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Koerden waarschuwen voor
humanitaire ramp na Turkse inval
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Woningmarkt Minder huizen boven de vraagprijs verkocht

In Amsterdam is ergste
huizengekte voorbij
De daling van de verkoopprijzen van
Amsterdamse woningen zet door en is
daarmee geen incident meer. Oorzaak:
kopers trekken naar wijken buiten de Ring,
waar de huizen – nu nog – goedkoper zijn.
Michiel Couzy
AMSTERDAM

Stikstof vertraagt
In Amsterdam liggen zeker tien
bouwprojecten stil vanwege de
stikstofuitstoot. Bij acht van deze
projecten gaat het om woningen,
in totaal 136. Deze tien projecten
zijn door bouwbedrijven gemeld
aan belangenbehartiger Bouwend
Nederland. Die gaat ervan uit dat
meer projecten stilliggen, die nog
niet gemeld zijn.
In Noord-Holland lopen op dit
moment zeker 61 bouwprojecten
vertraging op vanwege stikstofuitstoot. Bij 55 van deze projecten
betreft het woningbouw. In totaal
gaat het om 2868 nieuwbouwwoningen, onder meer in Amstelveen, Zaanstad, Purmerend en
Alkmaar.

De ergste gekte is wel verdwenen van de Amsterdamse huizenmarkt. De gemiddelde verkoopprijzen zijn nog altijd erg hoog, maar dalen al
twee achtereenvolgende kwartalen ten opzichte
van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de
Nederlandse Vereniging van Makelaars vandaag. Inmiddels ligt de prijs van een gemiddeld
huis in de stad op 436.500 euro, een jaar geleden
was die nog 441.700 euro. In heel Nederland stijgen de verkoopprijzen ondertussen rustig verder, ruim 7 procent in een jaar tijd.

Nog lang geen recessie
Het is opmerkelijk, zo’n tweede daling op rij, na
jaren van opeenvolgende, forse stijgingen in
Amsterdam. De eerste daling kon nog een incident zijn, maar na twee kwartalen begint het
toch wel op een trend te lijken. Als de economie
twee kwartalen op rij krimpt, is er sprake van
een recessie. Op de huizenmarkt is nog lang
geen sprake van een recessie, zegt Jerry Wijnen,
voorzitter van de Makelaarsvereniging Amster-

dam. Hij spreekt liever van een stabilisatie van
de markt, een broodnodige afkoeling.
De signalen van die afkoeling zijn sterk, al
blijft de temperatuur hoog. De verkoopprijzen
dalen, huizen staan langer te koop en het aantal
woningen dat boven de vraagprijs wordt verkocht is weliswaar ﬂink, maar neemt wel af, van
69 naar 63,5 procent.

Huizenmarkt
Verkoopprijs van
een gemiddelde
Amsterdamse woning
€500 x 1000

2018 Q3
441.700

Verschuiving
Achter al deze cijfers gaat een belangrijke ontwikkeling schuil: kopers verleggen hun aandacht naar Zuidoost en Nieuw-West, waar de
huizen nog enigszins betaalbaar zijn. Doordat
in die wijken meer woningen worden verkocht,
tegen een gemiddeld lagere prijs dan in het centrum, daalt de gemiddelde verkoopprijs in de
stad. “De daling van de prijzen is een vertaling
van een verschuiving vanuit de dure binnenstad naar de goedkopere delen buiten de Ring.
De prijzen van woningen binnen de Ring zijn
inmiddels zo hoog dat mensen zich afvragen of
ze daar nog wel naartoe willen,” aldus Wijnen.
Met als resultaat dat in Zuidoost en NieuwWest de prijs per vierkante meter het hardst
stijgt; in Nieuw-West zo’n 6 procent ten opzichte
van een jaar eerder en in Zuidoost zelfs 10 procent.
De afkoeling van de huizenmarkt staat alweer
onder druk, constateert Wijnen. De nieuwbouw
in de stad valt tegen, terwijl de vraag naar
nieuwe woningen groeit. “Amsterdam doet het
goed bij bedrijven, die graag deze kant opkomen. Zij nemen werknemers mee, die hier ook
willen wonen.”
De stikstofuitspraak van de Raad van State zet
de woningbouw verder onder druk. In Amsterdam lopen diverse projecten vertraging op,
doordat de vergunning pas wordt verleend als
nader onderzoek is gedaan naar de stikstofuitstoot.
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‘De prijzen binnen
de Ring zijn zo hoog
dat mensen zich
afvragen of ze daar nog
wel naartoe willen’
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Theodor Holman

Syrië EU veroordeelt Turkse aanval op Koerden

Aanslag op Grote
Verzoendag

‘Humanitaire
ramp dreigt’

B

egin jaren
zestig. We
deden stoer
met de spannende oorlogsverhalen van

onze ouders.
“Mijn vader zat in Duitsland
in een kamp en…”
“Nou, mijn vader zat bij de
jappen, en…”
“Mijn ouders zaten ondergedoken in de Van Breestraat,
en…”
Op het lyceum verhaalde
mijn leraar Nederlands, Frits
Roeper, over zijn ervaringen in
de oorlog. Zijn vader was arts,
werd verraden door een
patiënt en zou sterven in
Auschwitz. “Terwijl mijn
vader niet eens zulke hoge
rekeningen schreef.” Wij lachten bitter, want Frits kon vertellen als een cabaretier. Na de
arrestatie van zijn vader moesten zijn broer Jacques en Frits
– toen vier jaar oud – in Friesland onderduiken.
Door zijn verhalen, doorspekt met ironie, woordspelingen en scheldwoorden, liet
hij ons een moraal voelen, en
leerde hij ons tegelijkertijd de
vrolijke ﬁnesses van het
Nederlands.
Trouwens, mijn generatie
was typisch van na de oorlog;
al onze ouders, maar ook al
onze onderwijzers, onderwijzeressen en docenten, hadden
op een of andere manier verdriet van de oorlog. Binnen die
gezinnen – net als bij mij thuis
– kwam de oorlog maar niet tot
een einde. Men dacht door
zwijgzaamheid demonen van
het verleden te temmen.
Hoe verderfelijk het antisemitisme is, hoefde ons dus
niet te worden geleerd. Maar
ook toen was er een raadsel dat
tot op de dag van vandaag
voortduurt: hoe kon en kan
het antisemitisme nog
bestaan? Hoe konden mensen
Joden zo haten dat ze dood
moesten? Ik heb mijn vader
wel eens gevraagd of er in
Indië antisemitisme heerste.
”Wat denk jij…” zei hij.
“En bestond er in het jappenkamp antisemitisme?”
“Wat denk jij?” was weer het
antwoord.

Het raadsel duurt
voort: hoe kon en
kan antisemitisme
nog bestaan?

“En na de oorlog?” vroeg ik.
“Toen vertrokken de Joden uit
Indië, behalve de Bagdadjoden.”
Ik schrijf dit in een café dat
uitkijkt op een gebouw waar
de eerste vergaderingen over
de oprichting van Het Parool
werden gehouden. Daar zit ik
vaak. Dat inspireert mij. Op
mijn telefoontje heb ik net
gelezen dat er in het Duitse
Halle een aanslag op een synagoge is gepleegd. Twee doden.
Een jonge nazi, denkt men. Als
dag heeft hij Jom Kipoer uitgekozen. Grote Verzoendag.
Voelt hij zich nu een held?
Daar aan de overkant van mijn
café zaten destijds helden…
Mijn kleinzoon liet mij gisteren een 6 zien.
“Wat staat hier, opa?”
“Een zes.”
Hij draait het cijfer om: “Nee
hoor! Een negen!”
Het is een les – ook voor mij.
t.holman@parool.nl

Hè jammer
Is hun dochter eindelijk aan de man, is
het zo’n ei uit de zachte wetenschappen.
A. Barmhart

Turkije is met groot vertoon van macht het
noordoosten van Syrië binnengevallen. In het
grensgebied met Syrië dreunt Turks artilleriegeschut. De eerste burgerdoden zijn gemeld.
Hans van Zon en Tom Kieft
AMSTERDAM
De verwachte Turkse operatie gericht tegen
Koerdische strijders werd gisteren ingeluid met
luchtaanvallen op vier grensplaatsen in Syrië.
Volgens het Turkse ministerie van Defensie waren vanochtend 181 doelen bestookt. Daarbij
zouden zeker zeven burgers zijn gedood, melden waarnemers.
De afgelopen dagen hadden Turkse strijdkrachten artillerie en tienduizenden soldaten
verzameld in het grensgebied. ‘De Turkse troepen zijn samen met het Syrische nationale leger
begonnen aan de Operatie Vredeslente,’ deelde
president Recep Erdogan mee in een tweet.
De aanval is gericht op Koerdische milities in
Syrië, die de afgelopen jaren samen met de Verenigde Staten zij aan zij vochten tegen Islamitische Staat. De Koerden in Syrië hebben de wapens opgepakt voor de tegenaanval. “Ons
gebied zal met alle macht worden verdedigd,”
aldus Koerdische leiders. Zij waarschuwen voor
een ‘humanitaire ramp’ en roepen de wereld op
het oﬀensief te veroordelen.

‘Verraad door Trump’
De Turkse operatie volgt op het besluit van president Donald Trump om de laatste Amerikaanse soldaten uit Syrië terug te trekken. De Ameri-

kaanse terugtrekking, ook tot verrassing en verdriet van Trumps Republikeinse partijgenoten
en Europese bondgenoten, zien de Koerden als
verraad door de Amerikanen. Dat Trump volgens Erdogan zou hebben ingestemd met het offensief, zet extra kwaad bloed.

‘Een slecht idee’
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zei gisteren niet op de hoogte
te zijn gebracht van de aanval en ontkent dat de
Verenigde Staten ‘groen licht’ hebben gegeven
aan Turkije voor een inval. Trump noemde de
aanval van Turkije ‘een slecht idee’, maar verdedigt het terugtrekken van de troepen als de
beste keuze. “Ik ben verkozen op de belofte dat
ik onze mannen uit de eindeloze oorlogen weg
zal halen.” Maar zelfs in de hoogste lagen van de
Republikeinse Partij wordt het de ‘grootste fout’
in Trumps presidentschap genoemd.
Europese landen veroordelen het Turkse optreden. Minister van Buitenlandse Zaken Stef
Blok riep de Turkse ambassadeur op het matje.
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk roepen de
VN-Veiligheidsraad bijeen. Volgens Duitsland
zal ‘IS er garen bij spinnen’.
Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de
Navo, waarvan Turkije lid is, toont wel begrip
omdat het land ‘legitieme veiligheidsproblemen kent’, zoals hij het omschrijft.
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Erdogan wil macht
Koerden breken
President Recep Erdogan werkt met
het grote Turkse offensief in Syrië
aan een gedurfd plan: hij wil er voorgoed de macht van de Koerden
breken.
Erdogans plan in Syrië, onder de
naam Operatie Vredeslente, bestaat
uit twee fasen: allereerst moeten de
Turkse strijdkrachten de Koerden
verdrijven uit door hen gecontroleerd gebied in het noordoosten van
Syrië. Of zoals Erdogans woordvoerder, Fahrettin Altun, het noemt: “Het
wordt tijd het gebied te bevrijden van
het juk van deze gangsters.” In andere Turkse verklaringen wordt gesproken van ‘terroristen’.
Die ‘terroristen’ zijn belangrijke
bondgenoot geweest van de Verenigde Staten in de strijd in zowel Irak als
Syrië tegen Islamitische Staat (IS).
Maar Erdogan vreest voor samenwerking van de Syrische Koerden en die
in zijn land bij pogingen een Koerdische staat te vestigen, die zich langs
etnische lijnen zou uitstrekken over
delen van Turkije, Syrië, Iran en Irak.
Erdogan wil de terreinwinst tenietdoen die de Koerden in Syrië hebben
geboekt in hun succesvolle strijd
tegen IS en het regime van dictator
Bashar al-Assad.

Bufferzone

→ Burgers kijken toe hoe
het dorp Ras al-Ain in
Syrië onder vuur wordt
genomen.

Operatie Vredeslente
Turkije lanceert grondoffensief in Noord-Syrië enkele
dagen nadat president Donald Trump Amerikaanse
troepen uit het grensgebied heeft teruggetrokken.

FOTO RODI SAID/REUTERS

Als de Koerden zijn verslagen of zijn
verdreven, zal Turkije een door het
leger gecontroleerde buﬀerzone creëren. Daar zullen vervolgens 2 miljoen
Syrische vluchtelingen worden
gevestigd, van wie sommigen al acht
jaar in Turkse kampen verblijven.
Met die grootscheepse repatriëring
wil Turkije op langere termijn voorkomen dat de Koerden kunnen terugkeren. Deze 2 miljoen vluchtelingen
hebben geen Koerdische achtergrond, het zijn moslims uit andere
delen van Syrië, en bovendien is het
in strijd met VN-verdragen over de
opvang van vluchtelingen.
In het Westen wordt gevreesd dat IS
door de Turkse belegering de kans
krijgt om zich te hergroeperen. Het
kalifaat mag dan ten val zijn
gebracht, de duizenden IS-strijders
die in de afgelopen jaren gevangen
zijn genomen, worden momenteel

door de Koerden in Syrië bewaakt.
Oﬃcieel heet het in Ankara dat Turkije in Syrië het stokje van de Amerikanen zal overnemen in de strijd
tegen IS, met instemming van
Donald Trump. Maar de Koerden
hebben aangegeven dat zij bij een
aanval hun troepen nodig hebben
voor de tegenaanval. Het bewaken
van IS-gevangenen kunnen zij niet
tegelijkertijd erbij doen.

‘Ergste van het ergste’
Dat Amerikanen er ook niet op vertrouwen dat de overdracht van de
gevangenen van de Koerden naar de
Turken soepel zal lopen, getuige de
tweet van de Amerikaanse president
dat zijn leger twee belangrijke ISvoormannen bij het terugtrekken uit
het gebied heeft meegenomen. ‘In
het geval de Koerden of Turkije de
controle verliezen, hebben het Amerikaanse leger in elk geval twee militanten die worden gelinkt aan onthoofdingen naar een veilige locatie
meegebracht. De twee zijn de ergste
van het ergste’, tweette Trump.
Kritiek dat Trump de Koerden in de
steek liet, wuifde hij weg. ‘Het is niet
dat ze met ons hebben gevochten in
Normandië, ze waren alleen geïnteresseerd in hun eigen land.’
Het terugtrekken van de Amerikanen uit het gebied zorgt nu al voor
machtsverschuivingen. Aan de zijde
van Turkije hebben inmiddels Syrische opstandelingen zich aangesloten. Poetin grijpt de ingrijpend gewijzigde situatie op het slagveld nu aan
om de Koerden aan zich te binden.
Volgens hem zouden zij er nu goed
aan doen om zaken te doen met de
regering in Damascus.

‘Het wordt tijd het
gebied te bevrijden
van deze gangsters’

Koerden
Turken

Turkse inval
in bufferzone

regeringstroepen
rebellen

TURKIJE
32 km

geplande Turkse
bufferzone

2.000.000

→ Onderdeel van president Erdogans plan is de repatriëring van 2 miljoen Syrische vluchtelingen
die nu nog in Turkije opgevangen worden.
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IRAK

Oorlog verenigt het verdeelde Turkije
Als er één manier is om het
verdeelde Turkije te verenigen, dan is het wel met
een oorlog. De mythische
status van het leger vloeit
nog altijd door de haarvaten
van de Turkse samenleving.
Zoals de oprichter van de
Turkse Republiek, Mustafa
Kemal Atatürk, gezegd zou
hebben: ‘Turkije is geen
natie met een leger, maar
een leger met een natie.’
Politici stonden gistermiddag dan ook te dringen
om het leger te bewieroken.
‘Moge God onze zonen de

overwinning brengen,’ twitterde Kemal Kilicdaroglu van
de grootste oppositiepartij
CHP meteen na het begin
van de militaire operatie.
Ook de burgemeester van
Istanboel, de nieuwe ster
van de Turkse oppositie,
verklaarde onvoorwaardelijke steun aan ‘kleine
Mehmet’, zoals het leger
liefkozend wordt genoemd.
Juist nu de CHP een opleving
leek door te maken nadat ze
bij lokale verkiezingen in
maart dit jaar de AK-partij
van president Erdogan in

enkele steden van de troon
heeft gestoten, kan ze nu
niets anders dan plechtig
klappen langs de zijlijn.
Datzelfde geldt voor dissidenten binnen de AKP.
Voormalige zwaargewichten
binnen de partij keerden
zich deze zomer tegen de
president. Verwacht wordt
dat ze dit najaar hun eigen
partijen oprichten. Dat
nieuws valt nu nog makkelijker te begraven nu er live
televisiebeelden van oprukkende Turkse tanks voorhanden zijn.

Daarmee wordt meteen een
binnenlands doel van Erdogans buitenlandse expeditie
duidelijk. Nu zijn regering
meer dan ooit te kampen
heeft met binnenlandse
problemen, zoals grote economische onvrede, verkiezingsnederlagen in grote
steden en onrust onder de
eigen achterban, komt een
buitenlands avontuur niet
slecht uit. Want wanneer
Turken ten strijde trekken,
lijken de problemen thuis
even vergeten.
Melvyn Ingleby
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Basisonderwijs Leraren presenteren nieuw lespakket

De gaapfactor moet eruit
Basisscholen vinden het tijd voor vernieuwing van het lespakket.
Het moet praktischer en technische vakken krijgen een belangrijkere rol.
‘Ik kan een 10-jarige al kwantummechanica uitleggen.’
Ellen van Gaalen en Hanneke Keultjes
DEN HAAG
Bij het horen van het woord ‘alliteratie’ beginnen tieners tijdens een Nederlandse les al te
gapen. Het vak heeft sowieso een imagoprobleem, met het stampen van grammatica
en invuloefeningen. Leraren en schoolleiders
willen van die gaapfactor af.
“Ik geef mijn leerlingen nu de opdracht om
door de stad te ﬁetsen en op zoek te gaan naar
allitererende teksten. Dan komen ze terug met
Dunkin’ Donuts of Today Tomorrow Toyota. Zo
ontdekken ze zelf wat alliteratie is,” vertelt docent Annemarie Regeling. “Dat vinden ze een
stuk leuker dan wanneer ze vijftig minuten naar
mijn uitleg zitten te luisteren.”
De afgelopen jaren is de discussie over de lessen van de toekomst in alle hevigheid losgebarsten. Alles wat de kinderen nu op de basis- en
middelbare school leren, is al meer dan dertien
jaar geleden bedacht. Scholen vinden het de
hoogste tijd voor vernieuwing.

Tweede poging
Toenmalig staatssecretaris van Onderwijs
Sander Dekker gaf de opdracht een nieuw curriculum voor basis- en middelbare scholen te maken. Wat moeten kinderen in de toekomst per se
weten en kunnen? Een eerste poging die vraag
te beantwoorden, in 2015, eindigde in een
mislukking. Leraren werden nauwelijks betrokken en protesteerden tegen het eindresultaat.
Daarom verzamelden zij zich voor een tweede
poging zélf om de tekentafels. Vandaag presenteren zij hun plannen, het zogenoemde Curriculum.nu, aan minister Arie Slob van Basis- en
Voortgezet Onderwijs.
Een groot deel van de voorgestelde veranderingen zijn vrij abstract, maar sommige veran-

‘Ons doel is niet om
brave burgers te creëren,
maar leerlingen kritisch
te laten kijken’

deringen zijn wél concreet. Voor rekenen en
wiskunde geldt bijvoorbeeld dat leerlingen op
de basisscholen ook wat statistiek moeten krijgen. “Het is belangrijk dat leerlingen goed snappen hoe ze met de hoeveelheid data die op hen
afkomt om moeten gaan,” vindt docent Marco
ten Hoﬀ.
Ook de technische vakken krijgen een belangrijkere plek op basisscholen. Nu zijn de verschillen tussen wat leerlingen leren zo groot, dat docenten voor bepaalde brugklassers veel te saaie
lessen moeten aanbieden.

Wereld te winnen
Het is een belangrijke missie van Curriculum.nu: de overgang van lessen op de basisen middelbare school verbeteren. Bij de technische vakken is daar nog een wereld te winnen.
“Sommige kinderen hebben al robotica op de
basisschool gehad. Die moeten weer op nul
beginnen, omdat hun klasgenoten nog niets
weten. Dat is lastig,” verklaart natuurkundedocent Lilianne Bouma. “Ik kan een 10-jarige al
kwantummechanica uitleggen.”
Er zijn ook nieuwe plannen voor lessen bur-

gerschap en digitale geletterdheid, thema’s die
een enorme vlucht hebben genomen, maar
slechts mondjesmaat in de scholen zijn te vinden. “Voorheen bestond burgerschap uit wat
losse activiteiten: een bezoek aan de Tweede
Kamer, een maatschappelijke stage. Wij willen
het structureel maken, inbedden in de vakken,”
legt docent Danique van Wijk uit.
Collega Sanneke Quist vult aan: “We proberen
altijd actueel te zijn. Mijn school staat dicht bij
Schiphol. Als wij dan teksten lezen over de uitbreiding van de luchthaven, hebben ze daar snel
een mening over. Ons doel is niet brave burgers
creëren, maar leerlingen kritisch laten kijken
vanuit de normen en waarden die er zijn.”
Het nieuwe lesprogramma is nog niet in steen
gebeiteld. De Tweede Kamer en minister Slob
moeten het nog over de plannen voor de toekomst van het onderwijs eens worden én bereid
zijn daarvoor een zak geld ter beschikking te
stellen. En vervolgens moet Curriculum.nu de
scholen achter zich krijgen. Op die punten liep
het de vorige ronde stuk. Voorzitter Theo Douma verwacht dat nu niet. “Er zijn ontzettend
veel leraren en scholen betrokken geweest.”

→ Leerlingen
krijgen
roboticales
bij de OBA op
het Javaplein
in Oost. FOTO
EVA PLEVIER

Slob: geen extra
geld voor leraren
Minister Arie Slob van
basis- en voortgezet onderwijs houdt vol dat er géén
extra geld komt voor lerarensalarissen. “Structureel geld,
dat zit er nu niet in,” zei hij tijdens een Kamerdebat over
leraren. “We gaan wel kijken
naar incidenteel geld.”
Premier Mark Rutte en Slob
gaan volgende week
woensdag in gesprek met
werkgevers en onderwijsbonden.
Bij de Algemene Politieke
Beschouwingen zei Rutte op
zoek te willen gaan naar extra
geld, mits er eerst een nieuwe
cao wordt gesloten. Dat werd
gezien als chantage. Volgens
Slob had Rutte alleen gezegd
dat het ‘heel dienstbaar’ zou
zijn als de cao wordt gesloten.
Volgens de oppositie is de
maat vol nu het lerarentekort steeds zichtbaarder
wordt. De 16de Montessorischool in Amsterdam kondigde twee weken geleden
aan te moeten sluiten vanwege het lerarentekort.
Regeringspartij D66 wil dat
de loonkloof tussen het
basisonderwijs en het voortgezet onderwijs wordt
gedicht. Volgens Kamerlid
Paul van Meenen woedde er
een paar jaar geleden een
veenbrand in het onderwijs.
“Inmiddels woekert er een
uitslaande brand. Er is meer
nodig.”
Volgens de PvdA en de SP
moet Van Meenen boter bij
de vis doen en de premier en
Slob met een opdracht naar
het gesprek met de sociale
partners sturen.
In de strijd tegen het lerarentekort pleitten de coalitiepartijen er in De Telegraaf
voor de toelatingstoetsen
voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek
op de pabo te schrappen. De
taal- en rekentoets moet wel
in stand blijven.
Hanneke Keultjes
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→ De baby,
wiens identiteit
twee jaar
onbekend was,
is begraven op
Sint Barbara.

HOOKERS.NL

FOTO JESPER
BOOT

Accountgegevens van 250.000
gebruikers van de Nederlandse
website Hookers.nl zijn uitgelekt. Deze gegevens, waaronder
e-mailadressen, worden te koop
aangeboden. Dat meldt de NOS
donderdag na eigen onderzoek.
Volgens de NOS is de site populair onder bezoekers van prostituees. Ze zouden er ervaringen
en tips op uitwisselen. Een
hacker heeft de gegevens buitgemaakt. Het gaat ook om gebruikersnamen, IP-adressen en
wachtwoorden. Volgens de NOS
gebruiken veel forumleden een
e-mailadres waaruit hun naam is
af te leiden. Zij lopen het risico
te worden gechanteerd. Hookers.nl heeft het datalek bevestigd. Het bedrijf belooft alle gebruikers donderdagochtend het
lek te melden.

Ook zorgtechnologieconcern
Philips voelt de aanhoudende
handelsoorlog tussen China en
de VS. Het bedrijf gaf vandaag
een winstwaarschuwing en
verloor 8 procent op de beurs.
Hogere tarieven tussen de economische grootmachten leiden
tot een daling van de winstmarge bij Connected Care van
naar verwachting 4,5 procent.
Daarbovenop doet Philips een
afschrijving van 78 miljoen euro.
Volgens de onderneming is dat
een erfenis van een eerdere
overname. In een verklaring
wijst Philips ook op de lagere
productie in fabrieken om de
voorraden te verminderen.
Pogingen de negatieve impact
te verzachten pakten volgens
het bedrijf ook niet geheel volgens plan uit.

DIABETES

TROUWSTOET

Reclameverbod
suikerdrankjes
in Singapore

Rotterdammer
opgepakt voor
neerslaan agent

Singapore gaat reclames voor
drankjes met een hoog suikergehalte verbieden. De regering
van de stadstaat wil op die manier diabetes aanpakken. Op televisie, billboards, sociale media
en in kranten en ander drukwerk
worden de reclames verboden.
Daarnaast komen er ook speciale etiketten op drankjes die
veel suikers bevatten. Deze
moeten consumenten duidelijk
maken dat het product ongezond is. De maatregelen zullen
de komende vier jaar worden
ingevoerd, laat de minister van
Gezondheid Edwin Tong weten.
Singapore heeft een van de
hoogste percentages diabetesgevallen ter wereld. Met name
de vergrijzing is daar een oorzaak van.

Een 25-jarige Rotterdammer is
gisteren in Lopik aangehouden
voor het buiten westen slaan
van een agent die eind augustus
in Rotterdam een trouwstoet
controleerde. Hij wordt morgen
voorgeleid aan de rechter-commissaris. De politie was gewaarschuwd over de trouwstoet omdat deelnemers onnodig zouden
toeteren, asociaal reden en het
overige verkeer blokkeerden.
Agenten spraken de deelnemers op de Maasboulevard aan,
waarna de bruiloftsgasten met
veel kabaal vertrokken, aldus de
politie. Op de Westzeedijk blokkeerde de stoet het verkeer opnieuw. Toen een van de feestgangers werd aangehouden
sloeg een van hen de agent, die
korte tijd het bewustzijn verloor.

Gegevens
Ook Philips
bezoekers forum merkt gevolgen
uitgelekt
handelsoorlog

Rechtbank spreekt moeder
Sloterplasbaby vrij
Hanneloes Pen
AMSTERDAM
De moeder van ‘de Sloterplasbaby’
is gisteren vrijgesproken. De rechtbank acht niet bewezen dat ze het
lichaam van haar dode zoontje in
2016 probeerde te verbergen.
Een vrouw die haar hond uitliet, vond
de tas met het babylijkje op 8 juni 2016
aan de oever van de Sloterplas.
Volgens de rechtbank is in de zaak
veel onduidelijk gebleven. “Er kon
geen zekerheid worden verkregen
over de oorzaak en het moment van
overlijden van het kindje. De vrouw
zegt zich niet te kunnen herinneren
wanneer het kindje precies werd geboren en wanneer zij hem in het park
achterliet. Het is dus ook niet duidelijk hoe lang het jongetje in het water
heeft gelegen en wat er in die tussentijd met de tas is gebeurd,” aldus de
rechtbank.

tas – redelijk goed zichtbaar zijn vanaf het pad. “Dit wijst niet op het verbergen van het lijk,” aldus de rechtbank. De tas was gedeeltelijk open
toen die werd gevonden en het hoofdje van de baby was zichtbaar.
Uit al deze omstandigheden kan de
rechtbank niet afleiden dat de vrouw
het lichaam aan de waarneming van
anderen dan haar familie wilde onttrekken of het wilde verbergen. “Wat
de vrouw heeft gedaan, is verontrustend en verdrietig, maar niet strafbaar,” aldus de rechtbank.
Tijdens de zitting zei de vrouw dat
ze haar zoontje ook niet wilde verbergen, maar juist op een zichtbare plek
had gelegd, in de hoop dat hij zou
worden gevonden en een begrafenis
zou krijgen. De vrouw, die van Marokkaanse komaf is, heeft verklaard dat
zij haar zwangerschap uit angst en
schaamte geheim had gehouden.
De recherche kwam haar op het
spoor nadat speciale toestemming
was gegeven voor een dna-verwant-

Schaamte
De 27-jarige vrouw uit AmsterdamWest, die pas na twee jaar intensief
politieonderzoek werd opgespoord,
vertelde in de urenlange verhoren dat
haar zoontje doodgeboren was. Het
jongetje had een laag geboortegewicht: 1700 gram. Ze had hem kort na
de bevalling in een tas gestopt en achtergelaten op een zichtbare plek bij
een fietspad, 12 meter van de uiteindelijke vindplaats bij het water.
De rechtbank vindt dat beide plekken – zowel de plek die moeder heeft
aangewezen als de vindplaats van de

‘Wat ze heeft gedaan
is verontrustend en
verdrietig, maar
niet strafbaar’

schapsonderzoek in de criminele
databank. Zo kon de vader, die verdacht wordt van het oplichten van
meerdere vrouwen, worden getraceerd. Hij noemde vrijwel direct de
naam van de moeder.
Het OM had een celstraf van vijftien
maanden geëist tegen, waarvan vijf
voorwaardelijk, wegens het verbergen van een lijk. Ook wilde het OM dat
zij een psychologische behandeling
in De Waag zou krijgen. Ze is deels
verminderd toerekeningsvatbaar.

Begrip
De vrouw was gisteren niet naar de
rechtbank gekomen. Haar advocaat,
Geertjan van Oosten, stelde haar na
het uitspreken van het vonnis telefonisch op de hoogte van de uitspraak.
“De moeder is opgelucht over de beslissing en hoopt dat ze na een lange
periode van onzekerheid deze zaak
achter zich kan laten en verder kan
gaan met haar herstel. Naar omstandigheden gaat het goed,” aldus Van
Oosten.
“De moeder snapt dat de zaak veel
beroering in de maatschappij heeft
veroorzaakt, maar aan de andere kant
zijn er ook mensen die begrip voor
haar situatie hebben. Zij snappen dat
de vrouw in een moeilijke situatie
heeft gezeten en dat ze haar zwangerschap uit angst voor de buitenwereld
geheim wilde houden. Ze hebben begrip voor haar nu ze ook nog eens een
doodgeboren kind kreeg,” aldus Van
Oosten.
Het OM beraadt zich over een hoger
beroep.

Jong Amsterdam slaapt beroerd
Frank Hettinga
AMSTERDAM
Maar liefst 40 procent van de
Amsterdammers tussen de 20 en
40 jaar heeft slaapproblemen, zo
blijkt uit onderzoek van het OLVG.
Dat is twee keer zoveel als het landelijke gemiddelde.
In een recent landelijk onderzoek van het Centraal Bureau voor
de Statistiek gaf 20 procent van de
jongeren aan dat zij problemen
hebben met in slaap vallen, doorslapen of dat ze te vroeg ontwaken.
Het ziekenhuis heeft nu 270
Amsterdamse jongeren onderzocht. Kristel Kasius ziet dat zij
vaak aangeven dat zij niet kunnen
ontspannen. Er is geen tijd om te
slapen, schrijft de OLVG-neuro-

ECONOMIE

loog. ‘Men is druk met een carrière, sporten, feestjes. Slapen moet
in de beperkte tijd die overblijft.’
Ook blijkt recreatief drugsgebruik invloed te hebben op de
slaap. ‘Mensen schrikken als ik
vertel dat één keer in de maand-

40%

→ Van de Amsterdammers van 20 tot
40 jaar heeft 40 procent moeite met
in slaap vallen of doorslapen, of ze
ontwaken te vroeg.

drugs gebruiken nog maanden
eﬀect kan hebben op hun slaap.’ En
dan is er natuurlijk nog de geluidsoverlast van buren en verkeer.
De gevolgen zijn groot. ‘Mensen
die slecht slapen, zijn emotioneler,
minder productief, hebben last
van concentratieproblemen en
zijn sneller geïrriteerd.’ Op lange
termijn kan dat leiden tot somberheid en zelfs depressie. Ook functioneert het immuunsysteem minder goed en stijgt de bloeddruk.
Kasius raadt af om vrij verkrijgbare slaapmiddelen zoals melatonine te gebruiken. Ook vindt zij het
geen goed idee om ’s avonds laat
nog naar die serie op Netﬂix of de
laatste posts op Instagram te kijken. ‘Erg verleidelijk, maar funest
voor een goede nachtrust.’
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Meiland wint Ring:
‘Wat goooéééd!’
Hannah Stöve
AMSTERDAM
Chateau Meiland, het onverwachte
kijkcijferkanon van SBS6, heeft gisteravond de Gouden Televizier-Ring
gewonnen met 55 procent van de
stemmen. ‘We hebben SBS uit het
slijk getrokken!’
“Wat goooéééd!” Het was de enige
mogelijke reactie van Martien Meiland, die gisteren in de Afas Live de
Gouden Televizier-Ring mee naar
huis mocht nemen voor zijn realityprogramma Chateau Meiland.
Dat de Ik vertrek-spin-oﬀ met de
winst naar huis ging, was niet heel
onverwacht: de hype rond het programma, waarin het gezin Meiland
een vervallen chateau in Frankrijk
omtovert tot luxe bed and breakfast,
leeft volop. De kijkcijfers gaan
dan ook door het dak. Naar de aﬂevering van maandag keken 1,4 miljoen
mensen.
“We hebben jullie deze zomer uit
het slijk getrokken,” riep Meiland tijdens zijn overwinningsspeech over
omroep SBS. Daar heeft hij een punt:
van zulke cijfers kon de omroep tot
voor kort alleen dromen. De laatste
keer dat SBS de Televizier-Ring won,
was bovendien al jaren terug: in 2003,
met Hart in Aktie.

Authenticiteit
De winst smaakt extra zoet omdat in
eerste instantie geen zenderbaas interesse had in Chateau Meiland, vertelde de Amsterdamse producent
Vincent ter Voert gisteren in Het
Parool. Wekenlang heeft zijn productiebedrijf ﬁlmpjes gestuurd om omroepen lekker te maken voor het
frappante gezin in een Frans kasteel,
met aan het hoofd de ﬂamboyanthysterische Martien. “Niemand had
interesse. Nul.” Totdat Talpa toe-

hapte en een plekje vrijmaakte op
SBS6.
Fans roemen vooral de authenticiteit en de lol die de gezinsleden duidelijk met elkaar maken. Een derde
seizoen komt er intussen al aan, en
Martien heeft een presentatieklus
te pakken voor het nieuwe SBSprogramma Cash or Trash, dat deze
maand begint.

Expeditie Robinson
Andere genomineerden voor de Televizier-Ring waren Beste zangers
(AvroTros), dat al twaalf seizoenen
meegaat, en Expeditie Robinson
(RTL). Vooral voor de makers van het
survivalprogramma was verliezen

Ook Beau van Erven
Dorens, Chantal Janzen
en Elise Schaap wonnen

Terreur Aanslagpleger is vaak deel netwerk

‘Terrorist
nooit solo’
Twee aanvallen in Duitsland en één
in Frankrijk binnen een week hebben
de angst voor terroristische aanvallen
in Europa doen oplaaien.
Tom Kieft
BUITENLAND

pijnlijk, omdat ze nu welgeteld vijf
keer vruchteloos zijn genomineerd.
Ook was presentator Dennis Weening
ook nog eens recent ontslagen door
RTL – en leek een prijs hem de ultieme revanche.
Naast de Televizier-Ring werden er
nog een hele trits televisieprijzen uitgereikt in de Afas Live. Zo werd Beau
van Erven Dorens net als vorig jaar
door het publiek gekozen als beste
presentator, en won Chantal Janzen
de titel van beste presentatrice.
Youtuber Nienke Plas kreeg zelfs
twee beeldjes: een voor de beste online videoserie en een voor het grootste tv-talent. De prijs voor beste acteur of actrice ging naar Elise Schaap,
voor haar rol van de Roemeense
Ruxandra in de RTL-serie Familie
Kruys.

Na een korte periode zonder grote aanslagen in
Europa zagen we de afgelopen week ineens drie
aanvallen in Parijs en Duitsland, gepleegd door
mannen die sympathiseerden met extremistisch gedachtegoed.
Eerst vorige week in Parijs een steekpartij door
een geradicaliseerde agent in het politiebureau
waar hij werkte, waarbij hij vier mensen vermoordde en zelf werd doodgeschoten. Maandag raakten in het Duitse Limburg zestien mensen gewond toen een man van 30 uit Syrië in een
gestolen vrachtwagen inreed op auto’s. Bij een
synagoge en een kebabzaak in de Duitse stad
Halle opende Stefan B. (27) gisteren het vuur en
doodde twee mensen (zie kader). De schutter is
opgepakt; de actie is door de Duitse minister
van Binnenlandse Zaken bestempeld als een extreemrechtse antisemitische daad.

Interview met Elise Schaap → Zaterdag

Geschoold tot terrorist

in PS van de Week

We moeten voorzichtig zijn met het trekken van
conclusies na deze gebeurtenissen na elkaar,
waarschuwt hoogleraar Jelle van Buuren. De
onderzoeker aan de Universiteit Leiden en expert op het gebied van radicalisering en terrorisme in Europa ziet geen goede reden om te spreken van een vernieuwde dreiging van
terrorisme. Die is namelijk niet weggeweest.
Van Buuren: “Het extremistische gedachtegoed
is er gewoon. Als er even zes maanden geen aanslagen zijn geweest, moet men niet in eens denken dat dat weg is.”
In alle drie gevallen ging het weer om mannen
die op het eerste gezicht alleen handelden. Lone
wolves worden ze wel genoemd. Volgens Van
Buuren worden aanslagplegers echter vaak ten
onrechte als eenlingen beschouwd. Vaak blijkt
namelijk dat bij dat wat eerst het werk van een

→ Martien
Meiland met
de Gouden
Televizier-Ring,
geflankeerd
door een van
zijn dochters
en zijn vrouw.
FOTO MARCO
DE SWART/ANP/
KIPPA

eenling lijkt te zijn, toch anderen waren
betrokken. “Zoals bij de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn in 2016. Inmiddels blijkt uit
politieonderzoek dat Anis Amri hulp van buitenaf kreeg.”
Bovendien hebben veel ogenschijnlijke eenlingen wel degelijk met gelijkgestemden contact, vaak via internet. “Op onlinefora delen
mensen manifesten, maar ook kun je op internet leren hoe je eﬀectief een mes gebruikt voor
aanslagen en met welke bestelbus je goed op
mensen in kunt rijden. Je kunt online op praktisch en ideologisch gebied in feite geschoold
worden tot terrorist.”
De aanslagpleger in Halle gisteren ﬁlmde zijn
misdaad en livestreamde dat. Daarmee toonde
zijn actie akelige gelijkenissen met de bloedige

Jelle van Buuren
Onderzoeker en universitair
docent aan de Universiteit
Leiden (Institute of Security
and Global Affairs).

‘Op internet kun je leren
hoe je eﬀectief een mes
gebruikt voor aanslagen’
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Fout op fout werd
Hümeyra fataal
Kristel van Teeffelen
DEN HAAG
Bij de stalking van het meisje
Hümeyra, dat eind vorig jaar in
Rotterdam werd vermoord, stapelden instanties fout op fout, stelt
de Inspectie Justitie en Veiligheid.

→ Politie in de buurt van de synagoge in Halle na
de aanslag gisteren. FOTO FILIP SINGER/EPA

Antisemitische aanval in Halle
aanslag op twee moskeeën in Christchurch in
Nieuw-Zeeland eerder dit jaar. “Via de digitale
wereld kunnen aanslagplegers onderdeel zijn
van radicale kringen, of zich daar onderdeel van
voelen. Ze kunnen elkaar inspireren, zonder fysiek contact te hebben.”

Loyaliteitsvragen
Het valt meestal niet te zeggen wat precies de
trigger is van een aanslagpleger, omdat die vaak
zelf in het proces ook doodgaan. Het kan gaan
om lang opgebouwde woede die plots tot uitbarsting komt. Of er kan een psychologisch probleem in het spel zijn. Net als bij de aanval vorig
jaar van Gökmen T. in een tram in Utrecht, ging
het vorige week na de steekpartij in het Parijse
politiekantoor gauw om de vraag: is hij gek of
terrorist. Maar volgens Van Buuren polariseert
de ﬁxatie op die vraag alleen maar, en draagt die
niet bij aan het begrijpen van het probleem; psychische problemen en radicale gedachten sluiten elkaar immers niet uit.
De Franse president Emmanuel Macron deed
dinsdag een oproep tot zijn burgers mee te werken bij het signaleren van radicaal gedrag. Zie je
iets verdachts, moet je dat melden.
Van Buuren beaamt dat de politie- en opsporingsdiensten alleen daar niet genoeg zicht
op hebben. Leraren, vrienden en familie zijn de
eersten die kunnen merken of iemand er extreme gedachten op nahoudt. “Maar je kunt je afvragen of we willen dat bijvoorbeeld docenten
in het verlengde van de staat toezicht gaan houden op hun pupillen. Het brengt loyaliteitsvragen met zich mee.”

In de stad Halle in de noordDuitse deelstaat SaksenAnhalt zijn gisteren twee
mensen doodgeschoten bij
een terroristische aanslag.
De autoriteiten gaan uit van
een antisemitisch motief.
De 27-jarige Duitser Stefan B.
is opgepakt als verdachte.
Volgens Duitse media begaf
hij zich in extreemrechtse
kringen; de Duitse krant Bild
noemt hem een neonazi.
Hij filmde de aanval met een
camera op zijn helm en
streamde zijn aanslag op de
populaire gamesite Twitch.
In het filmpje noemde hij
noemde Joden ‘de oorzaak
van alle problemen’.
De beelden zijn door ruim
tweeduizend mensen gezien,
meldt Amazon. Te zien was
hoe B. eerst het vuur opende
op de deur van de synagoge
en explosieven gooide om die
open te krijgen. Toen dat niet
lukte, schoot hij een vrouw
dood bij een Joodse begraafplaats. Verderop schoot hij
nog iemand dood voor een
Turks eethuis, waarna politie
agenten op hem het vuur
openden. Hij raakte gewond

maar wist te ontkomen in een
auto. Een persoon die hem
probeerde tegen te houden
schoot hij neer. Dat slachtoffer is naar het ziekenhuis
gebracht maar verkeert niet
in levensgevaar. Uiteindelijk
kon B. worden gearresteerd
toen hij met de auto botste op
een vrachtwagen.
Vanwege de aanslag werd
verkeer in de stad stilgelegd.
De politie ging er lang van uit
dat er meer gewapende
daders op pad waren. Pas
tegen de avond concludeerde
de politie dat B. de enige
dader was en mocht men in
Halle weer de straat op.
Jom Kipoer
In de synagoge was het gisteren druk vanwege de viering
van de belangrijke Joodse
feestdag Jom Kipoer. Zo’n 80
mensen waren in het gebedshuis ten tijde van de aanslag.
De voorzitter van de Centrale
Raad van Joden in Duitsland,
Josef Schuster, noemde het
schandalig dat de synagoge
op de belangrijke feestdag
niet door de politie werd
bewaakt.

De zestienjarige Hümeyra werd in
december doodgeschoten op haar
school in Rotterdam. Haar ex, dertiger Bekir E., zit sindsdien vast vanwege haar dood. De rechtszaak tegen
hem volgt later dit jaar.
Ondertussen nam de Inspectie
Justitie en Veiligheid de aanloop naar
de schietpartij onder de loep. In een
gedetailleerde opsomming van de
gebeurtenissen wordt duidelijk dat
Hümeyra en haar familie steeds
opnieuw aan de bel trokken over E.
Hij accepteerde niet dat het meisje de
relatie had beëindigd en bleef haar
lastigvallen, ook toen de rechter hem
een contactverbod hadden opgelegd.
Zo plaatste E. een foto van Hümeyra
op Facebook met daaronder de tekst:
‘Wie haar vindt, krijgt 3200 euro.’ En
hij bleef haar bellen, soms wel vijftig
keer achter elkaar.

Geen overzicht
Tussen mei – het moment van de
eerste aangifte – en december belde
Hümeyra of een van haar zussen 28
keer met de politie. Hümeyra was ten
einde raad en angstig, noteert een telefoniste op een zeker moment.
Het meisje moest vrijwel elke keer
opnieuw aan de politie uitleggen wat
er aan de hand was. Hoewel het bij dit
soort ernstige zaken de bedoeling is
dat een slachtoﬀer één contactpersoon krijgt toegewezen, gebeurde
dat niet. Sterker: er waren door de
maanden heen wel vijftig politiemedewerkers bij het dossier betrokken. Niemand leek het overzicht te
hebben. Terwijl juist bij stalkingszaken, waar kleine gedragingen optellen tot de strafbaarheid, overzicht
cruciaal is, stelt de inspectie.
Dat het zo dramatisch mis kon gaan,
komt ook doordat instanties langs
elkaar heen werkten. Een voorbeeld
uit het rapport: de reclassering, waar
E. een meldplicht had, was niet op de
hoogte van nieuwe aangiftes van
Hümeyra vanwege stalking – wat een
reden had kunnen zijn om in te grijpen omdat E. daarmee het contactverbod overtrad. De politie wist op haar
beurt niet dat E. op afspraken bij de reclassering verscheen, terwijl hij werd
gezocht vanwege de nieuwe aangiftes.

In het hele proces was de politie vooral bezig met de opbouw van een strafzaak tegen E. en bleef de veiligheid
van het slachtoﬀer grotendeels buiten beeld, schrijft de inspectie. Mogelijke veiligheidsmaatregelen, zoals
een persoonsalarm of regelmatige
surveillance, werden niet eens overwogen. Alleen Slachtoﬀerhulp bleef
aan de bel trekken over het gevaar dat
het meisje liep, merkt de inspectie op.

‘Zeer hoog risico’
Dat de veiligheid van het slachtoﬀer
niet de volle aandacht kreeg, is opvallend. Juist op dat punt beloofde de politie beterschap na een eerder kritisch
rapport. Dat verscheen nadat een
vrouw in 2015 door haar stalkende ex
was gedood bij het ziekenhuis waar zij
werkte. Voortaan zou bij elk slachtoﬀer van stalking een risicotaxatie
worden gemaakt.

Hümeyra moest elke
keer opnieuw aan de
politie uitleggen wat
er aan de hand was

De eenheid in Rotterdam waar
Hümeyra mee te maken had, werkte
in 2018 nog niet met dat nieuwe
‘risico-instrument’. Was een taxatie
wel gemaakt, dan zou er volgens de
inspectie ‘een zeer hoog risico’ uit
voortgekomen zijn. De zaak voldeed
vrijwel aan alle elementen die de
alarmbellen doen afgaan.
Inmiddels is de werkwijze bij de
eenheid verbeterd, zegt de Rotterdamse politiechef Hans Vissers in
een reactie op het inspectierapport.
Het OM stelt dat oﬃcieren van justitie
in stalkingszaken meer oog zullen
hebben voor het inzetten van
‘adequate veiligheidsmaatregelen’.
Minister Grapperhaus van Justitie en
Veiligheid zegt dat verdachten van
stalking harder worden aangepakt.
De familie van Hümeyra ziet in het
rapport vooral een bevestiging van
wat ze al vermoedden, laten ze via
hun advocaat weten: als er niet allerlei fouten waren gemaakt, had het
meisje nu nog in leven kunnen zijn.
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→ Voormalig
vicepresident
Joe Biden en
zijn zoon Hunter
worden
beschuldigd
van onethisch
gedrag.
FOTO REUTERS

Corruptie Duistere figuren profiteren van prominente Amerikanen

Steun voor afzetting

‘Handel in invloed
is heel normaal’
Machtsmisbruik door president Trump? Als
hij ermee wegkomt, zegt corruptiespecialist
Sarah Chayes, is dat mede te danken aan alle
Amerikanen die hun invloed in het buitenland
verhandelen. Een van hen: Hunter Biden.
Karlijn van Houwelingen
WASHINGTON
e familie Biden ligt onder
een vergrootglas sinds
de Amerikaanse president
Donald Trump in een
afzettingsprocedure
is
beland. Die draait om
Trumps pogingen Oekraïne in het verleden van politiek opponent Joe Biden
te laten wroeten. Is het
machtsmisbruik, of was hij simpelweg mogelijke corruptie rond Bidens zoon Hunter op het
spoor, zoals Trump volhoudt?
Hunter Biden nam net na de revolutie in
Oekraïne in 2014 plaats in het bestuur van Burisma, het gasbedrijf van een oligarch die dicht
bij de verdreven president Janoekovitsj stond.
Bidens vader was op dat moment als vicepresident verantwoordelijk voor het Amerikaanse
Oekraïnebeleid. Behalve zijn achternaam wees
niets in het curriculum vitae van de jonge Biden
erop dat hij geschikt was voor de energiesector
in dat land. Hij kreeg tot 50.000 dollar per
maand.
In China schuurde hij ook al eens dicht aan tegen de functie van zijn vader. In 2012 vloog hij
mee naar Peking toen vicepresident Biden daar

D

een oﬃcieel bezoek aﬂegde. Hunter Biden had
er zakelijke belangen in een bedrijf dat mede eigendom was van de Chinese overheid. Er zijn
geen aanwijzingen dat er iets illegaals is gebeurd. Beschuldigingen van Trump over enorme betalingen uit China en een ontslagen oﬃcier van justitie om zoon Biden te beschermen,
zijn uit de lucht gegrepen. Maar ethisch? Dat
was het ook niet, waarschuwt Sarah Chayes.
Chayes is voormalig adviseur van de hoogste
militair van de VS en corruptiespecialist van
denktank Carnegie. Ze schreef het boek Thieves
of State. Ze vindt het een groot probleem dat het
in de VS normaal gevonden wordt dat voormalige ambtenaren, beleidsexperts en prominenten
uit de publieke sector hun naam, connecties en
kennis verkopen, soms aan duistere ﬁguren in
het buitenland. “Hoe hebben we onszelf ervan
overtuigd dat dit niet corrupt is?

Onuitgesproken boodschap
Leden van de kring rond de corrupte Janoekovitsj gebruikten westerse ‘adviseurs’ als Biden
om zichzelf een zweem van legitimiteit te geven, terwijl de adviseur in kwestie een ﬂink bedrag opstrijkt. “De vicepresident gaat over
Oekraïne, en net op dat moment besluit zijn
zoon te werken voor het bedrijf van een oligarch
dicht bij de dictator die net is afgezet? Dat zichzelf respecterende Democraten verklaren dat

hij niets verkeerd gedaan heeft, is onuitstaanbaar. Ik vind het totaal onacceptabel.”
De reis naar China aan boord van een regeringsvliegtuig was even problematisch, vindt ze.
“Ik weet hoe die landen werken. De vicepresident die zijn zoon meeneemt op een oﬃciële trip, zendt een onuitgesproken boodschap
uit: deze staat dicht bij me.” En dat telt, in China.
Zo kreeg Ivanka Trump goedkeuring voor registratie van een reeks merken van de Chinese regering terwijl haar vader moeilijke onderhandelingen over handel met de Chinezen voerde.

‘Mijn mond valt open’
Trump is dan ook niet de juiste boodschapper
als het gaat om de schijn van belangenverstrengeling rond Hunter Biden. Trump huurde een

Sarah Chayes
De oud-journalist,
werkzaam bij denktank
Carnegie, wordt geprezen
om haar innovatieve
benadering van corruptie.

‘Dat Democraten
verklaren dat Biden
niets verkeerd gedaan
heeft, is onuitstaanbaar’

Steeds meer Amerikanen zijn voor een
impeachmentprocedure tegen Donald
Trump. Volgens een poll van de doorgaans
Trump zeer gunstig gezinde nieuwszender
Fox News is inmiddels een krappe meerderheid van 51 procent voor impeachment.
In juli van dit jaar was nog een minderheid
van de Amerikaanse bevolking (42 procent)
voor een gedwongen vertrek van de president. Het aantal tegenstanders van een afzetting is gedaald van 45 naar 40 procent.
De regering van Trump verliest volgens het
onderzoek van de nieuwszender rap aan
populariteit. 55 procent vindt dat Trump
het als president niet goed doet (43 procent vindt van wel), terwijl liefst 51 procent
denkt dat de huidige regering corrupter is
dan voorgaande regeringen.

campagnemanager in die nu vastzit omdat hij
zich frauduleus verrijkte in Oekraïne. Zelf heeft
hij zijn bedrijf nooit van zijn politiek gescheiden
en verdient hij met zijn hotel in Washington aan
buitenlandse leiders die hem willen paaien met
hun verblijf in het Trump Hotel.
Chayes krijgt het verwijt dat ze het gedrag van
Trump en Biden ten onrechte op gelijke hoogte
zet en dat Trump daarvan proﬁteert. Ze benadrukt dat Trump in haar ogen de laan uitgestuurd moet worden – “Mijn mond valt open
van wat hij gedaan heeft” – maar dat het niet betekent dat de VS handel in invloed en connecties door anderen maar moet negeren. Die cultuur maakt het voor Trump een stuk
makkelijker om weg te komen met mogelijk
machtsmisbruik. Trump kan nu naar Hunter
Biden wijzen: daar zit ook een luchtje aan. ‘Dat
is het echte verhaal,’ schreef hij op Twitter.
Het is schokkend, zegt Chayes, hoeveel publieke ﬁguren in Amerika consultancybedrijven en hedgefondsen hebben opgericht. “Ze
verhandelen insider information.” Zo werkten
oud-medewerkers van presidenten George
Bush, Donald Trump en Barack Obama evengoed voor gasbedrijf Burisma en de verdreven
president Janoekovitsj. Oud-minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright heeft een
consultancybedrijf én een hedgefonds.
Tussen twee banen als defensieminister en
vicepresident in runde Dick Cheney een bedrijf
dat door de overheid wordt ingehuurd voor logistieke bijstand in de militaire operaties waar
hij in zijn overheidsfuncties over besloot. Zulke
praktijken maken kiezers cynisch, zegt Chayes.
“De helft komt bij verkiezingen niet opdagen,
en dit is deels waarom.”

CULTUUR

Muziek, theater, kleinkunst, cabaret, ballet, opera, dans. Kunst,
exposities, tentoonstellingen, veilingen, musea, beurzen.

Voorstellingen, festivals, tentoonstellingen en veilingen worden in de
rubriek Cultuur gepresenteerd bij
ruim 2,7 miljoen cultuurliefhebbers.
breng ook uw culturele aanbod
onder de aandacht bij de lezers
van Het ad, de Volkskrant, Trouw
en Het Parool.
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Nobelprijs Chemici ontwierpen oplaadbare batterij

Stroom op
elke plek
De lithium-ionbatterij maakte de wereld
oplaadbaar. De drie uitvinders delen
de Nobelprijs voor chemie.
Willem Schoonen
AMSTERDAM
Met zijn 97 jaar is hij de oudste Nobelprijswinnaar ooit, en een grote naam in de geschiedenis
van de oplaadbare batterij: John B. Goodenough leverde in de jaren tachtig zijn bijdrage
aan de ontwikkeling van de lithium-ionbatterijtjes, die nu vrijwel alle mobiele apparatuur aan
de gang houden, van auto’s tot gehoorapparaten.

Cruciale bijdrage
Goodenough werd geboren in Jena, Duitsland,
maar verhuisde al op jonge leeftijd naar de Verenigde Staten, omdat zijn vader, een theoloog,
daar een leerstoel kreeg. John volgde het academische spoor van zijn vader, maar in een andere
discipline: de fysica van vaste stoﬀen. Hij werd
hoogleraar aan de universiteit van Texas in Austin, en werkt daar nog altijd.

Goodenough legde de basis voor zijn cruciale
bijdrage aan de batterijtechnologie toen hij een
cobaltoxide ging gebruiken voor de kathode, de
positieve elektrode van de batterij. Dat was een
verbetering van de vinding die Stanley Whittingham had gedaan in de jaren zeventig.
Whittingham is een Brit die Amerikaan werd.

De VS en Europa spelen
nu een ondergeschikte rol
in de batterijtechnologie

→ John B. Goodenough (97), de oudste Nobelprijswinnaar ooit. FOTO ALASTAIR GRANT/AP

Hij werkt aan de Binghamton University in New
York en was de eerste die een gelaagde vaste stof
toepaste in de kathode. Daarmee wist hij het
vermogen van de batterij dramatisch te verbeteren.
Tegenover de positieve kathode zit in een batterij een negatieve elektrode, de anode. Daar
leverde de derde winnaar van deze Nobelprijs
zijn doorbraak. Akira Yoshino, geboren in 1948,
gebruikte een koolstofpolymeer voor de anode
van een oplaadbare batterij.
Lithium, een van de lichtste elementen die er
zijn, is in die batterij de transporteur van elektrische lading. Het lithiumatoom staat bij de anode een elektron (een negatief geladen deeltje) af,
wat bruikbare elektriciteit oplevert. Het verhuist naar de kathode, om daar met het opladen
van de batterij zijn elektron weer terug te krijgen. Die kan het vervolgens weer bij de anode afleveren.
Yoshino is behalve onderzoeker ook partner in

Asahi Kasei, een onderneming die allerlei chemische en elektronische producten maakt. Dat
tekent de geschiedenis van de oplaadbare batterij. De basis voor die technologische revolutie
werd gelegd in academische laboratoria in het
Westen, met name in de VS, maar de verdere
ontwikkeling is helemaal verhuisd naar bedrijven in het Oosten.

Geen vervuiling
De Verenigde Staten en Europa spelen vandaag
een ondergeschikte rol in de batterijtechnologie, terwijl die techniek cruciaal is voor de overgang naar een duurzame economie. Energie uit
duurzame bronnen moet opgeslagen worden in
batterijen, die goedkoop te maken zijn, een
hoog vermogen leveren, heel lang meegaan en
hergebruikt kunnen worden. Bovendien mogen
ze geen vervuiling veroorzaken. Daarvoor heeft
het Nobelcomité deze onderscheiding toegekend.

amsterdam
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Het Twiske Actiegroepen verzetten zich tegen festivals

‘Opeens
noemen ze
Het Twiske
een park’
Actiegroepen verzetten zich tegen
uitbreiding van de festivals in Het Twiske.
Vooral de plannen voor een camping
vallen slecht. ‘Het is een natuurgebied.’
Patrick Meershoek
LANDSMEER
In een nieuw ambitiedocument wordt het
groengebied Het Twiske omschreven als een
platform voor de beleving van het metropolitaan landschap. Dat voorspelt weinig goeds,
vindt voorzitter Oliver Tan van Hart voor Het
Twiske, de actiegroep uit Landsmeer die zich
sterk maakt voor behoud van rust en natuur in
het gebied. “In oﬃciële stukken wordt plots ook
gesproken over het Twiskepark. Maar Het Twiske is helemaal geen park, het is een natuurgebied.”
De actiegroep heeft het druk, op tafel ligt
ook nog een verzoek van de organisatie van Welcome to the Future om het dancefestival uit te
breiden naar twee dagen. Tan: “Wij begrijpen
dat het voordelen heeft voor de organisator. We
hebben vooral problemen met de plannen om
de bezoekers te laten overnachten op een camping met vierduizend plekken. Dat is geen goed

idee, zeker niet tijdens het broedseizoen van de
roerdomp.”
Het bestuur van Recreatie Twiske-Waterland,
dat in opdracht van de provincie Noord-Holland Het Twiske beheert, stemde eerder al in
met de plannen voor uitbreiding. Onbegrijpelijk, vindt Tan, maar niet onverklaarbaar. “Het
bestuur moet de balans tussen natuur en recreatie bewaken, maar zit te springen om extra inkomsten. Die worden gevonden in de festivals.
Het ontbreekt aan ﬁnanciële prikkels om de natuur te beschermen. Dan valt de keuze al snel uit
in het voordeel van de festivals.”

Vergunning
Vandaar dat de actiegroep zijn hoop heeft gevestigd op de gemeente Landsmeer die elk jaar
een evenementenvergunning voor Welcome to
the Future moet afgeven. Hoewel de organisatie
van het festival uit Landsmeer komt, en het
doorgaans ook weinig zin heeft om in Volendam
te vragen of Jan Smit wat zachter kan zingen, is

‘In Het Twiske is ruimte
voor grootschalige
festivals met meer dan
tienduizend bezoekers’

15 en 20 jaar cel
voor liquidatieduo
Paul Vugts
AMSTERDAM
De rechtbank heeft Abderrahmane
‘Sous’ el B. (25) en leeftijdgenoot
Zakaria ‘Freaks’ Z. veroordeeld tot
20 en 15 jaar cel voor hun betrokkenheid bij respectievelijk één en drie
mislukte moordaanslagen op
Amsterdamse criminelen.
Evenals het Openbaar Ministerie ziet
de rechtbank volop bewijs dat de
‘niets ontziende, koelbloedige moordenaars’ de aanslagen meeorganiseerden of pleegden. Het ‘extreme en
roekeloze geweld’ in de onderwereldvete tussen criminele groepen ‘zorgt

voor enorme onrust in de maatschappij, onder andere in Amsterdam, waar
steeds vaker zeer gewelddadige incidenten voorkomen’, schrijft de rechtbank in het vonnis.
Het ‘gevoel van onveiligheid, machteloosheid en angst neemt toe’ doordat de moordaanslagen op straat worden gepleegd ‘en doordat duidelijk is
dat de daders het risico onschuldige
slachtoﬀers te maken, niet schuwen’.
Beide in Amsterdam opgegroeide
jonge mannen worden veroordeeld
voor betrokkenheid bij de mislukte
aanslag in de avond van 3 april 2016
op crimineel Nouredine A., alias ‘Hitler’, op de Burgemeester Vening Meineszlaan in Nieuw-West. Hij werd, ge-

Tan optimistisch. “We hebben contact met fracties die ook steeds kritischer kijken naar de belasting van het natuurgebied.”
Interessant kan ook nog de rol van de provincie worden. Ook daar moet het licht nog op
groen worden gezet. Bij de laatste verkiezingen
is de oppermachtige VVD als beschermheer van
economische bedrijvigheid afgelost door
GroenLinks. Mogelijk leidt dat tot een andere afweging dan voorheen. Tan: “We hebben nu ook
zoiets als het stikstofarrest. De wereld ziet er
heel anders uit dan vijf jaar geleden, toen festivals alleen maar leuk waren.”
Namens Recreatie Twiske-Waterland laat Marieke van Beugen weten dat het besluit voor de
uitbreiding weloverwogen is genomen. “We

zeten in zijn Mercedes, vanaf een
scooter beschoten met een kalasjnikov, maar had het geluk dat het aanvalsgeweer na vier missers haperde.
Het was al zeker de derde mislukte
aanslag op zijn leven.
De rechtbank vindt ‘Sous’ el B.
medeplichtig aan de eveneens mislukte aanslag in november 2014 op de
crimineel Chahid Yakhlaf. Nadat een
bom tot ontploﬃng was gebracht

Het ‘gevoel van
onveiligheid,
machteloosheid en
angst neemt toe’

onder de huurauto waarin Yakhlaf en
een vriend in Almere reden, werden
zeker 37 kogels op Yakhlaf afgeschoten met een automatisch wapen. Hij
werd alleen in zijn arm geraakt.
Op oudjaarsdag 2015 werd Chahid
Yakhlaf alsnog vermoord bij de camping in het Gelderse Kerkdriel waar
hij zat ondergedoken.

PGP-Blackberry’s
De rechters achten ‘Sous’ el B. ook
medeplichtig aan een verijdeld plan
om de Amsterdamse crimineel
Mustafa el J. te liquideren bij het huis
waar hij toen verbleef in Almere. El B.
was betrokken bij voorobservaties en
het regelen van een gestolen busje
van waaruit het doelwit moest worden geobserveerd.
Belangrijk bewijs in alle dossiers
komt uit versleutelde e-mailberichten uit ‘PGP’-Blackberry’s, die tegen
de verwachting van de onderwereld
in zijn onthuld en die al in veel zaken
tot zeer forse straﬀen hebben geleid.
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‘We zijn destijds opgericht om de aangiftebereidheid na
homogeweld te verhogen, en om die reden bestaan we nog steeds’
Roze in Blauw bestaat 20 jaar → 14

→ Dancefestival
Welcome to
the Future wil
uitbreiden
naar twee
dagen. FOTO

AFVALCRISIS

NOORD

Vier van de zes
ovens van AEB
werken weer

Fietsers botsen,
vrouw (63) raakt
zwaargewond

Vier van de zes afvalovens van
AEB zijn weer in bedrijf. Dieselgeneratoren om warmte te
leveren aan het stadsverwarmingsnetwerk, zijn daardoor
niet nodig. Sneller dan verwacht
konden de ovens weer aan
nadat ze eind juni plotseling
werden uitgeschakeld wegens
malheur en ontoelaatbare
veiligheidsrisico’s. Hierdoor
dreigde AEB failliet te gaan en
ontstond een nationale afvalcrisis. Nu is er goed nieuws: verschillende tests zijn ook goed
verlopen. AEB hoopt de resterende twee dichte lijnen nog dit
jaar te heropenen.

Bij een frontale botsing tussen
twee fietsers op de Buiksloterdijk in Noord is een 63-jarige
vrouw dinsdag zwaargewond
geraakt. De fietsers botsten
op elkaar bij het zogenaamde
‘Kippenbruggetje’: de oversteek
over het Noordhollandsch
Kanaal. De vrouw ligt nog in
het ziekenhuis. De andere
fietser is een 16-jarige jongen.
Hij raakte lichtgewond en
kon ter plekke worden behandeld. De politie onderzoekt
nog hoe het ongeluk precies is
gebeurd en wat de oorzaak was,
en is daarom op zoek naar
getuigen.

KLIMAAT

PROEFPROJECT

Greenpeace
wil ‘protestival’
op Schiphol

Vanaf eind 2020
start nachttrein
naar Wenen

Greenpeace gaat actievoeren
op Schiphol. Vanaf 14 december
houdt de milieuactiegroep een
meerdaags ‘protestival’ op de
luchthaven om aandacht te vragen voor het klimaat. ‘In elk geval één weekend wordt Schiphol
een festivalterrein’. De organisatie, die de deelnemers op de
luchthaven wil laten overnachten en hen wil trakteren op muziek, eten en drinken, zegt daarbij de reizigers niet te willen
hinderen. Schiphol zal de actie
niet dwarsbomen, meldde de
directie vanochtend. ‘We zullen
een mooie plek uitzoeken voor
het festival.’

Vanaf december 2020 kunnen
reizigers met de nachttrein
dagelijks vanuit Amsterdam
naar München en Wenen reizen.
De reis naar Wenen zal ongeveer
14 uur duren. Reizigers in beide
richtingen komen ’s ochtends
om 10.00 uur aan op de eindbestemming. Het kabinet trekt
6,7 miljoen euro uit voor het project. Dat bedrag wordt gebruikt
om te zorgen dat de NS en het
Oostenrijkse ÖBB de nachttrein
tussen eind 2020 en 2024 laten
rijden. De nachttreinen zijn nog
niet populair genoeg om de
kosten te dekken met de ticketverkoop.

AMAURY MILLER

hebben samen met gemeente en provincie afgesproken dat in Het Twiske ruimte is voor grootschalige festivals met meer dan tienduizend bezoekers. Er is toestemming voor vijf
geluidsdagen. Het lijkt ons gunstiger om een
tweedaags festival te hebben dan die twee geluidsdagen uit te smeren over twee weekeinden.”

Minder overlast
Ook de mogelijkheid van een overnachting
zorgt volgens Van Beugen per saldo voor minder overlast. “De bezoekers die blijven slapen
blijven op het terrein. Dat scheelt verkeersbewegingen. We beginnen met een camping
met vierduizend plekken met de mogelijkheid

om daar in de toekomst achtduizend van te maken. Dat gaat niet ten koste van de natuur, het
grasland is nu in gebruik als parkeerterrein. De
kosten van de inrichting worden gedeeld met de
organisatie.”
Dat de beheerder zijn groene ambities op een
laag pitje zet in ruil voor klinkende munt, wordt
tegengesproken. “Het is waar dat wij nu dankzij
de festivals zwarte cijfers schrijven. Daar is iedereen blij mee. Er zijn ook commerciële activiteiten die we buiten de deur houden. Maar de
festivals trekken een jonge doelgroep naar Het
Twiske die zich daar anders niet snel laat zien.
En er is nu eenmaal vraag naar grootschalige
evenementen, daar houden we ook rekening
mee.”

‘Geen kampeeracties meer’
Ruben Koops
AMSTERDAM
Demonstraties zullen onder het
bewind van burgemeester Femke
Halsema niet meer uitdraaien op
meerdaagse kampeeracties. Tegelijk
verdedigt zij burgerlijke ongehoorzaamheid zoals die van de demonstranten van Extinction Rebellion.
Dat zei Halsema woensdagmiddag
tijdens een debat over de protestactie
die eerder deze week voor het Rijksmuseum had plaatsgevonden. Maandag in de vroege ochtend blokkeerden
een
paar
honderd
klimaatactivisten de Stadhouderskade met als doel daar te blijven kamperen. In de loop van de dag arresteerde
de politie meer dan honderd demon-

stranten. Een paar honderd werden
met bussen naar Westpoort gebracht.
Aan het begin van de avond kon het
verkeer weer gebruik maken van de
Stadhouderskade.
Oppositiepartijen ter linker en ter
rechterzijde bekritiseerden de burgemeester, omdat ze te hard dan wel te
slap zou hebben opgetreden tegen de
actie. VVD en Forum voor Democratie vonden dat de demonstranten te
lang op de Stadhouderskade mochten
blijven zitten, Bij1 vond juist dat de
politie inhumaan was geweest.
Volgens Halsema was er sprake van
een vreedzaam politiek protest waarbij de demonstranten zich moedwillig lieten arresteren. Zolang er geen
stenen worden gegooid of zwaar
vuurwerk wordt afgestoken, kunnen
de autoriteiten niet anders. “Dit noe-

men we burgerlijke ongehoorzaamheid en daarbij moet je proportioneel
optreden,” aldus Halsema. “Aan deze
demonstratie kleefden geen veiligheidsrisico’s, dus dan zetten wij geen
geweldsmiddelen in. Je wil die mensen daar wel verwijderen en dat kost
dus tijd.” Voor het optreden van de
politie had Halsema niets dan lof.
De burgemeester waarschuwde dat
zij demonstraties en protesten niet
laat uitdraaien op meerdaagse kampeeracties. “De druk op de openbare
ruimte is enorm en het aantal demonstraties is in een paar jaar bijna verdubbeld. “We hebben met Occupy gezien
dat
er
risico’s
op
wanordelijkheden ontstaan, de bezetting van het Maagdenhuis duurde
meer dan een maand. Dit sta ik niet
langer toe.”

Smikkelende muis doet
Ice Twice de das om
Jesper Roele
AMSTERDAM
Hoewel culinair recensenten geen
hoge pet op hebben van de ijs- en
Nutellawinkels in de binnenstad,
kon een muis gisteren geen genoeg
krijgen van een crêpe met chocoladesaus in de etalage van Ice Twice
op de Zeedijk.
Radio-dj Vera Siemons maakte
er een ﬁlmpje van dat ze naar de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wilde sturen.
Het bestand was echter te groot om
te kunnen uploaden en dus besloot
ze het op Twitter te plaatsen. Daar
werd het ﬁlmpje een hit.
Helaas voor de eigenaren keek de
NVWA ook mee en bracht de dienst
’s middags een bezoek aan de winkel. Bij de inspectie werden meer
muizen aangetroﬀen, waarop de
winkel moest sluiten. ‘De zaak
mag weer open als de ondernemer
grondig heeft schoongemaakt en
maatregelen heeft getroﬀen om
ongedierte in de toekomst te voorkomen,’ aldus de NVWA.
Volgens woordvoerder Paula de
Jonge van de NVWA worden klachten over muizen in horecazaken
heel serieus genomen. “Ongedierte mag niet in contact komen met
voedsel dat later verkocht gaat

worden. Muizen lopen en urineren
over het eten en dat levert een
direct gevaar op voor de voedselveiligheid.”
Volgens de ondernemersvereniging van de Zeedijk is er veel overlast van ongedierte in de straat, net
als in de rest van de binnenstad.
“Muizen zijn er ook omdat vuilnis
op straat moet worden aangeboden. En dat vuilnis trekt ongedier-

→ De muis in de etalage van Ice Twice
op de Zeedijk. FOTO VERA SIEMONS
te aan,” zegt Annemieke Bieringa
van de ondernemersvereniging.
“Geef ons een grote boot of ondergrondse containers waar we het
vuilnis in kwijt kunnen en we kunnen het ongedierte beter bestrijden. Ondernemers mogen ook al
geen gif gebruiken.”
Wanneer Ice Twice weer open
mag, is niet bekend. De winkel was
niet bereikbaar voor commentaar.
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Roze in Blauw Politienetwerk viert 20-jarig bestaan

‘Wij zijn
voorlopig
nog nodig’
Homonetwerk Roze in Blauw van de politie
speelt een belangrijke rol bij het oplossen van
homogerelateerde misdrijven. Twee agenten
kijken terug op de afgelopen twintig jaar.
Hanneloes Pen
AMSTERDAM
Een van de misdrijven waarbij Roze in Blauw
succesvol werd ingezet, was de ‘Oosterparkmoord’ uit 2017. Een 33-jarige Poolse man werd
tijdens het cruisen op een mannenontmoetingsplaats in het Oosterpark doodgestoken. De
politie ging uit van een uit de hand gelopen be-

roving. “Het leek niet op homogerelateerd geweld, maar op moord en beroving. Er waren tot
dan toe geen andere aangiftes binnengekomen
van mannen, die eerder op die plek waren beroofd. Roze in Blauw is er toen bijgehaald en op
zoek gegaan naar andere slachtoﬀers,” zegt
Martin de Jong van Roze in Blauw.
Hij toog ’s avonds met collega’s – in burger –
naar de cruiseplek, die in het midden van het

park ligt, en benaderde mannen die uit de
bosjes kwamen. “Ik stelde me voor als agent van
Roze in Blauw. In Amsterdam hoef je dat begrip
niet meer uit te leggen. Aanvankelijk schrokken
de aangesproken mannen, maar na drie avonden vonden we een man die ook was beroofd.
Via ons eigen netwerk kwamen er nog drie
slachtoﬀers naar voren. Alle vier herkenden ze
de dader op foto’s.” De 18-jarige dader, die ten
tijde van de beroving van de Pool nog zeventien
was, kon enkele maanden later worden aangehouden.
Agent Mark Achterbergh: “In deze zaak was
Roze in Blauw essentieel. Anders was het mogelijk niet opgelost. De dader bleek daar nog tien
tot vijftien andere mannen te hebben beroofd,
maar niemand had daar aangifte van gedaan.
Men was toch bang om uit de kast te komen.”
Roze in Blauw is in 1999 opgericht. De oude
slogan ‘Proud to be your friend’ wordt nog steeds
gehanteerd.
“We zijn destijds opgericht om de aangiftebereidheid na homogeweld te verhogen, en om
die reden bestaan we nog steeds,” zegt De Jong.

Veel meer meldingen
Tien jaar geleden kwamen er jaarlijks 150 telefoontjes binnen bij het netwerk, tegenwoordig
is dit aanzienlijk meer: 700 tot 800 per jaar. Het
gaat niet alleen om meldingen van homogeweld, maar er komen ook telefoontjes voor informatie over de activiteiten van Roze in Blauw.
De Jong: “We vinden het belangrijk om onszelf
te laten zien. We gaan bijvoorbeeld op de koﬃe
bij lhbt-vriendelijke bejaardentehuizen en zijn
aanwezig op events als Gay Pride. We hebben
goed contact met het COC en Meldpunt Discriminatie.”
Roze in Blauw speelde in 2015 ook een rol bij
de vluchtelingenopvang van homoseksuele
Syriërs. De Jong: “Syrische lhbt’ers werden in de
opvang regelmatig bedreigd en lastiggevallen

door andere vluchtelingen. Wij hebben voorlichting gegeven op de opvanglocaties en hebben de Nederlandse wetgeving hierover uitgelegd. Er zijn posters met de Arabische tekst
opgehangen dat in Nederland iedereen gelijk is.
Er is overleg geweest met de gemeente hoe we
lhbt’ers een veilige plek konden bieden. Uiteindelijk is er in de Marnixstraat een aparte afdeling voor lhbt’ers gemaakt.”

Niet altijd bij de aangifte
In Amsterdam zijn ongeveer 120 Amsterdamse
agenten betrokken bij Roze in Blauw. Zij kunnen worden ingezet bij aangiftes van slachtoffers van lhbt-geweld. De Jong: “Dat betekent
niet dat agenten van Roze in Blauw altijd zo’n
aangifte opnemen, maar wel dat ze erbij zijn als
het slachtoﬀer daarom vraagt. Sommige mensen praten gemakkelijker als een van ons aanwezig is.”
Vorig jaar deed een slachtoﬀer van homofobe
doodsbedreiging, Dirk van Baren, het homonetwerk af als ‘een wassen neus’. Zijn aangifte deed
hij bij iemand van Roze in Blauw, en daarna
werd de zaak overgenomen door de recherche.
Die liet al vrij snel weten dat ze niet verder ging
met het onderzoek, omdat er volgens de rechercheurs te weinig aanknopingspunten waren die
naar de verdachte konden leiden. Vanwege de
schaarse recherchecapaciteit kreeg de zaak
geen prioriteit. Van Baren spoorde de dader uiteindelijk zelf op; die werd veroordeeld tot 120
uur taakstraf en een schadevergoeding van
2000 euro.
Achterbergh: “De recherche heeft deze zaak
opgepakt en vond het niet nodig ons erbij te betrekken. Wij hebben ook geen invloed op hoe
een zaak door de recherche wordt afgehandeld.
Maar we zijn er niet blij mee dat er op een negatieve manier over Roze in Blauw wordt gesproken. We hebben overigens via een tussenpersoon nog wel steeds contact met het
slachtoﬀer.”

‘Zolang homo’s niet hand
in hand kunnen lopen,
blijven wij bestaan’

Homogeweld is volgens Achterbergh en De
Jong in twintig jaar niet toegenomen. “Het lijkt
misschien zo, doordat slachtoﬀers van mishandelingen of bedreigingen of hun vrienden of familieleden incidenten, soms met foto’s erbij,
sneller op Facebook, Twitter en Instagram
plaatsen. Het is daardoor zichtbaarder geworden, wat met zich meebrengt dat lhbt’ers zich
onveiliger voelen.”
Het doel voor de komende twintig jaar staat de
agenten van Roze in Blauw al voor ogen. “We
hopen dat de lhbt-gemeenschap zo geaccepteerd is dat wij niet meer nodig zijn. We willen
onszelf het liefst opheﬀen, maar zolang homo’s
niet hand in hand kunnen lopen, blijven we bestaan,” aldus Achterbergh.

Tal van festiviteiten

→ In Amsterdam zijn ongeveer 120 Amsterdamse agenten betrokken bij Roze in Blauw. BEELD VAN SANTEN & BOLLEURS

Roze in Blauw viert deze maand haar twintigjarig bestaan. Voor de Stopera hangen
sinds begin deze week twaalf levensgrote
foto’s over de geschiedenis van het netwerk. Donderdag is er een receptie in de
ambtswoning en vrijdag wordt een symposium gehouden, waarbij de Anne Frank
Stichting een workshop geeft over discriminatie van bepaalde groepen. Socioloog
Laurens Buijs van de Universiteit van
Amsterdam houdt een lezing. Hij is gespecialiseerd in homofobie en deed in 2007
onderzoek naar antihomogeweld, met
name op mannenontmoetingsplaatsen.
Ook wordt op het symposium besproken
wat het doel van Roze in Blauw is voor de
komende jaren.
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Actiegroep kraakt
woning Stadgenoot
Ton Damen
AMSTERDAM
Actiegroep Niet Te Koop heeft een
sociale huurwoning van woningcorporatie Stadgenoot bezet. Het
gaat om Borgerstraat 75. De actievoerders willen voorkomen dat het
appartement in Oud-West wordt
verkocht.
Stadgenoot heeft de aantrekkelijke
benedenwoning van 54 vierkante meter onlangs te koop gezet voor circa
300.000 euro.
De actievoerende huurders van
onder andere de Huurdersvereniging
Centrum, Oud-West en Huurdersbelang Zuid, willen niet dat woningcorporaties aantrekkelijke sociale
huurwoningen in het centrum verkopen. “De corporaties laten de kassa
rinkelen terwijl Amsterdammers om
die huizen zitten te springen,” zegt
Gerard Schuitemaker van de Huurdersvereniging Oud-West. De actie
van de huurdersverenigingen wordt
gesteund door andere instanties,
zoals Fair City, Recht op Stad en de
Bond Precaire Woonvormen.

stad extreem groot is. “Bejaarden kunnen geen benedenwoning vinden,” aldus Schuitemaker. “Vlak naast deze
woning is het ondersteuningscentrum De Klinker. Daar komen elke dag
mensen vragen of er een benedenwoning vrijkomt. Ze krijgen nul op het
rekest. Maar die vrije woning is hier.
Alleen wil Stadgenoot deze sociale
huurwoning te gelde maken. Wij vinden dat schandalig.”
Dezelfde actiegroepen hebben in
2016 de woning ernaast bezet. Toen
zette de Amsterdamse oud-wethouder Roel Walraven op 86-jarige leeftijd demonstratief het breekijzer
tegen de voordeur.
Woordvoerder Pim de Ruiter van
Stadgenoot spreekt van eigenrichting. “We doen aangifte en verhalen
de schade op de actievoerders.” Hij
laat ook weten dat de corporatie op
verzoek van de politie de aangifte tot
14 oktober aanhoudt. Volgens De Ruiter verkoopt de corporatie de woning
om het geld te gebruiken voor nieuwbouw. “Stadgenoot krijgt er tot 2023
699 sociale huurwoningen bij binnen
de Ring A10 en nog eens 748 woningen
buiten de Ring. Netto, dus na aftrek
van sloop- en verkochte woningen.”

Breekijzer
De actiegroep gaat openlijk de discussie aan met corporaties. Dingeman
Coumou van Huurdersvereniging
Centrum, tevens oud-lid voor GroenLinks in de voormalige stadsdeelraad
Centrum, was ook aanwezig bij de bezetting. De groep verblijft al een paar
dagen in de woning. Stadgenoot is ervan overtuigd dat de bezetters het appartement eind deze week verlaten,
maar daar willen de krakers geen mededelingen over doen. Coumou: “Het
risico bestaat dat Stadgenoot het huis
dan alsnog te koop zet.”
Schuitemaker vindt het een schande
dat corporaties sociale huurwoningen
verkopen terwijl de woningnood in de

‘Bejaarden kunnen
geen benedenwoning vinden,
maar hier is er een’

OM wil zeker 8 jaar
voor Chileen ‘Rico’
Paul Vugts
AMSTERDAM
In het eerste proces van justitie
tegen de Amsterdamse Chileen
Richard R. (45) ofwel ‘Rico de Chileen’, verwachten de aanklagers
‘zeker meer dan acht jaar’ te zullen
eisen.
Deze eerste strafzaak, die waarschijnlijk juni volgend jaar begint, betreft
Orinus1 en draait vooral om het leiden van een criminele organisatie die
moorden liet plegen, plus het witwassen van 9,6 miljoen euro.
In de tweede strafzaak, Orinus2,
verwacht het Openbaar Ministerie
hem te kunnen vervolgen voor gegeven opdrachten voor meerdere liquidaties. Dan zou hem levenslang boven het hoofd hangen, mits justitie
meer concreet bewijs kan aanvoeren.
Dat bleek gisteren op de zevende inleidende zitting in de strafzaak tegen
‘Rico’, in de zwaarbeveiligde rechtbank op Schiphol.
De rechtbank houdt hem nog steeds
vast omdat zij voor alle aanklachten
voldoende onderbouwing ziet, terwijl
R. ‘vluchtgevaarlijk’ is en het risico
bestaat dat hij opnieuw in de fout gaat
of het onderzoek verstoort als hij nu
wordt vrijgelaten. Volgens advocaat
Leon van Kleef maakt het OM echter-

Hans van der Beek
Schuim
Wat boekpresentatie Bye bye burnout
Waar uitgeverij Business Contact, Prinsengracht
Wie Mascha Mooy, Martine Hafkamp, Sandra Wouters, Elske Doets,
Sandra Wouters, Bastiaan van Schaik, Jan Willem Loogmann
Wanneer woensdag 9 oktober, 17.30 tot 19.30 uur
Drank en spijs
Sfeer
Hans heeft serieus koala’s gegoogled, aaaaagh.

Leven met een druktemaker
e kunt een nieuw boek aankondigen als ‘20 tips
voor/tegen enzovoorts’, dit
is de tijd van de lijstjes.
Maar je kunt ook een volgende stap zetten en je boek
presenteren als de nieuwe directieen managementbijbel.
Een bijbel, nu al.
Ik hou heel erg van ronken en
reclamejongens moeten dat vooral
blijven doen, maar een bijbel? Nog
voor de eerste druk? Zelfs de bijbel
van Onze Lieve Heer moest zich
eerst nog bewijzen en dat duurde
een eeuw of drie, vier.
Deze heet Bye bye burnout, met
als ondertitel: uitval op de werkvloer voorkomen en aanpakken. De
acteur is Mascha Mooy, ervaringsdeskundige.
Ik kom haar regelmatig tegen op
feestjes. Ze noemt zichzelf de drukste dame van Amsterdam. Ik spreek
dat niet tegen.
In het tuinhuis van de uitgeverij
staan tafeltjes met kaasstengels,
minitomaatjes, zoute pinda’s en
olijven met feta. Dan heet je wel
alles en iedereen welkom.

J

Hoofdredacteur Sandra Wouters
gaat beginnen. “Er is geen microfoon, maar Mascha heeft volume
genoeg.”
Dan is er alsnog een microfoon,
jammer.
Wouters was ooit geveld door een
longontsteking. Dat was een burnout, maar er was een longontsteking voor nodig om dat duidelijk te
maken. Daarom wilde ze dit boek
met Mooy maken. Om management de juiste tools aan te reiken.
Dan de auteur van de bijbel zelf.
Mooy: “Werkgevers, hr, ze hebben
allemaal geen idee. Maar een burnout kost meer dan een ton. Als je
een kleine ondernemer bent, kan
het je faillissement betekenen.”
Veel dank is er ook voor haar
vriend. “Mijn tegenpool, Jan
Willem. Zonder hem ging ik echt
van God los.”
We klappen voor Jan Willem.
Ik zie een lange man die inderdaad een bovenmenselijk relaxte
indruk maakt, meteen, eerste
indruk. Hij wordt dan ook Koala
genoemd, hoor ik nu.
Mooy: “Zo is hij in Elsevier geko-

De medeverdachten die deze berichten zouden hebben verstuurd, zijn
onder anderen de beruchte, voortvluchtige Ridouan Taghi en de tot
levenslang veroordeelde Naoufal
‘Noﬀel’ F. en de Amsterdamse maﬃabaas Raﬀaele Imperialede.
Hun groep zou niet alleen vele liquidaties hebben laten plegen, maar het
ook voorzien hebben op grote criminelen, zoals Amsterdammer Danny
K., Karim Bouyakhrichan (de broer
van de in 2014 in Zuid-Spanje geliquideerde Samir ‘Scarface’ Bouyakhrichan) en de in Marokko gedetineerde
Mustapha F., alias ‘Moes No Limit’ –
de voormalige eigenaar van de Zoetermeerse club No Limit.

Tips? Mail naar schuim@parool.nl

Auteur Mascha Mooy: “Ik wil iets tastbaars achterlaten.”
Met Jan Willem Logemann, partner/tegenpool/koala.

Martine Hafkamp (Fintessa Vermogensbeheer). De
makers van GTST plukten haar naam uit het telefoonboek.
“Vroeger vond ik het niet leuk, nu kan ik erom lachen.”

Elske Doets (Doets Reizen, Zakenvrouw van het jaar
2007 en ook oprichter van Young Lady Business Academy) en Marijke Paaijmans (Herengracht Legal Services).

Sandra Wouters, hoofdredacteur Business Contact,
en stylist Bastiaan van Schaik, met een beetje een
gehavende mond. “Zoenschade!” Nieuw woord.

Team Bye bye burnout: arbeidsrechtadvocaat
Suzanne Meijers, stagiaire Ilse van den Belt en coach
Maria Dekker.

Hugo Maarleveld (2010 uitgevers), oud-stagebegeleider
van Mooy bij Elsevier: “Al mijn assistenten heeft ze gek
gemaakt.” Met interieurarchitect Babette Vermaase.

vooral sfeer in het dossier en meet het
R. ‘het proﬁel’ aan van een levensgevaarlijke leider. Dat stoelt volgens
de raadsman vooral op versleutelde,
maar onthulde ‘PGP’-berichten (Pretty Good Privacy) van medeverdachten en niet van Rico zelf. Daarin lijkt
openlijk over liquidaties te worden
gecommuniceerd.
Daarnaast leunt justitie volgens Van
Kleef zwaar op informatie van het
Team Criminele Inlichtingen van de
recherche. “Maar dergelijke informatie mag zij niet voor niets niet als bewijs gebruiken.”

Grote criminelen

men, de koala van Mascha.”
Het eerste exemplaar is voor bejubeld vermogensbeheerder Martine
Hafkamp. Haar eerste woorden: “Ik
leerde Mascha kennen als superhysterisch. Ik dacht: o mijn hemel,
wat is dit?”
Ik kan inmiddels alleen nog maar
naar De Koala kijken.
Na aﬂoop stap ik op hem af, want
Mooy omzeil ik. Gisteren was ik al
bij Lonneke Hoogeboom en ik
moet oppassen voor een eigen
burn-out.
Hoe doet hij dat, leven met zo’n
druktemaker?
“Mascha is de hysterische, ik de
rustige. Dat gaat prima samen. Ik
stuur haar bij, zij brengt joie de
vivre in de relatie.”
Wel erg veel joie de vivre.
“Ja, maar ik hou er wel van. Persoonlijk. Anders is het zo’n saaie
bedoeling.”
Ik wil hem aaien.

kunst & media
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Paﬀ Film van Anna van der Heiden opent ﬁlmfestival

Het maakbare leven
is zo maakbaar niet
De vierde editie van het Parool Film Fest wordt vandaag afgetrapt met
De Liefhebbers van regisseur Anna van der Heiden. Een film over
wederzijdse verbondenheid. ‘We hebben elkaar harder nodig dan ooit.’

→ Beeld uit De
Liefhebbers, de
openingsfilm
van het Parool
Film Fest.

Jemig de pemig, alsof we terug zijn in de jaren
PoP
John Mayer
Gehoord Ziggo Dome, Amsterdam
John Mayer houdt van zijn werk. Een
voorprogramma, hoezo? Dat gaat
alleen maar af van zijn eigen speeltijd. En zo is de Amerikaanse zanger
en gitarist bij het eerste van twee
optredens in de Ziggo Dome zijn
eigen voorprogramma. Om acht uur
staan hij en zijn acht bandleden al op
het podium. Ze spelen een uur,
nemen dan een ﬂinke pauze en keren
om half tien weer terug als ‘hoofdprogramma’.
Mayer (41) is muzikaal een beetje

een gespleten persoonlijkheid. Hij is
de man van wat brave, maar lekker in
het gehoor liggende radiohits als
Who says, Perfectly Lonely en New
Light, maar hij is ook een virtuoos op
de gitaar. Op het podium komt die
gitaarkant veel meer aan bod dan op
de plaat, maar wie gekomen is voor
die hits, wordt in de Ziggo Dome ook
bediend.
Twee gitaarsolo’s per nummer is
zo’n beetje standaard bij Mayer live.
En dan bevat zijn band nog twee
extra gitaristen, die ook ruim baan
krijgen. Jemig de pemig, alsof we
terug zijn in de jaren zeventig, toen
rockconcerten ook bol stonden van
de gitaarsolo’s. Tekenend in dat ver-

Twee gitaarsolo’s
per nummer is zo’n
beetje standaard
bij Mayer live

band is dat Mayer vanavond Fire on
the Mountain van The Grateful Dead
op de setlist heeft staan, dat een waar
jamfeest is.
Maar waar de muziek van ‘The
Dead’ en consorten nogal eens ontspoorde in oeverloos gepiel, blijft bij
Mayer de song altijd de baas. Er komt
eﬀectapparatuur te pas aan zijn spel,
maar zijn toon is helder en schoon.
En hoewel hij het best gedijt in med
tempo, wordt het gaspedaal soms stevig ingetrapt. Heerlijk voor de gitaarnerds in de zaal: op het scherm achter
het podium is tijdens solo’s vele
malen uitvergroot precies te zien wat
hij allemaal doet op die zes snaren.
De ballad Gravity is nog altijd het
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‘Anderen krijgen er misschien een kick van om het onderste
uit de kan te halen, maar ik word er niet beter van’
Alex van Warmerdam, regisseur → 19

SPREKERSBUREAU

Jan Pieter Ekker
AMSTERDAM
et is voor mij, Rotterdamse van oorsprong,
een grote eer dat De
Liefhebbers openingsﬁlm is van Paﬀ,” zegt regisseur Anna van der
Heide. “Ik hoop dat veel
Amsterdammers
de
ﬁlm gaan zien. Juist in
grote steden is het zo
makkelijk om anoniem door het leven te gaan,
langs elkaar heen te leven, terwijl ik denk dat we
elkaar harder nodig hebben dan ooit. Dat zou
veel psychologen en antidepressiva overbodig
maken.”
Vanavond gaat de vierde editie van het Parool
Film Fest (Paﬀ) van start met De Liefhebbers van
Anna van der Heide, die in 2007 een Gouden

‘H

Kalf won met haar eerste korte ﬁlm Missiepoo16,
vervolgens series regisseerde zoals Vrolijke
Kerst en Zusjes, en de speelﬁlms Brammetje
Baas en Meester Kikker.
In De Liefhebbers draait het om de getroebleerde onderlinge relaties in de familie Liefhebber,
die pijnlijk zichtbaar worden wanneer uitkomt
dat de autoritaire pater familias al een jaar
ziek is – hij heeft beginnende alzheimer. De
familieleden worden gespeeld door een eclectisch ensemble, bestaande uit Jeroen Krabbé
(vader Jan), Beppie Melissen (moeder Lea),
Theo Maassen (zoon Jonathan), Hadewych
Minis (dochter Sam), Sanne Samina Hanssen
(dochter Maria), Guy Clemens (zoon Kasper) en
Jelka van Houten (Laura, vrouw van Kasper),
die allemaal bij de galapremière in Eye aanwezig zullen zijn.

Controle loslaten
De casting van haar ﬁlm was een ingewikkeld
proces. “Ik ben begonnen met Jan, de pater
familias, terwijl dat voor mij niet de hoofdrol is –
er is geen echte hoofdrol. Er lopen in Nederland
niet veel acteurs van die leeftijd rond die hem
kunnen spelen. Daarbij komt dat veel oudere
acteurs geen auditie meer willen doen. Ik snap
dat hoor, acteurs denken vaak dat ze een soort
proeve van bekwaamheid moeten aﬂeggen, terwijl ik wil uitzoeken of we hetzelfde denken over
een rol. Herken je er iets in?”
“Jeroen voelde heel goed aan waar het verhaal
over gaat; mensen die er heilig in geloven dat
het leven maakbaar is, maar uiteindelijk moeten ervaren dat dat niet zo is. En dat het verliezen, of loslaten van controle, je verder kan brengen dan krampachtig proberen vast te houden.
Ik voelde dat hij wilde gaan zoeken en niet zoiets
had van: zo gaan we het spelen – dat vind ik prettig.”
Haar eigen familie is heel anders dan die van
de Liefhebbers, die uit de koker komt van scenariste Marnie Blok. “Maar natuurlijk zoek je naar
herkenningspunten om je het verhaal eigen te

Anna van der Heide
Volgens de regisseur is het
als alles goed gaat makkelijk
om autonoom te zijn en te
denken dat je alles zelf voor
elkaar hebt gekregen.

‘Het was heel verwarrend
dat de thema’s in mijn
persoonlijke leven zo aan
mijn werk raakten’

zeventig
beste nummer in zijn inmiddels
behoorlijk grote repertoire. Vanwege
dat mooi bluesy gitaarspel van de
baas zelf, maar ook vanwege de soulvolle bijdragen van zijn twee achtergrondzangers (een man en een
vrouw). En krijg nou wat, over de
akkoorden van Gravity kun je ook
gewoon I’ve got dreams to remember
van Otis Redding zingen.
Heel bijzonder vanavond: het door
Mayers management afgekondigde
verbod op fotograferen en ﬁlmen met
de telefoon wordt slechts door een
enkeling overtreden. Concentratie
op het podium, concentratie in de
zaal. Heerlijk.
Peter van Brummelen

‘Ik heb geprobeerd
geen oordeel te vellen;
dat mogen de kijkers
zelf doen’

maken. Ik kom uit de buurt van Rotterdam en
mijn vrienden hadden allemaal verschillende
achtergronden. Dit is een verhaal over witte
mensen, met een vader die geld heeft. Dat hadden wij thuis niet. De problemen die ze hebben
zou je kunnen wegzetten als luxeproblemen,
maar dat vind ik te kort door de bocht. We leven
in dit rijke land nou eenmaal een decadent leven, maar dat wil niet zeggen dat we zonder zorgen, angsten en verlangens zijn.”
“Het heeft geen zin lijden te vergelijken, denk
ik. Ik heb geprobeerd me in de verschillende
perspectieven van de personages te verplaatsen
zonder een oordeel te vellen. Dat mag iedereen
zelf doen.”

Verwarrende ervaring
Ze is even stil. “Mijn broer van midden dertig
heeft een aangeboren hersenafwijking; dat is
lang redelijk goed gegaan, maar het was altijd
een tikkende tijdbom. Vlak voor de opnamen
begonnen, heeft hij kort na elkaar twee hersenbloedingen gehad. Dat is nu een jaar geleden,
maar het blijft heftig, want nu begint duidelijk
te worden dat hij niet meer helemaal zal herstellen. Daardoor komt de thematiek van de ﬁlm
nóg dichterbij. Die acceptatie, die achteruitgang, dat is wat Jan meemaakt. Het was een heel
verwarrende ervaring dat de thema’s in mijn
persoonlijke leven zo raken aan dat waar ik professioneel mee bezig ben.”
“Tijdens de opnamen moest ik vaak denken
aan een uitspraak van Charles Darwin: niet de
intelligentste of de sterkste overleeft, maar de
mensen die het best tegen verandering kunnen,
die zich het beste aan de omstandigheden kunnen aanpassen. Als alles goed gaat, als je gezond
en succesvol bent, is het makkelijk om autonoom te zijn en te denken dat je alles zelf voor elkaar hebt gekregen. Maar als je kwetsbaar
wordt, als je in dezelfde omstandigheid als Jan
terechtkomt, dan ervaar je wat wederzijdse verbondenheid kan doen en dat daar ook een enorme kracht in zit. Daar draait het om, wat mij betreft. Niet alleen in kwetsbare omstandigheden.
Ik hoop dat mensen dat er ook uithalen.”
De Liefhebbers: vanavond om 21.15 uur in Studio/K,
FC Hyena en Cinecenter en om 21.30 in Ketelhuis 1.
Anna van der Heide is zondag om 17.30 uur in Ketelhuis 2 te gast in de talkshow De laatste ronde onder
leiding van Paroolhoofdredacteur Ronald Ockhuysen. De toegang is gratis; kaarten kunnen worden
gereserveerd via www.paff.nl.

→ Op het scherm
achter het podium is
tijdens solo’s vele
malen uitvergroot te
zien wat John Mayer
allemaal doet op die
zes snaren. FOTO
MARCEL KRIJGSMAN

Uitgeverij De
Bezige Bij begint
Bee Speakers
De Amsterdamse uitgeverij
De Bezige Bij is een eigen
sprekersbureau begonnen.
Het commerciële bureau Bee
Speakers bemiddelt tussen
enerzijds auteurs van De Bezige
Bij en anderzijds bedrijven, overheden, organisatoren van evenementen en culturele instellingen. De aangesloten schrijvers zijn bij het sprekersbureau
te boeken als keynote speakers,
dagvoorzitters, presentatoren,
interviewers en panelleden.
Masterclasses en optredens
met musici behoren ook tot de
mogelijkheden.

NIRVANA

Vest en gitaar
van Kurt Cobain
onder de hamer
Fans van Kurt Cobain kunnen
eind oktober op twee items uit
de privécollectie van de overleden Nirvanafrontman bieden.
Het olijfgroene vest dat Cobain
droeg tijdens de legendarische
MTV Unplugged-show komt
onder de hamer bij het Amerikaanse veilinghuis Julien’s
Auctions. Ook een van zijn
gitaren wordt geveild. Het gaat
om een Fendergitaar uit 1993
die Cobain gebruikte tijdens
de In Utero-tournee. Het
turquoisekleurige instrument
werd speciaal voor de linkshandige muzikant gemaakt.

BNR NIEUWSRADIO

Radioman Sjors
Fröhlich wordt
burgemeester
Sjors Fröhlich stopt als hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio.
Hij is voorgedragen als burgemeester van de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden
(provincie Utrecht). BNR meldt
dat Fröhlich per direct terugtreedt om belangenverstrengeling te voorkomen. Fröhlich
begon in januari 2013 bij BNR en
werkte de afgelopen jaren aan
innovatie bij en digitalisering van
het radiostation. Hij begon zijn
radiocarrière in 1982 bij de
NCRV, waar hij programma’s
als The Magic Friends en
Cappuccino presenteerde.

MAMA MANIA

Eerstejaars
documentaire
naar Leipzig
Mama Mania, de eerstejaars
documentaire van Hogeschool
voor de Kunsten Utrechtstudent Vincent Sparreboom, is
geselecteerd voor het Duitse
filmfestival DOK Leipzig. Mama
Mania gaat over de moeder van
de regisseur, die te maken krijgt
met dating scam van een ‘Amerikaan op een booreiland’ wanneer ze manisch dreigt te worden. In de film probeert
Sparreboom zijn moeder voor
dit gevaar te behoeden. Sparreboom (26) is inmiddels derdejaars student aan de HKU.
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→ Jacob Derwig en Halina Reijn
als Jacob en Marie in de opnieuw
gemonteerde speelfilm Grimm.
FOTO CINÉART NEDERLAND

Grimm Van Warmerdam hermonteert film uit 2003

‘Ik schrok me kapot toen
ik Grimm terugzag’
Zestien jaar na de première presenteert
regisseur Alex van Warmerdam een
grondig herziene versie van zijn vijfde
speelfilm Grimm. ‘Het was heel
bevredigend om hem op te lappen.’
Joost Broeren-Huitenga
AMSTERDAM
et kantoor van Alex van
Warmerdam
staat
vol
schetsen voor zijn volgende speelfilm, werktitel Nr.
10. De opnamen gaan binnenkort eindelijk van start,
na lang touwtrekken over
de financiering. Sommige
van de schetsen heeft de regisseur afgedekt voor het
oog van de journalist. “Als ik een schilderij
maak, laat ik het ook niet zien voordat het af is.”
Terwijl Van Warmerdam wachtte op de financiering voor zijn volgende speelfilm nam hij een
oud werk onder handen: Grimm. Dat is Van
Warmerdams vijfde speelfilm, waarin vrolijk
met de archetypes van klassieke sprookjes
wordt gespeeld. In 2003 werd de film met Jacob
Derwig en Halina Reijn als de broer en zus Jacob
en Marie lauwtjes ontvangen. Ook bij de regisseur zelf bleef iets knagen.

H
Doorn in het oog

De grootste doorn in het oog was een verwijderde scène waarin Marie trouwt met haar Spaanse
geliefde Diego. Op het laatste moment besloot
Van Warmerdam die uit de film te laten. “Voor
de opnamen voor die scène waren drie dagen
gepland, maar moesten uiteindelijk in twee,”
legt hij uit. “Anderen krijgen er misschien een
kick van om dan het onderste uit de kan te halen, maar ik word er niet beter van. Het materiaal was mager, we kwamen er niet uit in de montage en dus heb ik hem eruit gegooid.”
Toen het plan om een hermontage te maken
ontstond, keek Van Warmerdam de originele

film terug met een groep getrouwen – broer en
producent Marc van Warmerdam, editor Job ter
Burg, echtgenote Annet Malherbe. “Toen
schrok ik me kapot. Het was niet alleen dat die
bruiloft er niet in zat. De film was gewoon niet zo
goed: een slepende vertelling met allerlei herhalingen.”
“Destijds zag ik dat blijkbaar niet. Ik was niet
kritisch genoeg op sommige momenten, ik kan
het niet anders verklaren. Dan zie je dus hoe
moeilijk het kan zijn om een film te maken. Je
moet op een golf terechtkomen, om geïnspireerd en met alle goden achter je iets te maken.”

Alex van Warmerdam
De filmregisseur
hermonteerde zijn film
Grimm uit 2003 en werkt
aan een nieuwe speelfilm.

‘Alles wat er nu uit is –
waarvan ik eerst zei: dat is
héél belangrijk – bleek
eigenlijk niet belangrijk’

Dat het nu wel lukte, is volgens Van Warmerdam
voor een belangrijk deel te danken aan editor
Ter Burg, die ook de drie laatste films van de
regisseur monteerde. “Hij was een buitenstaander toen hij hieraan begon. Over allerlei dingen
waarvan ik dacht dat het er gewoon in hoorde,
bracht hij me aan het twijfelen. De film is nu
lichter en ernstiger tegelijk, vreemd genoeg.”

Nieuwe techniek
Voor de ‘opknapklus’, zoals Van Warmerdam
het noemt, werd dankbaar gebruikgemaakt van
technieken die vijftien jaar geleden nog niet
voorhanden waren. “Soms hebben we bijvoorbeeld in één shot twee verschillende takes van
Jacob en Halina gecombineerd, dat kan nu allemaal. We hebben allerlei dingen weggewerkt, de
kleuren aangepakt en het geluid – heel veel
kleine restauraties. Het was bevredigend om
dingen op te lappen waar ik destijds ontevreden
over was.”
Terugblikkend is Grimm de enige film die Van
Warmerdam is gaan draaien terwijl het budget
er eigenlijk niet was. “We hebben toen het script
niet aangepast aan het budget. Een beetje met
oogkleppen op: we gaan het proberen en we zien
wel waar het strandt.”
Dat gaat sindsdien anders, onder strak toezicht van broer Marc. “Dat is ook wat de nieuwe
film zo gecompliceerd heeft gemaakt: we hadden het budget voor het script dat er lag, maar
toen viel er geld weg. Marc zei: daar ga ik niet
weer intrappen. Het was pittig, maar het is gelukt om het terug te brengen tot iets wat in het
budget past. Hoewel, ik kan goed schrappen. Ik
vind het leuk, een sport bijna.”
Daarin is Van Warmerdam nu veel beter dan
toen hij Grimm maakte, beaamt hij. “Als het te
ver gaat, heb ik het wel in de gaten. Maar alles
wat er nu uit is – waarvan ik eerst zei: dat is héél
belangrijk – bleek eigenlijk helemaal niet belangrijk te zijn.”
Toch is niet alles in de loop der jaren makkelijker geworden. “Over zeven weken beginnen de
opnamen en ik ben daar toch behoorlijk zenuwachtig over. Dat blijft. Op de eerste draaidag
komt alles tot rust, dan kan ik gewoon aan het
werk. Nu is er nog ruimte voor twijfels.”
Grimm re-edit draait in Cinecenter, Filmhallen,
Eye, Ketelhuis, Kriterion
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Gallery Viewer De keuze van Roderic Evans-Knaup

Tips
MAHLER NR. 7

‘Malasch heeft me
goed leren kijken’

Van al Mahlers symfonieën zit er niet één zo
vol persoonlijke emoties als nummer zeven.
Op zaterdag 12 en zondag 13 oktober speelt het
Nederlands Philharmonisch Orkest deze symfonie
in het Concertgebouw onder leiding van dirigent
marc Albrecht. Albrecht is dit jaar uitgeroepen
tot Conductor of the Year en is gespecialiseerd in
Mahler. Tijdens zijn carrière bij het orkest heeft hij
alle symfonieën van deze componist uitgevoerd.
Na dit seizoen neemt hij afscheid. De zevende
symfonie bestaat uit vijf delen. Omdat de eerste
vier delen vrij duister klinken, wordt het stuk ook
wel Lied der nacht genoemd. Tijdens het schrijven
leed Mahlers aan een writer’s block, die hem naar
eigen zeggen tot waanzin dreef. De finale is juist
enorm meeslepend en bevrijdend. De voorstelling
begint 12 oktober om 20.15 uur en 13 oktober om
14.15 uur. De prijzen voor een kaartje variëren van
25 euro tot 58 euro .

Wat vinden kunstliefhebbers mooi? Waar kopen
ze kunst en vooral: wat kopen ze? Roderic EvansKnaup, directeur van het Gieskes-Strijbis Fonds,
koopt te veel voor zijn portemonnee.
Wat betekent kunst voor u?
“Kunst is voor mij interessant als het
gelijktijdig een vonkje in mijn hoofd
en in mijn buik veroorzaakt. Vaak
prikkelt de betekenis van een werk
mijn hersenen en de visuele aantrekkelijkheid mijn buik. En ‘aantrekkelijk’ betekent voor mij zeker niet
altijd ‘mooi’.”

WIM CROUWEL
De op 19 september 2019 overleden Wim Crouwel
is een icoon in de Nederlandse ontwerpwereld.
Op vrijdag 11 oktober eert Pakhuis de Zwijger hem
vanaf 20.00 uur met een programma rondom de
grafisch ontwerper. Te gast is onder andere
Rob Huisman, voorzitter van het Wim Crouwel
Instituut. De toegang is gratis als je reserveert.

Kreeg u kunst van huis uit mee?
“Het enige werk dat ik me bij ons
thuis kan herinneren is een replica
van een werk van Jan Steen, op hout
geschilderd. Mijn interesse in hedendaagse kunst is pas zo’n twintig jaar
geleden ontstaan, mijn toenmalige
vriendin werkte in de galerie van Rob
Malasch: Serieuze Zaken. Daar is de
ontdekkingstocht begonnen, met
een discofoto van Massimo Vitali.”

FAMILIEFESTIVAL KLEURRIJK
Een ontdekkingsreis vol kleur voor de allerkleinste
op zondag 13 oktober van 9.30 uur tot 13.00 uur in
Schouwburg Amstelveen. In de theaterzaal zijn de
voorstellingen Geel en Het grote kleurenballet
te zien. In de foyer kunnen ze een duik nemen in
een levensgrote blokkendoos of een totempaal
bouwen. Kaarten zijn 14 euro.

JUBILEUMCONCERT YPF
Waar haalt u uw informatie over het
wel en wee in de kunstwereld vandaan?
“Ik praat regelmatig met kunstenaars
en galeriehouders. En ook via mijn
werk kom ik veel mensen tegen die in
de beeldende kunst werkzaam zijn.”
Waar bekijkt u het liefst kunst?
“In galeries, musea of andere tentoonstellingsruimtes is het natuurlijk
ontzettend leuk om te zien wat een
curator heeft samengebracht en na te
denken over het waarom. Maar het
allerleukst is toch een atelierbezoek
en in gesprek zijn met een kunstenaar. Dan kom je pas echt tot de kern
van iemands beweegredenen om iets
te maken.”

The Young Pianist Foundation viert zijn twintigjarig bestaan op 13 oktober met een jubileumconcert in de Kleine Zaal van het Concertgebouw.
Alle winnaars van de YPF Piano Competition
treden deze avond vanaf 20.15 uur op.
De prijs voor een kaartje varieert van 27,50 euro
tot 32,50 euro.

→ Een regenachtige dag van marisca Voskamp van noord,
waterverf en inkt, 21 x 29 cm. FOTO JOSILDA DA CONCEIÇÃO
vroeg overleden oprichter van galerie
Torch. Tegenwoordig zie ik Gabriel
Rolt regelmatig, die vorig jaar een
geweldige ruimte heeft geopend in
Noord, Hero.”

Hoe vaak per jaar koopt u kunst?
“Te weinig voor mijn hebzucht en te
veel voor mijn portemonnee. Ik probeer het bij vier tot zes keer per jaar te
houden. Of iets uniek is of in oplage
maakt me niets uit. Ik gun een ander
hetzelfde werk net zo goed.”
en waar koopt u dan: in de galerie, op
een kunstbeurs, op een veiling of
online?
“Meestal in een galerie, of direct
bij de kunstenaar. Soms zie ik iets
online. Het aanbod op Catawiki is
enorm, maar vaak wat beperkt in
kwaliteit: dat voelt toch een beetje als
snacken.”
is het belangrijk dat u en uw partner
het altijd eens zijn over een aankoop?
“Ik ben begonnen met verzamelen
voordat ik mijn vrouw Rosa leerde
kennen, dus over een belangrijk deel
van wat we hebben hangen heeft ze
niet kunnen meebeslissen. Gelukkig
vindt ze het meeste mooi genoeg en
een paar werken zelfs prachtig.”
is er een galerie waar u een speciale
band mee heeft?
“Bij Rob Malasch is het begonnen, die
heeft me goed leren kijken. Over fotograﬁe heb ik veel geleerd van Wouter
van Leeuwen en in het bijzonder van
Adriaan van der Have, de veel te

Als u een onbeperkt budget had, van
wie zou u dan een werk aankopen?
“Kopen hoeft voor mij niet eens. Dan
zou ik heel graag Barnett Newmans
Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue
III willen laten ont-restaureren en
kijken of het met de huidige kennis
beter te doen is dan de poging van
Daniel Goldreyer in 1991.”

‘Mijn favoriete
werk is een
stilleven van een
wasmachine’

Wie zijn uw favoriete kunstenaars?
“Mijn favoriete kunstenaar is Marisca
Voskamp van Noord. Ze heeft ooit,
om uit een dip te komen aan het eind
van de winter van 2002, twee weken
in februari de zon laten schijnen op
de Nieuwmarkt, met zo’n kunstzon
die voor ﬁlms wordt gebruikt.”
“De laatste aankoop is een werk van
Thomas Raat, die met waanzinnig
veel vakmanschap abstracte schilderijen maakt, gebaseerd op bekende
(typo)graﬁsche beeldmerken uit het
verleden.”
“Mijn favoriete werk is een stilleven
van een wasmachine, gemaakt door
fotograaf en saxofoonreparateur
Nico Bodewes. Dat werk ontroert me
iedere keer dat ik ernaar kijk.”
manuela Klerkx
Oscar van Gelderen
een langere versie lezen of zelf kunst
kopen? www.galleryviewer.com

Kat-en-muisspel in
de verhoorkamer
Serie
CriminAl
Te zien Netflix
Er is geen druppel bloed te zien,
doodskreten zijn niet te horen en ook
lijken blijven uit beeld. Toch gaat de
nieuwe misdaadserie Criminal over
verschrikkelijke uitingen van geweld,
variërend van de moord op een autistisch meisje tot het laten verdwijnen
van een internetdate die mogelijk
door de hond van de verdachte is
opgegeten.
Ondanks deze saai lijkende aanpak
is Criminal een van de spannendste
en intrigerendste series die op dit
moment online te volgen zijn.
Opmerkelijk is de aanpak: alle aﬂeveringen spelen zich af in een verhoorruimte waar een rechercheteam een
verdachte uit de tent probeert te lokken of met valse beloftes tot een
bekentenis probeert te dwingen.
Criminal leunt helemaal op de
ondervragingen door de politiemensen. Hun gedetailleerde vragen
prikkelen de fantasie van de kijker,
die zelf kan meedenken. De aﬂoop is
vaak anders dan verwacht.
Opmerkelijk is de opzet van de
reeks, die voorlopig bestaat uit viermaal drie aﬂeveringen. Het is een
internationale serie die zich afspeelt
in Engeland, Duitsland, Spanje en
Frankrijk. Een inhoudelijk verband
tussen de verhalen is er niet. De

decors zien er wel hetzelfde uit. Een
groot scherm, waarop het opsporingsteam de ondervragingen door doorgewinterde rechercheurs kan volgen.
De methoden zijn niet allemaal
okselfris. In een Spaanse aﬂevering
over een vrouw die verdacht wordt
van de moord op een internetdate,
wordt zij geconfronteerd met een
nepbevel van de rechter om haar
geliefde hond te doden die vermoedelijk het lijk van het slachtoﬀer heeft
opgepeuzeld.
De onderlinge verhoudingen binnen de vier opsporingsteams vormen
een tweede verhaallijn in de serie.
Onderlinge na-ijver, ongewenste intimiteiten, ongeoorloofde aﬀaires.
Allemaal bijvangst voor de kijker.
Wat de serie echt de moeite waard
maakt zijn de intense verhoren van
de verdachten, die stuk voor stuk vertolkt worden door uitstekende
acteurs die heel goed moeten liegen.
Met Criminal doet Netﬂix een slimme zet. Het is een uitstekende formule om Europees drama te maken voor
een breed publiek. Interessant zijn
ook de verschillen in de verhalen. Zo
wordt in een van de Franse aﬂeveringen gerefereerd aan de terroristische
aanslag op het muziekcentrum Bataclan. Wat niet verandert, is het stringente stramien van Criminal, een
serie die schreeuwt om veel vervolgaﬂeveringen – misschien uit Nederland?
Ab Zagt

sport
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EK-kwalificatie Oranje kan grote stap zetten naar EK 2020

Spaan geeft punten

8

Teun
Koopmeiners

De gewaardeerde podcast die De derde helft heet,
stelde volgers op Twitter voor de keuze wie Koeman moest nemen, Strootman of Koopmeiners.
Natuurlijk koos men massaal voor de jongere
speler. Hierom ben ik zo tegen referenda: het
populisme wint altijd. Om precies dezelfde
reden is dom rechts zo vóór referenda. Het is het
imago van Koopmeiners dat het dik van Strootman
wint, niet zijn voetbal. Strootman stond dit seizoen
zeven keer in de basis bij Marseille en was uitblinker tegen Dijon
en vooral tegen Monaco, toen hij een assist gaf. Op interlandniveau kan hij door zijn ervaring in de selectie en eventueel op het
veld als invaller een belangrijkere rol spelen dan Koopmeiners.
Koeman is niet gek. Koopmeiners blonk in Jong Oranje uit tegen
Andorra en Cyprus. Vermoedelijk wordt hij international, maar
nu nog niet.
h.spaan@parool.nl

Met glans
van de schans

E

Als het Nederlands elftal deze week wint van
Noord-Ierland en Wit-Rusland komt het EK in één
keer behoorlijk dichtbij. Maar volgens bondscoach
Ronald Koeman is er geen reden voor gemakzucht.
Maarten Wijffels
ZEIST

Menno Pot

en jaar geleden
verrees in de
noordoostelijke
hoek van de
Johan Cruijﬀ
Arena, in het
waaigat onder het bezoekersvak, een oranje huisje. Een
soort luxe trekkershut eigenlijk. Ajaxsupporters die een
internetabonnement bij de
hoofdsponsor hadden, konden meedoen aan de actie
‘Jari zoekt huisgenoten’.
Hoofdprijs: een overnachting in dat huisje in het donkere, lege stadion, wat aanvullend vertier en gedurende het
weekend een paar keer visite
van Jari Litmanen, die op
zondag Ajax-Feyenoord zou
komen kijken bij de winnaars,
vanaf hun chaletbalkon.
Ik zit achter het doel aan de
noordzijde en had tijdens de
klassieker goed zicht op het
oranje huisje, Jari Litmanen
en de winnaars. Ik was niet
heel erg jaloers op ze, maar
het zal vast beregezellig zijn
geweest. Jari ging best vaak
een rondje drankjes halen.
Die begrijpt het wel. Ajax won
met 3-0.
De klassieker komt er weer
aan, in hetzelfde oktoberweekend als een jaar geleden.
Aan het huisje van vorig jaar
ergerde Feyenoord zich zo te
zien niet, dus dit jaar moet er
een schepje bovenop. Daarom
presenteren Ajax en de hoofdsponsor: de buikschuifbaan,
een helling van gras waarop
tien prijswinnaars Marc Overmars’ Turijnse buikschuiver
mogen nabootsen. Toch wel
dé cultgebeurtenis van vorig
seizoen, na de winst op Juventus. Jasje uit, aanloop, glijden

‘We moeten
wakker zijn’

en balanceren op dat buikje.
Het is een stukje Ter land,
ter zee en in de lucht tijdens
de Nederlandse voetbalklassieker. Onderaan de baan
kukelen de uitverkoren buikschuivers in een ballenbak:
een soort småland voor grote
mensen. Ikea heeft er op
27 oktober een geduchte
concurrent bij.

Op de trainingen zag Ronald Koeman deze week
momenten ‘dat het echt niet goed was’. Of dat
nou vermoeidheid was, een tikje gemakzucht of
wat dan ook, de bondscoach zag het en zei er
meteen wat van. “Niet omdat ik er onrustig van
word, maar omdat er geen enkele reden is voor
gemakzucht of verslapping.” In zijn optiek
strijdt Oranje met Noord-Ierland om één ticket
voor het EK. Koeman: “Die onderlinge strijd begint vanavond in De Kuip en gaat volgende
maand verder in Belfast, dus moet je meteen
wakker zijn.”
In een uitverkochte Kuip wacht vanavond (aftrap 20.45 uur) het vijfde karwei in de EK-kwaliﬁcatie. Noord-Ierland is een elftal waarvan de
gemiddelde Nederlandse voetbalfan geen speler kent. Of hooguit Jonny Evans, omdat die
lang verdediger bij Manchester United was. Met
een team vol midden- en late twintigers uit de
Engelse Premier League en het Championship
haalden ze 12 punten uit de eerste 4 duels, waarna ze vorige maand thuis met 2-0 verloren van
Duitsland.
Deze week verzamelden de Noord-Ieren niet
collectief in Belfast. Bondscoach Michael
O’Neill liet de spelers naar Nederland reizen.
Hier zijn betere faciliteiten om ons voor te bereiden, oordeelde hij. Hun wedstrijdinstelling is

uitstekend: Duitsland werd vorige maand toch
echt een uur lang weggeblazen. Zij hadden alle
mazzel dat ze op Windsor Park in Belfast niet
met 2-0 achter kwamen. Pas na de 0-1 kwam er
iets van rust in het spel van die Mannschaft en
werden de ruimtes groter.

Wisselen
“Wij zijn voetballend ook beter dan NoordIerland, maar het zijn vechtmachines,” zegt
Koeman. “Dus is de vraag: hoe scherp zijn wij
zelf? Zien we snel de oplossingen aan de bal en
kunnen we mensen vrij krijgen tussen de linies?
Of duurt het allemaal net wat te lang bij ons en
komen we in de duels terecht? Als zij jou bij de

‘De vraag is hoe scherp
zijn wij zelf? Als zij jou bij
de strot kunnen pakken,
laten ze dat niet na’

Niemand tennist zoveel to
Rik Spekenbrink
AMSTERDAM

Die buikschuiver
was toch wel
dé cultgebeurtenis
van vorig seizoen
Ik snap wel dat men de klassieker hiervoor uitkiest. Ajax
wint eigenlijk altijd van Feyenoord. Daar zit ’m de spanning
niet. Het uitvak een beetje
opnaaien is er ook al jaren niet
meer bij. Dan maar ‘met glans
van de schans’, want een mens
moet toch wat, tijdens zo’n
wedstrijd.
m.pot@parool.nl

In het Oostenrijkse Linz speelt Kiki
Bertens deze week haar 25ste toernooi van het jaar. De 27-jarige tennisster speelt veel meer dan haar concurrenten. Misschien wel te veel?
Natuurlijk heeft Kiki Bertens een manager, maar vliegtickets regelt ze het
liefst zelf, vertelde ze vorig jaar. Ze
heeft een neusje voor de beste vluchten. Wel zo handig, want in het leven
van een tennisster valt maar weinig
te plannen. Vaak genoeg ging Bertens
na een nederlaag snel online, om nog
diezelfde avond aan boord van een
vliegtuig te stappen: op naar de volgende bestemming.
Voor iemand die het liefst thuis is,
heeft Bertens eigenlijk het verkeerde
beroep gekozen. In Linz speelt Bertens alweer haar 25ste toernooi van
het jaar. Oostenrijk is het vijftiende
land dat ze dit seizoen aandoet.

Hoort erbij, als proftennisser? Tot op
zekere hoogte, het is deels ook een
keuze. Bertens speelde de meeste
toernooien van iedereen in de top 10
van de wereldranglijst. Nummer 1 van
de wereld Ashleigh Barty komt aan 14
toernooien. Serena Williams, op plek
9 net achter Bertens, speelde slechts
een derde van wat Bertens deed. De
38-jarige Amerikaanse heeft een sta-

→ Kiki Bertens.
FOTO XINYU
CUI/GETTY IMAGES
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‘Wij zijn voetballend beter dan Noord-Ierland,
maar het zijn vechtmachines’ Bondscoach Ronald Koeman

strot kunnen pakken, laten ze dat niet na.”
Dan de opstelling van Oranje. Koeman zei begin deze week dat hij voor het eerst écht wat te
kiezen heeft. En dat dit misschien een moment
was om meer te gaan wisselen dan hij tot nu toe
deed.
Maar na een paar dagen kijken en trainen
klinkt de toon nu toch wat anders. “Ik ben ook
een gevoelsmens in wat ik zie. De vraag is
altijd: wanneer laat je iets los wat goed is en
wat vastigheid biedt? En ik wil ook altijd opties
hebben vanaf de bank om iets te veranderen en
te verbeteren in een wedstrijd. Beste voorbeeld

is Luuk de Jong. Als ik met hem start, kan ik zijn
kwaliteit als breekijzer niet meer brengen.”

Favoriet
Vertaal het naar andere posities en je komt uit
bij de keuze: met Marten de Roon of met Donny
van de Beek beginnen tegen de Noord-Ieren?
En: Memphis Depay uit de spits weghalen naar
een flank, omdat ook Donyell Malen in de punt
kan staan? De Roon handhaven zou vastigheid
bieden. En de wetenschap dat Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong op het middenveld
kunnen spelen zoals ze altijd gewend zijn. Van

de Beek kan altijd nog als invaller komen. En
met Depay centraal weet ook iedereen wat hij
kan verwachten.
Afgelopen maart was Oranje tegen Wit-Rusland ook favoriet. Het werd toen 4-0, maar naderhand mopperde Koeman over te veel hakjes,
rare fratsen en misplaatste spielerei. “We scoorden snel die avond, maar daarna was het 20, 25
minuten echt niet goed.”
Ook die herinnering haalt hij nu nog even aan.
Bewust. Want Oranje mag dan goed op koers liggen voor het EK, het moet allemaal nog wel even
gebeuren.

ernooien als Kiki Bertens
tus aparte, WTA-toernooien in de
categorie ‘premier mandatory’ zijn in
principe verplicht, maar niet voor
haar.

IJverig
Williams kan ook zomaar afzeggen
voor de WTA Finals, het eindejaarstoernooi van later deze maand in
China. De afgelopen jaren liet ze het
seizoenstoetje, met dit jaar een recordprijzengeld van liefst 14 miljoen
dollar, aan zich voorbijgaan.
Juist die Finals zijn de reden dat
Bertens een wildcard accepteerde
voor Linz, een bescheiden hardcourttoernooi dat ze idealiter links had
laten liggen. Nu het in de race naar
Shenzhen aankomt op een paar
honderd punten, kan elke partij tellen.
Bertens speelt sowieso graag toernooien. Vorig jaar was haar laatste
partij – de verloren halve finale van de
WTA Finals in Singapore – haar honderdste van het jaar. Dat vond ze te

veel van het goede, reden om dit jaar
minder te dubbelen. Maar in het enkelspel is ze nog altijd de ijverigste
van alle wereldtoppers.
Dat zegt een aantal dingen, om te
beginnen dat ze topfit is. Ze is al een
paar jaar blessurevrij. Sinds vorig jaar
houdt ze er een stringent trainingsschema op na. Een dagje overslaan na

Een week rust of een
week trainen kan soms
ook zinnig zijn
een pijnlijke nederlaag is er niet meer
bij.
Maar je kunt natuurlijk ook te veel
wedstrijden tennissen. Een week rust
of trainen kan soms ook zinnig zijn.
Een opvallend voorbeeld uit deze
zomer: na haar uitschakeling in de
derde ronde op Wimbledon, die er
behoorlijk inhakte, ging ze op vakantie naar Italië. Maar daar ging ze in op

een uitnodiging van het kleine graveltoernooi in Palermo. Weliswaar is
gravel haar favoriete ondergrond en
was het volgens Bertens een mooie
aanbieding, maar de week bracht
haar uiteindelijk vooral negativiteit.

Dip
Het toernooi was slecht georganiseerd en ondanks een matig niveau
haalde ze wel de finale, maar die ging
op lelijke wijze verloren tegen de relatief onbekende Zwitserse Jil Teichmann. Met een slecht gemoed toog
Bertens naar de Verenigde Staten,
waar ze in een sportieve dip belandde. Het seizoen is opnieuw lang en
zwaar, fysiek en mentaal, maar een
korte pauze inlassen wilde of durfde
ze nu niet, daarvoor is het halen van
de Finals te belangrijk.
Bertens gaf al aan voor volgend
seizoen kritisch naar haar toernooischema te kijken. Ze is de status van
broodtennisster voorbij, in de top kan
minder juist meer zijn.

→ Bondscoach Ronald Koeman
heeft wat te kiezen, als het over
de opstelling gaat. ‘De vraag is
altijd: wanneer laat je iets los
wat goed is en wat vastigheid
biedt.’ FOTO KOEN VAN WEEL/ANP

CHAMPIONS LEAGUE

HONKBAL

Ajax wacht met Aftocht Jansen
verkoop kaarten met Dodgers in
Chelsea-uit
play-offs
Ajax heeft besloten te wachten
met de verkoop van kaarten
voor het uitduel tegen Chelsea
in de Champions League. Mogelijk moet de club namelijk één
uitwedstrijd zonder publiek
spelen door een sanctie van de
Uefa. Reden voor die mogelijke
sanctie zijn de ‘ordeverstoringen van fans’ rondom de uitwedstrijd tegen Valencia. De
Uefa is bezig met een vooronderzoek en spreekt zich over
ruim een week, op 17 oktober,
over de kwestie uit. Dan zal
duidelijk worden of Ajax bij één
uitwedstrijd in de Champions
League zonder publiek moet
spelen. Voor de wedstrijd in
Londen, op 5 november, zijn
slechts 750 kaarten beschikbaar, doordat alleen het
onderste deel van het uitvak
voor Ajaxsupporters beschikbaar is.

Voor de Antilliaanse honkballers
Kenley Jansen en Ozzie Albies
zit het seizoen in de Major
League erop. De twee honkballers van Curaçao verloren met
respectievelijk Los Angeles
Dodgers en Atlanta Braves het
vijfde en beslissende duel in de
eerste ronde van de play-offs.
Vooral voor Jansen en de Dodgers werd het een pijnlijke
aftocht. De ploeg stond de
afgelopen twee jaar in de World
Series, maar moest nu al in de
halve finales van de National
League buigen voor Washington
Nationals. De Dodgers verspeelden een voorsprong van
2-1 in de serie en gaven in het
beslissende duel voor eigen
publiek ook een voorsprong van
3-1 uit handen. De Nationals
trokken de stand in de achtste
inning gelijk en sloegen in de
– extra – tiende inning toe.

het hoogste woord
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Basiskennis Instapniveau pabo’s is al aan de lage kant

Toelatingstoetsen pabo
schrappen lost niets op

→ In het basisonderwijs zijn de
salarissen laag
en de werkdruk
hoog. FOTO GETTY

Het is een slecht idee om
toelatingstoetsen voor de pabo te
schrappen, aldus Gerhard Hartdorff.
Volgens hem is dit alleen een
schijnoplossing voor het lerarentekort.

H

et voorstel van de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en
ChristenUnie in de Tweede
Kamer om toelatingstoetsen
voor de pabo te schrappen is
een slecht idee. Daarmee
bereik je zeker de hoofddoelstelling niet: imagoverbetering voor het basisonderwijs. In die zin
heeft de groep PO in Actie helaas ook onbedoelde negatieve eﬀecten gehad: iedereen weet nu
dat het onderwijs slecht betaald wordt en dat de
werkdruk hoog is.
Dat kleeft aan het onderwijs en dat imago
moet verbeterd worden. Het instapniveau van
de pabo is al aan de lage kant en als dit nog verder wordt verlaagd leidt dat tot een (nog)
beperktere (parate) kennis van leerkrachten.
En dat is niet in het belang van de kinderen om
wie het uiteindelijk gaat.
De basiskennis die bij aanstaande leerkrachten verondersteld wordt aan het begin van de
bacheloropleiding voor de vakken Nederlands
(taal), rekenen&wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde en natuur&techniek kan niet

zomaar tijdens de opleiding aangeboden worden omdat de beschikbare tijd nodig is om vakdidactische kennis voor deze vakken bij te
brengen. En die leerstof overbrengen aan kinderen kan alleen als je kennis hebt van het vak
en daarover gepassioneerd kunt vertellen.

Hoge eisen
Overigens is de toets die in het eerste jaar van
de pabo voor Nederlands verplicht was ondertussen ook al (stilzwijgend) geschrapt met de
nodige gevolgen van dien: een te beperkte kennis bij studenten van formuleren, spelling en
grammatica. Deze vakonderdelen komen tijdens de opleiding slechts incidenteel aan de
orde en studenten zijn verantwoordelijk dit
zelf bij te spijkeren. Vaak kom je daardoor in het
vierde jaar van de opleiding nog studenten
tegen die deze onderdelen onvoldoende
beheersen. De verplichte rekentoets schrappen
is eveneens uit den boze, omdat dit een van de
grote struikelblokken is binnen de opleiding.
Wat moet er dan wel gebeuren om het nijpende tekort aan leerkrachten op te lossen? In de

eerste plaats dus imagoverbetering van het vak
van leerkracht. Dat breng je tot stand door hoge
eisen te stellen: entreetoetsen dus zonder meer
(minimaal) handhaven en de salarissen op een
gepast niveau brengen.
Ook moet worden ingezet op meer vwostudenten voor de opleiding. Helaas kiezen
veel universitaire pabostudenten na hun opleiding uiteindelijk niet voor het onderwijs, maar
gaan ze iets anders doen. Er moet onderzoek
gedaan worden naar de oorzaken hiervan.
Dan: verlaag de administratieve druk en haal
meer zijinstromers en studenten uit het

Gerhard Hartdorff
Opleider en docent vakdidactiek Nederlands aan
Hogeschool Ipabo, oudleraar Nederlands en
directeur basisonderwijs.

Overwogen moet worden
een splitsing aan te
brengen in onder- en
midden/bovenbouw

bedrijfsleven binnen die de tweejarige verkorte
opleiding willen volgen. Dit zijn meestal zeer
gemotiveerde studenten met een afgeronde
hbo- of universitaire opleiding. Bovendien vormen deze mensen een belangrijke aanvulling
in een schoolteam, omdat ze veel andersoortige
ervaringen met zich meebrengen.

Meer jongens
Overwogen moet worden een splitsing aan te
brengen in onder- en midden/bovenbouw,
waardoor studenten die bewust voor de kleuteropleiding willen kiezen hiervoor ook de kans
krijgen. Hierdoor krijg je mogelijk meer jongens
voor de klas, omdat tevens blijkt dat zij over het
algemeen eerder voor midden- en bovenbouw
kiezen. Ze hoeven dan ook geen stage te lopen
in de onderbouw. Bijkomend voordeel is dat de
pabo-opleiding een jaar korter zou kunnen.
Maak gebruik van de expertise en kennis van
scholen waar geen leerkrachttekort is en waar
het onderwijsmodel afwijkt van het reguliere
klassikale systeem. Een succesvolle school als
Laterna Magica op IJburg is een mooi voorbeeld. Hier werken veel hoogopgeleide leerkrachten met een multidisciplinair onderwijssysteem in verschillende units en workshops
waar vakken als drama, muziek en kunst&cultuur ook ruime aandacht krijgen. Experimenteer met de onderwijsvorm en onderzoek of er
ook andere mogelijkheden zijn. Ook om met
minder leerkrachten meer tot stand te brengen.
Tot slot: zet het stimuleringsproces door om
parttimeleerkrachten in het onderwijs een
dag(deel) extra te laten werken, dat scheelt op
korte termijn (!) veel uitval op scholen.
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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.

Brieven
Schijnzwangere aap
n reactie op het verhaal over een
‘gewone’ chirurg die een olifantje in
Artis hielp (Het Parool, dinsdag): op
1 augustus 1983 begon ik als jonge
verpleegkundige op de afdeling
verloskunde van het AMC om de
specialistische opleiding verloskunde en gynaecologie te gaan doen. Het
was een dag na de verhuizing vanuit
het Wilhelmina Gasthuis.
Ik kreeg ook les van prof. dr. G.J.
Kloosterman. Hij was begin dat jaar
met emiraat gegaan bij het Wilhelmina Gasthuis.
Hij vertelde dat hij het lesgeven aan
verpleegkundigen zó leuk vond dat
hij dat nog bleef doen.
Met enthousiasme vertelde de
professor dat hij in consult was
geroepen voor een zwangere aap in
Artis. Het hele gezicht van de professor straalde, zijn vlinderstrikje
wiebelde vrolijk heen en weer. Er
werden in die tijd nog geen echo’s
gemaakt, hij moest er dus op andere
manieren achter komen wat er met
de aap aan de hand was.
Met enige trots kon hij ons vertellen
dat zijn consult nuttig was geweest:
de aap bleek schijnzwanger te zijn.
Ellen Meijer, Amsterdam

I

Bevelen negeren
p zich hebben die klimaatactivisten van Extinction Rebellion een
doel, maar wat ze fout doen is zorgen
dat onschuldige mensen last hebben
van hun actie. Het bevoegd gezag had
de blokkade verboden en ze gesommeerd naar het Museumplein te
gaan. Dat deden ze niet. Wat het
bevoegd gezag toen deed was ook erg
onverstandig: de activisten wegdragen, terwijl de straat met twee waterkanonnen van weerszijden makkelijk
in een uurtje was schoongespoten,
uiteraard na een paar waarschuwingen om nu toch echt naar het Museumplein te gaan. En dan hadden die
agenten ook wat nuttigers kunnen
gaan doen – ze hebben immers werk
genoeg, vindt ook de burgemeester.
Tot mijn verbijstering lees ik nu dat
de burgemeester in de raad de acti-

O

Massih Hutak
visten verdedigt die eerder haar bevel
hebben genegeerd, met vrij slappe
argumenten.De boodschap die zij
afgeeft, is duidelijk: bevelen van het
bevoegd gezag kun je gerust negeren,
want die neemt de eigen opvattingen
uiteindelijk toch niet serieus.
De houding van Femke Halsema
kan zo in de boeken onder het hoofdstuk ‘hoe verspeel ik zo snel mogelijk
mijn gezag?’. Als je gezag wilt uitstralen, hoef je er echt niet meteen met
de lange lat overheen te gaan, maar
als je jouw eigen standpunten niet
serieus neemt, doet niemand dat.
Peter Goedkoop, Amsterdam

Het Zagertje
ot mijn ontsteltenis lees ik in Het
Parool van gisteren ‘Zagertje heeft
zijn werk te goed gedaan’. De titel is
een poging om grappig te zijn, maar
ik vind er niets aan, sterker nog, het
‘zagertje’ heeft niets gedaan en is met
tak en al verdwenen. Het was zo’n
sterk beeld, dat kleine ding in het
Leidsebosje, op zo’n druk punt in de
stad, een klein meditatief glimlachmomentje, zo samen met de boom in
het midden en die eigenwijze grote
tak. Het is ontzettend jammer dat de
tak alleen met een touw vastzat als
ondersteuning.
Ik hoop dat het ‘zagertje’ weer een
sterke plek krijgt die voor een glimlach zorgt, en dat de boomverzorgers
in de stad eerder voor een steunpaal
zorgen. Want de tak was van zichzelf
zo groot als een kleine boom.
Willemien Westenenk, Amsterdam

T

Gebedsoproep
e azan, de versterkte gebedsoproep, waar ‘de rest van Amsterdam maar aan moet wennen’, is geen
goed plan. Daar waar nu nagenoeg
iedereen (individueel) mobiel bereikbaar is, kan voor een oproep tot
gebed ook de mobiele telefoon (al
dan niet dagelijks en meerdere keren
per dag) worden gebruikt. Tolerant,
van deze tijd, niet provocerend en
wel zo rustig.
Ad Carlée, Amsterdam

D

Koester coﬀeeshop
Atlas, gemeente

I

k sta met mijn strijders
van Verdedig Noord,
kunstenaarscollectief
United Painting en
bewoners van de Banne
een muurschildering te
maken op het Parlevinkerplein.
Het kunstwerk representeert
met zijn kleurrijke vlakken de
verschillende culturen in de
buurt. Die staat onder druk door
verontrustende ontwikkelingen,
die de meerkleurigheid van dit
soort wijken bedreigt. En dat
laat weer de armoede zien van
een stad die zich geen raad weet
met zijn rijkdom.
Al die ‘outsiders’ die in de
Amsterdamse geschiedenis niet
welkom waren in het centrum
(de goede kant van de stad), hebben met de tijd hier (aan de verkeerde kant van de stad) een
manier van samenleven gecreëerd die complex is in de
meest positieve zin van het
woord.
Floradorp werd begin 1900 in
Noord gebouwd voor de bewoners van de oude Jodenbuurt
die niet gewenst waren aan de
andere kant van het IJ. De Turkse gemeenschap in de Molenwijk is ontstaan doordat voormalige gastarbeiders daar
massaal werden geplaatst, net
als de Marokkaanse gemeen-

schap in de Vogelbuurt. En de
zogenaamde aso’s waar het centrum van ontlast moest worden,
kregen in Asterdorp een heropvoedingscentrum.
En toch praten we over gentriﬁcatie alsof het alleen een economisch verhaal is. Al het
bovengenoemde was het gevolg
van sociale verschuivingen en
veranderingen die niet vanzelfsprekend bij een stad horen.
Deze mensen gaven Noord
door de jaren heen zijn kleur,
karakter en cultuur en een
gemeenschapszin die zelfs binnen een stad als Amsterdam
uniek is, mensen met roots in de
hele wereld, die Noord aanwijzen als hun thuis. Zij worden nu
massaal uit het stadsdeel verdreven.
In korte tijd wordt een agressieve verandering opgedrongen
aan buurten die eerst decennialang zijn verwaarloosd (want de
bewoners waren economisch
gezien niet interessant) en waar
nu ﬂink in wordt geïnvesteerd
(door de komst van kapitaal en
macht).
Nieuwe Noorderlingen en
ondernemers vervangen vaak
door hun komst niet alleen
fysiek de oude bewoners, maar
ook, met hun psychologie en
gedrag, de complexe realiteit

van veel buurten met simplistische ideeën. Dit proces leidt
onvermijdelijk tot sociale monoculturen, zoals ik op deze plek al
schreef naar aanleiding van het
boek The Gentrification of the
Mind van Sarah Schulman.
Maar goed, het kunstwerk dus.
Dat loopt door tot coﬀeeshop
Atlas, een ontmoetingsplek voor
álle Noorderlingen, waar tenminste nog iets terug te zien is
van onze glorietijden. Beste
gemeente, koester deze plek.
We plaatsen binnen de kleurvlakken kritische teksten naast
portretten van Noorderlingen.
Zowel de verdreven bewoners
als degenen die er nog zijn en
moedig weerstand bieden. Het
werk is wat mij betreft een ode,
een herinnering aan wat we
kunnen zijn op ons best. Tegelijkertijd is het een commentaar
op het huidige beleid van kunst
in de openbare ruimte en de rol
daarvan binnen gentriﬁcatieprocessen.
Ik wil deze muurschildering
door heel Noord verspreiden op
verschillende gebouwen. Wie
doet er mee?
m.hutak@parool.nl

Hein de Kort

Radicale actie is
pure noodzaak

A

ls je als jongere niet links
bent, heb je geen hart, als je
als oudere niet rechts bent,
heb je geen verstand.
Dit is op zich al een ergerlijk cliché,
maar het is onuitstaanbaar wanneer
een jongere die hele ‘fase’ van linkszijn overslaat en in de taal van de
aangeleerde redelijkheid zeurt over
de ‘wederrechtelijkheid’ van activisme, over de zogenaamde schending
van de afspraken over hoe we met
elkaar omgaan.
Het is al helemaal treurig als een
voormalig GroenLinkse jongere het
voor elkaar krijgt zijn protesterende
generatiegenoten – die bovendien
voor het klimaat actievoeren! – er
verongelijkt op te wijzen dat ze hun
‘mening’ niet moeten opdringen (Het
Hoogste Woord, dinsdag). Dit is het
standpunt van het bange midden –
het standpunt van rechtenstudent
Fabian van Hal – dat politiek wil
beperken tot een vrolijke carrousel
van acceptabele meningen en bur-

gerlijke ongehoorzaamheid tot een
angstaanjagend ‘illegaal’ verschijnsel.
Welnu, Fabian, klimaatverandering
is geen mening, het ondernemen van
radicale actie om klimaatverandering tegen te gaan is dat ook niet; dat
is pure noodzaak.
Richt je ergernis op de beheerders
van onze zogenaamde afspraken, die
zo druk zijn met het beheren van de
status quo dat er geen tijd meer overblijft voor het redden van het klimaat.
Geen democratie zonder sociale
bewegingen, geen sociale bewegingen zonder confrontatie met de heersende wetten. Die angstige-burgermentaliteit die zich alleen bekommert om eigendomsrecht en gematigdheid – die activisten blokkeren,
ze roepen zelfs leuzen – is een veel
groter obstakel voor de oplossing van
het klimaatprobleem dan de bezetting van een straat.
Jarmo Berkhout, Amsterdam

Wetenschappers implanteren liedjes in vogelbrein
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Krantenbezorgers gezocht!

• Ma t/m zat in de ochtend of middag
kranten bezorgen*

• Prima verdienste
• Gratis deze krant lezen
• Minimumleeftijd 15 jaar
*

minder dagen is bespreekbaar

Meer informatie? Ga naar:

krantenbezorgen.nl

ps

45 jaar Bimhuis – Candy Dulfer is niet de enige die als kind al
met haar vader op het jazzpodium stond 30 / Het lijstje: hier
moet je zijn voor een lekkere knuﬀel 33 / Een lesje failliet gaan 36
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Expositie
Full Circle
Hooguit een paar maanden zou hij er blijven, was het plan
toen fotograaf Chris Niedenthal in 1973 van Engeland
naar Polen trok. Er bleek achter het IJzeren Gordijn
zoveel te fotograferen dat hij zich voorgoed vestigde in
Polen. Niedenthal was erbij toen de aanhangers van de
Poolse vakbeweging Solidarnosc eind jaren tachtig in
opstand kwamen tegen de communistische machtheb-

bers. Hij was ook bij de recente burgerprotesten tegen de
huidige, rechtse regering. Dat Niedenthal een overeenkomst tussen de protesten toen en nu ziet, mag blijken uit
de titel van de tentoonstelling van zijn werk die vanaf
morgen is te zien bij de Amsterdamse WM Gallery: Full
Circle – Poland then and now.
Chris Niedenthal werd in 1950 in Londen geboren als
zoon van uit Polen gevluchte ouders. In 1963 bezocht hij

voor het eerst het land van pa en ma. In 1998 nam hij de
Poolse nationaliteit aan. Werk dat Niedenthal in Polen en
andere Oost-Europese landen maakte, verscheen in
onder meer Time en Newsweek. De foto hierboven maakte
hij in de zomer van 1982 in het Poolse Wroclaw.
Peter van Brummelen
WM Gallery, Elandsgracht 35B, t/m 9/11
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Aldus
De ene vulva is de andere niet. Hilde
Atalanta (31) schilderde er honderden
voor haar boek A Celebration of
Vulva Diversity.
Uw illustraties zijn gebaseerd op
echte vulva’s.
“Toen ik mijn instagramaccount
@the.vulva.gallery begon, besloot ik
elke dag één vulva te tekenen. Dat
account werd al snel groot. Mijn eerste illustraties waren variaties op
mijn eigen kennis van anatomie.
Toen mijn inspiratie op was, ging ik
op zoek naar ‘echt’ beeldmateriaal.
Hierop mailden vrouwen van over de
hele wereld foto’s van hun vulva. Van
Canada tot Saoedi-Arabië.”
Dat klinkt als een soort dickpic,
maar dan anders.
“Ha, het is zeker anders – in dit geval
speelt toestemming een belangrijke
rol. Als iemand onderdeel wil worden
van de gallery, stuur ik eerst een rijtje
fotorichtlijnen.”
Zoals?
“Veel foto’s van vulva’s zijn gemaakt
met de benen wijd. Bij The Vulva Gallery moet de foto van de voorkant zijn

geschoten. Zo zien we zelf onze vulva
als we in de spiegel kijken.”
Waarom is het zo belangrijk om
vulva’s te laten zien?
“Mainstream porno en biologieboeken geven vaak een vertekend
beeld van een vulva. Dat hoeft helemaal niet. Je hebt vulva’s in alle soorten en maten. Veel haar, geen haar.
Kleine lippen, lange lippen. Ik heb
nog geen vulva gezien die op een
ander lijkt.”
Dat terwijl sommige vrouwen een
schaamlipcorrectie laten doen.
“Ik kreeg een tijd terug een mail van
een jonge vrouw uit Engeland. Ze had
een schaamlipcorrectie gepland. Ze
was doodongelukkig met haar vulva
tot ze mijn instagramaccount ontdekte. Ze besefte dat haar vulva heel normaal was en cancelde haar afspraak.
Ze mailde mij: ‘You saved me 3000
pounds.’ Dat is toch geweldig.”
Alice Boothby

Femke van der Laan
In de prullenbak
Als ik mijn ﬁets op slot heb gezet en mijn handdoek uit
mijn kratje haal, zie ik hem staan. Bij de prullenbak
voor de ingang. De man die mij in de sportschool altijd
begroet met een opgestoken hand en een ferm uitgesproken “Tegen de aftakeling.” Diezelfde hand verdwijnt nu in de prullenbak. Zijn gezicht heeft hij weggedraaid, hij staart naar de straat. Zijn blik is
geconcentreerd. Alsof hij luistert. Alsof hij wil horen
wat zijn vingers voelen.
Als hij mij ziet, komt hij overeind. Zijn arm komt
tevoorschijn. Zijn hand laat hij rusten op de rand van
de prullenbak.
“De aftakeling is begonnen.”
De sportschoolman steekt zijn andere hand op. De
hand die niet in de prullenbak is geweest. Hij houdt een
kassabonnetje tussen drie vingers. Even steekt hij zijn
onderlip naar voren. “Ik gooide het verkeerde weg. Mijn
sleutels liggen erin.”
Meestal antwoord ik met een “Moedig voorwaarts” en
dan gebaar ik richting horizon. Nu weet ik het niet zo
goed. “Oeh,” zeg ik zachtjes.
De man lijkt naar mijn armen te kijken. Hij fronst.
Alsof hij probeert in te schatten of mijn armen dunner
zijn dan die van hem. Of langer. Of zelfs allebei. Dan
zou ik er goed bij kunnen, bij zijn sleutelbos. Ik ben
bang dat hij het me gaat vragen. Ik wil mijn hand niet in
de prullenbak steken.
“Ik heb dat ook weleens, dat ik het verkeerde weggooi,” zeg ik snel. Ik kijk naar de hand op de rand van de
prullenbak. “Thuis.”
De man zucht. Hij bukt en zijn arm gaat weer naar
binnen.
“Vooral messen. Ik denk dat ik er elke week wel eentje
uitvis.” Ik overdrijf. Om te laten zien dat ik mijn aandeel
heus wel neem. Dat ik niet altijd wegloop als er in prullenbakken gegraaid moet worden. Dat ik weet hoe
sinaasappelprut en koude rijst voelen. Om te laten zien
dat ik nu niet aan de beurt ben. “Maar ik denk dat ik het
ook heel vaak niet doorheb, dat ik er weer eentje weg
heb gegooid. Ik heb veel meer vorken dan messen
thuis.” Dat laatste is wel waar. Het zijn er inmiddels
twee keer zoveel.
De sportschoolman reageert niet. Hij kijkt weer
geconcentreerd. Luistert naar het binnenste van de
prullenbak. Ik praat ook niet meer. Ik luister mee. Ik
hoor niets, tot de man “Ja!” roept en zijn sleutels tevoorschijn trekt.
“Wat ﬁjn!” roep ik. Ik hoor hoe opgelucht ik klink.
“Zo.” De man wijst met de sleutels naar de ingang van
de sportschool. “Kom,” zegt hij. “Tegen de aftakeling.”
“Moedig voorwaarts,” gebaar ik richting horizon.
Even later hou ik de deur voor hem open.

Open
Bij de eerste Pindakaasbar van
Europa kun je nu zelf een pot
pindakaas tappen en opleuken.
Tips? open@parool.nl

dat de smaak van onze pindakaas
voor zichzelf spreekt,” zegt medeoprichter Chiel Spruitenburg (26).
In grote vaten zitten de drie basissmaken pindakaas die de klanten
kunnen tappen: chilipeper, karamelzeezout en naturel (€7,50). “Toen we
net begonnen, tapten wij elke pot
pindakaas. Nu kunnen de klanten dat
hier zelf doen. Het voelt alsof het cirkeltje rond is,” zegt Spruitenburg.
Naast de vaten staat een bar met
tientallen soorten toppings. Voor de
echte zoetekauw zijn er onder andere
Oreo’s en Bastognekoek, voor wie wat

spannenders wil proberen zijn er hartige opties als basilicum en tijm.
Spruitenburg: “Mensen zullen zich
verbazen over hoeveel ingrediënten
goed smaken met pindakaas. Alle
combinaties zijn lekker, mits je je een
beetje inhoudt.”
Wie zijn ideale combinatie heeft
samengesteld, kan zijn pot laten personaliseren met een eigen label. Keuzestress? Er zijn ook potten met vaste
smaken te koop (€6,50).
Anna Salhany
Singel 500

FOTO EVA PLEVIER

Amsterdam is een nieuwe bar rijker.
Niet een waar je bier drinkt of karaoke zingt, maar een waar je pindakaas
kunt tappen. Na het succes van de
Pindakaaswinkels in Nederland,
hebben de oprichters nu de allereerste pindakaasbar van Europa
geopend op de Bloemenmarkt.
Het interieur van de bar is volledig
wit. Toch heeft de ruimte een goudbruine gloed. Langs de muren staan
namelijk talloze potten pindakaas
die de show stelen. “In onze bar staat
de puurheid van de pindakaas centraal. Niet te veel poespas, we willen
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Op de foto saxofonist Hans Dulfer met
dochter Candy in het Bimhuis, 1973
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Kind aan Bimhuis
Una Bergin rende als meisje
over de tribunes, Jim Glerum
deed soms een tukje in de
contrabashoes van zijn vader.
Kinderen van muzikanten van
het eerste uur over het
Bimhuis, dat 45 jaar bestaat.
Maartje den Breejen

u

Una Bergin (36), dochter van de in 2012 overleden tenorsaxofonist Sean Bergin, is zangeres. Jim Glerum (32), zoon
van contrabassist Ernst Glerum, is televisiemaker. Beiden
zijn kinderen van muzikanten van het eerste uur van het
oude Bimhuis en waren eind jaren tachtig letterlijk kind
aan huis op de Oude Schans. Als student verdienden ze bij
in het nieuwe Bimhuis en ze traden er weleens op. Nu ze
volwassen zijn, komen ze nog regelmatig naar de concerten.
Bergin herinnert zich dat ze als meisje van vijf overdag
weleens meeging met haar vader als hij ging repeteren.
Alles mocht. Rennen over de stalen banken op de tribune,
aan de apparatuur zitten, zoveel drinken pakken als je wilde.
Glerum: “Er stond een koelkastje vol met blikjes cola en
fanta, waar je gewoon iets uit mocht pakken.” Hij ging als
kind regelmatig mee naar de repetities en concerten van
zijn vader met het ICP-orkest. Zijn moeder, Yvonne Timmer, werkte overdag en verkocht ’s avonds cd’s in het winkeltje bij de ingang van het Bimhuis.
“Ik moest mezelf vermaken en verveelde me soms kapot,
en ging dan maar een tukje doen in de contrabashoes van

→ Twee generaties op het Bimhuispodium: Jim Glerum met zijn vader Ernst (boven)
en Una en Sean Bergin.

mijn vader. En die muzikanten maar rare herriemuziek
maken en roken en zuipen. Maar er zaten wel leuke mannen bij het orkest. Han Bennink had veel trucjes. Dan legde hij brandende kranten tussen zijn hihat en veranderde
zijn drumstel in een rookmachine.” “Ik moest altijd het
woord ‘pannenkoeken’ op zijn drumstel naspelen, zegt
Bergin.”
Zij debuteerde als zangeres in het oude Bimhuis. “Er was
iemand jarig en zoals elke avond hingen alle muzikanten
uit de scene aan de ronde bar. Mijn vader wilde per se dat ik
iets zong. Hij had me thuis aan de piano een paar liedjes
geleerd. Dat werd mijn eerste optreden.”

Theatrale improvisaties
Zonder gewichtig te doen over dat optreden kan Bergin
wel zeggen dat het Bimhuis haar muzikaal heeft gevormd.
“Thuis hoorde ik allerlei stijlen. Mijn vader draaide klassieke muziek en jazz, maar ook pop, Stevie Wonder, The
Beatles. En in het Bimhuis kwamen al die invloeden terug
in experimentele, avontuurlijke en vaak ook theatrale
improvisaties van heel goede muzikanten. Mijn verbeelding werd daar enorm door geprikkeld. Ik herinner me cellist Tristan Honsinger, die tijdens zijn optredens opeens
op de grond ging liggen of dingen riep, die voortdurend
ontregelde.”
Glerum ging de muziek van zijn vader pas waarderen
toen hij zelf als 16-jarige basgitaar ging spelen, omdat hij
op school had gezien dat jongens die een muziekinstrument bespeelden binnen de kortste keren optraden met
allerlei leuke zangeressen. “Ik heb mijn vader gevraagd
me wat lessen te geven. En inderdaad, binnen twee maanden stond ik ook met leuke zangeressen te spelen. Helaas
had ik niet de oren van mijn vader.”
De beginjaren hebben ze niet meegemaakt. Maar ze

hoorden de verhalen natuurlijk van hun ouders, die bij elk
lustrum van het Bimhuis, nu het negende, naar boven
komen. Verhalen over hoe saxofonist Hans Dulfer en
trombonist Willem van Manen een onderkomen vonden
voor de Beroepsvereniging van Improviserende Musici
(Bim) in de lege toonzaal van Sprij Meubelen op de Oude
Schans.
Er was geen geld, dus de musici moesten alles zelf doen.
Horecaman en jazzliefhebber Henk Elzinga ging achter de
bar staan, saxofonist en klarinettist Willem Breuker peuterde geld los bij fondsen en stichtingen, Dulfer had dankzij de jazzavonden die hij in Paradiso had georganiseerd
een enorm netwerk in de muziekwereld. Pianist Misha
Mengelberg was een manusje van alles. Willem van
Manen ontfermde zich over de ﬁnanciën en het reilen en
zeilen in het gebouw.

Smerig tapijt
Dat gebouw had nog het meest weg van een vieze parkeergarage, met een bar waar je soep van kon trekken en een
extreem smerig tapijt. Je hoorde er vooral idiote piepkraakmuziek en improvisatie zonder regels, die met veel
enthousiasme werd gespeeld door de Bim-muzikanten
zelf. De pauzes konden uren duren, net als de concerten.
Maar er bleek publiek voor te zijn. Er was elke week wel een
avond waarop er 200 à 300 man in de zaal zat.
Mede dankzij de internationale doorbraak van Hans
Dulfer, Willem Breuker en Misha Mengelberg met zijn
Instant Composers Pool werd een nieuw publiek aangesproken. Na een grote verbouwing in 1984 kreeg het pand
bovendien iets meer allure, al stonk het er nog altijd naar
verschaald bier.
Huub van Riel die later directeur werd, maar toen nog
alleen de programmering deed, wist grootheden zoals Art
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→ Saxofonist Archie Shepp
en pianist Misha Mengelberg
in de kelder van het oude
Bimhuis, vlak voor een
optreden ter ere van de
sluiting, 2004. FOTO PAUL VAN
RIEL/HOLLANDSE HOOGTE

→ Het Bimhuis in 1974, aan de Oude Schans. Daarnaast het gebouw aan de Piet Heinkade, sinds
2004 de locatie van het jazzpodium. FOTO’S PIETER BOERSMA EN MAARTEN STEENVOORT

Feestmuziek
Blakey, Eric Dolphy en Jaco Pastorius binnen te halen. Het
niveau van de muzikanten steeg ook, mede door de komst
van opleidingen lichte muziek. Michiel Borstlap, Eric
Vloeimans en Benjamin Herman timmerden aan de weg
en traden op.
Tegen die tijd studeerde Una Bergin zang aan het conservatorium. Ze was met haar medestudenten steevast elke
dinsdagavond te vinden in het oude Bimhuis. Arnold
Dooyeweerd gaf dan eerst een improvisatieworkshop en
daarna volgde een jamsessie. “Ik zong weleens mee, maar
kwam ook voor de gezelligheid.”
Ze zag er optredens die ze nooit meer zal vergeten. “Ik
heb heel mooie herinneringen aan de avond waarop mijn
vader de Boy Edgar Prijs kreeg uitgereikt, in 2000, met een
groot concert eromheen. En ik herinner me ook een
magisch concert van saxofonist Lee Konitz.”
Jim Glerum weet nog dat zijn literaire held Remco Campert optrad met gitarist Corrie van Binsbergen. “Fantastisch was dat.”
Toen het Bimhuis in 2004 verhuisde naar het gebouw

‘En die muzikanten maar rare
herriemuziek maken en roken
en zuipen’

aan het IJ was niet iedereen daar even blij mee. Glerum:
“Het was dan ook nogal een overgang. De ingang van het
oude Bimhuis bereikte je via een sjofel trappetje en dan
moest je je door de ingang wurmen. Juist omdat het binnen zo’n rommeltje was, voelden de musici zich daar vrij
om te doen en te laten wat ze wilden. Voor dat speelhol
kwam vervolgens een imposant, gloednieuw gebouw in de
plaats waar je de hoogte in moest om de ingang te bereiken, en waar alles schoon en netjes was.” Bergin: “Er
mocht niet worden gerookt in de kleedkamers, maar dat
deed de oude garde natuurlijk toch.”
Bergin ging achter de kassa werken, Glerum in het
cd-winkeltje bij de ingang in de zaal. Glerum: “Ik heb me
door heel wat concerten heen geërgerd, maar móest wel in
de zaal blijven zitten, anders werden die cd’s misschien
gejat. Even vaak was een concert onverwacht goed, of volkomen maf zoals dat van een Noorse band die met maskers op de tent op stelten zette. Ik heb alle kanten van het
muziekspectrum gehoord.”
Bergin kreeg in 2014 de kans om popavonden in de jazztent te programmeren. “Ik speelde met de band Snowapple veel in popzalen en ergerde me vaak aan de half dove
geluidstechnici die met subwoofers en veel bas vooral wilden zorgen voor een zo’n hard mogelijk geluid. De geluidstechnici van het Bimhuis hebben fantastische oren, zij
zorgen ervoor dat het geluid zo transparant is dat je echt
alles hoort.”

Nostalgisch
De popconcerten hadden twintig jaar eerder waarschijnlijk niet gekund. Toen Hans Dulfer destijds met jonge
mensen uit de popscene ging spelen, was hij niet meer
welkom in het – nota bene mede door hem zelf opgerichte
– Bimhuis. Reden ook waarom dochter Candy lange tijd

De feestdriedaagse
trapt vandaag af met
Dulfer lookin’ back to
the future! Medeoprichter Hans Dulfer
blikt terug op die allereerste concertavond:
1 oktober 1974. Hij
doet dat met Nippy
Noya – volgens Dulfer
de meester onder de
percussionisten. De
tweede dag staat in
het teken van internationale vernieuwing,

waar het Bimhuis
sinds 1974 patent op
heeft, met een dubbelconcert van Sofia
Rei & J.C. Maillard en
Hermia/Darrifourcq/
Ceccaldi.
Op 12 oktober maakt
Oscar Jan Hoogland
met 12 musici (o.a.
Benjamin Herman,
David Kweksilber en
Felicity Provan) tijdens A Trip Through
The Years een reis

langs de brede waaier
aan muziek die het
Bimhuis heeft
gevormd tot wat het
nu is.
Op zondagmiddag 13
oktober presenteert
Nate Chinen, muziekjournalist van onder
meer The New York
Times, zijn boek over
jazz in de 21ste eeuw,
Playing Changes: Jazz
for the New Century.
www.bimhuis.nl

geen stap wilde zetten in de jazzclub. Inmiddels doet het
Bimhuis jaarlijks mee aan het Amsterdam Dance Event.
Op zaterdagen draait na de concerten een dj. Dulfer vierde
zijn 75-jarige verjaardag in het Bimhuis met een gastoptreden van Candy en hij opent de concertreeks rondom de
viering van het lustrum.
Sommige muzikanten van de oude garde zijn nog altijd
nostalgisch over het oude gebouw, zegt Glerum. “De tap
staat niet meer eindeloos open, om kwart voor één gaat de
tent dicht. Maar vraag buitenlandse muzikanten naar hun
speelervaring in het Bimhuis en ze zijn lyrisch. Ze krijgen
lekker te eten, de kleedkamers zijn verzorgd, de akoestiek
is geweldig, de zaal is afgesloten van de bar, dus je hoort
geen gerinkel van glazen en de geluidstechnici zijn fenomenaal. Uiteindelijk gaat het toch om de muziek.”
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Het lijstje
Geen zachte viervoeter in huis, maar wel
behoefte aan knuﬀelen? Op deze plekken
kun je naar hartenlust dieren vertroetelen.
Yuki Hochgemuth

1

vrolijKe benDe
RIDAMMERHOEVE

Het zal niemand verbazen: bij geitenboerderij Ridammerhoeve in het
Amsterdamse Bos kan met geitjes
worden geknuffeld. Gestrest? Een lesje
‘geitenyoga’ moet dan voor ontspanning zorgen. De boerderij waarschuwt
wel dat de fratsen van de eigenwijze
dieren enorm op je lachspieren werken.
Mocht je honger hebben gekregen van
al dat knuffelen (of graag een geitje
mee naar huis willen nemen), dan verkoopt de boerderij ook geitenvlees.
nieuwe Meerlaan 4, amstelveen

2

Gastvrije
bofKonten

HET BELOOFDE
VARKENSLAND
Alle varkens op varkensboerderij Het
Beloofde Varkensland worden als
biggetjes vrijgekocht uit de veehouderij. Daarom worden ze bofkonten
genoemd. Daarbij worden de gelukkige
knorrepotten de hele dag vertroeteld.
Er zijn op de boerderij twee knuffelworkshops: varkens aaien voor beginners en een heuse varkensmassage
voor gevorderden. Iedereen is welkom:
ook als je ’s avonds graag een karbonaadje eet zal niemand je hier veroordelen. Het doel van eigenaresse Dafne
is om iedereen een topdag te bezorgen.
bovenkerkerweg 132, amstelveen

3

Haantje De
voorste

KINDERBOERDERIJ
DE PIJP
Een beetje verstopt in de schaduw van
hotel Okura zit Kinderboerderij De Pijp.
Hier kun je je armen om allerlei dieren
slaan. Paarden, ezeltjes, varkens,
kippen en konijnen, ze kunnen allemaal
wel wat aandacht gebruiken. Pluizig
schaap Oreo lijkt het meest aanhankelijk: het heeft een enorm zachte vacht
en wordt omschreven als rustig,
nieuwsgierig en heel gemoedelijk. Volgens vaste bezoekers is Bob de Haan
echter de grootste knuffelaar van de
boerderij.
lizzy ansinghstraat 82

4

→ Geiten aaien bij
Kinderboerderij De Pijp.
FOTO TOO VAN VELZEN

Koetjes en
Kalfjes

PoezenParaDijs
KATTENCAFÉ KOPJES

Koffiedrinken én knuffelen met katten
klinkt natuurlijk ideaal. Voor drie euro is
dat precies wat je ongestoord twee uur
lang kunt doen in Kattencafé Kopjes. In
het koffiehuis wonen twee katers en vijf
poezen. Het café is gemoedelijk en een
paleisje voor de knuffelige kater. “Het is
de huiskamer die je altijd had willen
hebben,” aldus oprichtster Lenny
Popelier. Er is een winkeltje met
speeltjes voor je kat, maar er liggen ook
hebbedingetjes voor de kattenliefhebber zelf, zoals tasjes met (verrassing!) kattenkopjes erop.
Marco Polostraat 211

5

vrijwilliGe liefDe
DIERENOPVANG
AMSTERDAM
De nobelste manier om dieren te knuffelen is natuurlijk in het asiel. De plek
waar thuisloze dieren logeren, kan altijd
vrijwilligers gebruiken. Je wordt eerst
ingewerkt, zodat je de bewoners, die
vaak ziek en gestrest in het asiel
belanden, goed kunt verzorgen. Dit
vrijwilligerswerk vergt wel wat inzet: je
moet minimaal vier uur per week
beschikbaar zijn. Het knuffelen doe je
vooral tijdens het schoonmaken. Na
het poetsen kun je wandelen of spelen
met de dieren. Op deze manier geef je
liefde aan de dieren die dat misschien
wel het meest nodig hebben.
ookmeerweg 271

7

KINDERBOERDERIJ
’T BRINKIE

6

Groot
KnuffelvelD

DE BIJLMERWEIDE
Kinderboerderij De Bijlmerweide
opende in 1984 op initiatief van de
buurtbewoners. Hun doel: kinderen en
volwassenen in contact brengen met
dieren en de natuur. In het begin
stonden er enkel een paar geiten en
een ezel, nu heeft de boerderij een
hoop verschillende dieren, verspreid
over drie hectare. Knuffeltechnisch: de
geiten, schapen en ezels lopen vrij rond,
in de speciale knuffelhoek zitten
konijnen en cavia’s.
Provincialeweg 46-a

Op vrijdagmiddag is het knuffelen en
knutselen geblazen bij Kinderboerderij
’t Brinkie in Zuidoost. Vanaf 14.00 uur
kunnen kinderen voorzichtig de konijntjes, cavia’s en kippen in de armen
sluiten. Er is ook een geitenweide. Op
dit moment zijn er twee kalfjes op de
boerderij, die het volgens de verzorgers
ook heerlijk vinden om te worden
geknuffeld. In de namiddag mag
iedereen (ook volwassenen) meehelpen met het voeren van de grotere
dieren, zoals schapen en varkens.
Meerkerkdreef 27

8

Met ouDeren

VRIJWILLIGERS
CENTRALE AMSTERDAM
In de vacaturebank van de Vrijwilligers
Centrale Amsterdam wordt geregeld
gevraagd naar hondenuitlaters, maar er
is ook serieuzer werk. Als ‘medewerker
knuffeldieren op bezoek’ haal je bijvoorbeeld bij Kinderboerderij De Pijp
dieren op en rijd je ze naar een verzorgingstehuis. Daar begeleid je de ‘knuffelactiviteit’ en zorg je voor een mooie
dag voor ouderen, terwijl je zelf ook aan
je trekken komt.
www.vca.nu

CULTUUR

Muziek, theater, kleinkunst, cabaret, ballet, opera, dans. Kunst,
exposities, tentoonstellingen, veilingen, musea, beurzen.
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Straatstijl

Selfie

Fotograaf Carly Wollaert portretteert wekelijks mensen die met
hun persoonlijke stijl de straten van Amsterdam kleur geven.

Eindeloos staren ze naar hun
schermen. Maar naar wat? Tieners
zeggen wat ze doen op hun telefoon.

Wie Joshua Capelle (22),
studeert Fine Arts in
Rotterdam
Waar Bellamyplein

Naam Magali (16)
Stadsdeel Centrum/Zuid
School Amsterdams Lyceum
Type telefoon iPhone 6s

1
Hoelang zit je per dag op je telefoon?
Zijn daar thuis of op school regels
voor?
“Ik heb niet echt vaste regels voor
mijn telefoon. Ik let er natuurlijk wel
een beetje op, maar ik kan op een dag
al snel een paar uur op mijn telefoon
zitten. Zeker net na school, wanneer
ik even wil kijken of ik iets gemist
heb. Op school moeten we onze telefoons soms in een telefoonbak doen.
Als je het twee keer niet doet en je
wordt gepakt, moet je terugkomen
voor strafwerkmiddag. Ik probeer dat
risico te vermijden. Veel leraren zijn
er overigens niet heel streng in.”

2
Wat zou je het meeste missen als je
telefoon stuk zou gaan?
“Ik zou Whatsapp het meeste missen.
Ik zit in best veel groepen en soms
komen daar hele leuke en grappige
gesprekken in voor, die je in het echt
niet snel zou voeren omdat een deel
van de mensen bijvoorbeeld heel ver
weg woont. Ook ben ik groot fan van
alle stickers die je kan sturen via
Whatsapp.”

3
Kom je online ook weleens dingen
tegen waar je niet achter staat?
“Ja, dat gebeurt best vaak. Van
meningen van vrienden tot uitspraken van beroemde mensen. Zoals
over het klimaat. Sommige mensen
zeggen dingen waar ik het totaal niet
mee eens ben.”

4
Welk profiel zou iedereen volgens
jou moeten volgen?
“Ik volg sinds kort het account NOS
Stories. Het is een instagramprofiel
waar op een goede manier nieuws
wordt gedeeld, vooral voor jongeren.
Door dit profiel weet ik meer over wat
er allemaal gebeurt in de wereld en
raak ik echt meer geïnteresseerd in
bepaalde onderwerpen.”

5

‘Ik voel me niet overal veilig om te dragen wat ik wil’
Wat heb je aan?
“Mijn broek is tweedehands, de riem en jas
komen van twee kringloopwinkels. Het
tasje heb ik gekocht in een tweedehands popupwinkeltje in het Westerpark. Het shirtje is
van de Hema en de schoenen komen uit een
tweedehandswinkel in de Kinkerstraat. Mijn
sieraden zijn een mix van Gucci, mijn ex,
mijn opa en kleine winkeltjes.”
Hoe zou je je stijl omschrijven?
“Altijd kleurrijk en divers. Soms oversized,
soms chique. Ik probeer wel altijd queerness
uit te dragen – dat is uiteindelijk denk ik een

soort energie die je voelt. En altijd met sieraden, dat is echt mijn ding.”

die ik om mijn hoofd knoop als een sluier. Ik
voel me een soort Maria als ik dat draag.”

Hoe kijk je tegen termen aan als mannelijke
en vrouwelijke kleding?
“Eigenlijk is het abnormaal dat het zo wordt
gedefinieerd, alles is uiteindelijk gewoon
aangeleerd. Maar als je ermee speelt
gebeuren er heel interessante dingen.
Ik houd van the best of both worlds.”

Voel je je vrij om je te kleden zoals je wilt?
“Als ik uitga, draag ik wat ik wil, maar ik voel
me niet overal veilig om dat te doen. Ik doe
bijvoorbeeld soms mijn make-up als ik op
school aankom, in plaats van thuis, en ik
heb pepperspray op zak. Ik probeer mezelf
wel meer te pushen om zichtbaarder te zijn
en mensen aan mijn stijl te laten wennen.
Het maakt me niet uit als mensen het niet
mooi vinden, maar ik wil me wel veilig
voelen.”

Wat is je lievelingskledingstuk?
“Een blauwe boxerbroek. Hij heeft een mooie
kleur en ik heb er nu een doek bij gevonden

Hoe ziet de toekomst van sociale
media er volgens jou uit?
“Ik denk dat ze zich nog meer gaan
uitbreiden. Naar mijn verwachting
komen er nog veel meer platforms bij
waar je weer iets anders mee kunt.
Voor mij hoeft dat niet. Het maakt
alles alleen maar ingewikkelder.”
Anna Salhany
Ben je tussen de 10 en 19 jaar en
wil je ook met je selfie in de krant?
Mail naar selfie@parool.nl
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Ronald Gans (62) ging failliet: vorig jaar
sloten de deuren van The TailorMates,
zijn maatpakkenzaak op de Zuidas.
Wat hij ervan leerde, beschrijft hij in
Had ik maar naar mijn vrouw geluisterd.
tekst Kim van der Meulen, foto Hans de Kort

‘Mijn kinderen
boden zelfs
geld aan’

d

Dat een faillissement een zware klap is, leerde Ronald
Gans al in 1997. Na vijftien jaar aan het roer van modeketen Gako te hebben gestaan, moest hij de stekker uit het
familiebedrijf trekken. Hij nam zich heilig voor nooit
meer iets in de mode te doen of een winkel te beginnen.
Toch opende hij in 2014 een maatpakkenwinkel, die vorig
jaar november ook failliet ging.

Waarom kwam u terug op uw voornemen?
“Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ik kom uit een
echte ondernemersfamilie; de liefde voor detailhandel en
mode zit nou eenmaal in me. Na Gako was ik franchisenemer van DKNY en deed ik interessante interimklussen
bij Hans Textiel en Oilily, maar uiteindelijk was het toch
altijd: resultaat behaald, bedankt Ronald, we kunnen het
weer zelf. Ik was toe aan iets nieuws, iets voor mezelf. Het
is moeilijk om in de retail en mode een segment te vinden
waar groei in zit, zeker in crisistijd, maar met het maatpakkenconcept had ik een goed idee in handen. Daar was
ik van overtuigd.”
Waarom leek maatpakken verkopen zo’n goed idee?
“Het postuur van mensen verandert – ze worden breder,
dikker, groter, ouder – en mensen vinden het leuk om zich
met kleding te onderscheiden. Er was dus vraag naar.
Mijn hart lag bovendien bij pakken, en het verdienmodel
zag er goed uit.”
“Het probleem met detailhandel is dat je grote voorraden hebt, die je moet afprijzen als je niet alles verkoopt.
Bij maatpakken werkt het anders: de klant betaalt de helft
aan en pas dan bestel je een pak. Je koopt dus alleen in
wat je hebt verkocht, hebt weinig voorraad en financiering nodig en hoeft niet aan uitverkoop te doen. Achteraf
bleek dat er anders uit te zien.”
Wat ging er mis?
“Al snel na de opening kreeg ik twijfels. Zelfs de slechtste
omzetprognose die ik had gemaakt, werd bij lange na niet
gehaald. Wat ik in een maand omzette, had mijn omzet

‘Het is belangrijk om iemand
te hebben die je keihard de
waarheid zegt’
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praten over een mogelijke schuldsanering, maar dat deed
ik pas op het allerlaatste moment. Dat had anders gemoeten.”
“Ik heb er wel alles aan gedaan om te zorgen dat alles
netjes werd opgelost. Ik heb geprobeerd een overnamekandidaat te vinden en heb keihard gevochten om de
investering van crowdfunders terug te betalen. Na het
faillissement heb ik zelfs nog op de vloer gestaan om de
voorraad te verkopen. Dat was gek genoeg een zeer goede
afsluiting voor me.”

Uw vrouw zag er vanaf het begin weinig in. ‘Zij ziet de
wolken en ik de zon,’ schrijft u. Was zij realistisch en u
naïef?
“Dat zou je zo kunnen stellen, maar ik ben nou eenmaal
een positief ingesteld mens. Mijn vrouw heeft me altijd
gewaarschuwd. Ze vond het een slecht idee om het bedrijf
te beginnen en voelde aan dat een mogelijke overnamekandidaat van mijn winkel, een bevriende collega, niet te
vertrouwen was. Daarin kreeg ze gelijk; hij heeft ervoor
gezorgd dat hij de zaak na het faillissement voor de laagste prijs kon kopen. Ik had kritischer moeten zijn.”
Hoe was u er na het faillissement aan toe?
“Ik was gebroken. Ik ben als ondernemer gewend te zoeken naar oplossingen en vond die altijd, maar in november had ik geen idee waar ik moest beginnen. De rekeningen thuis stapelden zich op, ik stond privé garant voor een
lening en werd door de Belastingdienst privé aansprakelijk gesteld voor de belasting. Ik zag geen licht aan het einde van de tunnel.”
“De zorgen hadden ook hun weerslag op mijn thuissituatie. Het laatste jaar als ondernemer was ik niet vrolijk,
zacht uitgedrukt. Hele verjaardagen en gesprekken gingen langs me heen. Mijn kinderen hebben me zelfs financiële hulp geboden om me staande te houden. Mooi, maar
pijnlijk: als ouder wil je juist je kinderen helpen. Er zijn
veel faillissementen die eindigen in een echtscheiding.
Mijn vrouw en ik zijn samen bezig het leven weer op te
bouwen. We zijn er nog niet, maar het gaat de goede richting op. Ik heb weer zin in het leven, zin om dingen te
doen en onder de mensen te komen. Het schrijven van het
boek heeft daar enorm bij geholpen.”
In uw boek deelt u lessen die u heeft geleerd van het faillissement. Wat zijn de belangrijkste?
“Dat je kritisch moet zijn en moet focussen. Ik heb de neiging, zoals veel ondernemers, om veel dingen tegelijk te
doen. Dat zorgt voor onrust. Je kunt beter drie doelen
stellen, daar naartoe werken en dan pas de volgende drie
aanpakken.”
“Ook belangrijk: blijf bij je plan. Ik liet me verleiden
meer geld aan marketing uit te geven dan begroot wanneer een adverteerder zei: ik heb een prachtige plaats op
de achterpagina voor je voor een mooi tarief.”
“En zorg ervoor dat je een adviseur hebt om mee te sparren. Vaak weten ondernemers wel dat het niet goed gaat,
maar durven ze dat niet uit te spreken. Ze denken, net als
ik, dat het wel goed komt: ik heb het toch altijd gered? Het
is belangrijk om iemand te hebben die je keihard de waarheid vertelt.”

voor een week moeten zijn. Zo erg zat ik ernaast. Het
mooie van detailhandel is ook het nadeel ervan: je ziet
direct resultaat van je werk. Als de klanten niet binnenkomen en de kassa draait niet dan merk je dat meteen. Ik
was confectie gewend, maar maatkleding is compleet
anders. Tussen bestelling en aflevering zitten weken, terwijl je kosten gewoon doorlopen.”

De Zuidas leek de perfecte locatie. Toch was er weinig
aanloop.
“Er waren dagen dat er niemand in de winkel kwam en ik
dacht: er werkt zeventig-, tachtigduizend man in pak in
een straal van een kilometer, waar zijn ze? Nou, die mensen parkeren hun auto, gaan met de lift naar kantoor, eten

een broodje in de lunchpauze en gaan weer werken. Niet
geld, maar tijd was de schaarse factor. Ik heb ze onvoldoende kunnen overtuigen van het gemak om vlak bij
hun werk een pak te kopen.”
“Uiteindelijk ben ik nog best op gang gekomen, hoor. Ik
ben met nul euro omzet begonnen en had uiteindelijk een
omzet van rond de acht ton. De verkoop van trouwpakken
liep erg goed. Maar door de kosten en enorme investeringen die ik in het begin heb gedaan – in het pand en marketing, bijvoorbeeld – heb ik geen winst kunnen draaien.”

Had u een plan B?
“Nee, ik ging vol voor The TailorMates. Mijn enige plan B
was dat ik ging kijken of ik met de Belastingdienst kon

→ Ronald Gans:
‘Mijn vrouw
heeft me altijd
gewaarschuwd.’

Wat zijn uw toekomstplannen?
“Ik vervul die adviseursrol sinds kort voor ondernemers
in het MKB. Op basis van mijn ervaringen heb ik voor die
doelgroep een programma ontwikkeld, waarmee hun
ondernemingen winstgevend kunnen worden of gezond
kunnen blijven. En ik geef lezingen voor ondernemers en
netwerkorganisaties.”
“Zoals de Amerikanen het zo mooi zeggen: a wise person
learns from his own mistakes, a genius learns from someone else’s mistakes. Ik wil mensen voor fouten behoeden
die ik heb gemaakt. Als het doek toch valt, kan ik ze ook
helpen zakelijk en privé zo goed mogelijk uit de problemen te komen. Met dat doel heb ik dit boek ook geschreven – en om failliet gaan uit de taboesfeer te halen. Om
faillissementen hangt altijd een zweem van gesjoemel:
iemand is er vast beter van geworden. Maar geloof mij,
geen ondernemer gaat voor zijn lol failliet.”
Ronald Gans: Had ik maar naar mijn vrouw geluisterd,
Xander Uitgevers, €16,90.
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14°C 18°C
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Neerslag 70% | 7 mm

ZW 5

Neerslag 70% | 3 mm
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Neerslag 50% | 2 mm

Z 4 Neerslag
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16°C
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16°C
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Almere Buiten

16°C

Haarlem
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Amsterdam
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16°C

Schiphol

Hoofddorp

Zuidoost
Amstelveen

15°C

Almere Haven

Bussum
Laren

Abcoude

Lisse

ZW 4 Neerslag

Hilversum

WOLKEN EN REGEN
Na de buien en zon van vandaag staat de vrijdag in het teken van grijze wolkenluchten en regen. De meeste regen trekt
over het westen en noorden van het land, elders is het vaker droog. De wind staat wederom in de herfststand. De hele dag
waait de zuidwestenwind boven land met 4 of 5 Bft en aan zee met 6 of 7 Bft. Het wordt hooguit 15 graden. Zaterdag ligt
het regenfront nog steeds dicht bij of precies boven ons land. Ook dan is het overal bewolkt en nat. Mocht het front in de
loop van de dag wegtrekken, dan breekt nog even de zon door. In de regen is het wederom 15 graden, maar met de zon erbij
wordt het warmer. Zondag lukt dat zeker. Het wordt dan 20 tot 23 graden.

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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TWITTER: @WEERPLAZA

Ondersteun je weerstand
Het is zo ver… de kids gaan weer naar school! Geef je kind een steuntje
in de rug met Sambucol vlierbessenextract met vitamine C.
www.sambucol.nl
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1 bestanddeel van chocola; vrouwenverblijf; oosters winkeltje; bederf 2 sportopleiding (afk.); niet zoete wijn;
terug (Latijn); cocon; plaats in Gelderland 3 rondzwervende herder; wolfshond; naschoolse opvang (afk.);
Oudnoorse goden 4 naar mijn mening (afk.); voorzetsel; uitstekend idee; inleidende muziek 5 bontgekleurde
papegaai; bevel; leer der denkwetten; toneeltoerusting 6 sukkel; Edelgrootachtbaar (afk.); naar verhouding dat
7 dessert; nauw; metalen pennetje 8 lichamelijke oefening; sierplant; Arabische havenstad; Japanse munt.
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4
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VERTICAAL
1 tropisch plantengeslacht; zwaar karwei 2 overal; keukengerei 3 comité (afk.); tekort 4 gewoonterecht (Maleis);
gschikking; aangeschoten 6 roofdier; plaats in België 7 vaartuig van Noach; spiermassa
haar op de bovenlip 5 rang
8 herkauwer; opbrengst 9 spijs; computerspel 10 mevrouw (Engels); Tunesische munt 11 gewicht; serie 12 niet
neergelaten 13 dierenverblijf; telwoord 14 familielid; beetpakken 15 het overige; Nederlandse dichter 16 loflied;
vuurwerk 17 hoge mannenstem; getal.
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Zo doet u mee! U kunt uw oplossing t/m woensdag a.s. als volgt doorgeven: spreek
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Elke middag bent u de eerste
De Digitale Editie staat op werkdagen om 17 uur
en in het weekend om 5 uur ‘s ochtends voor u klaar.
parool.nl/editie
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NPO 1

NPO 2

NPO 3

RTL 4

RTL 5

NET 5

SBS 6

18.00 (NOS) NOS
Journaal.
18.15 (AVROTROS)
EenVandaag.
18.50 (NOS) NOS
Sportjournaal.
19.00 (BNNVARA) De
Wereld Draait Door.
Talkshow.
20.00 (NOS) NOS
Journaal.
20.35 (EO) Earth from
Space.
Britse
documentairereeks.
‘Onze kleurrijke
planeet’.
Vanuit de ruimte
is de aarde een
caleidoscoop.
21.30 (EO) Mannen
in het wild.
Realityshow waarin
presentator Bert
van Leeuwen zes
mannen meeneemt
op een lichamelijk
en geestelijk uitdagende reis in de
Italiaanse bergen.
Wie bereikt de top
bereikt en wie heeft
zijn grens bereikt?
Tien dagen lang
werkten de mannen
aan hun persoonlijke
doelen om zichzelf
beter te leren
kennen.
22.25 (AVROTROS) Je had
erbij moeten zijn.
Comedyshow
waarin comedytoppers waargebeurde verhalen
tot leven brengen.
‘Roxeanne Hazes Dave von Raven’.
23.00 (BNNVARA) Pauw.
Talkshow.
00.00 (NOS) NOS
Journaal.
00.15 (NOS) NOS Sport:
WK Turnen.
00.45 (BNNVARA) Pauw.
01.45 Nachtprogramma’s.

18.45 (KRO-NCRV)
BinnensteBuiten.
Lifestylemagazine.
19.15 (BNNVARA) Typisch
Groesbeek.
Humaninterestmagazine.
19.50 (MAX) Met het Mes
op Tafel.
Quiz.
20.25 (KRO-NCRV) Achter
de Dijken: Vrijheid.
Reportagereeks
waarin Leo Blokhuis
de Nederlandse
vrijheidsgeschiedenis ontrafelt.
Februari 1946. Nederland is nog geen
jaar bevrijd als het
aan de andere kant
van de wereld een
koloniale oorlog
begint.
21.15 (BNNVARA) Zembla.
Reportagemagazine.
‘De ramp op het
wad (1/2)’.
Vrachtschip MSC
verloor tijdens een
storm 342 containers op het wad. De
ravage bleek enorm.
22.00 (NOS/NTR)
Nieuwsuur.
Actualiteitenmagazine.
22.45 (AVROTROS) Six
over Rembrandt.
Cultuurmagazine
over de Nederlandse schilder
Rembrandt.
Als jonge schilder
maakte Rembrandt
naam en had hij veel
succes bij de
Amsterdamse elite.
23.10 (AVROTROS) Close
Up: Harry Gruyaert Fotograaf.
Documentaire over
de Belgische
Magnumfotograaf
Harry Gruyaert.
00.10 Nachtprogramma’s.

06.00 Kinderprogramma’s.
18.05 (AVROTROS)
Brugklas.
18.20 (KRO-NCRV)
SpangaS.
18.30 (KRO-NCRV)
SpangaS.
18.40 (NTR) Het Klokhuis.
19.00 (NOS) NOS
Jeugdjournaal.
19.25 (BNNVARA)
First Dates.
Datingshow waarin
singles met elkaar
op blind date gaan in
het ‘First Dates’restaurant.
In een restaurant
dat vol zit met singles op hun eerste
afspraakje, krijgt de
kijker de kans dat
hele echte en vaak
ongemakkelijke
allereerste gesprek
op de voet te
volgen.
20.00 (NOS) NOS Voetbal
EK-kwalificatie
Nederland Noord-Ierland
voorbeschouwing.
20.35 (NOS) NOS Voetbal
EK-kwalificatie
Nederland Noord-Ierland
Rechtstreeks verslag van de EK-kwalificatiewedstrijd
tussen Nederland
en Noord-Ierland.
22.35 (NOS) NOS Voetbal
EK-kwalificatie
Nederland Noord-Ierland
nabeschouwing.
23.05 (BNNVARA) Piers
Morgan ontmoet
Cristiano Ronaldo.
Reportage waarin
de Britse journalist
en televisiepresentator Piers Morgan
in gesprek gaat met
Cristiano Ronaldo.
00.00 Nachtprogramma’s.

18.00 RTL Nieuws.
18.15 Editie NL.
18.30 RTL Weer.
18.35 RTL Boulevard.
19.30 RTL Nieuws.
19.50 PrijzenMarathon
Journaal.
19.55 RTL Weer.
20.00 Goede Tijden,
Slechte Tijden.
Soap.
Shanti wil Billy
verrassen voor haar
verjaardag. Daan
meldt zich bij
Janine: hij wil onderzoek doen naar de
dood van Rob.
Kimberly stuntelt bij
het maken van een
vlog, maar krijgt
onverwachte hulp.
20.30 Chantal’s
Pyjama Party.
Realityshow waarin
Chantal Janzen bij
bekende Nederlanders een op maat
gemaakte pyjamaparty organiseert.
Marlijn Weerdeburgs pyjamaparty
wordt een hereniging met dierbare
oude vrienden.
21.30 The Big Music Quiz.
Muziekquiz waarin
twee teams met
BN’ers het tegen
elkaar opnemen.
Vinchenzo, Brownie
Dutch, Rob Kemps,
London Loy, Marly
van der Velden, Sita
Vermeulen, Nurlaila
Karim en Tanja Jess
gaan tot het uiterste
om zoveel mogelijk
muziekvragen goed
te beantwoorden.
22.30 Beau.
Talkshow.
23.35 RTL Nieuws.
23.50 RTL Weer.
23.55 RTL Boulevard.
00.50 Nachtprogramma’s.

17.40 Dr. Phil.
Talkshow waarin dr.
Phil problemen bespreekbaar maakt.
18.30 Deurwaarders UK.
Realityreeks waarin
gerechtsdeurwaarders uit Engeland en
Wales worden
gevolgd.
19.30 Horrorhuurders &
huisjesmelkers.
Realityreeks over de
toenemende
conflicten tussen
huurders en
verhuurders.
20.30 De alarmcentrale:
pech onder de zon.
Realityreeks waarin
ANWB-medewerkers worden gevolgd die gestrande
Nederlanders in
Europa een helpende hand bieden.
Jochem van Gelder
reist mee met één
van de medewerkers van de ANWB
en spreekt met de
pechvogels.
21.30 Eerste hulp
bij festivals.
Realityreeks waarin
medische professionals worden gevolgd terwijl zij zich
inzetten voor de
veiligheid en gezondheid op de
vele evenementen
in Nederland.
22.30 24 uur in de E.R.
Britse realityreeks
over de eerstehulpafdeling van het
King’s College ziekenhuis in Londen.
23.30 Horrorhuurders &
huisjesmelkers.
Realityreeks over de
conflicten tussen
huurders en
verhuurders.
00.30 Nachtlounge.

18.25 My Kitchen Rules.
Kookwedstrijd
waarin gestreden
wordt om de titel
van beste thuiskok.
19.25 Masterchef
Australië.
Kookwedstrijd
waarin amateurkoks
uit heel Australië de
strijd met elkaar
aangaan.
20.30 The Ugly Truth.
Romantische komedie van Robert
Luketic (USA 2009)
met Katherine Heigl,
Gerard Butler en
Bree Turner.
Abby Richter heeft
het allemaal: de
looks, de ambitie
en een uitdagende
baan. Alleen een
man ontbreekt.
Wanneer de kijkcijfers van haar ochtendshow kelderen,
moet ze samenwerken met Mike
Chadway.
22.20 The Change-Up.
Komedie van David
Dobkin (USA 2011)
met Ryan Reynolds,
Jason Bateman en
Olivia Wilde.
Dave en Mitch zijn
beste vrienden en
leiden een totaal
verschillend leven.
Na een avondje jaloezie uiten, blijken
ze de volgende dag
op vreemde wijze
van lichaam te zijn
verwisseld.
00.35 Major Crimes.
Amerikaanse
politieserie.
‘Dead Zone’.
Nu zijn moeder
dood is, is het team
op zoek naar familieleden van Mark.
01.25 Astro TV.

18.00 Utopia.
Realityshow.
19.00 Hart van Nederland
- Vroeg.
Toegankelijk
nieuwsprogramma.
19.15 Shownieuws Vroege editie.
Showbizzmagazine.
19.30 Man bijt hond.
Humaninterestmagazine.
20.00 Lingo.
Spelshow.
20.30 DNA.
Nederlandse
politieserie.
Er wordt een jongen
gevonden in een
park, doodgeschoten, met
iets verderop een
gecrashte drone.
Wat geven de herstelde beelden in
het geheugen van
de drone prijs?
21.30 Mr. Frank Visser
doet uitspraak.
Realityreeks waarin
rechter Frank Visser
en Viktor Brand
hoogoplopende
kwesties en conflicten proberen
op te lossen.
Mr. Visser reist af
naar Creil waar vastgoedondernemers
Joop en Wil overhoop liggen met hun
buren. Die hebben
namelijk zonder
overleg een schutting verwijderd.
22.30 Hart van Nederland
- Late editie.
Toegankelijk
nieuwsprogramma.
22.55 Shownieuws Late editie.
Showbizzmagazine.
23.30 Piets weerbericht.
23.35 Man bijt hond.
00.05 Utopia.
01.00 Astro TV.

Overige zenders
AT5
19.00 AT5 Nieuws. 19.15 Straten van
Amsterdam. 19.38 UvNL. 19.53 Amsterdam Informeert. 20.00 AT5
Nieuws. 20.15 Straten van Amsterdam. 20.42 Intussen bij Salto. 20.54
Het Verkeer. 21.00 AT5 Nieuws. 21.15
Straten van Amsterdam. 21.39 UvNL.
21.54 Amsterdam Informeert. 22.00
AT5 Nieuws. 22.12 Bureau 020. 22.17
Straten van Amsterdam. 22.43 Amsterdamse Iconen. 22.46 Verstilling In
De Stad. 22.49 Het Verkeer. 22.52
Amsterdamprijs voor de Kunst. 23.00
AT5 Nieuws. 23.15 Straten van Amsterdam. 23.43 Amsterdamse Iconen.
23.49 Amsterdamprijs voor de Kunst.
23.55 Amsterdam Informeert.
NH
18.19 Buurten. 18.29 NH Nieuws.
18.40 Strijders. 18.48 Buurten.
19.00 NH Nieuws. 19.10 Reportage.
19.19 Buurten. 19.30 NH Nieuws.
19.41 Strijders. 19.49 Buurten.
20.00 NH Nieuws. 20.10 Reportage.
20.19 Buurten. 20.29 NH Nieuws.
20.41 Strijders. 20.49 Buurten.
COMEDY CENTRAL
18.00 Friends. 18.25 Friends. 18.50
How I Met Your Mother. 19.15 How I
Met Your Mother. 19.40 The Daily
Show. 20.05 South Park. 20.30 South
Park. 21.00 Supermansion. 21.30
Modern Family. 22.00 Modern Family.

TV tips
22.30 Modern Family. 22.55 Friends.
23.25 Friends. 23.50 How I Met Your
Mother.
FOX
18.05 Storage Wars: Canada. 18.35
Storage Wars: Canada. 19.10 The
Simpsons. 19.35 The Simpsons.
20.05 Bones. 21.00 Bones. 21.55
Bones. 23.00 BoJack Horseman.
23.30 BoJack Horseman.
ÉÉN
19.00 Het Journaal. 19.40 Iedereen
beroemd. 20.10 Thuis. 20.40 Merci
voor de muziek. 21.25 Loslopend wild.
21.55 Vandaag. 22.45 Het Journaal.
23.05 Major Crimes. 23.43 Keno.
23.45 Dagelijkse kost.
CANVAS
18.00 Sporza: WK Gymnastiek.
18.45 Rolkrant. 19.10 De slapelozen.
20.00 Terzake. 20.30 De afspraak.
21.20 Strijd om Istanbul. 22.20 De
ideale wereld. 23.10 Punk.
BBC 1
18.15 Pointless. 19.00 BBC News at
Six; Weather. 19.30 BBC Regional
News and Weather. 20.00 The One
Show. 20.30 EastEnders. 21.00
Watchdog Live. 22.00 The Met: Policing London. 23.00 BBC News at Ten.
23.25 BBC Regional News and Weather. 23.35 Question Time.

BBC 2
19.00 Richard Osman’s House of
Games. 19.30 Strictly: It Takes Two.
20.00 MOTDx. 20.30 The Channel
Tunnel - Life on the Inside. 21.00 Hairy
Bikers: Route 66. 22.00 Million Dollar
Wedding Planner. 23.00 The Mash Report. 23.30 Newsnight.
RTL8
17.35 The Bold and the Beautiful.
18.05 The Bold and the Beautiful.
18.35 Grey’s Anatomy. 19.30 ER.
20.30 Silent Witness. 21.35 Silent
Witness. 22.40 House. 23.35 Grey’s
Anatomy.
EUROSPORT
18.00 Tennis: WTA toernooi in Linz
(Oostenrijk). 18.25 Nieuws. 18.30
Tennis: WTA toernooi in Linz (Oostenrijk). 22.30 Nieuws. 22.35 Wielrennen: Gran Piemonte (Italië).
NGC
19.00 The Incredible Dr. Pol. 20.00
Air Crash Investigation. 21.00 Seconds from Disaster. 22.00 Inside
North Korea. 23.00 Inside North Korea’s Dynasty.
DISCOVERY
19.30 Auction Kings. 20.00 Auction
Kings. 20.30 Mighty Truckers. 21.30
Outback Truckers. 22.30 Wheeler
Dealers. 23.30 Fast N’ Loud.

Zembla

Major Crimes

NPO 2, 21.15 uur
De Waddenzee staat op de Werelderfgoedlijst van de Unesco. Toen
zich op nieuwjaarsdag op de Noordzee een ramp voltrok met vrachtschip MSC Zoe die ook de Wadden
raakte. Tijdens een storm verloor
het schip 342 containers waardoor
de Wadden kwamen vol te liggen
met aangespoelde spullen en schadelijke stoffen vrijkwamen In deze
tweedelige reportage onderzoekt
Zembla wat er die nacht is gebeurd
en of rederij MSC haar beloftes na
de ramp is nagekomen.

Eén, 23.05 uur
Deze politieserie gaat over de speciale eenheid van het Los Angeles
Police Department. Commandant
Sharon Raydor komt voor moeilijke
uitdagingen te staan als ze de
functie van hoofd van Major Crimes
Division aanneemt. In deze aflevering kunnen door een bekentenis
zeven moorden aan elkaar gelinkt
worden. De serie is een spin-off van
de succesvolle serie The Closer.
Veel van de acteurs onder wie Mary
McDonnell en Tony Denison komen
terug in beide series.
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Film van de dag
RTL 7

VERONICA

18.00 Flodder.
Nederlandse
komische serie.
‘De gave’.
Roekeloos rijden
kan tot vreemde gebeurtenissen leiden.
Daar komen Johnnie
en Kees al snel
achter.
18.30 ‘Allo ‘Allo!
Britse komische
serie.
‘Six Big Boobies’.
Nu de Engelse
militairen definitief
vertrokken zijn althans dat is wat
René denkt - rest
nog het probleem
van de schilderijen.
19.00 Idioten Op De Weg.
Realityreeks over de
meest bizarre en
gevaarlijke situaties
op de weg.
19.30 World Grand Prix.
Liveverslag van de
World Grand Prix
2019 vanuit het vertrouwde Citywest
Hotel in Dublin. Het
deelnemersveld van
32 spelers bestaat
uit de top 16 van de
wereld, aangevuld
met de 16 beste
overgebleven spelers van de ProTour
Order of Merit. Het
is het enige toernooi
op de dartkalender
waar iedere leg met
een dubbel moet
eindigen én beginnen. Michael van
Gerwen is de titelverdediger; hij versloeg in 2018 Peter
Wright in de finale.
00.00 Cobra 11.
Duitse
misdaadserie.
‘Familienfest’.
01.05 Glamcam.

18.00 The Big Bang
Theory.
18.15 The Big Bang
Theory.
18.40 Two And A Half
Men.
19.10 Two And A Half
Men.
19.35 The Big Bang
Theory.
20.05 The Big Bang
Theory.
20.30 S.W.A.T.
Amerikaanse
actieserie.
‘School’.
Een copycat dreigt
ermee een schietpartij uit het verleden te kopiëren.
21.25 S.W.A.T.
Amerikaanse
actieserie.
‘Los Huesos’.
FBI-agent Adrian
Lopez wordt ontvoerd. Jessica gaat
undercover in
Mexico om Lopez
te bevrijden uit de
handen van een
drugskartel.
22.25 S.W.A.T.
Amerikaanse
actieserie.
‘Hunted’.
Hondo en Deacon
lopen in een hinderlaag: in de bergen
rond Los Angeles
worden ze opgejaagd door een
groep huurlingen.
23.15 MacGyver.
Amerikaanse
actieserie.
‘Magnifying Glass’.
Wanneer Matty’s
petekind vermoord
wordt, ontdekt het
team overeenkomsten met de werkwijze van de Zodiak
Killer.
00.10 Nachtprogramma’s.

The Change-Up
‘Ik geniet er echt van om die gewone man te spelen. Omdat dat de rol is van ons, het publiek.
In een komedie heb je zo iemand nodig om het absurde te verbinden met de realiteit.’
Jason Bateman

Net 5, 22.20 uur
(VS 2011, David Dobkin, 112 minuten) Jason Bateman is de laatste
jaren vooral bekend als de getergde
witwasser van drugsgeld in de Netﬂixserie The Ozark. De in 1968 geboren acteur begon zijn carrière heel
wat stichtelijker als kindsterretje in
Het kleine huis op de prairie. In de
rol van de verweesde James Cooper
kreeg hij de nodige narigheid voor
zijn kiezen, voor hij liefdevol werd
geadopteerd door de vrome familie
Ingalls.
Net als voor veel andere tiener-

acteurs in Hollywood was de overgang naar een volwassen loopbaan
moeizaam voor Bateman. Nadat de
jaren negentig vooral in het teken
hadden gestaan van zijn worstelingen met drugs en alcohol, vond hij
zijn eigen toon als acteur in de
comedyserie Arrested Development.
Sindsdien specialiseert Bateman
zich in het spelen van de alleman,
die alle tegenslagen en vernederingen die op zijn pad komen met een
zekere gelatenheid ondergaat.
Die eigenschap komt goed van pas
in de lichaamsverwisselingskome-

Filmtips
Thunderstruck

Punk
Canvas, 23.10 uur
Deze vierdelige documentaireserie
gaat over de wereld van punkmuziek
en is geproduceerd door de Amerikaanse rock- en punkzanger Iggy
Pop. In de serie komen de meest
legendarische artiesten uit de punkscene aan het woord, onder wie
Marky Ramone van de Ramones,
Dave Grohl van de Foo Fighters en
John Lydon van The Sex Pistols.

2Doc: Land of
the free
NPO 2, 00.10 uur
Het leven in het zuiden van Los
Angeles kan hard zijn. De Deense
documentairemaker Camilla Magid
volgde er twee jaar lang drie ex-gedetineerden. Ze proberen hun leven
weer op te pakken, maar het is bijna
onmogelijk te ontsnappen aan de
armoede, de drugs en het geweld.
En het vinden van een baan is wel
heel moeilijk met een strafblad.

SBS 9, 20.30 uur
(VS 2012, Whitesell, 94 minuten)
Met op zijn naam twee NBA-kampioenschappen, olympisch goud, een
wereldtitel en een van de grootste
sportersvermogens ter wereld mag
je basketballer Kevin Durant gerust
zeer succesvol noemen. In plaats
van daarmee genoegen te nemen
moest de 2,08 meter lange topatleet
ook zo nodig nog een ﬁlm maken.
Zijn sympathieke uitstraling houdt
het nog acceptabel in deze futloze
familieﬁlm, waarin hij een topbasketballer speelt die langs magische
weg zijn sporttalent kwijtraakt aan
een stuntelend joch.

The Ugly Truth
Net 5, 20.30 uur
(VS 2009, Robert Luketic, 95 minuten) Katherine Heigl en Gerard Butler hebben in deze romantische
komedie een plezierige chemie als
een vrijgezelle tv-producente die
wordt opgezadeld met een machopresentator. Helaas gaat veel van die
chemie verloren in een slap scenario, vol voorspelbare wendingen.

Madea’s Witness
Protection
SBS 9, 22.20 uur
(VS 2012, Tyler Perry, 114 minuten)
Komiek Tyler Perry dankt een groot

deel van zijn succes aan zijn typetje
Madea, een Afro-Amerikaanse
dame die nogal fel reageert op vermeend onrecht. In de zesde ﬁlm die
Tyler maakte rond dit personage
belandt de drukke dame in een
getuigenbeschermingsprogramma.
Genomineerd voor liefst vijf Golden
Raspberries voor de slechtste ﬁlmprestaties. Kennelijk waren er nog
beroerdere ﬁlms te vinden, want
geen van de nominaties werd verzilverd.

Elles... Les filles du Plessis
TV5 Monde Europe,
morgen 14.00 uur
(Frankrijk 2016, Bénédicte Delmas,
90 minuten) Niemand minder dan
Simone de Beauvoir wierp zich op
als belngenbehartiger voor de
bewoonsters van een tehuis voor
minderjarige, zwangere meisjes. In
1972 staakten deze meiden om hun
zelfbeschikkingsrecht op te eisen.
De geschiedenis werd rechttoe,
rechtaan vertaald naar een televisiedrama, met Sandrine Bonnaire als
de bekendste ster.
FdJ

die The Change-Up, waarin hij als
huisvader meteen al in de eerste
scène onder de babypoep komt te
zitten. Langs magische weg belandt
de ploeterende papa in het lichaam
van de losbandige vrijgezel Ryan
Reynolds – en vice versa. Dat is het
begin van opzettelijk ranzige
kluchttoestanden die niet zo origineel uitpakken, maar die dankzij de
hoofdrolspelers toch nog wel een
paar lachwaardige momenten kent.
Fritz de Jong
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Han Lips

Hazes’
muziek klinkt
over de tap
Een inkijkje in onderzoek
13Kipsaté, naar liquidaties
in de Staatsliedenbuurt.

s1ngle
kolk & De Wit
©ComicHouse

DirkJan
Mark retera
©ComicHouse

pukkels
Jerry scott en
Jim Borgman

T

erwijl alle bekende tv-gezichten van Nederland
zich verzamelden op het Televizier Gala, koos
Lips voor de onbekende rechercheur Rob
Keevel. Die vertelde in De zaak van je leven over
het onderzoek naar de schietpartij in de Amsterdamse
Staatsliedenbuurt in 2012 waarbij twee mannen werden
geliquideerd.
In deze krant kwam deze zaak met operatienaam
13Kipsaté vaak terug. Lips moest weleens gniﬀelen bij die
naam, maar die luchtigheid was snel voorbij toen hij het
audiofragment hoorde waarin een motoragent die de
schutters achtervolgt in paniek tegen de centrale roept:
“We worden beschoten! We worden beschoten, met automatische wapens!” Dat was tot dan toe ongekend in
Amsterdam.
Stap voor stap namen Keevel en collega’s de kijker mee
in het onderzoek, dat begint bij een dna-spoor op een uit
de sloot opgedregd wapen en resulteert in de veroordeling van vijf wapenhandelaren. Zo’n zoektocht blijft fascinerend. Als Lips zijn carrière over had mogen doen, had
hij best rechercheur willen worden. Verdachten achtervolgen, heimelijk inbreken om erachter te komen wat ze
verbergen, gesprekken aﬂuisteren en zo stap voor stap
een netwerk ontrafelen.
Keevel maakte duidelijk dat het lang niet altijd zo spannend was. Zo hadden ze een van de verdachten twee

weken onder de tap staan. “De saaiste tap ooit.” De verdachte werd ziek en lag alleen maar in bed. Een andere
verdachte zat veel in de auto en draaide constant dezelfde
muziek. “De meest collega’s kennen nu alles van Hazes.”
En naam 13Kipsaté? Die werd door een computer gegenereerd en vond geen enkele betrokkene gelukkig.
“Eerst hadden we bloemen en landen, nu blijkbaar eten.”
Het programma wint zeker geen Televizier-Ring, daarvoor lijkt het te veel op andere misdaadprogramma’s. Wat
Keevel wel duidelijk wist te maken: “Hiermee hebben we
liquidaties voorkomen.”
hanlips@parool.nl

→ De zaak van je leven, npO 2.
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Weekendtips
Heeft u al plannen voor het
weekend? PS tipt alvast vijf
evenementen.
Schaatsen voor twintig cent
De schaatsen kunnen uit de kast en de ijzers in het vet:
het schaatsseizoen is weer geopend. Bij de Jaap Edenbaan betaal je zaterdag maar 20 cent entree om vrij
rondjes te schaatsen. Je kunt ook meteen met 10% korting een rittenkaart aanschaﬀen, of een proeﬂes volgen
voor €7,50. Tijd dus om naar de ijsbaan te vertrekken en
daar je schaatskunsten te laten zien. Of onderuit te
gaan, als je nog even in vorm moet komen. Na aﬂoop
kun je in ieder geval aan de warme chocolademelk.
Zaterdag 12 oktober, 12.00 uur tot 16.20 uur, €0,20
Jaap Edenbaan, Radioweg 64

Afscheid van het campingseizoen
Waar het ene seizoen begint, eindigt het andere: het
campingseizoen is voorbij. Vorig jaar wilde Camping
Vliegenbos het seizoen afsluiten met een borrel, wat
uitmondde in het Camping Vliegenbos Buurt Mini Festival. Dit jaar doen ze dat gewoon weer! Hoewel, mini?
Het wordt nog grootser aangepakt met onder andere
The Electric Space Cowboys en een facepaintkraampje:
waan je nog één keer eventjes op vakantie.

Smulpapen
Samuel Levie staat op de bres voor
goed voedsel en zoekt de verhalen
achter ons dagelijks eten.

Vooruit
met de geit

P

recies tien jaar geleden stond ik achter de
werkbank van een kleine Italiaanse slagerij.
In mijn hand een klein en vlijmscherp mes.
Voor me op de grote houten bank lag een
karkas en achter mij stond een reus van een
slager in bebloed schort mij in slagerslatijn instructies toe te blaﬀen. Ik had nooit eerder een
geit ontleed en deed amechtig een poging alsof ik precies
wist wat ik deed. Ik liet het scherpe mes langs het bot glijden, terwijl een kritische klant toekeek hoe ik een ﬁlet uit
de ribben sneed.
In het bergdorpje op de grens van Toscane en Emilia
Romagna was geit een luxeproduct. Rond Pasen kwam
men voor de jongste exemplaren. Die waren piepklein. De
karkassen van schapen en geitenlammeren hingen naast
elkaar en waren enkel te onderscheiden door de staartjes.
Die van een geit zijn klein opstaand en knobbelachtig als
dat van een konijn. Schapen hebben een langer hangend
staartje. Later in het jaar was geit verkrijgbaar op bestelling. Een stuk geitennek, bout of juist de ballen waren iets
waarvoor men naar het volgende dorp kwam rijden.
Hoewel ik geitenvlees rond Pasen ook lekker vind, heeft
het rijpere vlees van iets oudere dieren, dat later in het
jaar verkrijgbaar is, veel meer smaak. Nu hebben maar
ontzettend weinig traditionele slagers in Nederland geitenvlees. Gek, voor een land waar veel geitenkaas wordt
geproduceerd. In deze tijd, waarin we de duurzaamheid
van ons voedselsysteem en vleesconsumptie bevragen,
zou het eten van geitenvlees zinvol zijn.
Gelukkig is het Engelse goatober naar Nederland overgeslagen en is er deze maand op verschillende plekken de
gelegenheid kennis te maken met geitenvlees. Zo kun je
morgen bij restaurant Circl een tof geitenmenu eten en op
koopeengeit.nl kun je een heus geitenpakket kopen. Met
Rijks’ chef Joris Bijdendijk sloeg ik de handen ineen voor
een bokworst, die op verschillende plekken verkrijgbaar
is. Overigens verkopen de meeste Marokkaanse slagerijen
ook gewoon geit. Dus vooruit ermee.

Zondag 13 oktober, 12.00 uur tot 19.00 uur, gratis
Camping Vliegenbos, Meeuwenlaan 138

Gender onderzoeken
Genderneutrale toiletten en ‘beste reizigers’ bij de NS
waren veelbesproken: gender is een hot topic. Het Tropenmuseum stelt de vraag: wat is mannelijk, wat is
vrouwelijk en wat is er nog meer? In andere culturen
wordt soms heel anders omgegaan met gender. Zo
draagt de politie op Fiji een rok. Bij de tentoonstelling
What a genderful world ontdek je hoe er in andere culturen naar gender wordt gekeken. Doe bijvoorbeeld een
fotoshoot en denk na over wat nu precies een mannelijke en vrouwelijke pose is.
Vanaf 11 oktober, €16,00.
Tropenmuseum, Linnaeusstraat 2

Weg met de vertrutting

Geitentortilla

Een ode aan de rafelrandjes, een middelvinger naar de
Amsterdamse vertrutting: dat is Last Night On Earth in
het Skatecafe. De derde editie verzet zich ‘tegen de eenheidsworstmagnaten, die het ooit zo diverse Amsterdam genadeloos gladstrijken’. Je kunt luisteren naar
het Berlijnse Kadaver en het Amsterdamse Pauper. Het
Nederlandse Splinter maakt zijn debuut. Ook is er gratis salmari, salmiaklikeur. Of dat smaakt, bepaal je zelf.

Ingrediënten

12 oktober vanaf 23.00 uur, €23,00
Skatecafe, Gedempt Hamerkanaal 42

800 gram geitenschouder of nek in grove stukken
olijfolie
3 kruidnagels
5 peperkorrels
3 el ingemaakte chipotle (bij toko verkrijgbaar)
3 tenen knoflook
4 tomaten
1 tl kaneel
2 bladeren laurier
1/2 el witte wijnazijn
12-16 maistortilla’s
10 radijsjes
1 rode ui
½ krop ijsbergsla
100 gram feta
bosje koriander
3 limoenen

De kracht van film
Het Parool Amsterdams Film Festival (Paﬀ) is weer
bezig. In vijf Amsterdamse bioscopen zijn nationale en
internationale kwaliteitsﬁlms en de Nederlandse premières van animaties en documentaires te zien. Verder
zijn er ook genoeg Q&A’s met regisseurs van ﬁlms die
getoond worden, zoals Lodewijk Crijns (Bumperkleef)
en Brian Welsh (Beats). Het festival wil graag de kracht
van ﬁlm als kunstvorm onderstrepen.
Parool Film Fest
10 tot en met 13 oktober, verschillende locaties

Meer tips ontvangen? Schrijf je in voor de wekelijkse
digitale nieuwsbrief van de Stadsgids op:
www.parool.nl/nieuwsbrief

Bereiding
Zout het vlees en bak op hoog vuur in de olie aan tot het kleur
krijgt. Vijzel de kruidnagels en peperkorrels. Laat de tomaten
20 seconden in kokend water zakken en spoel koud af, zodat
je ze makkelijk kunt pellen. Doe de tomaat samen met de
knoflook, peper, kruidnagel, azijn en kaneel in een blender en
maak er een gladde saus van. Giet dit over het geitenvlees en
meng goed. Doe het vlees in een ovenschaal en dek af met
aluminiumfolie. Zet zeker vier uur in een voorverwarmde
oven op 140 graden. Haal uit de oven en laat het afkoelen.
Pluk het vlees en meng met de sappen uit de ovenschaal.
Verwarm de tortilla’s. Snijd radijsjes, rode ui en sla flinterdun.
Verkruimel de feta, pluk koriander en snijd partjes van de
limoenen. Doe dit in losse bakjes. Verhit het vlees opnieuw
en serveer met alle garnituren. Stel je eigen tortilla’s samen.

→ Last Night On Earth. FOTO TIJMEN HOBBEL

