cyclus.
Regie J.J. Abrams, met Daisy Ridley, Adam Driver en Mark Hamill
(12). Euroscoop, 17:45. FC Hyena,
ma 14:30. Pathé Arena, zo 10:10

(4DX 3D) za 18:10 02:00 zo 19:50
ma 14:10 di 14:45 wo 12:00 14:55
21:55 (3D) za 11:55 14:50 21:45 zo
08:25 16:00 ma 18:50 di 19:35 wo
17:50 ma di ook 09:45. Pathé City,
za 12:20 18:10 zo di wo 11:45
18:00 ma 14:40. Pathé De Munt,
zo 10:20 (4DX 3D) za 20:10 23:10
zo 18:00 ma di 12:50 wo 10:40
20:40 (3D) za 11:30 14:35 zo 12:50
20:05 ma 21:30 di 19:00 wo
16:15. Pathé Tuschinski, zo 10:45
ma 10:30 di 21:35 wo 10:50.

fraai uit met een romantische
stadsfabel over de liefde van een
weggelopen puberjongen voor
een meisje dat in regenachtig
Tokio de zon laat doorbreken
(16). Cinecenter, za 21:45 (Eng.
ondertiteld). Filmhallen, 14:00
21:30. Lab 111, zo 19:15 wo 21:15.
Studio/K, za 12:15 21:35 zo ma di
21:30 wo 21:15. Pathé Arena, za
15:50 ma 19:45 di 16:45 wo 21:15
(4DX) za 21:20 23:40 02:00 zo
16:10 18:40 ma 11:10 16:50 di

‘Ik leerde al heel vroeg in mijn
carrière dat er een heleboel dingen
zijn waar je totaal geen controle
over hebt’
Charlize Theron heeft de hoofdrol in Bombshell

Il testimone invisibile HH
Fletse Italiaanse herverfilming
van de Spaanse kronkelplotthriller Contratiempo. Met Riccardo
Scamarcio (12). Ketelhuis, za zo
ma di 14:00.
Il traditore HHH Episch maffiadrama over Tommaso Buscetta
die als eerste uit de school klapte
over honderden medecriminelen.
Regie Marco Bellocchio, met
Pierfrancesco Favino (16). Eye, za
16:30 zo wo 15:45 ma di 11:30 ma
ook 18:30 di ook 16:00 wo ook
10:30. Lab111, ma 21:00 (Eng.
ondertiteld). The Movies, 20:45
za ma di wo ook 15:45 zo ook
11:00. Rialto, za zo di wo 21:00
ma di ook 16:00. Studio/K, 21:25.
Cinema Amstelveen, 19:30.
Pathé City, za 17:20 21:45 zo di
wo 14:50 21:10 ma 13:00.
Truffel liefde HHH (NL 2020)
Regie Ben Hendriks en Jascha de
Wilde. Een zintuigen prikkelende
documentairefilm over de magische aantrekkingskracht van de
truffel (al). Cinecenter, za zo 14:05
ma di wo 16:10 za di ook 19:05 wo
ook 19:00. FC Hyena, za zo wo
17:30 ma di 17:15. Ketelhuis, za zo
di wo 19:15. Rialto, za zo 12:15 ma
di 14:00 wo 17:15.
The Two Popes HHHH Over
de vriendschap tussen paus Benedictus en de huidige paus Franciscus. Regie Fernando Meirelles,
met Jonathan Pryce en Anthony
Hopkins (12). Cinecenter, zo
11:10 ma 16:05 di 13:40.
Varda par Agnès HHHH Vindingrijke, bruisende bewerking
van haar gelijknamige autobiografie uit 1994, regie Agnès Varda
(12). Lab111, di wo 14:00.
Weathering With You HHHH
(Japan 2019) Regie Makoto Shinkai. De maker van de Japanse animatiehit Your Name pakt weer
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09:15 12:15 19:10 wo 10:10 13:15
17:20. Pathé De Munt, za 16:45
ma 16:15 di 10:30 wo 21:20 (4DX)
za 20:55 zo 13:55 18:35 ma 11:40
di 14:20 wo 11:50 17:00 ma di
ook 19:45.
Wei Docu van Ruud Lenssen over
zijn dementerende vader en zijn
moeder als mantelzorger (al).
Pathé City, zo 14:00 ma 16:00.
The Whistlers HHHH (Roemenië 2019) Regie Corneliu Porumboiu, met Vlad Ivanov, Catrinel
Marlon en Rodica Lazar. Porumboiu ontworstelt zich aan de
rauwrealistsische ‘huisstijl’ van de
recente Roemeense cinema met
dit speelse misdaadverhaal,
waarin de corrupte agent Cristi
een fluittaal aan moet leren om
de alomtegenwoordige surveillance te omzeilen (16). Eye, za wo
21:30 zo 17:15 ma di 14:30 za zo
wo ook 11:00 ma ook 19:15 di ook
19:00. Cinecenter, zo 19:00 (Eng.
ondertiteld). Ketelhuis, za zo ma
di 19:00 wo 11:30 di ook 15:15
(wo 19:00 Eng. ondertiteld).
Lab111, za 19:15 zo 19:00 ma di
21:15 wo 21:45. Rialto, 21:30 za zo
ma di ook 17:15 wo ook 17:30.
Ze noemen me Baboe HHHH
Uit archiefbeelden opgebouwd,
aangrijpend en coherent verhaal
over het kindermeisje in Nederlands-Indië. Regie Sandra Beerends (12). Balie, za 12:00. Eye, za
13:15 ma 12:00 17:00 di wo 12:45.
Rialto, zo 12:30.

KINDERFILMS
The Addams Family HHH Animatiefilm waarin de leukste griezelfamilie van Amerika het
opneemt tegen een blonde projektontwikkelaar (6). Euroscoop,
za zo 11:15. Pathé Arena, za
09:50 zo 11:05. Pathé De Munt,
za 13:45.

De beroemde bereninvasie
van Sicilië HHHH Sprankelende animatiefabel (6). Eye, za
12:30 zo 12:45.
Buurman & Buurman, experimenteren er op los! Animatiefilmpjes (al). Euroscoop, za zo
11:15 12:45. Eye, za 14:30. Ketelhuis, za ma di wo 11:00. Pathé
Arena, za 12:50 zo 08:20 ma
11:50 di 09:10 wo 11:25 13:05 za
ma wo ook 09:00. Pathé De
Munt, za 11:50 zo 10:30 ma di
10:10 12:20 wo 10:35.
Cinemini: Het Kleine Vogeltje
Speciaal voor peuters en kleuters. Eye, zo 10:30.
Dolittle HH Robert Downey Jr.
spreekt alle dierentalen als de
Britse dokter die een geneesmiddel voor de vergiftigde koningin
Victoria zoekt (6). Euroscoop,
18:30 za zo ma wo 13:45 (Eng.)
15:00 (Ned. 3D) za zo 11:00
(Ned.). FC Hyena, za 13:45 zo
12:45 wo 14:45 (Ned.). Filmhallen, 16:00 (Eng.). Ketelhuis, za zo
15:15 wo 14:00 (Ned.). Pathé
Arena, za 10:25 (4DX 3D Eng.) za
16:25 zo 15:25 ma 09:50 12:45
19:05 di 10:40 12:55 18:55 wo
20:00 (3D Eng.) za 19:55 zo
19:40 ma 16:10 di 15:35 wo 11:15
(Eng.) zo 13:25 wo 15:55 (4DX 3D
Ned.) za 09:00 11:50 zo 12:05
(3D Ned.) za 14:35 zo 09:50
15:00 wo 15:05 (Ned.). Pathé De
Munt, za 10:10 12:30 (Dolby Cinema 3D Eng.) za 15:50 18:20 zo
19:25 ma di 18:25 wo 10:30 12:50
19:20 (3D Eng.) ma di 10:20 13:25
(Eng.) zo 13:30 wo 15:50 (4DX 3D
Ned.) za 13:20 (3D Ned.) za 15:20
zo 11:50 15:50 wo 14:00 (Ned.).
Pathé Tuschinski, za 16:05 zo
13:50 21:20 ma 12:50 di 13:15
21:00 wo 10:10 ma wo ook 21:30
(Eng.) za 11:20 (Ned.).
Frozen 2 HHH Vervolg op het
zeer succesrijke sneeuwsprookje
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van Disney (6). Filmhallen, za zo
wo 14:30 (Ned.). FC Hyena, za
12:45 14:45 zo 11:45 13:45. Ketelhuis, za zo 12:00 wo 14:45 (Ned.).
Kriterion, za zo 13:30 wo 14:45
(Ned.). Studio/K, zo 12:30
(Ned.). Cinema Amstelveen, za
15:15 zo 13:20 wo 13:40 (Ned.).
Pathé Arena, za 17:55 zo 18:05
ma 15:00 17:20 di 15:10 17:30 wo
17:40 (3D Eng.) za 14:05 zo 10:55
wo 14:50 (3D Ned.) za 12:55
15:50 zo 15:45 wo 13:30 (Ned.).
Pathé De Munt, za 17:50 zo 15:35
ma 14:45 di 15:10 wo 17:35 ma di
ook 10:35 (3D Eng.) za 10:35 zo
11:20 (3D Ned.) za 15:55 zo 14:45
wo 14:30 (Ned.).
De grote boze vos Animatiefilm
(al). Eye, za 10:40. Ketelhuis, zo
11:00. Rialto, za zo 13:40 wo
15:30.
De Grote Slijmfilm Voorpremière van familiefilm van Hans
Somers (al). Ketelhuis, za zo
13:30 wo 13:45. Euroscoop, 13:15
15:30 za zo ook 11:00. Pathé
Arena, za 09:25 10:55 13:05
15:30 zo 08:30 12:50 13:10 13:30
ma 09:15 14:00 di 14:40 wo
13:00 14:20 15:00. Pathé De
Munt, za 10:15 14:45 zo 10:45
13:40 15:10 ma di wo 15:30 wo
ook 13:30.
Kapsalon Romy HHHH In dit
bitterzoete familiedrama schept
Alzheimer een band tussen oma
en kleindochter. Regie Mischa
Kamp, met Vita Heijmen, Beppie
Melissen en Noortje Herlaar. Vanwege de inhoud meer geschikt
voor wat oudere kinderen (al).
Ketelhuis, za zo 11:15.
De krekel Tsjechische tekenfilm
uit 1978 van Zdenek Miler (3).
Rialto, za zo 12:45 wo 12:15.
Kruimeltje en de strijd om de
goudmijn Voorpremière van familiefilm van Diede in ‘t Veld met
Viggo Neijs, Sabien Dunnewijk en
Victor Löw (6). FC Hyena, wo
14:15 15:50. Filmhallen, za zo wo
14:00. Ketelhuis, za zo 13:00 wo
15:30. Studio/K, za zo wo 14:40
za zo ook 12:35. Euroscoop, za zo
11:45 13:45 15:45 wo 13:15 16:15.
Cinema Amstelveen, zo 15:40 wo
15:55. Pathé Arena, za 12:40
15:15 zo 08:05 09:45 13:05 ma
09:35 wo 11:55 12:55 15:45.
Pathé De Munt, za 13:10 zo 14:15
wo 13:20 15:20. Pathé Tuschinski, zo 10:15 12:25 wo 13:20.
Mees Kees in de wolken Komedie in Mees Kees-serie met Leendert de Ridder en Sanne Wallis
de Vries (al). Euroscoop, za zo
11:15 14:00 ma di wo 15:15 wo
ook 14:15. Filmhallen, za zo wo
15:00. Ketelhuis, za zo 10:30. Kriterion, za zo wo 15:00. Pathé
Arena, za 09:10 14:20 zo 08:05
14:55. Pathé De Munt, za 10:10
zo 13:10 wo 13:55.
Nick Jr. Winterbios 2019 Animatiefilm (al). Pathé Arena, za

09:00 11:20 zo 08:10 ma 09:10
wo 09:15. Pathé De Munt, za
12:10 zo wo 10:15 ma 10:25 di
10:45.
Prinses Emmy Voorpremière
van animatiefilm van Piet De Rycker (al). Pathé Arena, zo 10:20
ma 10:25 di 09:15 wo 15:00.
Rafadan tayfa göbeklitepe
Turkse animatiefilm (al). Euroscoop, za zo 13:15 ma di wo 13:00.
Pathé Arena, za 13:20 15:05 zo
09:15 11:25 13:35 16:15 ma 16:30
di 15:50 wo 13:15 15:20 za wo ook
09:05 11:10.
Shaun het Schaap: Het Ruimteschaap HHHH Het Engelse
animatieschaap Shaun ontfermt
zich over een buitenaardse bezoeker (al). Eye, zo 14:45.
Spionnengeheimen Animatiefilm (6). Euroscoop, za zo 11:30
13:00 ma di wo 12:45. Filmhallen,
za zo wo 13:45. Studio/K, za zo
wo 14:20. Pathé Arena, za 13:15
zo 15:10 wo 14:35 (3D) za 09:00
11:10 16:00 zo 13:45 ma 15:55 di
16:10 wo 16:15. Pathé De Munt,
za 14:10 zo 15:15 wo 13:35 (3D)
za 10:50 16:00 zo 10:25 12:45 wo
15:45.
Spookuil Meisje in Estland probeert stuk bos te redden met
twee vrienden (al). Eye, wo 15:30.
Trouble Animatiefilm over rijkeluishondje dat bij het vuilnis is
gezet (6). Pathé Arena, za 11:15
zo 08:10 10:05.

ALLEEN DEZE WEEK
AMFI Fashion Films Vijf korte
modefilms gemaakt door studenten van het A’dam Fashion Institute. Ketelhuis, ma di wo 17:30.
Amour HHHHH Aangrijpend
messcherp drama van Michael
Haneke over een hoogbejaard stel
in Parijs, van wie de vrouw (Emmanuelle Riva) een beroerte
krijgt. Met Jean-Louis Trintignant
en Isabelle Huppert (12). Uitkijk,
zo 18:45.
Badlands HHH Roadmovie uit
1973 van Terrence Malick met
Martin Sheen en Sissy Spacek als
moorddadig duo op de vlucht.
Uitkijk, di 22:00.
Black Orpheus Braziliaanse hervertelling uit 1959 van de Griekse
mythe van Orpheus en Eurydice.
Uitkijk, zo 21:00.
La Bohème Door The Royal
Opera House. Cinema Amstelveen, ma 19:30.
La dolce vita HHHHH
Klassieker uit 1960 van Federico
Fellini, met Marcello Mastroianni,
Anita Ekberg en Anouk Aimée.
Eye, ma 15:45.
Frances Ha HHHH Het warrige
leven van Frances, een danslerares in New York, geschreven
door hoofdrolspeelster Greta
Gerwig, regie Noah Baumbach
(6). Lab111, za 19:00.
The Films of Audrey Hepburn
I.h.k.v. de tentoonstelling Intimate

FILM TOP 10
Best bezochte films van Amsterdam
in de afgelopen week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(-)
(1)
(3)
(-)
(2)
(5)
(4)
(6)
(7)
(8)

Bad Boys For Life (14.210)
1917 (11.033)
Bombshell (4215)
Dark Waters (3659)
Dolittle (3112)
Parasite (2944)
Just Mercy (2661)
Star Wars: The Rise of Skywalker (2084)
Jumanji: The Next Level (1589)
Charlie’s Angels (1499)
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IN PREMIÈRE

Audrey in de Beurs van Berlage
vertonen LAB111 en The Movies in
februari negen van haar meest
geliefde klassiekers. Lab111, zo
16:00 My Fair Lady, ma 13:30 Charade, wo 13:30 Sabrina, wo 19:00
Roman Holiday.
Good time HHHH Robert Pattinson schittert als een opgejaagde
kruimeldief die door NY raast om
zijn zwakbegaafde broer uit de
bajes te krijgen. Regie Ben en Josh
Safdie (16). Lab 111, zo 21:15.
Groundhog Day HHHH Komedie uit 1993 van Harold Ramis,
met Bill Murray als weerman.
Verder met Andie MacDowell (6).
Eye, zo 21:00.
The Harder They Come Klassieke reggaefilm uit 1972 i.h.k.v.
Marley75 Film Festival. Rialto, ma
21:00.
Judy HHH Biopic over een van
Hollywoods eerste glamoursterren, Judy Garland. Renée Zellweger schittert als Garland (12).
Cinema Amstelveen, di 15:00.
Kinky Boots the Musical Gay
Night. Pathé De Munt, wo 19:30.
Lady Bird HHHHH Semi-autobiografische soloregiedebuut van
Greta Gerwig, over bijdehand buitenbeentje (Saoirse Ronan), dat
ervan droomt het saaie Sacramento achter zich te laten en in
NY te gaan studeren (12). Lab 111,
za di 13:30 zo 21:30 ma 16:00.
Love in the Afternoon Komedie
door Billy Wilder met Gary Cooper, Audrey Hepburn en Maurice
Chevalier (al). The Movies, zo
14:00 di 18:45.
M Misdaadklassieker van Fritz
lang uit 1931 met Peter Lorre.
Ketelhuis, za 17:00.
Midsommar HHHH Horrorfilm
van Ari Aster over bizar, Zweeds
midzomernachtfeest. Met Florence Pugh, Will Poulter en Jack
Reynor (16). Lab111, za 21:15.
Moonlight HHHH Coming of
age-drama (drie Oscars) van
Barry Jenkins over een zwarte
homoseksuele jongen in een
kansloos milieu. Met Alex Hibbert,
Ashton Sanders en Trevante
Rhodes (12). Uitkijk, za 21:00.
Los olvidados HHHH Mexicaans drama uit 1950 van Luis
Buñuel over een jochie en een
jeugdbende in Mexico City. Eye,
di 21:00.
On Francis Alys Korte films van
Alÿs: Don’t Cross the Bridge Before You Get to the River (2008),
El Gringo (2003) en Paradox of
Praxis 5 (2013). Eye, di 19:15.
Otto e mezzo Klassieker van
Federico Fellini uit 1963 met Marcello Mastroianni. Eye, di 13:15.
Porgy and Bess Door The Metropolitan Opera, met Eric Owens en
Angel Blue. Pathé Tuschinski, za
19:00.
Rockers Muzikale Jamaicaanse
drama door Ted Bafaloukos met

Leroy Wallace en Jacob Miller
(1978). Balie, zo 19:00.
Romanian New Wave Nav
release van The Whistlers duikt
Lab111 in de invloedrijke Roemeense New Wave beweging
(Eng. ondertiteld). Lab111, za
16:30 Graduation, ma 18:45 4
Months, 3 Weeks, 2 Days, wo
18:30 Sieranevada.
Shoplifters HHHHH Een intiem
en terloops indrukwekkend verhaal over een familie van kruimeldieven van Hirokazu Kore-eda.
Gouden Palmwinnaar (12). Lab111,
zo 14:00 (Eng. ondertiteld).
Sitcom HHH Zwarte surrealistische komedie over familie die
burgerlijke waarden overboord
gooit. Kriterion, za 00:15.
De slag om het vrouwenhart
Documentaire door Hella de
Jonge met Angela Maas en Janneke Wittekoek. Cinema Amstelveen, ma 19:45.
Street Dancer 3 Bollywoodfilm.
Pathé Arena, za 21:05 ma 21:20 di
21:10 wo 17:10 (3D) za 16:05 zo
11:35 16:40 ma 15:50 di 16:35 wo
21:40.
Surreal Cinema in /K Een programma waar de werkelijkheid
vervaagt met vier surrealistische
speelfilms. Studio/K, za 16:30
Zabriskie Point & Meshes of the
Afternoon, wo 21:30 Tristana & Un
chien Andalou.
The Turin horse HHHH Ondergangsparabel van Béla Tarr, de
Hongaarse grootmeester van het
minimalistische drama (al).
Kriterion, ma 22:00.
Vivre sa vie Klassieker uit 1962
met Anna Karina, regie Jean-Luc
Godard. Lab111, ma 14:15 di 16:45.
We Intend to Cause Havoc
Tsjechische documentaire van
Gio Arlotta over populairste rockband van Zambia uit de jaren 70.
Kriterion, zo 19:30.
Your Name HHH In deze romantische, Japanse animatiefilm van
Makoto Shinkai (al). Lab 111, za
21:30 zo 13:30 di 21:00 wo 16:00.

Adressen Film Balie (5535100) KleineGartmanplantsoen 10. Cinecenter
(6236615) Lijnbaansgracht 236. Cinema
A’veen (5475175) Stadsplein 100. Euroscoop (2103990) Buikslotermeerplein
2003. Eye (5891400) IJpromenade 1.
FC Hyena (3638502) Aambeeldstr. 24.
Filmhallen (8208122) Hannie Dankbaarpassage 2. Ketelhuis (6840090) Pazzanistraat 4. Kriterion (6231708) oetersstraat
170. Lab 111 (6169994) Arie Biemondstraat 111. Melkweg (5318181) Lijnbaansgracht 234-a. The Movies (6386016)
Haarlemmerdijk 161. Pathé Arena (0900.
1458) Arenaboulevard 600. Pathé City
(0900.1458) Kleine-Gartmanplantsoen
17-19. Pathé De Munt (0900.1458) Vijzelstraat 15. Pathé Tuschinski (0900.1458)
Reguliersbreestraat 34. Rialto (6768700)
Ceintuurbaan 338. Studio/K (6920422)
Timorplein 62. De Uitkijk (2232416) Prinsengracht 452.

1 - 7 FEBRUARI

TONEEL
ZATERDAG 1 FEBRUARI
Badhuistheater The return of
Svejk (20:15) T/m 2 februari.
Door het English Theatre A’dam.
Bellevue Een leven lang seks
(12:30) T/m 8 februari (beh. zo
ma). Nieuwe toneeltekst van
Sanne Schuhmacher waarvoor
ze met regisseur Wieke ten Cate
(1986) mannen over hun seksleven interviewde: over kwetsbaarheid, normen en verlangens.
Poker (20:30) Stuk met o.a.
Ayrton Kirchner over hechte
vriendschap en veiligheid, over
het belang van jezelf zijn. Concept en regie Raymi Sambo.
Bijlmer Parktheater Saramaccaans (20:00) T/m 2 febr. St.
Kula Skoro met theaterstuk dat
inzoomt op de Saamaka-stam.
CC Amstel Wij gaan het hebben
over haar (20:30) Theatervoorstelling van Dorothy Blokland en
Yahmani Blackman die met
persoonlijk verhalen stilstaan bij
wat het betekent om een vrouw
te zijn. Eindregie Milone Reigman.
Frascati The tree (20:00) Diverse data t/m 8 februari. Regisseur Alexandra Broeder ging een
verbintenis aan met De Bascule,
een instelling voor kinder- en
jeugdpsychiatrie en dit resulteerde in een voorstelling gebaseerd op het boek De vegetariër
van Han Kang.
Permanent destruction (21:30)
Theatermaker Naomi Velissariou
met The HM Concert, het
tweede deel van een post-dystopisch muziektheaterdrieluik, dat
wil afrekenen met taboes uit de
huidige beeldcultuur. Met visuals

van fotograaf en beeldend kunstenaar Jan Hoek.
Meervaart Othello (20:15) Daria
Bukvic regisseert bij Het Nationale Theater een eigenzinnige
bewerking van Shakespeares tragedie en stelt racisme centraal.
Spel Werner Kolf, Melody Klaver,
Rick Paul van Mulligen e.a.
Podium Mozaïek What if?
(19:00) T/m 2 febr. Nieuwe
Makers Festival RRReuring: Bo Su
vertelt vanuit eigen ervaringen en
aan de hand van spel, visuals en
muziek over ‘liegen’ en het taboe
dat daarop rust.
Double bill Taurus & Bokoe
(20:30) T/m 2 februari. Rrreuring:
een ode aan Perry Gits en Yara en
een solo waarin Perry de jongere
versie van zichzelf vertelt dat hij
trots mag zijn op waar hij vandaan komt.

ZONDAG 2 FEBRUARI
Badhuistheater The return of
Svejk (20:15) Zie zaterdag.
Bijlmer Parktheater Saramaccaans (15:00) Zie zaterdag.
Podium Mozaïek What If?
(19:00) Zie zaterdag.
Double bill Taurus & Bokoe
(20:30) Zie zaterdag.
MAANDAG 3 FEBRUARI
Podium Mozaïek #Mislukt in
liefde (19:00) T/m 4 februari.
RRReuring: solodebuut van
actrice Yeliz Dogan.
DINSDAG 4 FEBRUARI
Bellevue Een leven lang seks
(12:30) Zie zaterdag.
Odyssee (20:30) T/m 5 februari.
Theatergroep Aluin speelt een

halen, poëzie, ziek, gekte en
sprookjesachtige kostuums,
waarin Delbono en zijn performers het leven vieren.
Podium Mozaïek Bakfiets
(20:00) Zie donderdag.
Schouwburg Amstelveen
Othello (20:00) Zie za Meervaart.
Zonnehuis The crucible en Aan
alle moeders (20:30) Twee korte
voorstellingen door respectievelijk TG Matrose en Hannah & Lida
Zwaans.

komen wat het leven magisch
maakt.
Carré Met de kennis van nu
(20:00) T/m 22 februari elke za
wo do vr. Youp van ’t Hek over
alles waar het volgens hem echt
om gaat in het leven.
Schouwburg Amstelveen
De ervaring: de bovengrens II
(20:00) Show van Lebbis (Hans
Sibbel) met scherpzinnige
ideeën, sterke analyses en inspirerende levenslessen.

WOENSDAG 5 FEBRUARI
ApolloFirst Wat nou oud?
(20:30) Bruun Kuijt en Jan
Elbertse in komedie in de regie
van Allan Zipson.
Balie Pim spreekt (20:00) Theatergroep Toetssteen met voorstelling over het leven van Pim
Fortuyn en de invloed van het
door hem aangewakkerde populisme. Regie Ger Beukenkamp.
Bellevue Een leven lang seks
(12:30) Zie zaterdag.
Odyssee (20:30) Zie dinsdag.
ITA La Plaza (20:00) Zie dinsdag.
Krakeling The world is yours
(19:30) LostProject met een
voorstelling over de generatie
‘slashies’ die eindeloze kansen
benut om succesvol te worden.

CABARET

DONDERDAG 6 FEBRUARI
Bellevue Muntjes duiken tussen
haaien (20:30) Zie woensdag.
Bijlmer Parktheater Zo goed als
nieuw (20:00) Negende avondvullende programma van Roué
Verveer.
Carré Met de kennis van nu
(20:00) Zie woensdag.
Schouwburg Amstelveen Tis
hier geen hotel! (20:00) Ellen
Dikker, Dianne Liesker en Hanneke Drenth laten op nuchtere en
humoristische wijze zien hoe je
pubers overleeft.
Een bang jongetje dat hele enge
dingen doet (20:30) Show van
Kees van Amstel.

DONDERDAG 6 FEBRUARI
Bellevue Een leven lang seks
(12:30) Zie zaterdag.
Frascati The tree (20:00) Zie za.
Podium Mozaïek Bakfiets
(20:00) T/m 7 februari. Rrreuring:
Robbie Wallin over de verandering van de stad Amsterdam.
VRIJDAG 7 FEBRUARI
Amsterdams Theaterhuis Pim
spreekt (20:15) T/m 16 februari
(beh. ma di wo). Zie wo Balie.
Bellevue Een leven lang seks
(12:30) Zie zaterdag.
Boys won’t be boys (XL) (20:30)
Voorstelling van Rikkert van Huisstede, bekroond als Best of
Fringe 2018.
Boomsspijker Buurtcentrum
Project 2020 (20:00) T/m 9 februari. TT theaterproducties
speelt Nacht van Pinter, TG MUD
Amsterdam Peptalk naar een
idee van Jibbe Willems en toneelgroep Arti Mighty Society 1 van
Eric de Vroedt.
Frascati The tree (20:00) Zie za.
Botanical Wasteland (21:00) T/m
13 februari (beh. zo m). Theatermakers Boogaerdt/VanderSchoot en muziektheatergezelschap Touki Delphine doen
een opwekkend pleidooi om onze
relatie met de wereld radicaal te
veranderen.
ITA La gioia (20:00) T/m 8 febr.
Brandhaarden 2020: Pippo Delbono herinnert ons eraan hoe
broos geluk is. Het toneel is een
draaikolk van liederen, dans, ver-
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ZATERDAG 1 FEBRUARI
Bellevue Finalistentour Groninger Studenten Cabaretfestival
(20:30) Met Oscar Smit, Teun van
den Elzen en EMMA (Eva Fiselier,
Mirjam Mertens en Maartje Goes).
Kleine Komedie Koorts (20:15)
Ali B steekt de thermometer in
de bilspleet van de Nederlandse
maatschappij.
Meervaart Zonder zin kan het
ook (20:30) Winnares Cameretten 2017 Janneke de Bijl met
debuutvoorstelling.
Schouwburg Amstelveen UP
(20:30) Nieuwe solo-show van
Yora Rienstra, over de hersenstormen in het hoofd van Emma.
MAANDAG 3 FEBRUARI
Kleine Komedie Waagstukken
(20:15) Dorine Wiersma en Mylou
Frencken laveren tussen lefgozers en lafbekken en zijn
gewapend met piano en gitaar.
WOENSDAG 5 FEBRUARI
Bellevue Muntjes duiken tussen
haaien (20:30) T/m 6 februari.
Johanneke ter Stege wil erachter

VRIJDAG 7 FEBRUARI
Bellevue Buiten de lijnen (20:30)
T/m 8 februari. Lucky Fonz pakt
de grote vragen aan, zoals: wat is
de zin van het leven? en waarom
staat er die w in erwt?
Betty Asfalt Complex Nieuw
programma (20:30) T/m 8 februari. Tim Fransen gunt zichzelf
even een nieuw begin. Na twee
theaterprogramma’s waaraan
een filosofische overpeinzing ten

NIET TE MISSEN
FRIDA

FOTO FLORIAN JOAHN

THEATER

van de beroemdste verhalen uit
de Griekse oudheid. Regie Victorine Plante.
ITA La Plaza (20:00) T/m 5
februari. Brandhaarden 2020:
El Conde de Torrefiel met een
portret van de huidige generatie
dertigers. Het speelt zich af in het
hoofd van een toeschouwer die
na een voorstelling van 365
dagen het theater verlaat.
Podium Mozaïek #Mislukt in
liefde (19:00) Zie maandag.

Danseres en choreograaf Annabelle Lopez Ochoa maakte voor
Het Nationale Ballet het ballet Frida, geïnspireerd op het leven
van de Mexicaanse Frida Kahlo (1907-1954). Deze kunstenaar
had als kind polio en kreeg op 18-jarige leeftijd een zwaar ongeluk. Gekweld door pijn en eenzaamheid begon ze met schilderen
en op haar 22ste trouwde ze met kunstenaar Diego Rivera. Eenzaamheid, het ongelukkige huwelijk met Rivera, biseksualiteit en
haar imago zijn de ingrediënten van dit ballet voor vijftig dansers.
Nationale Opera & Ballet, diverse data tussen 6 en 25 februari

T H E AT E R
grondslag lag, wil hij nu de totale
vrijheid om te beginnen bij het
begin: lol maken.
Carré Met de kennis van nu
(20:00) Zie woensdag.
Crea Goedkoop cabaret (20:30)
T/m 8 februari. Try-outs van
aanstormende en professionele
cabaretiers.
Kleine Komedie Todesangstschrei (20:15) Diverse data t/m
13 februari. Ook 24 t/m 28 juni.
Duo Rundfunk (Tom van Kalmthout en Yannick van de Velde)
over de nietsontziende ellende
van de naderende dood.
Kunstgreep Sisiboy (20:30)
Steef de Jong deelt het podium
met zijn grote inspiratiebron,
keizerin Elisabeth, beter bekend
als Sisi. Ze blijken meer gemeen
te hebben dan je in eerste instantie zou denken.
Omval Zonder zin kan het ook
(20:30) Zie zaterdag Meervaart.

MUSICAL
ZATERDAG 1 FEBRUARI
DeLaMar Lazarus (16:00 20:00)
Diverse data t/m 5 april. Musical
van David Bowie en regisseur Ivo
van Hove. Bowies alter ego Thomas Newton (Dragan Bakema)
neemt het publiek mee door zijn
leven, dromen en obsessies. Met
afwisselend rollen voor Pieter
Embrechts en William Spaaij.
Verliefd op Ibiza (20:30) T/m 3
februari. Romantische komedie
musical met Johnny Kraaijkamp,
Guido Spek, Mylène d’Anjou e.a.
Polanentheater Frank Sanders
Akademie (20:00) T/m 2 febr.
Eindvoorstelling van tweedejaars
musical/muziektheaterstudenten.
ZONDAG 2 FEBRUARI
DeLaMar Verliefd op Ibiza
(14:30) Zie zaterdag.
Lazarus (15:00 19:00) Zie za.

Polanentheater Frank Sanders
Akademie (20:00) Zie zaterdag.

MAANDAG 3 FEBRUARI
DeLaMar Verliefd op Ibiza
(20:00) Zie zaterdag.
WOENSDAG 5 FEBRUARI EN
DONDERDAG 6 FEBRUARI
DeLaMar Lazarus (20:00) Zie
zaterdag.
VRIJDAG 7 FEBRUARI
DeLaMar Lazarus (20:00) Zie
zaterdag.
Polanentheater Putting it together (20:00) T/m 9 februari. Een
volledig gezongen vileine komedie, met vele hartverscheurende
songs, gekozen uit het oeuvre van
de Amerikaanse componist en
tekstdichter Stephen Sondheim.

OPEN PODIUM
DINSDAG 4 FEBRUARI
Betty Asfalt Complex Open
B.A.C. (20:30) Try-outs van jong
en oud talent. Presentatie door
George Groot.

COMEDY
ZATERDAG 1 FEBRUARI
Boom Chicago The future is
here (20:00) Diverse data. Comedyshow die de technologieën
verkent met Tamar Broadbent,
Simon Lukacs e.a. (Eng.).
Shot of improv (22:30) Elke za.
Boom Chicago improviseert na
suggesties uit het publiek (Eng.).
Comedy Café Comedy Embassy
(18:00) Internationale en lokale
comedians (Eng.).
Stand-up Masters of comedy
(21:00) Show met de grootse
namen van de Nederlands comedy scene, zie comedycafe.nl
voor de line-up en tijden.
Toomler Comedytrain (20:30)
Vrijwel elke za do vr, een show
met telkens wisselende leden
van de Comedytrain.
Late Night Comedytrain (23:59)
Elke zaterdag om middernacht.
ZONDAG 2 FEBRUARI
Boom Chicago Daddy Cool
(17:00) Show van de Indiase
stand-up comedian Atul Khatri
(in Engels en Hindi).
Sunday Night Live (19:30) Bijna
elke zo. Totaal geïmproviseerde
Engelstalige comedyshow.
Comedy Café Comedy Embassy
(20:30) Zie zaterdag.
MAANDAG 3 FEBRUARI
Boom Chicago Jack Tucker
(20:00) Stand-up comedian uit
New York.
Comedy Café Open podium
(20:15) Elke ma een avond
waarop waaghalzen voor één
keer het stand-uppen uitproberen en comedians nieuw materiaal testen.

Toomler Jeroen Leenders
(20:30) The Jeroen Leenders
Experience.

DINSDAG 4 FEBRUARI
Comedy Café Tuesday open mic
(20:00) Internationale en nationale comedians (Eng.).
Toomler Open podium (20:30)
Elke di avond waarop waaghalzen
voor één keer het stand-uppen
uitproberen en comedians van
Comedytrain materiaal testen.
WOENSDAG 5 FEBRUARI
Boom Chicago Winter Improv
Party (20:30) Bijna elke wo.
Stand-up comedians als Tamar
Broadbent, Simon Lukacs en
Sacha Hoedemaker improviseren.
Comedy Café Comedy Embassy
(20:30) Zie zaterdag.
Toomler Comedytrain try-out
(20:30) Elke wo. Avond waar
(aspirant) leden van Comedytrain
nieuw materiaal uitproberen.
DONDERDAG 6 FEBRUARI
Boom Chicago Trump up the
volume (20:30) Politieke comedyshow over de Amerikaanse
verkiezingen in regie van Andrew
Moskos.
Comedy Café Comedy Embassy
(20:30) Zie zaterdag.
Toomler Comedytrain (20:30)
Zie zaterdag.
VRIJDAG 7 FEBRUARI
Boom Chicago The future is
here (20:30) Zie zaterdag.
Comedy Café Stand-up Masters
of comedy (21:00) Zie zaterdag.
Comedy Embassy 21:00) Internationale en lokale comedians
(Eng.). Met op zaterdag cocktails.
Crea Easylaughs (20:00) Muziekzaal. Engelstalige geïmproviseerde comedy. Level 2
Graduation en Like & Subscribe.
Toomler Comedytrain (20:30)
Zie zaterdag.

DANS
ZATERDAG 1 FEBRUARI
Brakke Grond Miet Warlop
(20:30) Beyond the Black Box:
Ghost writer and the broken
hand break. Deze voorstelling is
een mengeling van dans, voordracht en concert.
Paradiso House Dance Forever
Battle (14:00) Grote Zaal. Dansbattle van Summer Dance Forever waar de beste internationale
hiphopdansers aan deelnemen.
Jury OG, Swift, Frankwa, dj’s
Leroy Rey & KC the Funkaholic.
Host John Agesilas & Lamine.
ITA Tzeni Argyriou (20:00)
Brandhaarden 2020: dansvoorstelling Anonymo verbindt traditionele Griekse dans met hedendaags fenomeen: social media.
RAI Shen Yun (19:30) T/m 2 februari. Chinees dansgezelschap
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Shen Yun weerspiegelt het rijke
spirituele erfgoed met een mix
van kostuums, high-tech achtergronden en een orkest.

ZONDAG 2 FEBRUARI
Meervaart Conny Janssen
Danst (16:00) KIEM gaat over
groeikracht en levensdrift, kijken
over muren naar wat er nog meer
is, een nieuwe horizon verkennen,
de vensters opengooien en verse
lucht laten binnenstromen.
RAI Shen Yun (14:00 19:00) Zie
zaterdag.
DINSDAG 4 FEBRUARI
Griffioen Talent on the move
(20:30) Jaarlijks terugkerend
event waarin gevarieerde choreografieën van gerenommeerde en
opkomende choreografen worden uitgevoerd door danstalenten van Codarts Rotterdam.
WOENSDAG 5 FEBRUARI
Frascati Kat Válastur (19:30)
T/m 6 februari. Met Stellar Fauna
zet de succesvolle internationale
performancekunstenaar haar
serie The staggered dances of
beauty voort. Via sculpturen, performance en dans zoomt ze in op
nieuwe menselijke verschijningsvormen.
Michiel Vandevelde (21:00) Om
de invloed van het verleden duidelijk te maken kiest Vandevelde
niet 2019 als vertrekpunt, maar
plaatst hij zich voor Ends of
worlds juist verder in de toekomst. Het is het tijdperk ná een
klimaatcatastrofe. Welk ideologisch gedachtegoed zien we
terug in de choreografieën?
DONDERDAG 6 FEBRUARI
Dansmakers Amsterdam Lois
Alexander en Aleksandra Lemm
(20:30) T/m 7 februari. Nederlandse première van de voorstellingen Neptune en Tipping point.
Frascati Kat Válastur (19:30
21:30) Zie woensdag.
Krakeling Anne Suurendonk
(19:30) T/m 7 febr. Bloedband:
voorstelling met échte broers en

zussen: Liam en Feadan Mcall en
Jaloe en Noa Tielens. Muziek Tom
van Wee, vanaf 12.
Nationale Opera & Ballet
Het Nationale Ballet (20:15)
Diverse data t/m 25 februari. Choreografie Frida van Annabelle Lopez Ochoa geïnspireerd op het levensverhaal van Frida Kahlo.

VRIJDAG 7 FEBRUARI
Belcampo/OBA De Hallen
Marie Goeminne (20:30) First Friday’s Dance: in Goeminnes zesde
choreografie The lost art of grief
onderzoekt ze haar fascinatie
voor verdriet en de menselijke
beleving hiervan.
Dansmakers Amsterdam Lois
Alexander en Aleksandra Lemm
(20:30) Zie donderdag.
ITA Nome Próprio (19:30) T/m 8
februari. Brandhaarden 2020: in
zijn boek Captains of the sands
(1937) portretteerde Jorge
Amado de straatkinderen van
Brazilië. Tachtig jaar later gaat
choreograaf Victor Hugo Pontes
in Margem op zoek naar kinderen
die vandaag in de marge leven.
Krakeling Anne Suurendonk
(19:30) Zie donderdag.

EN VERDER
ZATERDAG 1 FEBRUARI
Betty Asfalt Complex The jam
society (20:30) Verschillende
gasten met comedy, cabaret en
musical, gepresenteerd door
Daniel Matias Ferrer.
ZONDAG 2 FEBRUARI
Plein Theater Leatherback
(15:30 17:00) Winnaar van de
Jonge Makers Juryprijs. De performance is gemaakt aan de
hand van de ervaringen van
Mirthe Dokter bij een Ghanees
zeeschildpad beschermingsteam.
VRIJDAG 7 FEBRUARI
Podium Mozaïek Icaro (21:00)
T/m 8 februari. Nieuwe Makers
Festival RRReuring: Otion gaat op
zoek naar een hedendaagse
vertaling van de Icaro.

Adressen Theater / Amsterdams Theaterhuis (06-22795519) Marius van Bouwdijk
Bastiaansestraat 54. ApolloFirst (6797971) Apollolaan 123. Badhuistheater (0611173324) Boerhaaveplein 28. Balie (5535130) Kleine-Gartmanplantsoen 10. Belcampo/OBA De Hallen (3032886) Hannie Dankbaarpassage 10. Bellevue (5305301) Leidsekade 90. Betty Asfalt Complex (6264695) Nieuwezijds Voorburgwal 282. Boom
Chicago (2170400) Rozengracht 117. Boomsspijker Buurtcentrum (6264002) Recht
Boomssloot 52. Brakke Grond (6266866) Nes 45. Bijlmer Parktheater (3113933) Anton de Komplein 240. Carré (0900-2525255) Amstel 115-125. CC Amstel (6712417) Cullinanplein 1. Comedy Café (7220827) IJdok 89. Crea (5251414) Nieuwe Achtergracht
170. Dansmakers Amsterdam Gedempt Hamerkanaal 203-205. DeLaMar
(0900.3352627) Marnixstraat 402. Frascati (6266866) Nes 63.Griffioen (5985100) Uilenstede 106. ITA (6242311) Leidseplein 26. Kleine Komedie (6240534) Amstel 56-58.
Krakeling (6245123) Nieuwe Passeerdersstraat 1. Kunstgreep (075-6847777) Kerkbuurt 4. Meervaart (4107777) Meer en Vaart 300. Nationale Opera & Ballet (v/h Muziektheater) (6255455) Amstel 3. Omval (6001897) Ouddiemerlaan 104. Paradiso
(6264521) Weteringschans 6-8. Plein Theater (6654568) Sajetplein 39. Podium Mozaïek (5800380) Bos en Lommerweg 189. Polanentheater (6821311) Polanenstraat
174. RAI (5491212) Europaplein 22. Schouwburg Amstelveen (5475175) Stadsplein 100
A’veen. Toomler (6707400) Breitnerstraat 2. Zonnehuis (6125034) Zonneplein 30.

1 - 7 FEBRUARI

MUZIEK
POP
ZATERDAG 1 FEBRUARI
AFAS Live Stereophonics
(20:00) Britse rockband met
werk van hun album Kind.
Cinetol Sheila and the Kit
(20:30) Ned. synthpopduo.
Dauphine Caroline Rutten,
Katell Chevalier e.a. (19:30) Paris
Panache! Van Piaf tot Stromae:
zangers vertolken bekende
Franse chansons.
Griffioen Joost Botman en Niels
van der Gulik (20:30) Sounds of
Silence: feelgoodconcert met
zang en gitaar. Met muziek, verhalen en anekdotes uit de jaren
60 en 70 vertellen zij over Simon
& Garfunkels weg naar succes.
Marktkantine Colin Benders
(23:00-05:00) Producer (voorheen bekend als Kyteman) met
een modulaire synthesizer.
Melkweg Ares (19:30) T/m 2
februari. Max. Oosterhoutse rapper, producer en zanger.
Noorderlicht Café The Pocket
Exchange en Wrldbeat (22:30)
JSF Live: twee bands en achteraf
dj Billy Bruckus.
Tolhuistuin Aitch (20:30) Grime
rapper uit Manchester. Support
door JB Scofield.
Ziggo Dome Dropkick Murphys
(19:15) Band mixt Ierse folkmuziek, rock, hardcore en punk.
ZONDAG 2 FEBRUARI
Bitterzoet Bruno Major (20:30)
Soul, folk en elektronica door singer-songwriter uit Londen. Support door Eloise om 20:00.
Cinetol Twen (21:00) Indierockviertal uit Boston. Support door
Out Of Order om 20:00.
Concertgebouw Jan Akkerman,
Bert Heerink, Bombitas en LA
Liveband (20:15) Grote Zaal. Nederlandse topmuzikanten spelen
het album Sticky Fingers van The
Rolling Stones integraal – samen
met andere hits van de groep.
Concerto Davine (16:00) Franstalige chansons van het nieuwe
album Je vole.
Melkweg Orgel Vreten, Toine
Thys, Montis, Goudsmit & Directie en New Hammond Sound Project feat. Boye & Kypski (18:30)
Upstairs/Oude Zaal/Cinema.
Hammond Happening: het Hammondorgel staat centraal, dus je
kan door het gebouw zwerven en
genieten van optredens met
schreeuwende Hammonds.
Ares (19:30) Zie zaterdag.
Paradiso Giant Drag (20:30)
Kleine Zaal. Dreampop en shoegaze. Support door Deutsche
Ashram om 19:30.
Tolhuistuin Gill Landry (16:30)

Blues en Americana door Amerikaanse singer-songwriter. Support The Harmaleighs om 15:30.

MAANDAG 3 FEBRUARI
Melkweg The Menzingers e.a.
(18:30) Oude Zaal. Drie keer
punkrock, met de Menzingers uit
Philadelphia en supports Spanish
Love Songs en Mannequin Pussy.
Paradiso Tate McRae (20:00)
Kleine Zaal. Zangeres, bekend
door haar YouTube-kanaal, met
emotievollle pop.
The Teskey Brothers (20:30)
T/m 4 februari. Grote Zaal. Soulen bluesband uit Melbourne.
Support door Wilsn om 19:30.
Podium Mozaïek David Vos
(20:30) T/m 4 februari. Zanger en
acteur met de Franse chansons
van Jaques Brel vertaald naar het
Nederlands en Turks.
Tolhuistuin Young M.A. (20:30)
Rapper uit New York.
DINSDAG 4 FEBRUARI
Bitterzoet Vant (20:30) Hyperenergieke Britse garagerockband
met geëngageerde teksten slaat
op het nieuwe album Conceived
in the Sky een alternatievere,
elektronische weg in.
Concertgebouw Noord Nederlands Orkest (20:15) Grote Zaal.
Symphonic Tribute: olv Dirk
Brossé werk van Avicii gearrangeerd voor symfonieorkest. Met
zangers Anneke van Giersbergen
en Niels Geusebroek.
Melkweg Wale (19:00) Oude
Zaal. Rapper uit Washington met
werk van zijn nieuwste album
Wow... that’s crazy.
Paradiso Kevin Devine (19:30)
Kleine Zaal. Indie songwriter viert
het tienjarige jubileum van zijn
doorbraak.
The Teskey Brothers (20:30) Zie
maandag.
Podium Mozaïek David Vos
(20:30) Zie maandag.
Q-Factory Ghalia en Voodoo
Chambers (20:00) Kelder. Elke di
vormt gratis concert de basis van
Countdown Café van Kees Baars:
elke zondag op NH Radio.
Tolhuistuin The Felice Brothers
(21:00) Melancholieke folkrock.
Om 20:00 Carson Mchone.
WOENSDAG 5 FEBRUARI
CC Amstel Rozenkoor (15:00)
Ook 7 maart. Hiernogmaals: het
homo-lesbokoor met een theatraal concert over herinneringen.
Cinetol Cultuurcentrum Liam
Pek (20:00) Pianopop met een
psychedelisch-surrealistische
sound door singer-songwriter en
multi-instrumentalist.

Melkweg The Hu (19:00) Max.
Heavy metalband gebruikt traditionele Mongoolse folkinstrumenten en keelzang. Support door
Fire From The Gods.
Kane Brown (19:30) Oude Zaal.
Amerikaanse singer-songwriter
maakt country.
Q-Factory Talib Kweli (20:30)
Conscious rapper uit Brooklyn.
Support door WadAap.

DONDERDAG 6 FEBRUARI
Cinetol Noa Lauryn (20:30)
Eigenzinnige zangeres zoekt de
grens op tussen jazz en R&B.
DeLaMar Martijn Fischer
(20:30) T/m 8 februari. Fischer
zingt hits van André Hazes.
Griffioen Jim van der Zee
(20:30) Starting The Engine: The
Voice of Holland-winnaar met zijn
eerste eigen werk en covers van
artiesten die hem inspireren.
Jungle Naked Ears (20:30) Zeskoppige Amsterdamse jazz- funken crossoverformatie presenteert tweede album.
Melkweg Blackout Problems
(19:00) Upstairs. Duitse Darkpopband.
Digitalism (19:00) Oude Zaal.
Duo creëert een geheel eigen
sound, met elementen van
house, techno, indie en electro.
Rootsriders & friends (19:30)
Max. Reggae- en skaband brengt
een eerbetoon aan de reggae
held Bob Marley, ter ere van zijn
75ste geboortedag.
P60 Popkoor Amstelveen
(20:00) Koor zingt poprepertoire.
Paradiso Ill Considered (20:00)
Kleine Zaal. Eigenzinnige, experimentele jazz door Londens viertal.
Angel Olsen (20:30) Grote Zaal.
Amerikaanse singer-songwriter,
om 19:30 Hand Habits.
Close to Fire (22:00) Kleine Zaal.
Indiepopband presenteert EP.
Volta Volta’s Local Playground
(20:30) Jonge Amsterdamse
bands, vandaag met Instrumental
Disorder en Left in Suspense.
VRIJDAG 7 FEBRUARI
Bitterzoet Shawn Lee (19:30)
Multi-instrumentalist, zanger en
producer met werk van zijn
album Rides again.
Cinetol Donna Lee (21:00)
Negenkoppige Latijns-Amerikaanse, fusion en funk-disco
band uit A’dam.
DeLaMar Martijn Fischer
(20:30) Zie donderdag.
Melkweg Gurr (19:00) Upstairs.
Lo-fi garagepopduo uit Berlijn.
Waterparks (19:00) Oude Zaal.
Amerikaans poppunktrio met
werk van nieuwe album Fandom.
Wurst (19:30) Max. Winnaar van
het Eurovisie Songfestival, en
voorheen bekend Conchita Wurst.
P60 One Of These Days (20:45)
Pink Floyd tributeband.
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VOERMANS
Eerste hulp bij klassieke muziek

WAAROM NELSONS
DE CHEF WORDT
Als het om de muziek van Gustav Mahler gaat, nemen
ze bij het Koninklijk Concertgebouworkest, afgekort
KCO, bij voorkeur geen enkel risico. De muziek van
Mahler is immers sinds de dagen van Willem Mengelberg – die gedurende vijftig jaar, tot aan het einde van
de Tweede Wereldoorlog, de chef-dirigent van het
orkest was – de corebusiness. Het zou een onoverzienbare ramp zijn als het orkest in een symfonie van
Mahler steken zou laten vallen, of erger nog, gaapverwekkend oninteressant zou zijn.
De komende week staat bij het KCO driemaal Mahlers
Negende symfonie op het programma, de laatste die hij
bij leven voltooide. Hij begon nog wel aan een Tiende,
maar verder dan een het eerste deel, een verschroeiend Adagio en wat schetsen voor de navolgende delen
kwam hij niet, omdat Schele Piet hem met zijn magere
vingers op de schouder tikte.
Misschien is die Negende zijn mooiste; in elk geval is het
afsluitende Adagio de aangrijpendste muziek die hij ooit
componeerde. Alles verkruimelt daar op het laatst in
een gefluisterd stamelen, in een langgerekte laatste
ademtocht, zo men wil.
Daniele Gatti zou die Negende oorspronkelijk dirigeren.
Hij had dat stuk ook uitgekozen om op het Mahler Festival uit te voeren (samen met de Derde). Maar Gatti is
zoals bekend KCO-chef af. Wie moest het KCO, naarstig
op zoek naar een opvolger van Gatti, als vervanger aantrekken? Omdat de spoeling dun was, viel de keuze op
de ervaren Zuid-Koreaan Myung-Whun Chung.
Wordt hij dan ook de nieuwe chef? Die kans is nul.
Het orkest wil veel liever Andris Nelsons. Maar die zit
nog tot 2022 vast aan de Boston Symphony en tot 2023
aan het Gewandhausorchester. Daaruit volgt dit gedroomde scenario: Nelsons stopt in ’22 in Boston en
verruilt die post voor München, want ook het Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks is na de dood
van Mariss Jansons, vorig jaar, op zoek naar een chef.
In ’23 stopt Nelsons in Leipzig en komt hij naar hier. Dan
heeft hij de orkesten die zijn mentor Jansons ook had.
Poëtische rechtvaardigheid. Iedereen blij.
Erik Voermans
Koninklijk Concertgebouworkest o.l.v. Myung-Whun
Chung met Mahlers Symfonie
nr. 9, op 5, 6 en 7/1 in het
Concertgebouw (aanvang
20.15 uur).

MUZIEK

Paradiso Supergrass (20:30)
Grote Zaal. Britpophelden houden langverwachte reünie.
The Veils (22:00) Kleine Zaal.
Elektronische R&B door duo uit
Chicago.
Tolhuistuin Moddi (20:00)
Noorse singer-songwriter maakt
eigenzinnige, emotievolle songs.
Dopebwoy (20:30) Ned. rapper.
Ziggo Dome Liam Gallagher
(20:00) Zanger bekend van de
band Oasis.

KLASSIEK
ZATERDAG 1 FEBRUARI
Concertgebouw Radio Filh.
Orkest, Groot Omroepkoor en
vocale solisten (13:00) Grote
Zaal. Olv Michele Mariotti Rossini’s opera seria Semiramide.
Concerto Feico Deutekom
(16:00) Pianist speelt werk van
zijn nieuwe cd Musical offering
met muziek van de Amerikaanse
componist Philip Glass.
Duif Het Nederlands Filmorkest
(20:00) Olv Sander Vredenborg
prijswinnende filmscores van
filmcomponist John Williams.
Muziekgebouw Dudok Quartet
(9:30) Strijkkwartet Biënnale:
Vroege Beethoven. Elke dag
speelt een kwartet een van de
eerdere strijkkwartetten van
Beethoven.
Dudok Quartet (14:15) Strijkkwartet Biënnale: wereldpremière van What remains van Joey
Roukens, en werk van Ravel en
Rameau.
Calder Quartet (17:00) Strijkkwartet Biënnale. Selected By:
kwartet voegt Korrespondez
van Eötvös en Strijkkwartet nr. 14
van Mozart toe aan het strijkkwartetcanon.
Signum Quartett, Calefax en
Bram van Sambeek (20:15)
Strijkkwartet Biënnale. Slotconcert: Het Duitse Signum Quartett, fagottist Bram van Sambeek
en de rietblazers van Calefax sluiten samen de tweede editie van
de Strijkkwartet Biënnale af.

Noorderkerk Amaryllis Dieltiens
en Bert Naessens (14:00) Capriola di Gioa: sopraan Dieltiens en
klavecinist-organist Naessens
met cantates van o.a. Scarlatti.
Orgelpark Jan-Bas Bollen en
Jacob Lekkerkerker (20:15) Orgel
en Elektronica: organist Lekkerkerker en componist, performer
en elektronicaspecialist Bollen
bespelen de orgels met behulp
van zijn HyperTheremin.
Pianolamuseum Helena Basilova en Irina Pergenova (20:15)
Sacre du printemps: pianiste
Basilova en haar moeder spelen
vierhandig o.a. Le sacre du printemps van Stravinsky.
Schouwburg Amstelveen Het
Charkov City Opera & Ballet
(20:00) Traditionele opvoering
van Verdi’s opera Nabucco.
Singelkerk Lisa Franken (13:00)
Pianiste en celliste met werk van
o.a. Cassadó, Albéniz en Kodály.

ZONDAG 2 FEBRUARI
Amstelkerk Matangi Quartet en
Viride Kwartet (15:30) Met werk
van Mendelssohn en Sjostakovitsj.
De Beke Waterlandse Harmonie
(15:00) Concert van de 20ste
eeuw: olv Thomas Geerts en met
gastheer en verteller Miguel Stigter werk van o.a. Satie, Sjostakovitsj en Stravinsky.
Concertgebouw Sinfonieorchester St. Gallen en Anna Fedorova (11:00) Grote Zaal. Olv
Modestas Pitrènas werk van
Tsjaikovski, pianiste Fedorova zal
soleren in het Eerste pianoconcert van Rachmaninov.
Leden van het Koninklijk Concertgebouworkest (14:15) Kleine
Zaal. Close-up: portretconcert
rondom Emily Beynon, solofluitiste van het KCO.
Nederlands Philh. Orkest en
Christian Tetzlaff (20:15) T/m 3
februari. Grote Zaal. Olv Marc
Albrecht en mmv violist Tetzlaff
werk van Beethoven en Strauss.
Muziekgebouw Holland Baroque
en Aisslinn Nosky (20:15) Het en-

semble speelt met violist Nosky
diverse suites van Telemann.
Nationale Opera & Ballet De
Nationale Opera (14:00) Traditionele opvoering van Verdi’s populairste opera Nabucco, regie door
Andreas Homoki.

pella koor olv Mathieu Romano
met muziek van Poulenc tot Brel.
Waalse Kerk Duo Serenissima
(20:00) The Lute and its Poetry:
duo bestaande uit luitist David
Mackor en sopraan Elisabeth
Hetherington.

MAANDAG 3 FEBRUARI
Concertgebouw Nederlands
Philharmonisch Orkest en Christian Tetzlaff (20:15) Zie zondag.

VRIJDAG 7 FEBRUARI
Concertgebouw Koninklijk Concertgebouworkest (20:15) Zie wo.
Muziekgebouw Angela Hewitt
(20:15) Canadese pianiste speelt
Bachs Goldbergvariaties.
Oude Kerk Ralph van Raat
(08:00-09:00) Silence: pianist
met delen uit Catalogue
d’Oiseaux van Messiaen.

DINSDAG 4 FEBRUARI
Amstelkerk Erard Ensemble
(20:15) Het verjaardagsconcert
van Beethoven, met werk van
componisten uit zijn jonge jaren.
Met muziek van o.a. Haydn, Mozart en Ries.
Conservatorium van A’dam
Ensemble Aedes (20:15) Meesters & Gezellen: La Liberté Intérieure: Frans a cappella koor olv
Mathieu Romano met muziek van
Poulenc tot Brel.
Oosterkerk Viktor Cicic (20:00)
Jong talent: pianist speelt werk
van o.a. Kroatische hedendaagse
componisten.
Thomaskerk Grotholt & Felgen
(12:30) Lunchconcert door altviolist Lotte Grotholt en cellist
Tom Feltgen.
WOENSDAG 5 FEBRUARI
Concertgebouw Prijswinnaar Vioolconcours Oskar Back (12:30)
Kleine Zaal. Gratis lunchconcert.
Koninklijk Concertgebouworkest
(20:15) T/m 7 februari. Grote Zaal.
Het orkest olv Myung-Whun
Chung waagt zich aan Mahlers
Negende symfonie.
Conservatorium van A’dam
Diana Kantner en Aaron Ormaza
(12:30) Sweelinckzaal. Lunchconcert door sopraan en pianist
Nationale Opera & Ballet De
Nationale Opera (20:00) Zie zo.
Paradiso Nederlands Blazers
Ensemble (20:00) Samen met
een speciaal NBE-koor samengesteld met zangers van verschillende culturen en windstreken,
Beethovens Negende Symfonie.
Roode Bioscoop Nadezda Filippova (20:30) De Russische pianiste met haar eigen concertserie: Soirée de Nadezda met
vandaag Russische tocht.
DONDERDAG 6 FEBRUARI
AMC Mariana Preda en Daisuke
Kanamaru (12:15) Stiltecentrum.
Lunchconcert door CvA-studenten op panfluit en piano.
Concertgebouw Julien Libeer
(20:15) Kleine Zaal. Meesterpianisten: Libeer met werk van o.a.
Chopin en Bartók.
Koninklijk Concertgebouworkest
(20:15) Zie woensdag.
Orgelpark Ensemble Aedes
(20:15) Meesters & Gezellen: La
Liberté Intérieure: Frans a cap-
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JAZZ
ZATERDAG 1 FEBRUARI
Bimhuis Nationaal Jeugd Jazz
Orkest en Ruben Hein (20:30)
Jeugdbigband olv zanger, pianist,
componist en bandleider Hein.
ZONDAG 2 FEBRUARI
Belcampo/OBA De Hallen Jazz
on sunday - the library sessions
(15:30) Met muzikale gasten.
Bimhuis Kenny Garrett Quintet
(20:30) Amerikaanse altsaxofonist met werk van zijn nieuwste
album Do your dance, van funk,
bop en hiphop tot grooves en
beats uit Afrika en Brazilië.
Conservatorium Hotel Floris
Kappeyne (15:30) The Lounge
Sessions: concert door pianist.
Dauphine Candy Dulfer e.a.
(17:00) Jazzy Sunday: Songs that
shook me part III: saxofoniste is
curator van deze middag en zorgt
elke maand voor het programma.
Pllek Deborah J. Carter e.a.
(15:30) Laidback llive: jazz-zangeres J. Carter en band met Latijnse
ritmes.
DINSDAG 4 FEBRUARI
Bimhuis Jasper Blom e.a. (22:00)
Bimhuiscafé: jamsessie olv Blom,
vooraf om 20:00 workshop.
Cotton Club Enrico le Noci and
band (16:30) Door Mark Shermann (vibrafoon), Enrico le Noci
(gitaar) en Eric Ineke (drums).
Elsa’s Elsa’s Trio e.a. (21:00) Elke
di. Jazztrio speelt met gasten,
Roos Faas (zang) en Dimitri
Shapko (mondharmonica).
DONDERDAG 6 FEBRUARI
Bimhuis Marcin Wasilewski trio
(20:30) Filmische jazz van gevierde Poolse pianist en zijn trio
met Slawomir Kukiewicz (bas) en
Michal Miskiewicz (drums).
VRIJDAG 7 FEBRUARI
Bimhuis New Rotterdam Jazz
Orchestra en Derek Otte (20:30)
Vers: het orkest slaat de handen
ineen met Otte, stadsdichter van
Rotterdam.
Westend Anne Guus Teerhuis,

Tobias Nijboer en Bob Roos
(20:00) Jazz door Teerhuis
(piano), Nijboer (contrabas) en
Roos (drums).

EN VERDER
ZATERDAG 1 FEBRUARI
Amstelkerk Mundus Quartet
(20:30) Dutch Delta Sounds. Old
Routes New Roots. Filmische reis
door de Oude en Nieuwe Wereld:
kwartet met improvisaties uit de
muziektradities van de Zijderoute, de Mediterranée, de Balkan en Brazilië.
Zonnehuis Unsound Mind
(19:00) Benefiet voor st. Mind:
met muziek uit diverse musicals.
ZONDAG 2 FEBRUARI
Casa Munganga Sonia Genu,
Marco Nijmeijer, Tadeu Duarte en
Kees Gelderblom (16:00) No
meio do caminho. Midden op de
weg: een concert geïnspireerd
door het beroemde gedicht van
Carlos Drummond de Andrade,
ter ere van dichters en schrijvers
die het woord en de magie bezitten. Mmv Gelderblom op gitaar
en pianist Duarte. Ook met zangeres Genu en dichter Nijmeijer.
Meervaart Nai Barghouti & Amsterdams Andalusisch Orkest
(20:30) Klassieke Arabisch-Andalusische muziek door fluitiste
en zangeres Barghouti en orkest.
Orgelpark Teo Joling, Guus Janssen, Trevor Grahl, Marieke Koster, Mary Oliver en Wolter
Wierbos (14:15) Hedendaags
muziektheater waarin pianist en
speler Joling musici uitnodigt hun
rol muzikaal in te vullen, zodat ze
niet hoeven te acteren.
Paradiso Zing Nederlands Met
Me (15:00) Kleine Zaal. Voor
iedereen die de taal beter wil
leren – omdat dat zingend sneller
gaat – en voor eenieder die graag
uit volle borst zingt en nieuwe
mensen wil ontmoeten.
Pianolamuseum Sieta Keizer en
Kay Sleking (17:00) Spiegelingen:
Friese vertalingen van Argentijnse
tango door zangeres Keizer en
gitarist Sleking.
WOENSDAG 5 FEBRUARI
Schouwburg Amstelveen
Henk Poort (20:30) Helden:
musicalster en zanger brengt
nummers van mensen die hem
inspireren, uit opera’s, musicals
en het Nederlandstalige repertoire, omlijst door bijzondere,
persoonlijke verhalen.
DONDERDAG 6 FEBRUARI
ApolloFirst Marcel de Graaf en
Amy Egbers (20:30) Zandloper:
mezzosopraan Egbers zingt
gedichten van Jean Pierre Rawie,
Willem Wilmink en Inge Tielman
op muziek gezet door De Graaf
(ook zang en gitaar).

1 - 7 FEBRUARI

De School Bendik Giske (20:00)
Saxofonist slaat brug tussen free
jazz en clubmuziek.

VRIJDAG 7 FEBRUARI
Casa Munganga Helbe Machado Trio (20:30) Braziliaanse
drummer presenteert nieuwe cd.
Concertgebouw Leo Blokhuis,
Diamanda Dramm en Sam Amidon (20:15) Kleine Zaal. Scherpdenkers: vandaag ontdekken
journalist Leo Blokhuis, Diamanda Dramm (viool) en singersongwriter Sam Amidon het
kruispunt van folk en klassiek via
de wereld van de Amerikaanse
componist Charles Ives.
Griffioen Maria de Fátima
(20:30) Nacht in Lissabon: fadozangeres, met Daniel Raposo
(Portugese gitaar), Hans van Gelderen (gitaar) en Felix Hildenbrand (contrabas).
Adressen Muziek / AFAS Live (09003001250) Arenaboulevard 590. AMC
(566 9111) Meibergdreef 9. Amstelkerk
(5200090) Amstelveld 10. ApolloFirst
(6797971) Apollolaan 123. Belcampo/
OBA De Hallen (3032886) Hannie Dankbaarpassage 10. De Beke Dorpsweg
Ransdorp 33. Bimhuis (7882188) Piet
Heinkade 3. Bitterzoet (5213001) Spuistraat 2. Casa Munganga (6759837)
Schinkelhavenstraat 27 hs. CC Amstel
(6712417) Cullinanplein 1. Cinetol (0641777997) Tolstraat 182. Concertgebouw
(0900-6718345) Concertgebouwplein 26. Concerto (6235228) Utrechtsestraat
52-60. Conservatorium Hotel Van Baerlestraat 27. Conservatorium van A’dam
(5277550) Oosterdokskade 151. Cotton
Club (6266192) Nieuwmarkt 5. Dauphine
(4621646) Prins Bernhardplein 175. DeLaMar (0900.3352627) Marnixstraat 402.
Duif (5200090) Prinsengracht 756. Elsa’s
(6685010) Middenweg 73. Griffioen
(5985100) Uilenstede 106. Jungle A’dam
(7373326) Tweede van Swindenstraat 26.
Marktkantine (7231760) Jan van Galenstr.
6. Meervaart (4107777) Meer en Vaart
300. Melkweg (5318181) Lijnbaansgracht
234a. Muziekgebouw (7882000) Piet
Heinkade 1. Nat. Opera & Ballet
(6255455) Amstel 3. Noorderkerk
(6203119) Noordermarkt 48. Noorderlicht (4922770) TT Neveritaweg 33. Oosterkerk (6272280) Kleine Wittenburgerstr. 1. Orgelpark (5158111) Gerard
Brandtstraat 26. Oude Kerk (6258284)
Oudekerkspl. 23. P60 (3453445) Stadsplein 100a, A’veen. Paradiso (6264521)
Weteringschans 6-8. Pianolamuseum
(6279624) Westerstr. 106. Pllek
(2900020) Neveritaweg 59. Podium Mozaïek (5800380) Bos en Lommerweg 189.
Q-Factory (7606780) Atlantisplein 1. Roode Bioscoop (6257500) Haarlemmerplein 7. De School (7373197) Doctor Jan
van Breemenstr. 1. Schouwburg Amstelveen (5475175) Stadsplein 100 A’veen.
Singelkerk (6234588) Singel 452. Thomaskerk (673 8171) Prinses Irenestraat
36. Tolhuistuin (7630650) Tolhuistuinweg
5. Volta (6826429) Houtmankade 334336. Waalse Kerk (6232074) Walenpleintje 159. Westend (6434444) Westwijkplein 3. Ziggo Dome (0900-3001250)
Arena boulevard 61-75. Zonnehuis
(6125034) Zonneplein 30.

KIND
ZATERDAG 1 FEBRUARI
Aslan Muziekcentrum NieuwWest Open Dag (12:00-15:00)
Opening tweede locatie. Iedereen die wil leren dansen, toneelspelen of een instrument wil
spelen kan een kijkje nemen tijdens deze open dag. Ook zijn er
diverse optredens en workshops.
Voor programma zie:
aslanmuziek.nl/opendag.
Black Cat Theatre
De regenboog (10:00 16:00)
Woordeloze voorstelling van en
met Agnieszka Czekierda met
beelden, muziek, ritme en gebaren, 1-4.
Vier seizoenen (16:00) T/m 2
februari. Poëtische voorstelling
over buitengewone en magische
dingen in de natuur. Regie
Agnieszka Czekierda, spel Anne
Katic en muziek Laura Lotti, 1-5.
CC Amstel Wij gaan het hebben
over haar (20:30) Blackman &
Blokland met voorstelling over
haar, vanaf 12.
Framer Framed Atelier van Licht
(13:00-16:00) T/m 2 februari elke
za zo wo onderzoeken, spelen,
experimenteren en verbeelden
met de natuurlijke verschijnselen
van licht, 3-12.
Luther Museum Kinderactiviteit
rondom gerestaureerd orgel
(14:00 15:30 16:30) Orgelmiddag
voor kinderen van 8-12. Aanmelden: info@luthermuseum.nl.

Ned. Marionettentheater
Rosa en de draak (14:30) T/m
2 februari. Een komisch en fantasievol sprookje van Rosa Raven,
4-10.
Nemo Laat de tandwielen
draaien (11:00) Elke woensdag,
zaterdag en zondag. Kinderworkshop op de werkplaats, vanaf 8.
OBA Oosterdok Nationale Voorleesdagen (10:00-17:00) Extra
activiteiten in de OBA-vestigingen. Zie oba.nl/voorleesdagen.
Tropenmuseum Lichtjesfeest!
Wereldwijd | Maak je eigen lantaarn (12:00-16:00) Elke zaterdag en zondag t/m 12 februari.
Leer over de verschillende lichtjesfeesten Chanoeka, Loy Krathong, Kerstmis en Divali en maak
je eigen Feest! Wereldwijd lantaarn, vanaf 4.

ZONDAG 2 FEBRUARI
Amstelveens Poppentheater
Circus Topsy (10:30) Voorstelling door Scratch Marionetten,
vanaf 2.
Black Cat Theatre Vier seizoenen (10:00) Poëtische voorstelling over buitengewone en
magische dingen in de natuur.
Regie Agnieszka Czekierda, spel
Anne Katic en muziek Laura Lotti,
1-5.
Casa Munganga Flamenco dans
(11:00) Cuentos para mi niño
(Stories for my little boy): flamencodanser Conchita Boon zal
diverse korte verhalen vertellen,
zingen en dansen, olv gitarist
Kees Gelderblom.
Haddock Amsterdam Oma en

Liesje naar de kinderboerderij
(11:00) Voorstelling door De
Mammies, 2-6.
House of Watt Drakentongetje
(11:00) Meespeel theatervoorstelling door duo Kees en Koos.
Over een huisdraakje dat niet
meer vuur spuwt. Kinderen helpen de draak het weer warm te
krijgen. Reserveren via reserveren-how@ajtc.nl, 2 t/m 6 jaar.
Koos Kneus Poppentheater
Krokodil Koen bijt graag in je
schoen! (10:30-11:50) Elke zondag t/m 29 maart. Koen bijt bij
kinderen graag in hun schoen.
2-4. Reserveren: kooskneus.nl of
6928532.
Olifantje Ollielollie wil patat!
(12:00-13:20) Elke zondag t/m
29 maart. Babyolifantje Ollielollie
springt over het hek en gaat naar
de stad, 2-4. Reserveren: kooskneus.nl of 6928532.
Arabarabiereboer in het Hokus
Pokus-bos (14:00-16:00) Elke
zondag t/m 29 maart. Prins Arabarabiereboer krijgt hulp van de
dieren in het bos om de koningsdochter te redden. 4-8.
Reserveren noodzakelijk
kooskneus.nl of 6928532.
Krakeling Fluisterstad (11:00
15:00) Voorstelling door Simone
de Jong over geluid dat zich verplaatst en vreemd gedraagt,
vanaf 2.
Museum ‘t Kromhout SoWhat
Familieconcerten: Haai! (15:00)
Dansen, spelen, zingen, luisteren
en voorlezen, vanaf 1.
Muziekgebouw Workshop
SoundLAB (13:00-14:30)

VRIENDENBOEKJE
ROHAN

Kinderen maken kennis met
splinternieuwe instrumenten,
waar iedereen muziek mee kan
maken, vanaf 7.
Akwasi (15:00-16:00) Tijdens dit
concert leer je alles over de
kracht van rappen en schrijven.
Dieuwertje Blok vraagt Akwasi
het hemd van het lijf, vanaf 8.
Ned. Marionettentheater
Rosa en de draak (14:30) Zie
zaterdag.
Nemo Laat de tandwielen
draaien (11:00) Zie zaterdag.
Pianolamuseum Kinderconcert
(11:30) Muzikale tijdmachine voor
kinderen van 4 tot 12 jaar. Presentatie door Fokke Baarda of
Kasper Janse.
Pllek Ruige rakkers: Repair
Kids (14:00-17:00) Knutselen,
van 4-11.
Schouwburg Amstelveen
Hans & Grietje (14:30) Het Kleine
Theater geeft een eigen draai aan
het klassieke sprookje, vanaf 3.
Grupo Sportivo (15:00) Familievoorstelling door Introdans,
vanaf 6.

WOENSDAG 5 FEBRUARI
Koos Kneus Poppentheater
Pas op, piraten! (14:00-16:00)
Elke woensdag t/m 25 maart. Een
komisch stuk over twee domme
zeerovers die een schatkist stelen. 4-8. Reserveren: kooskneus.nl of 6928532.
Nemo Laat de tandwielen
draaien (11:00) Zie zaterdag.
VRIJDAG 7 FEBRUARI
Heldringtheater Mooi! (12:30)
De Heldringtheatergroep – van
de Heldringschool voor leerlingen
met een verstandelijke handicap
– met een voorstelling over wat
theater voor de spelers betekent,
vanaf 5. Aanmelden theater@deheldringschool.nl.
Adressen Kind / Amstelveens Poppentheater (6450439) Wolfert van Borsselenweg 85A A’veen. Aslan Muziekcentrum Nieuw-West Louis Bouwmeesterstraat 214. Black Cat Theatre (0638066480) Schakelstraat 2. CC Amstel
(6712417) Cullinanplein 1. Framer Framed
(7630973) Oranje-Vrijstaatkade 71. Haddock Amsterdam (6633315) Marie Baronlaan 19. Heldringtheater (4473583 )
Burg. Eliasstraat 20. House of Watt
(2101315) James Wattstraat 73. Koos
Kneus Poppentheater (6928532) Iepenplein 40. Luther Museum Nieuwe Keizersgracht 570. Museum ‘t Kromhout
(6276777) Hoogte Kadijk 147. Muziekgebouw (7882000) Piet Heinkade 1. Nederlands Marionettentheater Derde Oosterparkstraat 144/3. Nemo (5313233)
Oosterdok 2. OBA Oosterdok (5230900)
Oosterdokskade 143. Pianolamuseum
(6279624) Westerstraat 106. Pllek
(2900020) Neveritaweg 59. Schouwburg Amstelveen (5475175) Stadsplein
100 A’veen. Tropenmuseum (5688200)
Linnaeusstraat 2. Vrijburcht (4165005)
J.O. Vaillantlaan 159.
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l OPENING

AG E N DA

EXPOSITIE
MUSEA
Allard Pierson Museum Bes,
kleine god in het Oude Egypte.
T/m 8 maart. Oude Turfmarkt 127
(5252556) of allardpiersonmuseum.nl) za t/m vr 10:00-17:00
l Amstelkerk Nederlandse
Kring van Tekenaars. Van 4 t/m
28 februari. Expositie van leden
van de in 1947 opgerichte kring.
Amstelveld 10 (stadsherstel.nl)
ma t/m vr 09:00-17:00
Amsterdam Museum Opslaan
als... Hoe verzamel je de stad?
T/m 1 maart. Kalverstraat 92
(5231822 of amsterdammuseum.nl) 10:00-17:00
Arti et Amicitiae
l Katrein Breukers, Susanne
Khalil Yusef e.a.: Something between the flowers. Van 1 februari
t/m 1 maart. Een Gesamtkunstwerk van verder Martijn Linssen,
Niko Riedinger, Peer Vink, Koos
de Vries en WONNE.
l Aleks Stanek, Lenka Glisniková, Oded Arad e.a.: Startpoint.
Prize for European Art Graduates. Van 1 februari t/m 1 maart.
Ook met werk van Ruben Osinga,
Rie Toguchi, Stephanie Rizaj en
Wild Ei.
l Jacques Meijer: Beautiful
square. Van 3 februari t/m 3 april.
Met 167 foto’s uit het archief van
Meijer met als onderwerp vrouw.
Rokin 112 (6233508 of arti.nl) di
t/m zo 12:00-18:00
The Black Archives Vereniging
ons Suriname: 100 jaar emancipatie en strijd. T/m 29 maart.
Zeeburgerdijk 19b (theblackarchives.nl) do t/m za 11:00-17:00
(do ook 18:00-20:00)
CBK Zuidoost Nieuwe aanwinsten. T/m 15 februari. Anton de
Komplein 120 (2525401 of
cbkzuidoost.nl) za 10:00-17:00
di t/m vr 11:00-17:00
Circl.Art Marcel van Eeden: The

Rijnbar. T/m 28 februari. Gustav
Mahlerplein 2B, kunstprojectruimte van ABN AMRO ma t/m
vr 08:00-22:00
Cobra Museum Intens Mexico,
identiteit, politiek, seks en dood.
T/m 29 maart.
Polke vs Blaudzun: muziek van
onbekende herkomst. T/m 5
april. Sandbergplein 1, A’veen
(5475050 of cobra-museum.nl)
di t/m zo 11:00-17:00
Eye Francis Alÿs: Children’s
Games. T/m 8 maart. IJpromenade 1 (5891405 of eyefilm.nl)
10:00-19:00
Foam Adorned: The Fashionable
Show. T/m 11 maart.
Eric Gyamfi: Fixing Shadows.
T/m 11 maart.
Solène Gün: Turunç. T/m 16 febr.
Wright Morris: The home place.
T/m 5 april. Keizersgracht 609
(5516500 of foam.org) dagelijks
10:00-18:00 (do vr tot 21:00)
Gashouder WesterGas Christopher Bauder en Kanding Ray:
SKALAR. T/m 5 februari. Klönneplein 1 (westergas.nl) ma t/m do
15:00-23:00 vr za 13:00-23:00
zo 13:00-18:00
Hermitage Juwelen! Schitteren
a/h Russische hof. T/m 15 maart.
Hollandse Meesters Her-Zien.
Verlengd t/m 13 september.
Pim Zwier: (On)bewogen: een
portret van de kunsten in Rusland. T/m 20 maart. Amstel 51
(5308751 of hermitage.nl) 10:0017:00
Huis Marseille Arja Hop en
Peter Svenson: Florachromes:
een verhaal van vier rivieren.
T/m 8 maart.
Outside Fashion: Modefotografie
van de studio naar exotische oorden (1900-1969). T/m 8 maart.
Keizersgracht 401 (5318989 of
huismarseille.nl) di t/m zo 11:0018:00

Melkweg Expo Piet Oosterbeek:
Everything OK not OK. T/m 2 febr.
l Bad Feminist. Van 7 februari
t/m 8 maart. Werk van hedendaagse feministische kunstenaars. Marnixstraat 409 (5318181
of melkweg. nl) di t/m zo 11:0023:00
Joods Hist. Museum Amsterdam Diamantstad. T/m 1 maart.
Eli Content: So Much I Gazed on
Beauty. T/m 10 mei.
Nieuwe Amstelstraat 1 (5310310
of jhm.nl) 11:00-17:00
Nieuwe Kerk De Grote Suriname-tentoonstelling. Verlengd
t/m 1 maart. Dam (6386909 of
nieuwekerk.nl) 10:00-17:00
OBA Oosterdok
l Bibal Chahal: Abuscus, variations on a theme. T/m 1 maart.
Installatie waarmee de kunstenaar rekenkundige systemen
onderzoekt.
l Helden! T/m 12 april. LHBTI’ers
vertellen over hun rolmodellen.
Oosterdokskade 143 (5230900
of oba.nl) 10:00-22:00
Oude Kerk Adrián Villar Rojas:
Poems for earthlings. T/m 26
april. Oudekerksplein 23
(6258284 of oudekerk.nl) ma t/m
za 10:00-18:00 zo 13:00-17:30
Outsider Art Museum Willem
van Genk: Woest. T/m 15 maart.
Nieuwe Amstel 51 (5410670 of
outsiderartmuseum.nl) 10:0017:00
l PuntWG Vincent Verhoef:
Under the Influence. Op 1 en 2
februari. De ruimte wordt omgetoverd tot een casino. WG Plein
t/o nr. 80 (06.23670196 of
puntwg. nl) za zo 14:00-18:00
Rembrandthuis Claudy Jongstra: Allium & Onion, Hennep &
Hair, Madder & Nettle. T/m 16
februari.
Laboratorium Rembrandt. T/m
16 februari. Jodenbreestraat 4
(5200400 of rembrandthuis.nl)
10:00-18:00
Stadsarchief Moden Perspectives. T/m 16 februari. Vijzelstraat
32 (2511511 of stadsarchief.
amsterdam.nl) za zo 12:00-17:00
di t/m vr 10:00-17:00
Stedelijk Museum
Wim Crouwel: Mr. Gridnik. T/m
22 maart.
Chagall, Picasso, Mondriaan e.a.:
Migranten in Parijs. T/m 2 febr.
Kleurrijk Japan. T/m 2 februari.
Prix de Rome Beeldende Kunst
2019. T/m 22 maart.
Carlos Amorales: The factory.
T/m 17 mei.
Dana Lixenberg: Imperial courts.
T/m 10 mei. Museumplein 10
(5732911 of stedelijk.nl) 10:0018:00 vr tot 22:00
Tropenmuseum Verlangen naar
Mekka. T/m 12 februari.
What a genderful world. T/m 23
augustus. Linnaeusstraat 2
(5688200 en tropenmuseum.nl)
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dinsdag t/m zondag 10:00-17:00
Museum Van Loon Aan de Surinaamse grachten – Van Loon &
Suriname (1728-1863). Verlengd
t/m 2 maart. Keizersgracht 672
(6245255 of museumvanloon.nl)
10:00-17:00
l Van Gogh Museum Steven
Aalders: Vergezicht. Werk geïnspireerd op De oogst van Van
Gogh. T/m 1 juni. Paulus Potterstraat 7 (5705200 of vangoghmuseum. nl) za t/m do
09:00-17:00 vr 09:00-21:00
l WG Kunst Weve & Weve:
Portretten en profielen. T/m 2
februari. Recente fotoportretten
en getekende profielen. Marius
van Bouwdijk Bastiaansestraat
28 (6161515 of wgkunst.nl) di t/m
zo 13:00-17:00

GALERIES
ADK Actuele kunst Sterrenkijken. T/m 15 februari. Prinsengracht 534 (3209242 of adkactuelekunst.nl) wo t/m za en eerste
zo v/d maand 12:00-17:30.
l Andriesse Eyck Charlotte
Dumas: Yorishiro. T/m 7 maart.
Tweede korte film van Dumas,
ook met (kleine) foto’s uit de film.
Leliegracht 47 (6236237 of
andriesse-eyck.com) wo t/m vr
11:00-18:00 za 13:00-18:00
Bart Karin van Dam & Ton Slits:
Nettles and caterpillars. T/m 8
februari. Elandsgracht 16
(3206208 of ) wo t/m za 12:0017:00
l BMB Sense of drawing III. Van
1 t/m 29 februari. Werk van 16
kunstenaars samengesteld door
Arno Kramer. Kerkstraat 129A
(6229963 of galeriebmb.nl) do
t/m za 12:30-17:30
ElliottHalls Icons. T/m 15
februari. Tussen de Bogen 91
(06.85724797 of elliotthalls.com)
di t/m za 13:00-18:00
l Fleur & Wouter Lonneke van
der Palen: Please return to the
highlighted route. T/m 1 maart.
Foto’s die de fotograaf maakte
tijdens haar reizen. Van Ostadestraat 43a (galeriefleurenwouter.
com) do t/m vr 16:00-19:00 za
zo 12:00-18:00
l Fontana Susanne Ring en
Juliane Hundertmark: Freaks und
strangers. T/m 7 maart. Griezelige
kunstwerken. Lauriergracht 11
(2238833 of fontanagallery.
com) wo t/m za 13:00-18:00
l Gallery 9 Bilal Chahal: Project
Abacus. Van 1 februari t/m 14
maart. Installatie en schilderijen.
Keizersgracht 548 (06.13212049
of gallerynine.nl) do vr za 12:0017:00
Gerhard Hofland Koen Delaere:
Nudes. T/m 29 februari. Bilderdijkstraat 165C (4121772 of
gerhardhofland.nl) do t/m za
13:00-17:00
l Grimm Keizersgracht Ciarán

Murphy: There, there now. Van
1 februari t/m 21 maart. Nieuw
werk van de schilderes. Keizersgracht 241 (6752465 of grimmgallery.com) wo t/m za
11:00-18:00
l HE.RO Gerald van der Kaap:
Permanent wave. Van 1 februari
t/m 21 maart. Nieuwe werk van
de digitale kunstenaar. Beitelkade 4 (hero-gallery.com) wo
t/m za 12:00-18:00
l De Hooffzaak Sasa Bezjak.
Van 1 februari t/m 29 maart.
Gestileerde schilderijen en lijntekeningen van Sloveense kunstenares. Haarlemmerdijk 54
(06.22438660 of hooffzaak.nl)
vr t/m zo 12:00-18:00
KochxBos Dadara: Every journey
of a thousand hearts starts with
a single beat. T/m 15 februari.
Eerste Anjeliersdwarsstraat 36
(6814567 of kochxbos.com) wo
t/m za 13:00-18:00
l Mokum Rafel Bestard. Van
1 februari t/m 1 maart. Olieverfschilderijen van Spaanse kunstenaar. OZ Voorburgwal 334
(6243958 of galeriemokum.com)
do t/m zo 12:00-17.00
Reuten Bas Ketelaars:
paper_screen. T/m 8 februari.
Prinsengracht 510 (6207537 of
galeries.nl/reuten) wo t/m za
13:00-18:00
Roger Katwijk Winter Mixed.
T/m 15 februari. Prinsengracht
737 (6273808of rogerkatwijk.
com) do t/m za 12:00-17:00
Ron Mandos Ron van der Ende:
Markers. T/m 15 februari.
Julian Rosefeldt: In the land of
drought & Deep gold. T/m 15
februari. Prinsengracht 282
(3207036 of ronmandos.nl) wo
t/m za 12:00-18:00
l Schilt Publishing Gallery
Vivian Keulards: To Hans. Van 2
februari t/m 8 maart. Project
waarin de kunstenaar de verslaving en dood van haar broer
bespreekbaar maakt. Peter Martensstraat 121, IJburg (3305929
of schiltpublishing. com) zo t/m
ma op afspraak.
Slewe Kees Smits: New works.
T/m 15 februari. Kerkstraat 105 A
(6257214 of slewe.nl) wo t/m za
13:00-18:00
Ten Haaf Projects Jim Mooijekind: Playing with the light
switch. T/m 15 februari. Recht
Boomssloot 63 (4285885 of
tenhaafprojects.com) vr en za
12:00-18:00
Gallery WM Twenty Twenty.
T/m 16 februari. Elandsgracht
35-BG (gallerywm.com) wo t/m
za 13:00-18:00
Wouter van Leeuwen Willem
Diepraam: Landschappen aan
zee. T/m 15 februari. Hazenstraat
27 (06.52031540 of woutervanleeuwen.com) do t/m za 12:0018:00

1 - 7 FEBRUARI

MIX
ZATERDAG 1 FEBRUARI
Amsterdam Museum Lezing
(15:00) Over de tentoonstelling
Opslaan als... als beginpunt van
een nieuw en inclusiever verzamelbeleid waarin het museum
bezoekers vraagt eigen verhalen
en objecten aan te dragen.
De Hallen De kloffie markt
(12:00-17:00) Kledingmarkt.
The Mayor Manor O grote moderne geluiden (20:00) Futuristisch-dadaïstisch variété met
muziek, zang en poëzie.
Perdu Een koppig wolkje (19:00)
Mix van poëzie en filosofie, met
Bianca Hiemcke Schriek e.a.
Rijksmuseum Themarondleiding (11:30 13:00 14:30 16:00)
Elke za en zo in februari. Ihkv
Valentijnsdag romantische rondleiding waarbij je overal liefde ziet.
ZONDAG 2 FEBRUARI
Allard Pierson Museum
Romeins glas (11:00) Conservator René van Beek vertelt over
de collectie glas.
Arcam Winterlezing (14:00) Ru
Paré Community, Chris Lebeaustraat 4. Lezing over de verdichting
in tuinstand Overtoomse Veld
door Fenna Haakma.
Balie Sunday assembly nr. 1
(11:00) Bijeenkomst met wetenschap, comedy, livemuziek, persoonlijke verhalen, vrijwilligersprojecten en taart. Deze keer
over stress met neurowetenschapper Esther van Duin.
Kleine Komedie De Harmonie
(15:00) Uitgeverij presenteert
haar nieuwste titels. Met muziek,
film, beeld, geluid en boeken.
Nationaal Holocaust Museum
(i.o) Presentatie (11:30-13:00)
Emile Schrijver en Annemiek
Gringold presenteren de toekomstplannen voor het NHM en
de Hollandse Schouwburg.
Nieuwe Kerk Cynthia McLeod
over Elisabeth Samson (17:30)
Lezing over de eerste zwarte
Amerikaanse miljonair. Met
muziek door Denisje Jannah en
optredens door Jeffrey Spalburg
en Gerda Havertong.
Paradiso Hoe ziet een broeikaswereld eruit? (11:00-13:00) Appy
Sluijs spreekt over het klimaat in
het verleden als spiegel voor de
toekomst.
Sieraad Super Bowl Party
(22:00) Door de American Footbal Bond: de Amerikaanse Super
Bowl en andere activiteiten.
Stadsarchief Amsterdam in gesprek (15:00) De Gouden Eeuw
ter discussie, met Tom van der
Molen, Paul Scheffer en Jörgen
Tjon A Fong.

Westergas Sunday market
(12:00-18:00) Valentines market.

MAANDAG 3 FEBRUARI
Balie Onze man in Irak (20:00)
Hoe opereer je diplomatiek in het
krachtenveld van het MiddenOosten? Met o.a. Eric Strating.
KNAW - Het Trippenhuis Maakbaar leven (19:00-20:00) Over
de (on)mogelijkheden van de
maakbaarheid van een levende
cel en recente wetenschappelijke
ontwikkelingen daarvan. Met
Jenny Dankelman e.a.
Nationale Opera & Ballet Verdi
en het nationalisme (20:0021:30) Ism de Faculteit der Geesteswetenschappen en Nationale
Opera & Ballet: Diederik Burgersdijk en Joep Leerssen buigen zich
over de opera Nabucco.
De Nieuwe Liefde Fietsfabels
(20:00) Avond voor wielrenenthousiastelingen.
Pakhuis de Zwijger Geen wolken meer uit Hemweg-8 (20:00)
De Energietransitie: avond over
de sluiting van de wolkenfabriek.
DINSDAG 4 FEBRUARI
KNAW - Het Trippenhuis Uitreiking KNAW Early Career Awards
(16:00-17:30) Aan jonge onderzoekers die in staat zijn vernieuwende en originele onderzoeksideeën verder te ontwikkelen.
Pakhuis de Zwijger Hacking
Housing (20:00) Urban Provocation Woningmarkt Special: wat
gebeurt er als de toekomst van
de Amsterdamse woningmarkt in
handen van burgers komt? Met
o.a. Frans Soeterbeek.
Rode Hoed In gesprek met Bas
Heijne (20:00) Bas Heijne, Kiza
Magendane en Nausicaa Marbe
gaan in gesprek over hoe solidair
te zijn in een wereld die steeds
meer versplinterd is.
SPUI25 Het Franse seizoen:
Macha Makeïeff (20:00-21:30) In
deze reeks neemt Olivier Barrot
de literaire stand van zaken in
Frankrijk onder de loep (Frans).
WOENSDAG 5 FEBRUARI
Brakke Grond Beyond the Black
Box (19:00) T/m 8 februari. Ontdek nieuwe kunstenaars die de
bestaande conventies openbre-

ken en experimenteren met
hybride vormen. Met o.a. Sarah &
Charles, Collectief Walden, Karel
Burssens, Nazanin Fakoor e.a.
Pakhuis de Zwijger Red de wereld, eet anders (20:00) De Hongerige Stad: met o.a. Najah
Aouaki en Helen Kranstauber.
Antwoorden na Brexit (20:0022:00) Experts beantwoorden
vragen over de Brexit.
Perdu Uitreiking Awater Poëzieprijs (20:00) Door de Poëzieclub.
Podium Mozaïek Wortels en
Cassave (20:30) RRReuring:
Onias Landveld met een verhaal
over ras, melanine en identiteit.
Torpedo Theater De Mus
(20:15) Wekelijkse variétéavond.

DONDERDAG 6 FEBRUARI
Balie Human Rights Weekend
(19:00) T/m 8 febr. Een weekend
lang films, debatten en meer.
ITA Dope City (17:30) WorldTalks
Amsterdam: een nadere blik op
de huidige drugsindustrie, drug
shaming en legalisatie. Met Thijs
Roes, Janneke Nijmeijer e.a..
KNAW - Het Trippenhuis Economie op zijn kop (15:30-17:30)
Met o.a. Marc Beckmann en
Karen Maas.
Tolhuistuin Hi! Rollerjam
(20:00) Meet en greet om in contact te komen met andere rollerskaters en skate dansers. Met
dj’s StayFun en Andy Jonathans.
Torpedo Theater Rottenberg &
Witteman (20:00) Talkshow met
schrijvers en kunstenaars.
VRIJDAG 7 FEBRUARI
Compagnietheater Debat
Stadsbouwmeester (19:0021:00) Presentatie van essay
over de rol die een Stadsbouwmeester kan vervullen in Amsterdam, door Floor Milikowski.
Aanmelden: rsvp@kunstraad.nl
Frascati De toekomst van de
mens (19:30) Brainwash en FreedomLab organiseren een avond
over de toekomst van de mens in
een posthumanistische wereld.
De Hoop Schuilkerk Liefdesmarkt (19:30) Lokale ondernemers en zangeres Willow Mae.
Pakhuis de Zwijger Black Atlantic (20:00) Discussie rond zwarte
identiteit in de stedelijke cultuur.

Adressen Mix / Allard Pierson Museum (5252556) Oude Turfmarkt 127. Amsterdam
Museum (5231 822) Kalverstraat 92. Arcam (6204878) Prins Hendrikkade 600. Balie
(5535130) Kleine-Gartmanplantsoen 10. Brakke Grond (6266866) Nes 45. Compagnietheater (5205320) Kloveniersburgwal 50. Frascati (6266866) Nes 63. De Hallen
(7058164) Hannie Dankbaarpassage 47. De Hoop Schuilkerk (5200093) Harteveldseweg 23. ITA (6242311) Leidseplein 26. Kleine Komedie (6240534) Amstel 56-58. KNAW
- Het Trippenhuis (5510746) Kloveniersburgwal 29. The Mayor Manor Nes 116. Nationaal Holocaust Museum (i.o) Plantage Middenlaan 27. Nationale Opera & Ballet
(6255455) Amstel 3. Nieuwe Kerk (6386909) Dam 12. De Nieuwe Liefde (5891680) Da
Costakade 102. Pakhuis de Zwijger (7884444) Piet Heinkade 179. Paradiso (6264521)
Weteringschans 6-8. Perdu (5237798) Kloveniersburgwal 86. Podium Mozaïek
(5800380) Bos en Lommerweg 189. Rijksmuseum (6747000) Museumstraat 1. Rode
Hoed (6385606) Keizersgracht 102. Sieraad Postjesweg 1. SPUI25 (5258141) Spui 25.
Stadsarchief (2511608) Vijzelstr. 32. Tolhuistuin (7630650) Tolhuistuinweg 5. Torpedo
Th. (4284993) St Pieterspoortsteeg 33. Westergas (5810425) Haarlemmerweg 8-10.
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GAY
ZATERDAG 1 FEBRUARI
Panama Bear-Necessity (22:00)
12 year anniversary. Met dj Mike
Jayy e.a.
Prik Dj Kastron (21:00) .
Queen’s Head Queens in Queens
(22:00) Miss Coby van Dam nodigt Skyla Versai, My Lil Puny en
ReggyB uit op het podium.
ZONDAG 2 FEBRUARI
Bar Blend DragMania Sundays
(21:30) Host Magica Wonders
ontvangt queens Obesia Grandé
en Kelly Hensen.
Café Broer Roze Stadsdorpborrel (11:00) Voor Westerparkbuurt.
Church XXXLeather (16:0020:00) Leerfetishfeest, alleen
voor mannen, strikte dresscode.
Eagle The Beat (23:00-04:00)
Zondags cruisefeest met o.a. dj’s
Ramon Baron, Caspian C e.a.
Mandje Sunday Singalong
(16:00) Meezingen met Wim de
Jong op accordeon.
MAANDAG 3 FEBRUARI
Bar Blend Bingo met Ashley
Knight (20:00) Bingo Monday.
DINSDAG 4 FEBRUARI
Binnenhof Inloopavond (20:00)
Caféavond van homogroep Zuid.
Prik Board Gayming (18:00)
Spelletjesavond.
Queen’s Head Bingo met Coby
van Dam (21:00).
Rietvinck ’t Roze Hart (10:0012:00) Ochtend voor ouderen.
Saarein Roze Stadsdorpborrel
(17:00) Voor Centrum Westbuurt.
WOENSDAG 5 FEBRUARI
CC Amstel Rozenkoor (15:00)
Ook 7 maart. Hiernogmaals: het
homo-lesbokoor met een theatraal concert over herinneringen.
DOC Seniorencafe (13:00-17:00)
Inloopborrel van COC-senioren.
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M I J N A M ST E R DA M

Columnist en schrijver Susan Smit (45) voelt
zich thuis als ze de Westertoren ziet. Voor haar
historische roman Tropenbruid dook ze in de
geschiedenis van de Jordaan. ‘Er is nog steeds
veel reuring.’
tekst Floor Meijs, foto’s Lin Woldendorp
1

Eerste keer in Amsterdam
“Ik was veertien en ging samen met mijn
penvriendin, die in Amsterdam woonde,
naar Artis. Voor het eerst in mijn leven zat
ik in een tram. In Noordwijk, waar ik
opgroeide, had je geen tram. Ik keek mijn
ogen uit en weet nog hoe wervelend en
sprankelend ik Amsterdam vond.”

Restaurant (1)
“Donna Sophia, in de leukste straat van de
Jordaan: de Anjeliersstraat. Het is er niet
zo opgepoetst en je eet er simpel, maar
heel goed Italiaans. Vierenhalf jaar geleden kozen mijn man en ik op onze vierde
date daar heel bewust voor elkaar. Elk jaar
komen we er terug.”

Kerk
“De Westertoren – ik associeer ’m niet met
de kerk – is voor mij een ijkpunt. Als ik die
toren zie, zakken mijn schouders een
beetje en voel ik me thuis. Het geklingel,
dat ook ’s nachts gewoon doorgaat, vind ik
heerlijk. Ik ben er zo aan gewend dat ik het
mis als ik ergens anders slaap.”

Mijn buurt
“De Jordaan. Het was geweldig om voor
mijn boek onderzoek te doen naar hoe het
hier rond 1900 was. Jordanezen waren
een ander slag mens dan de rest van de
Amsterdammers. Zo bestond zondagsrust
niet in de Jordaan. Slagers en bakkers
waren open en kinderen speelden buiten.
Ook nu is er veel reuring en zitten mensen
er vaak op het trappetje voor hun huis.”

2

3

4

Plein

Amsterdam voor kinderen (3)

Speciaalzaak

“De Noordermarkt. Een van de weinige
pleinen in het centrum waar je in de luwte
kunt zitten. Als ik mijn kinderen naar
school heb gebracht, nestel ik me soms
met een krant bij Winkel 43 op het terras.”

“Het Woeste Westen. Kinderen kunnen er
een schepnetje lenen om kikkervisjes te
vangen en mogen op een vlot varen. In het
water vallen en vies worden hoort erbij,
dat vind ik het leukste eraan.”

“Vishandel Dick Tol op het Hugo de Grootplein. De visboer weet precies wat ik wil
hebben: makreelpaté, Hollandse garnalen
en een viscocktailtje. Ik eet geen vlees,
maar zal altijd een vismeisje blijven. Mijn
vader ving zelf garnalen uit de Noordzee,
dus ik ben ermee opgegroeid.”

Museum

Dagelijkse boodschappen

“Het Amsterdam Museum. Vroeger zat in
datzelfde gebouw het Burgerweeshuis.
Anna, het hoofdpersonage in mijn boek
Tropenbruid, groeit daar op. Ik ben veel op
die plek geweest, om in de sfeer van mijn
boek te komen. De toegangspoort met de
tekst van Vondel, het pleintje waar kinderen speelden en de grote boom op de binnenplaats komen in mijn boek voor en zijn
er allemaal nog steeds.”

“Ekoplaza op de Elandsgracht. Hij is lekker groot en je hoeft er niet na te denken of
iets duurzaam of biologisch geproduceerd
is. De meeste boodschappen haal ik daar.”

Broodje (2)
“Ik ben niet van de broodjes, maar ben
verzot op salade niçoise. Ik heb de hele
stad afgezocht naar de beste versie. Die
hebben ze bij De Joffers in Zuid, met een
heerlijke saus van ansjovis, knapperige
croutons en de juiste parmezaan.”

Wil niet dood gevonden worden (4)
“In het Torture Museum. Het is één grote
sensatiegerichte ellende, waar veel toeristen komen. Levend wil ik er trouwens ook
niet gevonden worden. Ik ben er nog nooit
geweest, maar fiets er weleens langs.”

Theater
“De Krakeling. De voorstellingen zijn artistiek en inventief, ze bestaan niet uit hapklare brokken. Mijn kinderen zitten na een
voorstelling daar vol vragen en grapjes.”

Dit kan veel beter
“De fietsflat bij Centraal Station. Ik ben
vaak meer tijd kwijt aan het parkeren van
mijn fiets dan aan de fietstocht van huis
naar het station. De stad puilt uit van de
fietsen, dus moet het aantal stallingen
serieus worden opgeschaald.”

Uitgaan
“The Movies. Perfect om met vrienden wat
te eten of drinken en daarna een film te
zien. Ze hebben er soms thema-avonden,
zoals toen de tweede Mamma Mia-film
uitkwam. Ik was verkleed als Agnetha, met
blauwe oogschaduw en een glanzend
mini-jurkje, en een goede vriend ging als
Björn. Na de film was het cafégedeelte van
de bioscoop omgetoverd tot dansvloer.”

Kroeg

‘Vroeger ging ik naar café
De Nieuwe Lelie met de
babyfoon in mijn zak’
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“De Nieuwe Lelie, op de hoek van mijn
straat. Ik ga erheen om met mijn zoontje
appelsap te drinken of om met mijn
vrienden te bomen over het leven. Het is
een knusse buurtkroeg, waar ik altijd
bekenden tegenkom. Vroeger ging ik
erheen met de babyfoon in mijn zak.
Ik blijf altijd langer hangen dan gepland.”

