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 c Bij Edobet werd ingezet op wedstrijden

Profvoetballers 
betrokken bij  
illegale goksite

Yelle Tieleman
Cyril Rosman
Rotterdam

De koopcontracten en banktrans-
acties zijn in handen van deze 
krant. Het gaat om het inmiddels 
opgeheven gokbedrijf Edobet, dat 
de afgelopen jaren in het zicht 
kwam van politie en justitie. Die 
koppelen de goksite namelijk aan 
de vermeende criminele organisa-
tie van Piet S., die ook wel bekend-
staat als de ‘Haagse godfather’. 

Bij Edobet, opgericht in 2017, 
was het mogelijk te gokken op 
wedstrijden en er was een online 

casino. De site opereerde vanaf 
Curaçao met een vergunning die 
niet in Nederland geldig was. 

Uit onderzoek blijkt dat Sparta- 
spelers Tom Beugelsdijk en Aaron 
Meijers respectievelijk 1 en 2 pro-
cent van de aandelen in Edobet 
hebben aangekocht. Beugelsdijk 
sloot in april 2017 een overeen-
komst waarin hij afspreekt dat het 
aandeel na afloop van zijn profcar-
rière wordt geleverd. De betaling 
zal gaan via het speciale pensioen-
fonds voor voetballers. Beugelsdijk 
laat weten niet te willen reageren. 

Meijers tekent ook in april 2017 
en maakt een bedrag van 20.000 
euro over voor aandelen. Later 
maakt hij nog eens 56.000 euro 
over naar een bankrekening die 
wordt gekoppeld aan Edobet.  Hij 
geeft geen reactie op vragen.

Cash
Ook andere voetballers kregen 
aandelen aangeboden. Zo vertelt 
Ricardo Kishna van ADO Den 
Haag in een politieverhoor dat ook 
hij een aandelencontract kon teke-

nen, dat hem 50.000 euro zou kos-
ten. Kishna vertelt bij de politie 
dat hij deze overeenkomst niet te-
kende. Wel geeft hij toe dat hij ge-
gokt heeft bij Edobet. ,,Als ik won, 
dan kreeg ik dat geld cash uitbe-
taald.’’ Hij stelt dat hij niet op wed-
strijden uit zijn eigen competitie 
heeft gegokt. Gokken op wedstrij-
den uit de eigen competitie is niet 
toegestaan volgens de regels van 
voetbalbond KNVB.

AZ-voetballer en Oranje-inter-
national Jordy Clasie werd om die 
reden in 2021 geschorst. Opvallend 
zijn daarom twee banktransacties 
die Clasie in 2019 deed: hij boekte 
in totaal 30.000 euro over naar een 
bankrekening van de eigenaar van 
Edobet. Onduidelijk blijft of hij 
ook gegokt heeft bij de goksite. 
Vragen wil hij niet beantwoorden, 
zo laat zijn zaakwaarnemer weten. 

De KNVB stelt in een reactie: 
,,Het is absoluut zorgelijk dat prof-
voetballers gokken bij illegale gok-
bedrijven en/of aandeelhouder 
zijn in een (illegaal) gokbedrijf.’’

 c Bijlage Z

Meerdere profvoetballers 
blijken betrokken te zijn bij een 
illegaal gokbedrijf. Zo kochten 
Sparta-spelers Tom 
Beugelsdijk en Aaron Meijers 
aandelen en maakte Oranje-
international Jordy Clasie 
grote bedragen over naar een 
rekening van het bedrijf.
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 One Planet, maar 
waarom eigenlijk?

Christy Dollen
Den Haag

Het Rode Kruisziekenhuis aan de 
Sportlaan. Het Nederlands Con-
gresgebouw aan de Churchilllaan. 
Of een wat recentere: het Gemeen-
temuseum aan de Stadhouderslaan. 
We kennen deze namen nog wel. 
Alle drie zijn het Haagse iconen die 
inmiddels anders heten. 

Het Rode Kruisziekenhuis is op-
gegaan in cluster Haga. Het Con-
gresgebouw heet al jaren niet meer 
zo, sinds 2008 World Forum. In 
2017 kwam daar The Hague achter. 
Het Gemeentemuseum veranderde 
in 2019 de naam naar het Kunstmu-
seum Den Haag. En nu zijn dus de 
buren van laatstgenoemde aan de 
beurt. 

Het Museon-Omniversum fu-
seerde afgelopen januari. De twee 
gebouwen zitten naast elkaar en 
hadden al regelmatig samenwer-
kingen.  ,,Door te fuseren kunnen 
we een schaalsprong maken”, zei 
Peter de Haan, directeur van het 
Museon vorig jaar bij de bekendma-
king van de fusie. 

Lang gebruiken 
Samen hebben ze het doel om hét 
duurzaamheidsmuseum van Ne-
derland te worden. Onder de noe-
mer  One Planet dus. Met liefheb-
bers van de twee is rekening gehou-
den. ,,We zullen de combinatie van 
One Planet met de naam Muse-
on-Omniversum, in woord of 
beeld, lang blijven gebruiken. Mu-
seon en Omniversum zijn sterke 
merknamen die we niet zomaar 
loslaten. De tijd zal het leren wan-
neer dat verandert”, aldus een 
woordvoerster. 

Hoe anders was dat bij de naams-

wijziging van ‘de buurman’ het 
Kunstmuseum. Die transformatie 
ging met de nodige kritiek. Zo 
schreef cabaretier Sjaak Bral in zijn 
column in deze krant: ‘Toegegeven, 
met de naam Kunstmuseum zet 
Den Haag zich wél meteen in het 
rijtje van andere toonaangevende 
kunstinstellingen. Te weten: kunst-
knie, kunstheup en kunstgebit.’

Al voorspeld
Maar de kritiek klonk vooral in Den 
Haag, zegt Kunstmuseum-direc-
teur Benno Tempel. En was al voor-
speld. Aan de naamswijziging in 
2019 ging jaren onderzoek vooraf. 
,,Er werd gezegd dat de mensen die 

het dichtst bij het museum staan er 
het meeste moeite mee zouden 
hebben. En dat klopte. De meeste 
kritiek kwam uit het Haagse.”

Uit het onderzoek bleek dat 
vooral oudere mannen er moeite 
mee zouden hebben. ,,Die vinden 
verandering wat moeilijker, voelen 

zich persoonlijk aangetrokken. Het 
fascinerende was dat het ook zo 
bleek te zijn.” Zelfs premier Mark 
Rutte zei volgens Tempel gewoon 
Gemeentemuseum te blijven ge-
bruiken. 

Cabaretier Sjaak Bral denkt er 
drie jaar na zijn kritische column 
nog steeds hetzelfde over. ,,Ik ben 
ook al jaren actie aan het voeren, 
maar krijg weinig mensen mee. Als 
ik nu gemeentemuseum zeg, word 
ik vragend aangekeken. ‘Kunstmu-
seum is het toch?’ is dan de reactie.” 

Nietszeggend
De nieuwe naam van het Muse-
on-Omniversum is volgens hem 
nietszeggend.  ,,Het Haagsheid 
wordt er zo uitgeslagen. Dat het is 
veranderd begrijp ik wel, maar ver-
zin dan wat beters. Net als een paar 
jaar geleden dat Scheveningen The 
Hague Beach zou moeten heten. 
Dat was een complete mispeer.”

Maar soms lijkt het dus wel te 
lukken. Benno Tempel is in ieder 
geval tevreden met zijn Kunstmu-
seum Den Haag. ,,Het woord ge-
meente was in het buitenland ook 
niet uit te spreken. En klinkt als iets 
ambtelijks. Niemand associeerde 
het met een stad of museum. Ik 
weet nog dat de toenmalige burge-
meester Jozias van Aertsen zei: ‘Ik 
werk niet in een gemeentehuis, ik 
werk in een stadhuis.’ Dat was een 
mooie vorm van steun.”

Het Museon en Omniversum 
gaan samen verder. Onder de 
naam One Planet richten de 
twee buren zich op 
duurzaamheid en, zoals de 
naam al verklapt, de aarde. Ze 
volgen hiermee andere iconen 
die eerder al van naam 
veranderden, met wisselend 
succes. 

 e Museon en Omniversum aan de Kennedylaan. FOTO HENRIËTTE GUEST 
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Museon en Omni-
versum zijn sterke 
merknamen die we 
niet zomaar loslaten
 – Woordvoerster
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BLIKVANGER
deze grabber 
blue grijpt let-
terlijk je aan-
dacht. toen we 
in amerika 
woonden vroe-
gen onze kin-
deren om een 
leuke auto... 

 – Westlander 
Johan 
Wagner over 
zijn helblau-
we Ford 
Mustang.
 c Regio P12

Zo gezegd 
in deze 
krant

GESCHIKT
Met mijn zus-
sen gaan we 
op zoek naar 
een geschikt 
huis. Maar wat 
is een goed 
huis als je niet 
in de materie 
zit?
 – De moeder 
van Nico 
Heemelaar 
moest naar 
een verzor-
gingshuis.
 c Regio, P10&11

DEN HAAG

Politie zoekt daders 
brute roofoverval 
In een telefoonwinkel aan de 
Kritzingerstraat in de Haagse 
wijk Transvaal is gistermorgen 
een gewelddadige overval ge-
pleegd. De politie is op zoek 
naar vier daders. De overval 
vond plaats rond 11.15 uur. Er 
waren vier mannen bij betrok-
ken die er met een nog onbe-
kende buit vandoor zijn gegaan. 
Van de overvallers ontbreekt ie-
der spoor. De politie vraagt 
alert te zijn. Alle mannen droe-
gen grijze en zwart gewatteerde 
jassen en hadden joggingbroe-
ken aan.

John

M ijn pa (89) is een paar jaar geleden 
naar een taxatiedag van het tv-pro-
gramma Tussen Kunst en Kitsch ge-

gaan. In het World Forum. Hij heeft geen 
idee waar dat is, maar als ik zeg ‘Congresge-
bouw’ dan weet hij het weer. 

Pa had iets op zolder gevonden en had 
het in de boodschappentrolley gepropt. De 
taxateur, Tom Angevaren, vroeg: ‘Hoe komp 
u hieâh an, meneâh?’ Je kan een taxateur uit 
Den Haag halen, maar je haalt Den Haag 
niet uit de taxateur. ‘Dat weet ik niet meer’, 
antwoordde mijn pa. ‘Het hangt al jaren op 
zolder.’ 

‘Dan hoop ik dat u goed vezeikâhd ben’, 
antwoordde de expert, ‘dit is de cv-ketel.’ U 
begrijpt, Eneco kwam er aan te pas om het 
huis weer verwarmd te krijgen. De energie-
nota is het coronavirus van 2022. Iedereen is 

er bang voor en 
probeert zich zo 
goed mogelijk te 
wapenen tegen de 
onvermijdelijke 
komst ervan. 

Ook ikzelf let in-
eens veel meer 
op, in huis. Staan 
er lampen onno-
dig aan? Kan het 
een graadje min-
der? Dan maar wat 
minder opbrengst, 

van de wietplantage. Een trui is ook warm. 
Ik loop vaker naar het thermostaat dan naar 
de wc.  Met dank aan dat zielig hoopje mens 
in het Kremlin. Poetin zal de geschiedenis in 
gaan als de man die zijn tanden stuk beet op 
Oekraïne. Er is niks groots aan die duivelse 
dwerg.

 Het enige dat groots is aan Poetin, is zijn 
tafel. Heeft u ‘m gezien, die witte duik-
plank? Als je aan je tafelgenoot vraagt ‘Geef 
het zout effe door’ duurt dat 30 minuten. 
Toch heeft hij ook iets bijzonders gedaan: 
waar wij aan het kloten zijn met radiator-
folie en tochtstrips en dubbel glas heeft hij 
in amper een maand tijd een heel land ge-
isoleerd. En niet zo’n klein landje ook.

 Voor het klimaat is Poetin een held. Zel-
den was grensoverschrijdend gedrag zo lo-
nend; daar waar Europa al decennialang om 
de hete brij draait die ‘klimaat’ heet, is er nu 
ineens consensus over de doelen. Dan maar 
weer een eigen kolencentrale open. Laten 
we winst halen uit dit verlies en op Euro-
pees niveau plechtig afspreken: het enige 
gas dat we nog consumeren is lachgas.

Alleen nog 
lachgas

l 
 Poetin heeft 
in een maand 
tijd een heel 
land 
geïsoleerd. 
En niet zo'n 
kleintje ook

SJAAK BRAL

COLUMN y @SjaakBral
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Weer coronahorde minder: vanaf 11 april alleen zelftest
Opnieuw schroeft het kabinet 
coronamaatregelen terug. Vanaf 
11 april is een zelftest voldoende 
en verdwijnen vrijwel alle GGD- 
coronateststraten.

Nu door de minder ziekmakende 
omikronvariant ziekenhuizen de 
toestroom aankunnen, schrapt het 
kabinet weer een coronahorde. 
Vanaf 11 april verdwijnen bijna alle 
GGD-teststraten. Een zelftest thuis 
is dan genoeg, de besmetting hoeft 
dan niet meer gemeld te worden.

,,We gaan de surveillance van co-
rona meer aanpakken als een griep, 
influenza’’, zegt minister van Volks-
gezondheid Ernst Kuipers (D66) in 
een interview met deze krant. 

,,Daarbij peilen we ook ieder jaar via 
huisartsen en verpleeghuizen hoe 
de verspreiding gaat. Bij corona heb 
je dan de zelftest er nog bij.’’

‘Grootschalig testen’ is in deze 
fase geen ‘doelmatig instrument’ 
meer voor het zicht houden op het 
virus, schrijft Kuipers in zijn lange-
termijn-coronabrief van gisteren 
aan de Tweede Kamer.

Uitzonderingen zijn er voor pa- 
tiënten in ziekenhuizen of bewo-
ners van verpleeghuizen: zij krijgen 
nog wel een PCR-test. En wie voor 
een buitenlandse coronapas een 
herstelbewijs nodig heeft kan ook 
nog terecht in de teststraat. ,,Er 
blijft regionale basiscapaciteit in 
elke GGD-regio.’’ Uiteindelijk komt 

er één landelijke basis-PCR-test- 
capaciteit, waarna het enorme aan-
tal GGD-teststraten dus groten-
deels wordt ontmanteld.

Het is opnieuw een mijlpaal, al 
wil Kuipers deze niet ‘demonstra-
tief vieren’. ,,Ik houd er serieus re-
kening mee dat we komend najaar 

nog een flinke opleving kunnen 
krijgen.’’ De 3G-coronapas kan te-
rugkeren als het de komende win-
ter onverhoopt weer misgaat.

Zicht
Om het coronavirus niet compleet 
uit het oog te verliezen, blijft de ri-
oolwatermeting intact. Ook het 
aantal peilstations bij huisartsen 
wordt uitgebreid om eventuele op-
levingen te monitoren. De zelftest 
blijft, net als de isolatie- en quaran-
taine-adviezen. ,,Het is belangrijk 
om zicht te houden op het virus’’, 
zegt Kuipers. ,,Maar in deze fase 
hoef je niet meer ieder individu na 
een positieve zelftest naar de GGD 
te laten gaan.’’

Het kabinet besloot gisteren over 
de langetermijn-coronastrategie en 
reageerde ook voor het eerst inhou-
delijk op het kritische OVV-rap-
port. De onderzoeksraad signaleer- 
de vorige maand een gebrekkige 
crisisstructuur, een blinde vlek 
voor de ouderenzorg, een te domi-
nant OMT en een communicatie- 
strategie ‘op de bluf’. Toenmalig 
minister van Volksgezondheid 
Hugo de Jonge was in november 
nog uiterst kritisch op het concept-
rapport, maar het huidige kabinet 
‘deelt de conclusies en omarmt de 
aanbevelingen’. Een aantal advie-
zen is of wordt snel overgenomen.
 – Niels Klaassen
 cP11

l 
Je hoeft niet meer elk 
individu naar de GGD 
te laten gaan na een 
positieve zelftest
 – Ernst Kuipers, minister

Angstige nacht voor fruittelers

Jurriaan Nolles
Kapelle

M
artijn Slabbekoorn 
– zesde generatie 
fruitteler – loopt 
zijn hele leven al 
langs de appels en 

peren van zijn boomgaard, maar 
sneeuw op zijn bomen had hij in 
deze tijd van het jaar nog nooit ge-
zien. Tot gisterochtend, toen er 
een klein laagje over de bloesem 
van zijn bomen lag.

Hoeveel schade de sneeuw zal 
veroorzaken, zal later blijken. Nu 
maakt Slabbekoorn, met een be-
drijf in Kapelle, zich vooral zorgen 
over de vorst van de komende da-
gen. Koude nachten kunnen grote 
gevolgen hebben voor zijn fruit-
bomen, zeker dit jaar omdat de bo-
men relatief vroeg in bloei ston-
den door het warme lenteweer. 
Juist bloeiende fruitbomen zijn 
kwetsbaar voor kou. De vrieskou 
tast de bloesem aan, waardoor 
bloemknoppen kapotvriezen.

Oogst
Fruittelers als Slabbekoorn houden 
hun hart vast voor de komende 
nachten. ,,Vorst kan heel schadelijk 
zijn’’, zegt Marc André de la Porte 
van de Nederlandse Fruitteelt Or-
ganisatie (NFO). Hij vreest voor 
een tegenvallende oogst.

Fruittelers hebben wel een op-
lossing om hun boomgaarden te 
beschermen, namelijk hun bomen 
continu besproeien met grond- of 
oppervlaktewater: het ijs dat zich 
om de bloesem vormt, zorgt voor 
een isolerend laagje, waardoor de 
bloem net niet kapotvriest.

André de la Porte schat in dat 
ongeveer 60 procent van de Ne-

De aankomende 
nachtvorst bedreigt 
de fruitoogst van 
Nederlandse telers. Ze 
bereiden zich voor op 
slapeloze nachten.

derlandse fruittelers toegang heeft 
tot voldoende sproeiwater, maar 
met name telers in Zeeland en 
Zuid-Limburg niet. Fruittelers in 
deze gebieden gaan zorgelijke 
nachten tegemoet, zegt hij. ,,Ieder-
een is gespannen.’’

Of de prijzen van fruit ook zul-
len stijgen? ,,We weten dat fruit nu 
überhaupt duurder wordt door an-
dere kostenstijgingen. Het is te 
vroeg om te speculeren of de vorst 
ook effect op de prijs zal hebben.’’

In 2017 was één vorstnacht in 
april goed voor een oogstreductie 
van 30 procent van de Nederlandse 
appels. Ook bij Slabbekoorn kwam 
toen de helft minder voor de su-
permarkt geschikte appels van de 
bomen. Dat jaar werden appels en 
peren wel 30 tot 50 procent duur-

der, wat ook kwam doordat de 
oogst in heel Europa tegenviel.

Peren en pruimen
Volgens Marianne Groot, onder-
zoeker van Wageningen Universi-
teit, zal de schade in het komende 
oogstseizoen afhangen van hoe 
hard het de komende nachten gaat 
vriezen. Met name in de nacht van 

vandaag op morgen lijkt het echt 
koud te worden. Peren en ook bij-
voorbeeld pruimen lijken het 
meeste gevaar te lopen, omdat de 
bloemknoppen al deels open zijn. 
De appels zijn nog minder ver.

Het zorgt ervoor dat fruittelers 
zich opmaken voor wat slapeloze 
nachten. Mark van den Oever uit 
Sint Hubert heeft een alarm op 
zijn slaapkamer, dat afgaat als één 
van de sproeiers het niet doet, 
maar daar durft hij niet op te ver-
trouwen. ,,We kunnen ons geen 
foutje van de techniek veroorlo-
ven.’’ Daarom blijft hij de hele 
nacht op, kijkend of al zijn bomen 
wel constant nat worden ge-
sproeid. ,,-5 graden kunnen we 
nog net aan, maar dan wordt het 
wel kantje boord.’’

 c Tere bloesem aan vruchtbomen uiterst kwetsbaar voor verwachte vorst

Amateurtelers moeten 
niet meteen met een 
eigen sproeier aan de 
gang, zegt fruitexpert 
Jan Peeters, die met 
zijn bedrijf telers advi-
seert. De installaties 
die professionals ge-
bruiken zijn uiterst 
nauwkeurig afgesteld 
(3 tot 3,5 millimeter 
neerslag per uur) en 
dat is te veel gevraagd 
voor een eenvoudige 
sproeier, aldus Peeters.
Wat volgens Peeters 
veel beter werkt, is een 
boom inpakken met 
bubbelfolie, of anders 
met een deken of iets 
anders dat goed iso-
leert. ,,Dat kan 3 tot 4 
graden schelen. Isolatie 
is de beste remedie’’, 
zegt hij. ,,Het zorgt er-
voor dat de omgeving 
de warmte kan vasthou-
den.’’ Maar als het te 
hard vriest, biedt ook 
bubbelfolie uiteindelijk 
geen soelaas: ,,Fruitbo-
men mogen maximaal 
-1 graad worden.’’

Pak 
uw eigen 
boom in

m 
-5 graden kunnen 
we nog net aan, 
maar dan wordt het 
wel kantje boord
 – Mark van den Oever, fruitteler

 g Teler Mark 
van den Oever 
controleert zijn 
fruitbomen in 
Sint Hubert. 
FOTO KOEN VERHEIJDEN

Pak 
uw eigen 

Sint Hubert. 
FOTO KOEN VERHEIJDEN
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Carla van der Wal
Purmerend

E
li lag erbij als Doorn-
roosje. Haar zus 
Rosanna had haar haar 
gedaan, paarse krullen 
vielen langs haar ge-

zicht. De avond voor Eli’s dood 
hadden ze samen roze prosecco 
gedronken. De volgende ochtend 
barstte de 28-jarige vol vrolijkheid 
uit in een lied van Kinderen voor 
Kinderen. ‘Met m’n prachtige 
vleugels vlieg ik over de heuvels. 
De wind neemt me mee, over 
land, over zee.’ De lach op Eli’s 
 gezicht ging niet meer weg, ook 
niet toen ze die dag stierf. Einde-
lijk was ze niet meer bang.

Nu is de documentaireserie 
 Jojanneke en de jeugdzorgtapes, 
waaraan Eli vlak voor haar dood 
meewerkte, vanaf donderdag te 
zien, en vervult Rosanna (32) een 
van de laatste wensen van haar 
zusje, die was getekend door een 
leven binnen jeugdzorg. Rosanna 
vertelt Eli’s verhaal, en daarmee 
een deel van haar eigen verhaal.

Een vechtscheiding zette hun 
leven op z’n kop en rukte het gezin 
uiteen. ,,De familiefoto’s die we 
hebben zijn eigenlijk allemaal van 
voor die tijd. Vakanties in Frank-
rijk, familiefeesten die gevierd 

PROBLEMEN JEUGDZORG

Vlak voor haar euthanasie werkte Eli mee aan een documentaireserie, 
om te laten zien hoe haar verblijf in 28 jeugdzorginstellingen haar leven 
verwoestte. Aan de vooravond van de eerste aflevering vertelt Rosanna 
het verhaal van haar zusje, zoals ze Eli heeft beloofd.

Achterstanden

Kinderen in nood moeten soms heel              lang wachten op broodnodige hulp
De jeugdzorg kampt met grote 
problemen. Daardoor krijgt 
lang niet ieder kind de zorg  
die hij of zij nodig heeft.

De rechter in Leeuwarden besloot 
deze week dat een meisje van 15 
weg moet uit een gesloten inrich-
ting. Ze verbleef al twee jaar in 
diverse gesloten accommodaties 
van jeugdzorg, kreeg geen behan-
deling en werd gedwongen vrij-
wel de hele dag op haar kamer te 
blijven. Waar het meisje nu heen 
moet, blijft onduidelijk. Er is nog 
geen passende behandelplek voor 
haar gevonden.

Het is een van de vele schrij-
nende verhalen die schuilgaan 
achter het probleem waarover in 

Den Haag al jaren uitvoerig wordt 
gesproken: er zijn grote proble-
men in de jeugdzorg.

In 2020 kregen ruim 429.000 
jongeren enige vorm van jeugd-
zorg: van kinderen die hulp 
 vragen bij dyslexie tot allerlei 
zwaardere vormen van zorg. Zo 
vielen dat jaar zo’n 8500 jongeren 
onder de reclassering en zaten er 
ongeveer 2000 in een gesloten in-
richting, bijvoorbeeld omdat ze 
een gevaar vormen voor zichzelf.

Jeugdzorg is een vergaarbak van 
allerlei problemen. Het ene kind 
kan met wat extra begeleiding 
prima uit de voeten, een ander 
heeft intensieve bescherming 
 nodig omdat het thuis onveilig is 
of omdat hij of zij een ernstige 

stoornis heeft. En de hulp 
 verloopt allesbehalve soepel. 
 Gemeenten moeten sinds 2015  
al die verschillende vormen van 
jeugdzorg leveren en zelf inko-
pen. Vaak groeit het ze boven  
het hoofd. Zeker omdat de vraag 
naar allerlei lichte vormen van 
hulp explosief is gestegen, blijft 
er te weinig geld en aandacht over 
voor kinderen met ernstige pro-
blemen. Niet zelden komen zij op 
een wachtlijst terecht.

Te ingewikkeld
Brancheorganisatie Jeugdzorg 
Nederland zegt al jaren dat het zo 
niet langer kan: de jeugdbescher-
ming is nu veel te ingewikkeld. 
De keten bestaat uit te veel scha-

 d Rosanna met een  
foto van haar zus Eli.  
FOTO MARCO OKHUIZEN

l 
Ze had nooit,  
zoals andere 
kinderen, geleerd 
om te gaan met 
gevoelens of met 
anderen. Hoe het 
is om mee te 
draaien in de 
maatschappij

 – Rosanna, zus

Eli (28) kwam trauma’s door 
jaren jeugdzorg niet te boven: 
‘Ze ging van crisis naar crisis’

Na een leven van omzwervingen, 
waarin Eli niet op haarzelf bleek te 
kunnen wonen maar ook in geen 
enkele instelling kon blijven, 
streek ze neer in haar woonplaats 
van toen ze nog een gezin waren: 
Purmerend. Ze wilde al dood toen 
ze vlak bij Rosanna een huisje 
kreeg. ,,Ze was niet in staat om dat 
zelf in te richten of te onderhou-
den, dus hielp ik haar daarbij. Zo 
groeiden we naar elkaar toe.’’ Af-
gelopen juni kwam het nieuws: 
Eli’s lijden was zo ondraaglijk, dat 
ze hulp zou krijgen om er een 
einde aan te maken. Haar trau-
ma’s, vooral opgelopen in de 
jeugdzorg, zaten te diep.

,,Dat vooruitzicht zorgde ervoor 
dat we gesprekken konden voeren 
die eerder onmogelijk waren. Ik 
legde uit waarom er periodes wa-
ren dat ik afstand had genomen.  
Ik kwam erachter hoe ze ons had 
gemist in die instellingen waar ze 
zat, iets waar ik als kind helemaal 
niet bij had stilgestaan. Het was 
een heel intense tijd, maar ik heb 
me met alles wat ik had aan Eli 
 gewijd. Ook als ze hier ’s ochtends 
om kwart over vijf maar blééf aan-
bellen, dingdongdingdongding-
dong. Als ik met een slaperig 
hoofd opendeed en zei dat ze 
vroeg was, antwoordde ze: ‘Ja, als 
ik maar lang genoeg blijf bellen, 
doe je vanzelf open’.’’

Rosanna had Eli gevraagd wat ze 
nog wilde doen, voordat ze dood 
zou gaan. Eerst kon Eli niets ver-
zinnen. Het einde, dáár keek ze 
naar uit. Later kwam er toch een 
bucketlist. Ze verfde haar haar 
paars. Ze ging in gesprek met 

werden met rijsttafels en de hele 
familie.’’ Eli zat nog op de basis-
school toen haar ouders uit elkaar 
gingen, Rosanna was net naar  
de middelbare. ,,Ik ging bij mijn 
vader wonen, Eli bleef bij onze 
moeder. Al snel werd duidelijk  
dat onze ouders de zorg niet 
aankonden.’’

Zo kon het dat Eli, kort voor 
Elisabeth, op haar 10de uit huis 
werd geplaatst en rondging in het 
systeem van jeugdzorg. Ze ver-
bleef op 28 plekken. De psychische 
problemen waarmee Eli worstelde 
werden niet of onvoldoende aan-
gepakt, behandelingen onderbro-
ken door de zoveelste verhuizing. 
Ze kreeg te maken met mishande-
ling en misbruik door begeleiders, 
zat talloze keren in de isoleercel. 
Eli was 14 toen ze voor het eerst 
een zelfmoordpoging deed. Ze 
werd onhandelbaar. En bang. Voor 
het meisje met een strafblad, met 
wie ze vastzat in een jeugdgevan-
genis omdat in andere instellingen 
geen plek was. Bang voor wat an-
deren over haar dachten. Voor alles 
uiteindelijk.

Gevangenis
Rosanna: ,,Ik heb haar wel opge-
zocht in die instellingen waar  
ze zat. Ik weet nog dat we naar 
zo’n gevangenis gingen, waar Eli 

wegens plaatsgebrek zat, terwijl ze 
niets crimineels had gedaan. Er 
moest altijd iemand bij zijn als we 
op bezoek kwamen, en als Eli zélf 
terugkwam van thuisbezoeken 
werd ze gevisiteerd. Zó mensont-
erend en schokkend, dat mag de 
wereld weten. Toch begreep ik 
toen niet hoe erg ze ons miste. 
Daar kwam ik pas later achter,  
in de maanden voor Eli’s dood.’’

Toen Eli 18 was, kwam ze, zoals 
zo veel jeugdzorgkinderen, op 
straat te staan. Een gebutst kind, 
volwassen in leeftijd, maar psy-
chisch niet klaar voor een volwas-
sen leven. ,,Ze had nooit, zoals an-
dere kinderen, geleerd om te gaan 
met gevoelens of met anderen. 
Hoe het is om mee te draaien in de 
maatschappij. Ik wist niet beter 
dan dat Eli van crisis naar crisis 
ging. Soms verdween ze een tijd, 
onttrok ze zich aan alles en 
 iedereen. Dan zat ze in een ander 
deel van Nederland of in het bui-
tenland. Ik heb haar weleens opge-
haald uit LA, omdat het weer was 
misgegaan.’’

Die crises zorgden er ook voor 
dat Rosanna soms even afstand 
nam van haar zusje. Anders zou-
den Eli’s dieptepunten niet alleen 
haar eigen leven, maar ook dat van 
Rosanna beheersen. ,,Ik deed dat 
uit zelfbescherming.’’
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SCHIPHOL

‘Mogelijk andere 
schutter Wiersum’
de advocaten van de mannen 
die verdacht worden van de 
moord op advocaat derk 
Wiersum in 2019 opperen dat 
mogelijk iemand anders de 
schutter is. drie anonieme 
 informanten wijzen naar een 
man die beter bij het signale-
ment van de schutter past 
dat door buurtgenoten is 
 gegeven. zij spraken over een 
jonge, ietwat slungelachtige 
schutter. de verdachten zijn 
in de 30 en hebben een ge-
spierd postuur. de advo caten 
willen deze man nader aan de 
tand voelen.

DEN HAAG

Stef Blok naar 
Rekenkamer EU  
Oud-minister Stef Blok gaat 
naar de europese rekenka-
mer. de ministerraad heeft 
gisteren besloten de VVd’er 
voor te dragen. Blok is ge-
schikt voor de functie omdat 
hij ‘ruime ervaring met be-
stuur, de europese Unie en fi-
nanciën’ heeft, aldus het kabi-
net. Het instituut is de onaf-
hankelijke controleur van de 
financiën van de europese 
Unie. Blok (1964) was minis-
ter in de kabinetten-rutte ii 
en iii. Hij was eerder fractie-
voorzitter van de VVd in de 
tweede Kamer.

LOPPERSUM

Loppersum schrikt 
van nieuwe beving
in de buurt van loppersum is 
gisteravond om 19.11 uur een 
aardbeving geweest met een 
kracht van 2.7 op de Schaal 
van richter. Het epicentrum 
lag volgens het KNMi op 3 ki-
lometer diepte. aanvankelijk 
werd gemeld dat de beving 
een paar kilometer verderop 
in zeerijp was geweest, maar 
dat bleek onjuist. Op 6 maart 
was er wel een beving in zee-
rijp. Het is nog onbekend of 
er in loppersum schade is 
ontstaan. Op twitter melden 
diverse mensen dat ze de 
aardbeving hebben gevoeld.

WASHINGTON

Geluiden klinken 
anders op Mars
een internationale groep we-
tenschappers heeft ontdekt, 
dat geluiden op Mars heel an-
ders klinken dan op aarde. de 
uitkomsten van een onder-
zoek zijn gisteren gepubli-
ceerd in het wetenschappe-
lijke blad Nature. Via twee mi-
crofoons in het Marskarretje 
perseverance luisterden de 
wetenschappers naar 
 geluiden op de planeet. Het 
geluid haalde een snelheid 
van 240 meter per seconde, 
terwijl het op aarde met 340 
meter per seconde gaat. dat 
was verwacht: de dampkring 
op Mars is veel dunner.  e Minister Franc Weerwind. 
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Kinderen in nood moeten soms heel              lang wachten op broodnodige hulp
kels, en elke schakel laat het kind 
langer op hulp wachten. Ook is het 
personeelstekort in de sector 
groot: er is weinig aanwas. Veel er-
varen medewerkers kiezen voor 
andere banen die beter betalen.

Een ander probleem is dat wan-
neer een kind 18 wordt, hij of zij 
het recht op jeugdzorg verliest.  
Die kan soms worden verlengd, 
omdat andere vormen van hulp 
niet altijd goed aansluiten. Onder-
handelingen over een hervorming 
van de jeugdzorg liggen al maan-
den stil. Gemeenten en jeugdzorg-
bedrijven zijn woedend op een 
voorgenomen bezuiniging van het 
nieuwe kabinet.

Veel kritiek is er op het hoge 
aantal uithuisplaatsingen. Dat 

schommelt al jaren rond de 40.000 
kinderen die na goedkeuring van 
een rechter (tijdelijk) elders wor-
den ondergebracht.

Schulden
Het probleem kreeg vorig jaar 
 extra aandacht, toen het CBS 
meldde dat sinds 2015 1115 kinde-
ren van gedupeerden van de 
toeslagen affaire uit huis zijn ge-
plaatst. Dat getal kwam uit een da-
tavergelijking; wie de kinderen 
zijn en waarom zij zijn wegge-
haald, is niet helder.

Schulden alleen zijn geen reden 
om een kind bij de ouders weg te 
halen, maar ze kunnen wel de oor-
zaak zijn van andere problemen, 
zoals een vechtscheiding. Een 

rechter kan in zulke gevallen  
beslissen dat het in het belang van 
het kind is dat het elders wordt 
ondergebracht.

Niet elk geval is hetzelfde en 
soms zijn de kinderen inmiddels 
terug of volwassen geworden, 
maar vorig jaar liepen er nog  
420 uithuisplaatsingen, waarvan 
voor zover bekend nog geen kind 
terug is naar huis. Minister voor 
Rechtsbescherming Franc Weer-
wind belooft die dossiers met 
voorrang te laten behandelen om 
te zien of de kinderen met hun ou-
ders kunnen worden herenigd. De 
aandacht die dat vraagt, zal weer 
ten koste gaan van anderen die 
wachten op zorg, erkende hij.
 – Hans van Soest

neuroloog Erik Scherder, om hem 
vragen te stellen over haar stoor-
nis. Waarom werkten medicijnen 
tegen angst bij haar niet? En stel 
nou dat ze die amygdala, het deel 
van de hersenen dat angst regu-
leert, bij Eli zouden verwijderen? 
Hij legde haar uit dat dat niet kon. 
Rosanna was erbij, zoals altijd. 
,,Niet alleen als zus, ook als Eli’s 
visagiste, stylist, taxichauffeur, 
praatpaal, juridisch adviseur en 
hondenuitlaatservice. Zo introdu-
ceerde ze me ook.’’

Ballonnen
Samen bereidden ze de uitvaart 
voor. Eli regelde lolly’s in de vorm 
van hartjes. Zocht een jurkje met 
roosjes uit. Zo kwam die laatste 
dag, 22 oktober, steeds dichterbij. 
Ze hadden lol gemaakt de avond 
ervoor, toen Rosanna was blijven 
slapen. Bij de uitvaart hing er een 
wolkendek van ballonnen, net 
 zoals bij de uitvaart van hun broer, 
die in 2019 totaal onverwachts een 
einde aan zijn leven maakte. Er 
was geen programma, het afscheid 
moest chaotisch zijn, net zoals het 
leven van Eli was geweest.

Daarna kwam de stilte. Rosanna 
had weer tijd voor zichzelf, nadat 
ze voor Eli over al haar grenzen 
heen was gegaan, net nadat het 
was gelukt het verlies van haar 
broer een plekje te geven. Nu is  
ze de enige van de drie kinderen 
die is overgebleven. ,,Elke dag zeg 
ik tegen mezelf: gewoon blijven 
ademen. Maar het is zwaar, het is 
allemaal veel. Ik ben 32. Mijn broer 
is dood, mijn zus ook. Wat ik met 
hen deelde is er niet meer, en het 
is onvervangbaar. Er is nu nie-
mand die een grapje of een herin-
nering van vroeger begrijpt, die 
aan een blik genoeg heeft. Op alle 
belangrijke momenten die nog 
 komen, zullen zij er niet bij zijn.  
In dit nieuwe huis, waar we pas 
zijn gaan wonen, zal Eli niet meer 
rondlopen, al heeft ze het nog wel 
gezien. Ik heb aan de oude bewo-
ners gevraagd of ik haar mee 
mocht nemen.’’ Zo klopt wat op 
het whiteboard in de keuken staat: 
Eli was here.

 a Jojanneke en de jeugdzorgta-
pes, donderdag 7 april, 21.00 uur, 
NpO 3. lees ook eli’s blog op  
https://leveninangst.blog



DEBBY GERRITSEN

U it de Oekraïense stad Irpin 
kwam deze week het af-
schuwelijke verhaal van 

een jong meisje dat in een schuil-
kelder naast het lichaam van haar 
dode moeder door twee Russische 
soldaten is verkracht en gefilmd – 
alsof haar trauma nog niet groot 
genoeg was. Dit vreselijke verhaal 
staat helaas niet op zichzelf. Sek-
sueel geweld wordt op grote schaal 
ingezet als wapen om een volk te 
vernederen en te breken.

Godzijdank zijn veel Oekraïense 
vrouwen en kinderen gevlucht 
uit deze onveilige situatie. Maar 
wie denkt dat daarmee het gevaar 
is geweken, heeft het goed mis. 
Ook in de ‘veilige’ opvangregio’s 
liggen roofdieren op de loer. In Po-
len zit een 49-jarige man vast op 
verdenking van verkrachting van 
een 19-jarige Oekraïense vrouw. 
En in een vluchtelingenkamp aan 
de grens ontstond argwaan toen 
een groep mannelijke vrijwilligers 
alleen de vrouwen wilde ‘helpen’. 
In Duitsland waarschuwt de poli-
tie voor ronselaars op stations na 
het verhaal van een Oekraïens 
echtpaar dat hun 15-jarige dochter 

Stel je voor: geile Gerrit 
staat handenwrijvend 
op jou te wachten

in een onbewaakt moment uit het 
oog verloor. Het meisje is meege-
nomen door een man en sindsdien 
spoorloos. Ook in Nederland tiert 
het welig aan foute types die soms 
vrij opzichtig te werk gaan: op de 
Facebookpagina Steun Oekraïne 
haalt de oprichter uit naar man-
nen die hem benaderen om in 
contact te komen met een mooie 
Oekraïense vrouw. Kinderen geen 
bezwaar.

Moet je je voorstellen. Dat je ge-
dwongen huis en haard hebt 
moeten verlaten. Je bent bang, 
hongerig en snakt naar een warm 
bed. Na een lange reis kom je aan 
in een onbekend land. En daar 
staat geile Gerrit handenwrijvend 
op jou te wachten. Ik kan er met 
mijn hoofd niet bij, maar kennelijk 
maakt de gelegenheid de man en 
worden deze kwetsbare vrouwen 
gezien als prooi voor de Gerrits 
van deze wereld. Of dit uitwassen 
zijn? Ik hoop het oprecht, de tijd 
zal het leren. Maar ondertussen 
zitten deze vrouwen met een extra 
probleem opgescheept. Beste Ger-
rit, we verwachten 50.000 vluch-
telingen uit Oekraïne van wie het 
gros vrouw zal zijn. Zullen we nou 
eens een ding met elkaar afspre-
ken: laat die vrouwen met rust. 
Zorg ervoor dat ze hier écht veilig 
zijn.

l 
Seksueel geweld 
wordt op grote schaal 
ingezet als wapen om 
een volk te breken 

OORLOG  OEKRAÏNE  RUSLAND

Correspondent Jan Hunin in Kiev reisde deze week 
mee naar het oosten van Oekraïne om een 
80-jarige vrouw te evacueren. Het gezelschap 
kwam middenin een granaatsalvo terecht. 

N
og even en het begin van 
de evacuatie van Galina 
Borisovna (80) kan een 
succes genoemd wor-
den: de achterbank van 

de Toyota Rav4 waarmee ze naar vei-
liger oorden moet worden gebracht is 
met een deken en een laken in ge-
reedheid gebracht. Het is alleen nog 
even wachten tot ze beneden is. 

Zonder al te veel tegenpruttelen 
verlaat ze haar flatje op de bovenste, 
vierde verdieping van de Gardelaan 
43, niet vanzelfsprekend voor een 
vrouw van 80 die bijna haar hele 
leven op dezelfde plaats gewoond 
heeft. Alleen de trap afdalen wil niet 
te best lukken; hoewel ze bijzonder 
slecht te been is, weigert ze elke hulp. 
Maar daar komt ze dan toch naar bui-
ten, aan de arm van haar dochter 
Svetlana. Nog een paar stapjes tot bij 
de auto, en we kunnen vertrekken.

En dan gebeurt het. Met een lawaai 
dat moeilijk te beschrijven valt – een 
schurend geluid gevolgd door een 
oorverdovende knal – wordt de rust 

 e Galina Borisovna 
wordt door haar doch-
ter Svetlana naar bui-
ten geholpen.

Snel weg, 
met Galina 
in de auto

 c Granaten en raketten komen neer tijdens de              evacuatie van een oude moeder uit Oost-Oekraïne

doorbroken. Het duurt even voor we 
van onze verbazing bekomen zijn. 
Halsoverkop wordt Galina terug het 
trappenhuis ingeduwd. Eigenlijk 
moeten we nu onmiddellijk naar de 
schuilkelder, links van de ingang, 
maar die paar meter extra zijn te veel 
gevraagd voor Galina.

Brokstukken
Natuurlijk had het ons niet mogen 
verbazen. Galina woont in Severono-
donetsk, een stad in het uiterste oos-
ten van Oekraïne die bijna als een an-
gel in door de Russen veroverd ge-
bied steekt. Sinds een paar dagen 
rukken de Russen ten noorden en 
ten zuiden van de stad flink op. Dag 
en nacht worden de stad en omge-
ving bestookt. Ook het gebouw 
waarin Galina woont, heeft al klap-
pen gekregen. Hier en daar ontbreekt 
een raam; overal liggen brokstukken.

Daarom nam Svetlana een paar da-
gen geleden contact op met Dmitry 
Pasjtsjenko, een 37-jarige fixer die 
dankzij de oorlog veel geld verdien- 

l 
Wij vechten 
voor jullie, 
broek- 
schijters 
 – Soldaat bij een 
wegversperring

Jan Hunin
Kiev
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 e Dima bood zijn diensten aan via Facebook. Svetlana scha-
kelde hem in om haar te helpen.

 e In het trappenhuis duiken Svetlana en een buurvrouw weg 
voor de knallen. FOTO’S JAN HUNIN

de, tot hij plots de behoefte voelde 
wat terug te doen voor zijn land. In 
plaats van journalisten te begeleiden 
plaatste hij op 15 maart op zijn Face-
bookpagina Translator in Ukraine de 
volgende boodschap: ‘Ik haal gratis 
mensen in nood op uit elke stad ten 
oosten van Dnjepropetrovsk.’

En zo staat Svetlana om 06.00 uur 
klaar om samen met Dmitry – Dima 
voor vrienden – naar Severodonetsk 
te rijden. Het is nogal vroeg, inder-
daad, maar het zal sowieso al moei-
lijk genoeg zijn om vóór de avond-
klok terug in Dnjepropetrovsk te zijn. 
Door de oorlog moeten er binnenwe-
gen genomen worden en die zijn hier 
niet altijd even berijdbaar. 

Met de oorlog maken we pas echt 
kennis in de buurt van Bachmoet, 
een stad die acht jaar geleden al het 

Granaten en raketten komen neer tijdens de              evacuatie van een oude moeder uit Oost-Oekraïne

toneel was van zware gevechten. Bij 
een wegversperring kan een soldaat, 
zodra hij doorheeft dat er een journa-
list uit de Lage Landen op de achter-
bank zit, niet nalaten een plaagstoot 
uit te delen. „Wij vechten voor jullie, 
broekschijters.” Ja, van het Westen 
zou er wel wat meer steun mogen ko-
men. Niet dat hij er een probleem 
van maakt, van vechten. Hij haalt er 
het refrein van het Oekraïense volks-
lied bij: ’Onze ziel en ons lichaam 
zullen wij geven voor onze vrijheid.’

Naar Severodonetsk is het nu niet 
ver meer. Links en rechts van de weg 
stijgen de eerste rookpluimen op. 
Echt onrustig wordt het pas vlakbij 
Severodonetsk. Voor zover we nog 
een auto tegenkomen, komt die uit 
de tegenovergestelde richting; hier 
en daar vluchten mensen de stad uit.

vrachtwagen gelanceerde raketten 
die bedoeld zijn om zoveel mogelijk 
slachtoffers te maken; kort na elkaar 
komen ze neer. Daarna is het op-
nieuw de beurt aan de granaten. Elke 
keer opnieuw diezelfde schurende 
knal. Het moet vlakbij zijn.

Bij iedere knal houdt Svetlana met 
afgrijzen haar hoofd vast; hoe is het 
mogelijk? Maar het geluid is nog niet 
uitgestorven of ze knoopt alweer een 
gesprek aan met de oude buurvrouw 
die voor haar moeder gezorgd heeft: 
„Waarom heb je me nooit gebeld? 
Wat doe je hier nog? Kom toch mee.”

De buurvrouw, met een kamerjas 
aan, maakt van een stilte gebruik om 
tekeer te gaan tegen de Oekraïense 
soldaten die zich aan de andere kant 
van het gebouw in een winkel geïn-
stalleerd hebben. Klootzakken, zegt 
ze, waarna ze – bij de volgende knal – 
haar kamerjas over haar hoofd trekt. 
Tot dan eindelijk, na een minuut of 
vijf, de rust weerkeert. Er hangt een 
penetrante geur van kruit in de lucht.

In brand
De buurvrouw steekt als eerste haar 
hoofd naar buiten. „Ons huis staat in 
brand”, zegt ze. Van de andere kant 
van het gebouw moeten rookwolken 
opstijgen. „We moeten hier zo snel 
mogelijk weg”, zegt Dima. Zodra  
Galina op de achterbank is gelegd, 
stormt hij de oprit af.

Zonder de oude buurvrouw, die 
toch niet mee wilde – „als ik moet 
sterven, zal ik hier sterven” – en zon-
der de kat gaat het in volle vaart tot 
bij de Oekraïense controlepost aan de 
rand van de stad. We zijn er daarnet 
al gepasseerd; ze moeten ons kennen. 
Maar van een snelle passage is geen 
sprake. „Rustig, rustig, niet zo opge-
wonden doen”, zegt de soldaat, „niks 
aan de hand.” Pas als een kanon ach-
ter hem een salvo granaten heeft af-
gevuurd, op de Russische stellingen 
deze keer, mogen we verder.

Als Svetlana een paar uur later op 
internet een filmpje ziet van de ge-
volgen van de aanval, blijkt de buur-
vrouw gelijk gehad te hebben. Het 
huis waarin we zaten heeft wel dege-
lijk een voltreffer gekregen: rookwol-
ken stijgen op uit de benedenverdie-
ping, net onder de flat van Galina. Op 
straat liggen twee lichamen.

In de hoofdstraat van Sverodonetsk, 
een stad die alleen uit systeembouw 
bestaat, hebben de kabels van de trol-
leybus het door de beschietingen be-
geven. Veilig komen we bij het huis 
van Svetlana’s moeder aan. Daarmee 
is dan ons geluk, tenminste voorlo-
pig, opgebruikt, want als Dima de kat 
wil ophalen van een vrouw die al eer-
der gevlucht is, blijkt dat niet makke-
lijk. Het beest wil zich niet laten van-
gen. „Laten we eerst de moeder van 
Svetlana ophalen”, zegt Dima.

En dan is er dus die oorverdovende 
knal. En nog een, een vijftiental se-
conden later, als we al in het trappen-
huis zitten. Dat moet artillerie zijn; 
het duurt even om een kanon op-
nieuw te laden. En zo gaat het maar 
door. Eerst bij wijze van afwisseling 
nog een lading hagel, vanop een 

l 
Ik haal gratis 
mensen op  
uit elke stad 
ten oosten van 
Dnjeprope- 
trovsk
 – Dmitry Pasjtsjenko 

BRUSSEL

Aanval op brandstofdepot bemoeilijkt gesprekken 
Een luchtaanval op een Rus-
sisch brandstofdepot maakte 
voortzetting van gesprekken 
met Oekraïne gisteren moeilijk. 
Maar de Russische minister van 
Buitenlandse Zaken Sergej  
Lavrov ziet toch lichtpuntjes.

Het overleg tussen de strijdende 
partijen vond plaats via een video-
verbinding. Het was niet gemakke-
lijk om te praten, aldus een woord-
voerder van het Kremlin, na een 
luchtaanval op een Russisch brand-
stofdepot. Volgens Rusland hebben 
Oekraïense aanvalshelikopters in 
Belgorod, ruim 30 kilometer van de 
Oekraïense grens, gisterochtend 
een opslagplaats in brand gestoken. 

Oekraïne weerspreekt de beschul-
digingen. Het klopt niet, aldus de 
hoogste Oekraïense regeringsfunc-
tionaris voor veiligheid. De Oekra-
iense buitenlandminister zei eer-
der nog de betrokkenheid niet te 
kunnen bevestigen of ontkennen. 

Zo hing er een donkere wolk bo-
ven het overleg, waarvan een 
woordvoerder van het Kremlin na 
een succesvolle start in Istanboel, 
afgelopen dinsdag, later toch stelde 
dat er niets veelbelovends was be-
reikt en er geen doorbraak was ge-
weest. Toch zegt Rusland nu wél 
vooruitgang te zien. Vooral hoop-
vol, aldus Rusland:  Oekraïne toont 
meer begrip voor de situatie op het 
schiereiland de Krim en in de oos-

telijke regio Donbas en het land be-
grijpt dat een neutrale status nood-
zakelijk is. Oekraïne wilde lange 
tijd lid van de Navo worden, tot on-
genoegen van het Kremlin.  

 e Volgens de Russen vielen Oekraïners het depot aan. FOTO AP

haald. Dat betekent niet dat de 
strijd wordt gestaakt, in Oekraïne 
zijn nog altijd ‘zeer grote’ gevech-
ten. Oekraïne maakte gisteren be-
kend dat er krijgsgevangenen met 
Rusland zijn geruild. 

Versterking
Poetin heeft ondertussen zijn leger 
bevolen de westelijke grenzen van 
Rusland te versterken, zei een 
Kremlin-woordvoerder gisteren.
De woordvoerder zei dat ‘enkele 
landen’ hun militaire potentieel 
aan het vergroten zijn nabij die 
grenzen. Minister van Defensie 
Sergei Shoigu zou daarom werken 
aan een veiligheidsplan. 
 – Carla van der Wal

Rusland lanceerde ruim een maand 
geleden een aanval op Oekraïne. In 
de regio’s Kiev en Tsjernihiv zien 
gouverneurs nu hoe een deel van de 
Russische troepen wordt wegge-
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‘Glaasje water mag wel,    toch?’
Vóór de ramadan dit weekend begint, ontrafelen

 ingenieur Usman Ahmed, opvoedkundige 
Fadma Bouchataoui en tv-kok Mounir Toub de 

– volgens hen – nog altijd hardnekkige 
misverstanden over de vastenperiode.

Eefje Oomen

MOSLIMS OVER HARDNEKKIGE MISVERSTANDEN RAMADAN

HONGERGEVOEL

Het grootste misverstand 
volgens opvoedkundige/
coach Fadma Bouchataoui 
(56, foto midden) uit Rot-
terdam? Dat de ramadan 
alleen om eten en niet eten 
gaat. ,,Ook moslims zelf zijn 
geneigd continu te praten 
over wat ze na een dag 
 vasten gaan eten. Ik krijg 
steeds de vraag: En wat ga 
jij klaarmaken? Nou, niks 
speciaals, want voor mij 
gaat het niet over eten. Ik 
ben ervan overtuigd dat 
vasten moeilijker is als je 

de hele dag over lekkere 
dingen praat. Ik concen-
treer me op het immate-
riële, op het spirituele.’’ 
Vasten maakt je ontvanke-
lijker voor minder aardse 
zaken, benadrukt Usman 
Ahmed (39, foto links) uit 
Almere. Ahmed is werktuig-
bouwkundig ingenieur en 
bestuurslid bij de Ahma-
diyya Moslim Gemeen-
schap. ,,Het hongergevoel 
herinnert mij juist aan het 
geloof, het gebed, zelf-
beheersing et cetera.’’

BAKLAVA

Chef-/tv-kok Mounir Toub 
(44, foto rechts) weet dat 
velen de  iftar, de avond-
maaltijd na zonsonder-
gang, associëren met 
schalen vol caloriebom-
men, maar hij is daar al 
 jaren vanaf. ,,Die volle tafel 
past binnen een gastvrije 
traditie waarin er altijd ge-
noeg was voor iedereen die 
langskwam, maar is in onze 
moderne maatschappij 
geen gezonde gewoonte 
meer. Je moet je na het 
vasten niet volproppen, 
maar iets lichts eten, iets 
wat lang energie geeft. 
Soep, groenten, een 

 tortilla.’’ Wat in huize Toub 
tijdens de ramadan altijd 
staat te pruttelen: harira, 
de befaamde Marokkaanse 
tomatensoep met kikker-
erwten. ,,Dat past ook in de 
traditie van delen, die bij de 
ramadan hoort. Je brengt 
makkelijk een pannetje 
soep naar een ander.’’ En 
aan het einde van de rama-
dan is er volop baklava, 
taart en snoepgoed, maar 
het woord Suikerfeest ne-
men moslims niet snel in de 
mond. Ahmed: ,,Wij hebben 
het over Eid-ul-fi tr, letterlijk 
het feest van het verbreken 
van het vasten.’’

PUBERTEIT

Nog zo’n misvatting die 
Ahmed vaak tegenkomt: 
dat iedere moslim, in 
welke conditie dan ook, 
mee moet doen. ,,Maar je 
neemt alleen deel als het 
fysiek niet schadelijk is. Het 
is ronduit verboden voor 
mensen die ziek zijn, voor 
zwangeren, voor moeders 
die borstvoeding geven.’’ 
Kinderen moeten ook nog 
wachten. Bouchataoui: ,,Zij 
willen meestal heel graag 
meedoen met papa en 
mama, maar zijn daar echt 

te jong voor. Wat kinderen 
wel mogen: in het weekend 
een dagje meevasten, of 
een halve dag.’’ Meiden 
doen in de Marokkaanse 
gemeenschap pas mee als 
ze ongesteld zijn geworden 
en  jongens als ze in de pu-
berteit zijn. Ahmed, van 
de Ahmadiyya Moslim 
 Gemeenschap: ,,In onze 
 gemeenschap is dat zelfs 
later. Jongeren doen pas 
volledig mee als ze fysiek 
‘uitontwikkeld’ zijn, meestal 
rond 17, 18 jaar.’’

CAPPUCCINO

,,Mag je dan ook geen water?’’ 
Bouchataoui moet altijd een 
beetje gni� elen om die vraag. 
,,Het lijkt me wel duidelijk dat 
vasten voor niet eten én niet 
drinken staat, maar toch komen 
collega’s er nog altijd mee.’’ Dat 
zij niet eet en niet drinkt, bete-
kent overigens geenszins dat 
ze verwacht dat anderen in haar 
omgeving hun bammetje of cap-
puccino laten staan. ,,Sommigen 

vinden het gênant om tijdens de 
ramadan in mijn bijzijn te eten of 
te drinken, maar daar is geen 
enkele reden voor. Het is mijn 
keuze, mijn overtuiging, mijn ge-
loof.’’ En hoe pakt chef-kok Toub 
– op zijn werk altijd omringd 
door dampende pannen – het 
vasten aan? ,,Ik moet natuurlijk 
af en toe wat proeven, maar 
spuug dat tijdens de ramadan 
altijd weer uit.’’

MUBARAK

Iets kleins: wens gelovigen aan het begin van de rama-
dan vooral geen sterkte. Bouchataoui: ,,Dan lijkt het alsof 
het iets vervelends is, terwijl wij het juist als een mooie, 
 bijzondere periode zien. Zeg: een gezegende ramadan, of 
in het Arabisch: ramadan mubarak.’’

BEGIN

Elk jaar lijkt het nogal 
rommelig: wanneer begint 
de ramadan nou? Boucha-
taoui: ,,De start hangt af 
van je eigen gemeenschap. 
Ik volg als Marokkaanse de 
richtlijnen vanuit Saoedi- 
Arabië, Turken volgen de 
richtlijnen vanuit Turkije en 
beginnen vaak een dag 
eerder of later.’’ Ahmed 
 beschikt nu al over een 
precies schema wanneer 
het vasten ‘gebroken’ mag 
worden. ,,Daarin staat de 
zonsondergang zelfs per 
grote Nederlandse ge-
meente aange geven, want 
de zon gaat in het oosten 
natuurlijk iets eerder onder 
dan in het westen.’’

Usman Ahmed Fadma Bouchataoui Mounir Toub
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‘Glaasje water mag wel,    toch?’

 g  Een gezin 
aan  tafel tijdens 

de iftar, de maaltijd 
na zonsondergang. 

FOTO ANP

RETRAITE

Ja, mensen praten vaak 
 alleen maar over het vas-
ten, maar de ramadan is 
veel meer dan dat, bena-
drukt Usman  Ahmed. ,,Het 
is een periode waarin je je 
bezint en je afvraagt hoe 
je een betere moslim kunt 
worden, een beter mens, 
een betere  vader, broer 
of vriend. Je wordt tijdens 
deze dertig dagen ook ge-
acht na te denken over hoe 
je je kunt inzetten voor de 
armeren in de wereld en de 
mensen in je omgeving.’’ 
Fadma Boucha taoui: ,,Ver-
gelijk het maar met zo’n 
 retraite: een weekje yoga, 
minder eten, spiritualiteit. 
Nou, de ramadan is een 

soort langdurige retraite, 
zodat nieuwe gewoonten 
‘in kunnen slijten’.’’ Ahmed 
wil zich ‘als mens nederiger 
opstellen’ en ‘groeien in 
de gebeden om dichter bij 
de Schepper te komen’, 
chef-/tv-kok Mounir Toub 
wil meer ‘échte aandacht 
voor zijn geloof’ en meer 
tijd voor zijn gezin. ,,Ik heb 
een heel drukke baan, 
soms kan ik ’s ochtends 
en ’s avonds maar een half 
uur bij mijn kinderen zijn. Ik 
heb voor deze maand dus 
expres minder opdrachten 
aangenomen: ik wil de 
komende tijd samen 
bidden en het vasten bre-
ken.’’

SKIPPEN

Nog een misvatting, vol-
gens Bouchataoui: dat de 
ramadan een slopende, 
uitputtende bezigheid is. 
,,Dat idee leeft niet alleen 
onder niet-moslims maar 
ook onder moslims. Oké, 
als je ’s avonds laat nog 
veel eet, heel laat gaat 
 slapen en vroeg op moet, 
dan wordt het vermoeiend. 

Maar als je gezond eet en 
genoeg slaapt, kun je het 
prima volhouden. Dat weten 
niet-moslims die meedoen 
aan die trend van intermit-
tent fasting – bepaalde 
dagdelen niet eten – vast 
wel. Tegen ouders zeg ik 
 altijd: de ramadan is voor 
pubers zeker geen reden 
om dat examen te skippen.’’

David Bremmer
Rotterdam/Den Haag

Dankzij de accijnsverlaging kel-
derde de gemiddelde landelijke ad-
viesprijs van euro95/E10 met 21 cent 
naar 2,25 euro per liter. Diesel werd 
13,5 cent per liter goedkoper en LPG 
4,7 cent. Bij voordelige pompen 
dook de benzineprijs zelfs onder de 
2 euro.

Het leidde overal in het land tot 
drukte: bij de 225 tankstations van 
Tamoil was rond 13.00 uur al meer 
getankt dan normaliter op een hele 
vrijdag, vertelt directeur Ronald 
Kempen. ,,Als dit zo doorgaat, 
wordt er de helft meer getankt dan 
normaal.’’ Dat was wel anders op 
donderdag, de dag voordat de verla-
ging inging: ,,De aanloop was een 
derde minder, automobilisten 
wachtten op de lagere tarieven.’’

Zonder de sneeuw was het nog 
veel drukker geweest, vermoedt 
Kempen. ,,Pas later op de ochtend 
kwam het echt goed op gang. Tij-
dens de ochtendspits, toen het 

overal wit was, keken automobilis-
ten de kat uit de boom.’’

Bij de 1200 tankstations die onder 
de onafhankelijke pomphouders-
vereniging Beta vallen was een 
soortgelijk beeld te zien. Voorzitter 
Ewout Klok, ook houder van een 
Shell-tankstation in Hoogeveen, 
spreekt van ‘behapbare drukte’. ,,Er 
staan geen rijen auto’s voor mijn 
station die de weg versperren, maar 
al onze acht pompen zijn wel con-
tinu bezet.’’

Middernacht
De aanloop startte meteen na mid-
dernacht, zegt Klok. ,,Uit de gege-
vens van de betaalautomaat blijkt 
dat er meteen driftig getankt is.’’ 
Overdag zag hij louter vrolijke 
 gezichten. ,,Ik voel me een soort 

 cliniclown. Mensen lachen, al zijn 
de prijzen natuurlijk nog steeds 
ontzettend hoog.’’

Directeur Ronald Kempen van 
Tamoil verwacht dat de toeloop dit 
weekend aanhoudt. ,,Voor zaterdag 
hebben we daarom extra capaciteit 
ingekocht.’’ Daarna zal het norma-
liseren. ,,De accijnsverlaging geldt 
tot het einde van het jaar, mensen 
kunnen er ook volgende week en 
erna nog van profiteren.’’

Het lijkt erop dat de ruim vier-
duizend tankstations in Nederland 
de gehele prijsverlaging netjes heb-
ben doorberekend. Bij de 225 stati-
ons van Tamoil is vooraf extra ge-
controleerd. ,,De prijssystemen van 
tankstations zijn behoorlijk com-
plex. We wilden er zeker van zijn 
dat het voordeel helemaal bij auto-
mobilisten terecht zou komen.’’

Ook bij DirectLease, dat een app 
aanbiedt waarmee consumenten 
overal in Nederland naar goedkope 
tankstations kunnen zoeken, heerst 
de indruk dat de accijnsverlaging 
netjes is doorgevoerd. ,,Het is ook 
in het belang van pomphouders de 
juiste prijzen te vermelden’’, zegt 
commercieel directeur Aemil 
Schellens. ,,Dat zorgt ervoor dat 
mensen niet de grens oversteken 
naar bijvoorbeeld België.’’

Druk bij tankstations, 
prijs onder de 2 euro
Automobilisten zijn gisteren 
massaal gaan tanken om te pro-
fi teren van de accijnsverlaging. 
Overal in het land meldden tank-
stations grote drukte.

a De ruim 4000 tankstations 
in Nederland lijken de verlaging 
volledig te hebben doorberekend 
in de prijs aan de pomp.

4000
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rnst Kuipers 
geeft nog al-
tijd geen hand 
ter begroeting. 
De boks is een 
blijvertje voor 
de D66-minis-
ter van Volks-
gezondheid. 
,,In het zieken-

huis was er al langer discussie over 
handen geven, omdat je zo bacte-
riën of virussen van je ene patiënt 
naar de ander kunt overbrengen. 
Die discussie lijkt nu wel beslecht.’’

Kuipers heeft de wind mee bij het 
coronadossier. Hij werd aangewezen 
als minister tijdens een harde lock-
down, maar drie maanden later 
 verwijdert het kabinet de ene na  
de andere horde. Gisteren onthulde 
Kuipers zijn langetermijnplan voor 
de aanpak van Covid.

Kern van dat verhaal is het besef 
dat corona altijd zal blijven, burgers 
en bedrijven zelf verantwoordelijk-
heid moeten nemen, groepsimmu-
niteit niet reëel is en nieuwe vacci-
natierondes mogelijk nodig zijn. En 
vanaf volgende week verdwijnt voor 
de meeste mensen de PCR-test. 
,,We gaan de surveillance van 
 corona meer aanpakken als griep. 
Daarbij peilen we elk jaar hoe de 
verspreiding gaat via huisartsen en 
verpleeghuizen. Nu met corona heb 
je dan de zelftest er nog bij.’’

Het is opnieuw een mijlpaal, al 
wil Kuipers deze niet ‘demonstra-
tief vieren’, zegt hij op zijn kantoor. 
,,Ik houd er serieus rekening mee 
dat we komend najaar nog een 
flinke opleving kunnen krijgen.  
Dus ik blijf met beide benen op 
de grond.’’

Zicht houden op het virus was ooit 
cruciaal, de PCR-testgegevens 
vormden een belangrijke meter op 
het dashboard. Kunt u wel zonder?
,,Het RIVM meldt ons dat ze andere 
manieren hebben om aan vroeg-
signalering te doen, via de monster-
afname bij huisartsen bijvoorbeeld, 
via rioolwater. Het is zeker span-
nend zonder PCR-test, maar we 
gaan ervan uit dat mensen zich 
 blijven zelftesten, zoals nu al goed 
gebeurt. Vervolgens blijft isolatie 
ook belangrijk.’’

Waarom is isolatie nog steeds 
 nodig?
,,Dat zal altijd nodig zijn, als je een 
ander niet wil besmetten. Of het nu 
griep is of corona. We hebben het 
hier over een zeer besmettelijk virus 
waarvan een flink aantal mensen 
nog ernstig ziek wordt. Ook zonder 
dat mensen in het ziekenhuis belan-
den kan het coronavirus nare gevol-
gen hebben. Sommigen hebben nog 
heel lang na de infectie klachten, 
veel meer mensen liggen dagenlang 
ziek op bed na infectie. Dus je helpt 
vrienden, familie en collega’s als je 
niet meteen weer op pad gaat.’’

Tot de zomer voorziet Kuipers 
geen grote coronategenvallers, maar 
de minister en experts kijken met 

 c Minister Ernst Kuipers schrapt grootschalig testen voor corona

enige zorg naar het najaar. De wer-
king van de vaccins vermindert na 
verloop van tijd, de aantallen infec-
ties kunnen vanaf september weer 
‘sterk oplopen’.

Tegelijkertijd heerst er flinke co-
ronamoeheid, ook vragen mensen 
zich af waarom ze nog een booster-
prik moeten halen. ,,Dat is logisch. 
Onlangs sprak ik wat vrienden, 
 zestigplussers net als ik, en eentje 
vroeg: Waarom moet ik nu weer een 
boost halen? Ik zei: jouw prik van 
november beschermt je nog wel 
 tegen ernstige ziekte, maar niet zo 
veel als eerst. En wat is de moeite? 

Het kost niks, je moet alleen even 
naar de GGD, je mouw opstropen 
en die prik halen.’’

Is het niet zorgwekkend als steeds 
minder mensen een herhaalprik 
willen?
,,Het is de nieuwe realiteit, daar 
moet je mee leren leven. Weten we 
zeker of er steeds herhaalprikken 
nodig zijn? Nee. We houden er wel 
rekening mee. Dan is het ook een 
kwestie van communicatie, zodat 
mensen begrijpen waarom het goed 
is als ze een prik nemen. En we 
staan ervoor dat vaccinatie een vrije 

keuze is. Maar als in het najaar alles 
weer fors toeneemt, kan die keuze 
wel consequenties hebben. Om 
 sectoren zo lang mogelijk open te 
houden, kan het raadzaam zijn op-
nieuw met het coronatoegangs-
bewijs te werken. 3G ja, geen 2G, 
daar zien we nu geen reden toe.’’

Gisteren omarmde het kabinet 
alle conclusies en aanbevelingen 
van de Onderzoeksraad voor Veilig-
heid (OVV) van Jeroen Dijssel-
bloem. De aansturing van zorgcrises 
wordt aangepast, de ouderenzorg 
krijgt voortaan een prominente plek 
aan overlegtafels. ,,Ik ben erg blij 
met dit rapport’’, zegt Kuipers.

Uw voorganger Hugo de Jonge had 
eerder nog tal van kritiekpunten. 
Hij miste samenhang, verweet de 
OVV ‘selectief’ te zijn. Neemt u 
daar nu afstand van?
,,Mijn voorganger reageerde op  
de conceptversie, ik kijk naar het 
 definitieve  rapport. Ik heb geen 
 mening over zijn reactie, maar ik 
zeg namens het kabinet: we nemen 
de conclusies over en omarmen de 
aanbevelingen.’’

De ouderenzorg stond te lang niet 
op de radar. De sector greep mis bij 
mondkapjes, was niet aangesloten 
bij zorgregio’s.
,,Zeker, en waar het kon is dat snel 
aangepast. Maar ik wil toch ook  
de kanttekening plaatsen dat zorg-
instellingen zelf over hun protocol-
len en  beschermingsmiddelen 
 gingen. In het voorjaar van 2020 
 zagen we allemaal de beelden uit 
Wuhan en Noord-Italië. Dan is ook 
de wedervraag: wie was er zo scherp 
om toen de vraag te stellen: hebben 
we nog genoeg?’’

U wel, als baas van het Erasmuszie-
kenhuis, maar veel verpleeghuizen 
dus niet.
,,Wij bij het Erasmus wel ja, maar  
ik heb ook gezegd dat ik er spijt van 
heb dat ik niet in mijn regio tegen 
de collega’s heb gezegd: ga spullen 
kopen.’’

Het kabinet wil corona beschouwen 
als een normaal dossier. Gaat dat 
lukken?
,,Ik zeg hier op het departement 
steeds: corona moet business as usual 
zijn. Corona gaat niet meer weg, we 
hebben ermee te leren omgaan. 
Maar laten we dat dan zo goed mo-
gelijk doen, door de samenleving zo 
veel mogelijk open te houden, sec-
toren klaar te maken voor de winter. 
Met ventilatie, met routes en af-
stand houden als opties.’’

Niels Klaassen
Den Haag

‘Het is  
zeker 

spannend’
Hij trad aan in een lockdown, maar daarna  

bracht minister Ernst Kuipers alleen maar goed 
coronanieuws. Het virus wordt voortaan meer 

benaderd als een griep. ,,Maar dit gaan we dus niet 
demonstratief vieren.’’

m 
Isolatie zal 
altijd nodig 
zijn als je een 
ander niet wil 
besmetten

m 
Om sectoren open  
te houden kan het  
raadzaam zijn met het 
corona toegangs
bewijs te werken 

FOTO PIM RAS
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Janneke Boluijt
Amersfoort

Ron Adelaar (62) zwaait met zijn 
telefoon. ,,Kijk! Di-rect. Danny 
Vera. Ron Adelaar.’’ Hij moet er 
zelf hartelijk om lachen: zíjn 
naam op de agenda van Tivoli-
Vredenburg. ,,Daar heb ik wel 
even een screenshot van ge-
maakt.” Vandaag speelt hij in 
Utrechts bekende poppodium.

In Amerika, Duitsland en Enge-
land zitten studenten te zwoegen 
op hun tentamens met op de  
achtergrond zijn muziek. Hoe de 
Amersfoorter dat weet? Spotify 
registreert waar alle luisteraars 
zitten. Maar ook omdat die stu-
denten niet zelden een berichtje 
sturen via Instagram. ‘Nice mu-
sic.’ Vanuit alle windstreken we-
ten ze de nummers, die hij thuis 
opnam, te vinden. ,,Blijkt dat er 
hele scripties op mijn muziek 
worden geschreven. Mijn hobby 
is dus nogal uit de hand gelopen. 
Wie had dat gedacht?” 

Hijzelf niet. ,,Ja, ik vind mijn ei-
gen muziek mooi, uiteraard. Maar 
mijn pianomuziek, neo-klassiek, 
dat is toch meer iets voor oudere 
mensen? Dat dacht ik althans. Ik 
ben een boomer hè? Maar mijn 
zoon Ivo zei: ‘Pap, dit is next- 
level. Dit luisteren mensen van 
mijn leeftijd als ze achter hun 
laptop zitten’.” Ivo (27), zelf ook 
muzikaal, maakte op Spotify een 
artiestenpagina voor zijn vader 
aan, bewerkte de muziek nog een 
beetje en gooide het online.

Afspeellijst
En toen gebeurde er... Niks. ,,He-
lemaal niks! Anderhalf jaar lang 

had ik hooguit twintig luiste-
raars.” Grijnzend: ,,Dat is inclu-
sief mezelf.” Tot hij samen met 
Ivo afspeellijsten ging samenstel-
len met zijn eigen muziek en die 
van anderen. Ieder met een rust-
gevend thema. Wil je slapen? 
Luister naar de afspeellijst ‘Sleep 
Piano.’ Studeren of je deadline 
halen? De nummers van ‘Piano 
Concentration’. Rust? ‘Meditative 
piano’ of ‘Mindfulness’. 

Die aanpak heeft – zeker in co-
ronatijd – iets losgemaakt. Van-
daag de dag heeft hij meer dan 
een miljoen maandelijkse luiste-
raars en is zijn muziek wereld-

wijd meer dan honderd miljoen 
keer gestreamd. ,,Kennelijk geeft 
het mensen rust in hun hoofd. De 
grootste doelgroep blijkt tussen 
de 18 en 44 jaar oud te zijn.” Ivo 
had dus gelijk: Zijn vader maakte 
in zijn vrije tijd muziek die veel 
mensen willen horen. 

Geen stadions
Honderd man publiek, dat is 
meer dan genoeg voor Adelaar. 
Hij droomt niet van een uitver-
kochte Ziggo Dome of een we-
reldtour langs voetbalstadions. 
,,Een grote zaal past denk ik niet 
bij mijn muziek. Kennelijk lukt 
het me om rust te creëren met 
simpele melodieën. Less is more.

,,Rustige muziek maken, daar 
heb ik zelf, in mijn drukke baan 
als HR-manager, ontzettend veel 
aan gehad. Juist toen ik een burn-
out had, zes jaar geleden, heb ik 
me weer meer op mijn muziek-
hobby gestort. Dat mijn ontspan-
ning nu ook anderen ontspan-
ning brengt, dat vind ik zó mooi.”

Zijn baan als HR-manager 
heeft Ron in november opgezegd. 
Of hij spijt heeft dat hij dit avon-
tuur niet eerder is begonnen?  
,,Nee. Want dit kon vijftien jaar 
geleden niet eens. Toen kon je 
niet zo gemakkelijk muziek 
streamen. Nu zet je het online en 
aan de andere kant van de wereld 
kan iemand het luisteren.”

Inmiddels runnen vader Ron 
en zoon Ivo ook een platenlabel, 
Andante Piano. Specialiteit: rust-
gevende pianomuziek. Met alle 
ruimte voor meer artiesten zoals 
Ron zelf. ,,Dit is een bizar leuk 
avontuur.” 

‘Muziek voor ouderen’ 
juist succes bij jeugd

l 
Dat mijn ontspanning 
nu ook anderen 
ontspanning brengt, 
dat vind ik zó mooi
 – Ron Adelaar

Zoek je naar rustige 
pianomuziek om bij te 
werken of studeren? 
Dikke kans dat je bij 
Ron Adelaar uitkomt. 
Miljoenen mensen 
over de hele wereld 
hebben zijn muziek 
inmiddels in hun 
favorietenlijstje. 

 c Ron Adelaar veroverde Spotify met piano

 e Ron Adelaar kon zijn baan in de HR opzeggen vanwege het suc-
ces van zijn pianomuziek. FOTO’S  MARIE VAN DER HEIJDEN,  NICO BRONS

 e Na een burn-out stortte Adelaar zich weer op zijn muziekhobby.

Nationaal coördinator 
voor uitvoering sancties 
Het kabinet stelt een nationaal 
coördinator aan die moet zorgen 
dat de sancties tegen rijke Rus-
sen goed worden uitgevoerd. 
Minister Wopke Hoekstra 
(Buitenlandse Zaken) spreekt 
over ‘iemand met groot gewicht’, 
maar maakt zijn of haar naam 
pas ‘uiterlijk maandag’ bekend.

Hanneke Keultjes
Den Haag

Volgens Hoekstra is de coördinator 
nodig, omdat het sanctiepakket ‘zo 
groot is en er zo veel afstemming 
nodig is’.  De verantwoordelijkheid 
voor de uitvoering van de sancties 
ligt bij verschillende ministeries. 
Infrastructuur en Waterstaat be-
paalt of een luxejacht aan de ketting 
moet, Binnenlandse Zaken kan 
vastgoedtransacties blokkeren, Fi-
nanciën gaat over belastingen en 
trustkantoren. 

Hoekstra spreekt van ‘een onge-

kende opgave’.  ,,De coördinator 
moet elke keer als er een probleem 
ligt zorgen dat er zo snel mogelijk 
een oplossing komt", aldus Hoek-
stra. ,,Je wilt geen dag missen.”

De CDA-bewindsman kwam 
donderdag onder vuur te liggen in 
de Tweede Kamer toen bleek dat hij 
niet wist hoe Nederland de sancties 
tegen Russen precies uitvoert. De 
Kamer dwong hem nog diezelfde 
avond met meer informatie te ko-
men. Daaruit bleek dat er 516 mil-
joen euro aan Russische bankte-
goeden is bevroren, maar dat het 
vastgoed nog niet is aangepakt. 

Dat er nu een coördinator komt, 
heeft volgens Hoekstra niets met 
het debat te maken. ,,Er is eerder 
deze week al over gesproken. Waar 
moet je een been bijtrekken?” Vol-
gens premier Mark Rutte is het ka-
binet wel degelijk ‘geïnspireerd 
door het debat’. Hij stak ook de 
hand in eigen boezem: ,,Ik had eer-
der kunnen helpen.”
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 c  Drie slachtoffers willen vervolging van Rotterdammer afdwingen

‘Man gaf bewust hiv aan vrouwen’

Hanneloes Pen
Rotterdam

Ze willen gerechtigheid, de drie 
vrouwen die op het advocatenkan-
toor van De Vries & Kasem in Am-
sterdam hun verhaal doen. Hun 
verhalen over het gedrag van Lo-
renzo, die met vrouwen uit de om-
geving van Rotterdam, Den Haag 
en Amsterdam relaties aanknoopte, 
lijken op elkaar. Alle drie hadden 
enige tijd een vaste relatie met Lo-
renzo, een van hen kreeg ook zijn 
kind. Ze moesten er zelf achter ko-
men dat hij andere seksuele contac-
ten had, drager is van hiv én dat zij 
dat nu ook zijn. 

Een van de drie heeft via Face-
book nog vijf andere vrouwen op-
gespoord en ingelicht, van wie 
sommigen met kinderen.

Deze drie vrouwen hebben aan-
gifte gedaan van ‘zware mishande-
ling’, zoals de hiv-besmetting juri-

Drie vrouwen van 24 en 25 jaar 
beschuldigen de 29-jarige 
Lorenzo uit Rotterdam ervan 
hen bewust te hebben 
besmet met hiv. Zij vermoeden 
dat er meer slachtoffers zijn. 
Het OM vindt dat er te weinig 
bewijs is.

 e Drie vrouwen willen dat Lorenzo zich bij de rechter moet verantwoorden. FOTO NINA SCHOLLAARDT

disch wordt vertaald. Hiv is een vi-
rus dat het afweersysteem afzwakt, 
zonder hiv-remmers krijgt iemand 
uiteindelijk aids. ,,Het is mentaal 
heel zwaar. Ik ga eraan onderdoor. 
Mijn vader en zusje weten het nog 
niet. Ik durf het niet te vertellen, uit 
schaamte”, zegt een van hen.

Kansarm
Het Openbaar Ministerie heeft de 
zaak juridisch ‘kansarm’ genoemd 
en wil niet vervolgen. Volgens ad-
vocaat Annemiek van Spanje is Lo-

renzo wél strafbaar. Zij zal namens 
de vrouwen een zogenoemde arti-
kel 12-procedure beginnen om ver-
volging af te dwingen. 

Volgens woordvoerder van het 
OM in Rotterdam Mark van der 
Wel komt er geen zaak tegen Lo-
renzo wegens ‘geen/onvoldoende 
getuigen en/of ander bewijs’. ,,Hoe 
bewijs je keihard dat hun hiv-be-
smetting van de door hun beschul-
digde persoon komt? Ook wordt het 
lastig te bewijzen dat hij doelbe-
wust vrouwen zou hebben besmet. 

Bovendien is hiv geen dodelijke 
ziekte meer en hebben de vrouwen 
ook hun eigen verantwoordelijk-
heid als het gaat om al dan niet be-
schermde seks.”

Advocaat Van Spanje gaat dus 
toch proberen het OM tot vervol-
ging te verplichten. Volgens haar is 
Lorenzo wél strafbaar en beschik-
ken de drie vrouwen over bewijs in 
de vorm van WhatsAppgesprekken 
en geluidsopnames. ,,Ook het feit 
dat er nu drie aangiftes liggen, 
maakt de zaak sterk.” 

Van Spanje vindt het volstrekt on-
duidelijk welke ‘verantwoordelijk-
heid’ de slachtoffers niet zouden 
hebben genomen. ,,Zij hadden al-
len een lange relatie, en in een geval 
zelfs een kind, met deze man en 
hadden op geen enkele wijze be-
ducht kunnen zijn voor een poten-
tiële hiv-besmetting.”

Verontschuldigingen
Anders dan een van de vrouwen 
stelt, zegt Lorenzo in 2016 nog niet 
geweten te hebben van zijn hiv-be-
smetting. Hij zegt zelf pas sinds 
2020 op de hoogte te zijn. ,,Ik weet 
nu dat ik hiv aan drie andere vrou-
wen heb gegeven. Ik vind dat heel 
erg en het houdt me wakker. Mijn 
familie in Suriname weet het nu 
ook, ze zijn gebroken. Ik kan er niet 
mee leven en wil mijn verontschul-
digingen aanbieden. Ik heb het niet 
bewust gedaan.”

Dat hij met zijn foto op een (niet 
langer bestaande) Facebookpagina 
is gezet, vindt hij heel erg. ,,Mijn 
hele reputatie en mijn naam zijn 
weg. Ik durf me niet meer op straat 
te vertonen. Ik heb ook vele hate-
lijke reacties gekregen. Vanaf begin 
2020 gebruik ik medicatie en ben ik 
in behandeling in het ziekenhuis. 
Sindsdien heb ik het aan niemand 
meer gegeven.”

Ambtenaren die het niet te 
koud willen krijgen, kunnen 
vanaf vandaag beter een trui 
aantrekken. In de rijksgebou-
wen gaat de verwarming per 
direct gemiddeld 2 graden  
omlaag: van 21 naar 19 graden 
bijvoorbeeld. 

Marcia Nieuwenhuis
Den Haag

Daarmee willen ministers Rob 
Jetten (Klimaat, D66) en Hugo de 
Jonge (Wonen, CDA) zuiniger 
doen met gas en het goede voor-
beeld geven. In totaal gaat het om 
zo’n tweehonderd gebouwen van 
het Rijksvastgoedbedrijf, zeggen 
betrokkenen. De bewindslieden 
roepen alle Nederlanders op meer 
energie te besparen en beginnen 
daarom vandaag een campagne.

Vakbonden FNV en CNV jui-
chen het lager zetten van de ver-
warming toe. Teamleider Rijk van 
de FNV Remko Mast: ,,Als je ziet 
wat in Oekraïne gebeurt en dat 
wij kunnen bijdragen door de ver-
warming iets lager te zetten, dan 
lijkt me dat een kleine moeite.’’ 
De FNV’er hoopt dat het perso-
neel de iets lagere temperatuur 
‘ook voldoende acht’. ,,Als wij het 
iets minder warm hebben, kun-
nen we misschien een trui aan 
doen in plaats van een T-shirt of 
overhemd.’’ Voordeel is volgens 
hem dat zo’n driekwart van de 

rijksambtenaren nog thuiswerkt.  
André van der Vlugt van CNV 

Overheid noemt het ‘een goede 
zaak’. ,,We moeten met zijn allen 
ons best doen in de strijd tegen de 
energiecrisis. Ik neem aan dat de 
ambtenaren ook solidair kunnen 
zijn. Zij kunnen altijd een paar ex-
tra sokken aandoen.’’

10 miljard
Om maar zo min mogelijk Rus-
sisch gas te verstoken draaide de 
gemeente Amsterdam half maart 
overal de thermostaat 3 graden la-
ger, waardoor het niet warmer 
wordt dan 18 graden. Dat zou 15 
procent schelen op de gasreke-
ning. Voor de hele Europese Unie 
is berekend dat als de kamertem-
peratuur in alle 27 lidstaten wordt 
ingesteld op 18 graden Celsius, 
Europa 10 miljard kubieke meter 
aardgas bespaart.  

Verwarming lager: 
rijksambtenaren 
kunnen trui pakken

 e Om gas te sparen gaat de 
thermostaat lager. FOTO VEH
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lagere prijs.

ABN Amro

Anne-Marije BuckensCOLUMN
y @annemarije50

meren om bij de betreffende orga-
nisatie te komen werken. Maar als 
je de gewilde millennials en gene-
ratie-Z’ers eenmaal hebt binnen-
gehaald, ben je er nog niet. Een 
groep collega’s wordt niet vanzelf 
een goedlopend team. Daarvoor 
moet je begrijpen wat je aan elkaar 
hebt. En daar wil het nog weleens 
mis gaan. Want elke generatie 
heeft andere wensen en behoeftes, 
kenmerken en overtuigin-
gen, kwaliteiten en valkuilen. Als 
je daaraan voorbijgaat, loop je als 
organisatie het risico dat de ver-
jonging niet helemaal slaagt. De 
ervaren collega’s, door jongeren 
vaak ‘boomers’ genoemd (afgeleid 
van babyboomers, hoewel die al 
met pensioen zijn), kunnen onze-
ker worden van al die tech-savvy 
(ofwel technisch handige) hipsters 
en in de contramine schieten. 

De jongere collega’s kunnen op 
hun beurt verstrikt raken in ‘zo 
doen we dat hier nu eenmaal’ en 
na het verlies van hun werkener-
gie besluiten ergens anders te sol-
liciteren. Een situatie waar nie-
mand van opknapt. De oplossing 
zit in begrip krijgen voor elkaars 
generatiekenmerken. Inzicht in de 
sterke en zwakke punten van elke 
generatie kunnen verfrissend wer-
ken. Want laten de sterktes van de 
ene generatie nou precies 
de zwaktes van de andere kunnen 
ondervangen. Moet je wel even 
verder kijken dan die kroket.

‘Ze zitten de hele dag met 
zo’n draadloze koptele-
foon op. Totaal afgesloten 

van de rest van het team omdat ze 
anders overprikkeld raken. Oh 
nee, koptelefoon is alweer ouder-
wets, het is bluetooth-headset. Al-
les moet altijd focking chill en su-
perrelaxed zijn. Alle zinnen in hun 
mails sluiten ze af met uitroepte-
kens en blozende emoticons. Alsof 
alles wat je zegt altijd leuk en aar-
dig moet zijn. Als ik een keer iets 
stellig zeg, zijn ze gelijk over hun 
toeren. En als ik op vrijdag aan 
mijn broodje kroket zit, zitten ze 
afkeurend te snuiven achter hun 
linzencrackers en vegan quinoa-
bowls. Toen ik boos werd omdat 
ze begonnen over hoeveel arme 
diertjes er wel niet voor die kroket 
hebben geleden, moest deze 
‘gast’ gewoon effe eerlijk, zeg maar 
legit zijn. Of  legit doen, dat weet ik 
niet meer.’’ 

Ik moet stiekem een beetje la-
chen als teammanager Hans (59) 
uitraast over de jonge medewer-
kers in zijn team. Hij is niet de 
enige leidinggevende die worstelt 
met de generatiekloof op de werk-
vloer. Ongeveer elke vijftien jaar 
ontstaat er een nieuwe generatie. 
Generatiegenoten hebben 
een aantal kenmerken met elkaar 
gemeen. Dat komt doordat ze bin-
nen dezelfde tijdsgeest zijn opge-
groeid. De opvattingen van opvoe-
ders, de manier van onderwijs, het 
economisch klimaat, de heersende 
subculturen, innovaties en we-
reldgebeurtenissen vormen 
een generatie. Een nieuwe genera-
tie zet zich altijd in zekere zin af 
tegen de voorliggende generatie. 
En dat is goed. Zo ontstaat voor-
uitgang en blijven we als mens 
evolueren.

Maar op de werkvloer kan het 
nog wel eens voor uitdagende 
situaties zorgen. Een herkenbaar 
beeld in veel organisaties. De ge-
middelde leeftijd van de Neder-
landse beroepsbevolking is 42 jaar. 
Bij veel organisaties ligt de gemid-
delde leeftijd echter veel hoger. De 
overheid spant hierin de kroon. 
Daarom hebben veel organisaties 
de laatste jaren ingezet op ‘verjon-
gingscampagnes’. 

Alles werd uit de kast getrokken 
om jonge mensen te enthousias-

Sterkte en zwakte van 
boomers en millennials

l 
Een nieuwe generatie 
zet zich altijd in 
zekere zin af tegen de 
vorige generatie

 c Reageren?
anne-marije@dpgmedia.nl 
Columnist Anne-Marije Buckens 
(33) heeft ruim tien jaar een 
bedrijf waarmee ze 50-plussers 
aan werk helpt. Ze schrijft over 
de mensen die ze ontmoette en 
aan werk heeft geholpen.

Ton Voermans

H
et interview gaat een 
kwartier korter du-
ren, waarschuwt 
Marjan van Loon, 
president-directeur 
van Shell Nederland. 
,,Er is een call waar 

ik bij móét zijn. Ambtenaren van Rob 
Jetten.’’ Met de minister van Klimaat 
en Energie zelf heeft ze nog geen af-
spraak, meldt ze tussen neus en lippen 
door. Verbazing klinkt in haar stem.

Haar Shell is met een jaarlijkse in-
vestering van 2 miljard euro een van 
de grootste partijen in de Nederlandse 
energietransitie. De energiegigant 
heeft bijvoorbeeld belangen in wind-
parken op zee en investeert in bio-
brandstoffen, zonneparken, duurzame 
kerosine en laadpalen langs snelwe-
gen. In Rotterdam wordt een elek-
trolyzer – een apparaat om elektriciteit 
in waterstof om te zetten – van 200 
megawatt gebouwd, de grootste tot 
dusver in Europa.

Van Loon weet wat ze gaat zeggen 
als ze minister Jetten gaat ontmoeten. 

 g Marjan 
van Loon, 
ceo Shell. 
FOTO’S JOOST 

HOVING, SHELL

,,Het is tijd voor actie. We zijn in Ne-
derland heel goed met het maken van 
plannen voor over tien of twintig jaar, 
maar minder goed in nú doorpakken. 
Of inderdaad, zoals u het zegt: niet 
langer lullen, maar poetsen.’’

Milieudefensie
Tot dusver had het interview ook met 
Donald Pols, de directeur van Milieu-
defensie, kunnen zijn. Dezelfde tek-
sten, identieke groene vergezichten. 
We willen hetzelfde, betoogt Van 
Loon. Maar Milieudefensie voert een 
harde strijd tegen Shell en haalde vorig 
jaar een overwinning bij de rechter. 
Shell moet de CO2-uitstoot in 2030 
met 45 procent verminderen, ook die 
van de kopers van haar producten. On-
redelijk, vindt de energiereus, die ho-
ger beroep aantekende. We hebben 
geen directe invloed op de uitstoot van 
onze klanten, stelt het bedrijf.

,,Dat wordt wel 2024 op zijn vroegst 
voor dat hoger beroep dient’’, zegt Van 
Loon. Ze verwoordt haar ergernis di-
plomatiek. ,,Ik vind het geen handige 
manier om de energietransitie vorm te 
geven. Ik zou graag samenwerken met 

g
van Loon, 
ceo Shell. 
FOTO’S JOOST 
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SHELL-DIRECTEUR MARJAN VAN LOON                          VINDT DAT ER  GENOEG GEPRAAT IS OVER DE ENERGIETRANSITIE: HET IS NU TIJD OM DOOR TE PAKKENINTERVIEW

LEIDSCHENDAM

Zonnebloemolie wordt vaker 
vervangen door andere oliën
Vanwege de tekorten aan zonne-
bloemolie door de oorlog in Oekraïne 
zullen in veel producten zoals chips, 
koekjes en sauzen vervangende 
plantaardige oliën worden gebruikt.

Dat meldt het Centraal Bureau Levens-
middelenhandel (CBL). Volgens het 
CBL liggen de komende tijd de eerste 
producten in de winkelschappen waar-
voor andere plantaardige oliën dan zon-
nebloemolie zijn gebruikt. Supermark-
ten en fabrikanten gaan consumenten 
daarover informeren.

Het gaat om veel verschillende pro-
ducten en iedere fabrikant zal de ver-
vangende olie kiezen die het meest ge-

schikt is. Alternatieven zijn bijvoorbeeld 
sojaolie, raapzaadolie en palmolie. Dat 
kan tot gevolg hebben dat het etiket niet 
meer overeenkomt met de samenstel-
ling van het product.

De Nederlandse Voedsel- en Waren-
autoriteit (NVWA) heeft begrip en staat 
toe dat de informatie op de verpakking 
tijdelijk niet overeen kan komen met de 
samenstelling van het product. In an-
dere Europese landen zijn er soortgelijke 
regelingen.

Het CBL zegt dat voedselveiligheid en 
kwaliteit hierbij de grootste prioriteiten 
blijven. Allergenen zullen altijd op het 
product worden vermeld.
 – ANP
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Als Nederland geen Russisch gas meer wil, dan moet nú grootschalig 
geïnvesteerd worden in groene energie, zegt Shell-directeur Marjan van 
Loon. Ze wil het gas van de Russen niet vervangen door gas uit andere 
landen maar zoveel mogelijk door duurzame energie.

stelde sancties tegen Rusland. We ko-
pen op de vrije markt geen Russische 
olie of gas meer. We hebben nog wel 
bindende vaste contracten en die zijn 
we aan het afbouwen. Het gaat om on-
geveer 15 procent van de producten 
van Shell Nederland. Het is heel inge-
wikkeld. Shell verhandelt heel veel 
olieproducten, drie keer zoveel als we 
zelf maken. Bij iedere transactie wordt 
nu gekeken: waar heeft de partij waar 
wij het van kopen het gekocht? Russi-
sche energie is zó verweven in het Eu-
ropese energienetwerk.’’

Leveringszekerheid
En die afhankelijkheid is niet snel ver-
dwenen, waarschuwt Van Loon. ,,We 
kunnen nog niet helemaal zonder 
Russisch gas en Russische olie. Leve-
ringszekerheid en betaalbaarheid spe-
len ook een rol. Maar als je iets verder 
kijkt, over drie of vijf jaar, dan zegt 
Shell: ga de energietransitieplannen 
die al jaren in de maak zijn nú eens 
ambitieus implementeren. Laten we 
niet volledig teruggaan naar olie en 
gas. Iedereen kijkt nu naar lng, vloei-
baar gas, en hoe je dat hier krijgt. De 

moet er dan vandaag al gebeuren? 
Daar duwen we nu op bij de overheid. 
Als we de windparken nu niet al kun-
nen aanleggen, de kabels nu niet kun-
nen leggen, de vergunningen nu niet 
krijgen, hoe moet het dan? Als je nu 
aan de slag gaat, dan zie je in dat pro-
ces ook wat er nog meer kan en hoe 
het sneller kan. Dus beginnen en dan 
versnellen.’’

Waterstof moet een cruciale rol 
gaan spelen als Nederland gaat ver-
groenen, is de overtuiging van Shell. 
,,We gebruiken nu 20 procent van 
onze energie als elektriciteit, de rest 
als moleculen – olie en gas. Dat zal in 
de energietransitie meer en meer 
elektriciteit worden, 50/50 is de ver-
wachting. Dan heb je nog steeds de 
helft als moleculen nodig, dan is wa-
terstof heel interessant. Je kunt het 
opslaan en vervoeren. We hebben al 
een aardgasnetwerk liggen in Neder-
land, dat kunnen we voor het trans-
port van waterstof naar vrachtvervoer 
en industrie gaan gebruiken.’’

Waterstofeconomie
Het vergt grootschalige windparken, 
tot wel vier keer groter dan het vermo-
gen van de huidige turbines op de 
Noordzee. Shell participeert bijvoor-
beeld in het internationale 
North2-project in Groningen: een gi-
gawattproject voor groene waterstof. 
,,In dat project wordt de mogelijkheid 
onderzocht  om  een nieuw windpark 
op zee te bouwen dat 3 miljoen huizen 
van elektriciteit zou kunnen voorzien. 
Met die groene stroom kunnen we 
waterstof maken. Het kan een belang-
rijke stimulans zijn voor de schone 
waterstofeconomie in Noordwest-Eu-
ropa.’’

Ook de energietransitie bij haar 
thuis zou ze graag willen versnellen, 
merkt Van Loon op. Zelf probeert ze 
ook thuis van het gas af te komen. 
,,Vorig jaar hebben we verbouwd, alles 
geïsoleerd en het dak ligt al jaren vol 
zonnepanelen. Alles was klaar om de 
cv-ketel te vervangen door een warm-
tepomp. Er kwamen allerlei mensen 
van het installatiebedrijf langs en in 
mei zouden ze komen. Kregen we vo-
rige week een telefoontje, dat wij een 
oud en ingewikkeld huis hebben en 
dat ze voorlopig alleen de eenvoudige 
huizen doen, vanwege de hoge vraag.’’

Milieudefensie. Samen stappen zetten. 
We hebben voor een groot deel de-
zelfde ambitie en agenda. Wij hebben 
de financiële middelen en de techni-
sche kennis voor de energietransitie. 
Zij kunnen voor de kritische blik en 
het draagvlak in de samenleving zor-
gen. Laten we zorgen dat we die stap-
pen ook zétten in plaats van vingerwij-
zen en praten over waar de plannen 
ambitieuzer moeten. Dat ziet Donald 
Pols van Milieudefensie ook wel, maar 
hij moet ook zijn achterban bedienen. 
Dat respecteer ik wel, maar op een ge-
geven moment moet je ook bouwen. 
Dan moet je niet weglopen. Ik heb het 
eerder gezegd: samenwerking met 
Shell past niet in het verdienmodel van 
Milieudefensie. Maar als je tegenwerkt, 
gaat het echt niet sneller.’’

Terwijl dit hét moment is om de 
energietransitie te versnellen, vindt 
Van Loon. De oorlog in Oe kraïne heeft 
de ergste energiecrisis in decennia ont-
ketend. En die verdwijnt niet binnen 
afzienbare tijd. Shell was een van de 
eerste bedrijven die zich terugtrokken 
uit Rusland. ,,Shell heeft stevig stelling 
genomen, wij gaan verder dan de inge-

SHELL-DIRECTEUR MARJAN VAN LOON                          VINDT DAT ER  GENOEG GEPRAAT IS OVER DE ENERGIETRANSITIE: HET IS NU TIJD OM DOOR TE PAKKEN

‘Vervang al het
 Russische gas 
 door duurzame 
 energievormen’

wereld heeft meer energie 
nodig en wat mij betreft 
zoveel mogelijk duurzame 
energie en steeds minder 
uit olie en gas.

,,De Nederlandse over-
heid kan nu grote stappen 
zetten om de leveringsze-
kerheid er anders uit te la-
ten zien. We moeten de 
energietransitie laten zien 
aan de mensen. Meer groene 
stroom voor thuis en voor je 
auto. Daarvoor hebben we veel 
meer windparken nodig. Zeg 
dan ook nu waar en hoe snel ze 
gebouwd kunnen worden. Dan 
kunnen we die groene stroom 
ook gebruiken voor groene wa-
terstof voor het vrachtverkeer. 
Als mensen zien dat het echt 
kan, dan durven ze de overstap 
eerder te maken. We wachten 
op de overheid.’’

Haar boodschap voor be-
windsman Jetten is helder. 
,,Verschuif de focus naar de 
implementatie. Als je weet 
waar je in 2030 wilt zijn, wat 
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 c Regering-Johnson gedwongen in actie te komen tegen ‘cowboykapitalisme’

Brexit holt positie werknemer uit

Geert Langendorff
Londen

Zonder pardon legde de kustwacht 
veerpont Pride of Kent zondag-
avond in Dover aan de ketting. De 
bemanning van het schip van P&O 
Ferries had niet de training en erva-
ring om een veilige tocht te garan-
deren. In een poging het bedrijf te 
dwingen het ontslag van de werk-
nemers terug te draaien, liet de 
Britse regering haar tanden zien.

De actie volgde op de schaamte-
loze uitleg van Peter Hebbleth-
waite, directeur van P&O Ferries, 
voor een parlementaire commissie. 
Het besluit om de Britse beman-
ningen via een Zoom-vergadering 
op straat te zetten, kostte hem geen 
nachtrust. Hebblethwaite haalde 
zijn schouders op over de keuze om 
uitzendkrachten uit Oost-Europa 
voor een schijntje in te huren.

Premier Boris Johnson brieste dat 

‘P&O hier natuurlijk niet mee weg 
zou komen’. Minister Grant Shapps 
van Transport eiste het ontslag van 
de ceo. Hebblethwaite gaf geen 
krimp.

Shapps dreigde met schade-
claims. De ‘laatste kans’ die hij  
Hebblethwaite bood om op zijn 
schreden terug keren lijkt vooral 
gestoeld op loze dreigementen. 
Moederbedrijf DP World blijft wel-
kom in de toekomstige vrijhavens 
van Londen en Southampton.

,,De regering heeft absoluut niets 
gedaan om P&O ter verantwoor-
ding te roepen’’, gaf Louise Haigh 
van Labour aan. Shapps probeert nu 
de mazen in de wet te dichten, maar 
komt in de praktijk nog niet verder 
dan het uitvaardigen van vaarver-
boden.

De Conservatieve Partij geeft de 
schuld aan de Europese Unie. Door 
het scheidingsverdrag zou het Ver-
enigd Koninkrijk ‘opgescheept’ zit-
ten met vluchtroutes voor reders 
om de arbeidsregels te omzeilen. 
Van Brussel hoeven eigenaars een 
massaontslag alleen aan te kondi-
gen bij het land onder wiens vlag 
een schip vaart: voor P&O Cyprus, 
de Bahama’s en Bermuda.

Het schandaal met P&O kwam 
niet uit de lucht vallen. Vakbonds-
leiders en politici waarschuwden 

Shapps en zijn voorganger Chris 
Grayling voor de weeffouten in het 
systeem. Het VK kiest na de brexit 
niet voor werknemers, maar voor 
werkgevers.

In de Financial Times zette secre-
taris-generaal Frances O’Grady van 
het Trade Union Congress haarfijn 
de regeringskoers uiteen. De Trade 
Union Act 2016 is volgens haar ont-
worpen om het werkgevers makke-
lijker te maken vakbonden buiten-
spel te zetten. Dit ‘cowboykapita-
lisme’ brengt Britse arbeiders vol-
gens O’Grady in gevaar.

De onderliggende cijfers spreken 
boekdelen. 7,4 miljoen Britten kun-

nen op basis van hun contract een 
ontslag niet aanvechten. Miljoenen 
genieten geen enkele bescherming. 
O’Grady neemt de belofte van pre-
mier Johnson om van het VK het 
‘beste land om in te werken’ te ma-
ken dan ook niet serieus. ,,We gaan 
terug naar de Victoriaanse tijd.’’

Wel wil minister Shapps dat 
veerdiensten die vanuit een haven 
in het Verenigd Koninkrijk opere-
ren, het Britse minimumloon gaan 
betalen. En niet, zoals P&O nu doet, 
6,08 Pond uitkeert aan huurkrach-
ten uit lagelonenlanden. De prak-
tijk van fire and rehire – werknemers 
ontslaan om ze dan een contract 
met slechtere voorwaarden aan te 
bieden – moet op de schop.

Het ‘aandraaien van de duim-
schroeven’ klinkt gedecideerd, 
maar valt reuze mee. Het kabinet 
stemde in oktober 2021 nog tegen 
hervormingen.

De realiteit dwingt Johnson bij te 
draaien. Niets doen is geen optie. 
Inflatie, energiekosten en extra be-
lastingen brengen zijn land in 
ademnood. De brexit haalt volgens 
het Office for Budget Responsibi-
lity 15 procent van de waarde van de 
economie af. De zaak rond P&O 
Ferries schetst, in elk geval in de 
publieke opinie, een gitzwart beeld 
van het leven buiten de EU.

De farce rond het massa-
ontslag van achthonderd 
bemanningsleden van P&O 
Ferries biedt de Britse 
regering de kans om de 
verslechterde positie van 
werknemers na de brexit aan 
te pakken.

 e Protest van werknemers  
tegen de brute ontslaggolf bij 
P&O voor het Britse parlement 
in Londen.  FOTO REUTERS

a De brexit kost de Britse econo-
mie 15 procent van haar waarde. 
Daar komen de inflatie, dure ener-
gie en belastingen nog eens bij.

15%
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Alexander van Eenennaam

L
il Kleine verbrak don-
derdagmiddag de lange 
stilte sinds zijn arresta-
tie, anderhalve maand 
geleden, op verdenking 
van het mishandelen 
van zijn vriendin 
Jaimie Vaes. Na open-

baring van het geruchtmakende film-
pje waarop was te zien hoe hij een 
vrouw aan haar haren uit de auto 
sleurde, zat de rapper tijdelijk vast. Na 
zijn vrijlating hield hij zich stil. Tot 
donderdag, toen hij in een video spijt 
betuigde.

,,Op deze manier wil ik laten weten 
dat ik een veel te lange tijd op een onge-

zonde en ver-
keerde manier 
heb geleefd, dat 
ik de verkeerde 
dingen heb ge-
daan als persoon, 
dat ik mijzelf niet 
ben geweest, ver-
keerd heb gehan-
deld en heel veel 
mensen heb pijn 
gedaan en ge-
kwetst. Dat had 
nooit mogen ge-
beuren’’, vertelt 
Jorik Scholten 
(27), zoals hij 

echt heet, vanuit Thailand, waar hij 
professionele hulp krijgt. Waarvoor 
precies, vertelt hij niet.

Moeten we zijn excuses serieus ne-
men, of is het een filmpje om zijn be-
schadigde imago te zalven? ,,Dit is een 
ander filmpje dan dat van vorig jaar’’, 
zegt expert Frank van Marwijk, auteur 
van het boek Lichaamstaal. Van Mar-
wijk analyseerde op verzoek van deze 
krant vorig jaar de eerste video en gis-
teren de nieuwste. ,,Het filmpje met 
zijn vriendin samen was show, een 

Het vorige fi lmpje waarin 
Lil Kleine met zijn vriendin 
Jaimie Vaes spijt 
betuigde, beoordeelde 
lichaamstaaldeskundige 
Frank van Marwijk als 
slapstick. De excuus-
video die de rapper 
gisteren online zette, 
maakt op de expert een 
heel andere indruk. ,,Hij 
toont oprechte emoties, 
dit is niet gespeeld.’’

 g De negen smi-
leys waaruit 
blijkt hoe be-
langrijk de stand 
van de wenk-
brauwen is. FOTO’S 

BOVEN INSTAGRAM

wenkbrauwen aan de zijkant omhoog 
staan. Bij Lil Kleine zie ik de wenkbrau-
wen juist omhoog staan aan de binnen-
kant. Dat duidt op verdriet, het is een 
belangrijk teken dat hij oprecht is. Speel 
je verdriet, dan trek je je bovenlip op en 
krijg je een pruilgezichtje zoals van een 
kind.’’

Er zijn meer signalen voor Kleines 
geloofwaardigheid. ,,Hij trilt niet, 
spreekt langzaam en knippert niet veel 
met de ogen. Hij is duidelijk niet ge-
spannen. Als iets hem aangrijpt, bijt hij 
op zijn onderlip, dat past ook in het 
beeld. Bovendien kijkt hij soms naar 
beneden, die natuurlijke neiging heb je 
als je over gevoel praat. Dan ga je naar je 
buik. Moet je iets beschrijven, dan kijk 
je snel naar boven, gaat het over geluid, 
dan heeft iemand de neiging opzij te 
kijken, waar je oren zitten.’’ 

Kortom: de spijt die hij betuigt, klopt 
met zijn lichaamstaal. Maar zou hij dit 
ook kunnen acteren? ,,Dat is totaal niet 
aannemelijk. Daarvoor heeft hij zijn 
emoties ook niet goed genoeg onder 
controle, dat blijkt mede uit zijn ge-
drag. Als hij acteur was geweest van be-
roep, had dat misschien gekund. Zoals 
Everon Jackson Hooi tijdens Wie is de 
Mol? oprecht boos leek, terwijl hij zelf 
de Mol was. Maar dat zie ik Lil Kleine 
niet doen.’’

‘Lil Kleine is oprecht, dat zie 
je aan zijn wenkbrauwen’

Zijn lichaamstaal mag voor 
hem pleiten, maar is er we-
tenschappelijk iets op te 
maken uit de video van Lil 
Kleine? Nee, zegt universi-
tair docent Sophie van der 
Zee (Erasmus Universiteit, 
Rotterdam). Zij is gespecia-
liseerd in leugens en leu-
gendetectie. ,,Er zijn veel 
dingen in het algemeen te 

zeggen, maar die kun je niet 
afl ezen van één fi lmpje. Een 
van de meest betrouwbare 
indicatoren is de omvang 
van de pupillen, die zijn wij-
der als iemand liegt. Je ziet 
ook dat iemand bijvoor-
beeld de kin hoger houdt bij 
het liegen.’’
Taalanalyse is een nuttig 
hulpmiddel, weet Van der 

Zee uit de praktijk. ,,Men-
sen die liegen nemen graag 
wat meer afstand en zijn 
geneigd sneller in de derde 
persoon te spreken. Maar 
dit is een excuusfi lmpje, 
daarbij is het al inherent dat 
iemand in de eerste per-
soon praat. Wetenschappe-
lijk valt uit deze video geen 
conclusie te trekken.’’

‘Hij had beter 
kunnen 
wachten tot na 
de behandeling’
Lil Kleine heeft er met een onvol-
ledige spijtbetuiging voor gezorgd 
dat hij de controle verliest. Dat 
stelt Bart Maussen, imagodeskun-
dige, coach en vertrouwensper-
soon. ,,Hij vertelt niet waarvoor hij 
in behandeling is, waardoor we 
gaan speculeren. Hij had dat zelf 
moeten vertellen, of moeten 
wachten tot de behandeling suc-
cesvol was afgerond. Nu is hij de 
controle kwijt.’’
Maussen noemt het ‘voorbarig’ 
van de artiest om deze video te 
publiceren. ,,Mensen verwachten 
straks een herboren Lil Kleine, 
terwijl we maar aan Gordon hoe-
ven te denken om voorbeelden te 
zien van mensen bij wie behande-
lingen niet zijn aangeslagen. Het 
explosieve gedrag van Lil Kleine 
moet ergens vandaan komen. De 
oorzaak zal primair in zijn jeugd 
liggen, maar worden zijn gedra-
gingen aangewakkerd door ver-
slaving aan alcohol of drugs? Ik 
had Lil Kleine geadviseerd zijn vi-
deo niet op dit moment zo naar 
buiten te brengen.’’

soort slapstick. Nu toont Lil Kleine op-
rechte emoties.’’

Om die constatering te onderbouwen 
tekent Van Marwijk negen smileys. 
,,Een kind tekent alleen de ogen en de 
mond om uit te drukken of iemand 
vrolijk, neutraal of verdrietig is. Als je 
de wenkbrauwen erbij betrekt, zie je 
opeens meer. Dezelfde smileys krijgen 
opeens een andere lading, opeens is het 
sarcastisch, bozig of gemeen als de 

Liegt Lil 
Kleine of 

spreekt hij de 
waarheid?

m  
Het fi lmpje 
met zijn 
vriendin 
samen was 
show
 – Frans van 
Marwijk, expert
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Angela

Quote van de dag

Het is dat de rol al aan Soy Kroon is vergeven, 
anders zou ik denken dat Lil Kleine – m’n 
toetsenbord wil er nog steeds automatisch 

Lul Kleine van maken, maar laat ik me vandaag 
maar van mijn meest volwassen kant tonen – met 
z’n langverwachte mea-culpafilmpje auditie doet 
voor de rol van Jezus in de komende editie van The 
Passion.

Letten we op, lieve BN’ers die in de toekomst 
een scheve schaats rijden of andere misstap be-
gaan? Zo ziet het archetype van een martelaar er-
uit: deemoedige oogopslag (die moet je even goed 
oefenen voor de spiegel), de blik af en toe naar be-
neden gericht alsof je zoekt naar de juiste woorden 
(maar dat geeft je stiekem de kans om op je spiek-
briefje te kijken), vertwijfeld met je hoofd schud-
den alsof je zelf ook niet kunt geloven dat je zulke 
slechte dingen hebt gedaan, terloops op je lip bij-
ten en dan op het juiste moment dingen zeggen als 
‘ik was mezelf niet’.

Dat zinnetje is cruciaal. Het lijkt alsof je volle ver-
antwoordelijkheid neemt voor je daden, maar je 
bedoelt dat jij er ook niets aan kon doen dat je – 
laat ik een willekeurig voorbeeld nemen – de moe-
der van je kind aan haar haren uit de auto trok en 
daarna met haar hoofd tussen het portier klemde. 
Allemaal de schuld van drank en drugs en een ego 
dat wordt gestut door te weinig hersens en te veel 
geld uiteraard, maar let op: dat benoem je dan weer 
niet expliciet.

Vooral niet vergeten daarna je leiderschap te 
claimen: dat dit niet het voorbeeld is dat je wilt 
zijn voor je zoon. En ook niet voor de rest van de 
jeugd in Nederland en alle mensen die naar je luis-
teren. En als je dan bij de passage ‘ik mis jullie heel 
erg’ de suggestie weet te wekken dat je stem op het 
punt staat te breken, dan verdien je een Gouden 
Kalf.

Niks meer aan doen, strik om het fi lmpje, de we-
reld in sturen en dan maar hopen en bidden dat 
je manager en platenmaatschappij, maar vooral je 
fans, erin trappen. Want die manager en platen-
maatschappij staan achter de schermen allang 
weer voor je klaar, dat weet jij ook. Die gaan hun 
jarenlange investering echt niet zomaar afschrij-
ven.

Ook belangrijk: je goede vriendin Patty Brard 
bellen met het dringende verzoek het ’s avonds 
voor je op te nemen in Shownieuws. Zo nodig pers 
je er in dat telefoontje een snik uit en beloof je haar 
wat hand- en spandiensten te verlenen voor Pat-
ty’s pantercollectie van Kruidvat.

Ik heb het filmpje nu tig keer bekeken en ik vind 
het werkelijk de sublieme auditie voor The Passion. 
Alleen niet voor de rol van Jezus, maar voor die van 
Judas. Wie de bijbehorende kus wil zien, hoeft en-
kel het vorige spijtfilmpje van onze Lul eh... Lil 
maar op te zoeken.

Een Gouden Kalf 
voor Lil Kleine

Het gebeurt, 
Tijl raakt me aan. 
Yes, yes, yes, yes, 
yes, yes, yes, yes.

– Stefano Keizers is 
verheugd. De cabare-
tier is een van de 
Verraders in het 
programma van RTL.
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CABARET

Koning test 
positief

Martijn Koning 
heeft zijn optre-
dens voor dit 
weekend afge-
zegd wegens 
corona. Hij toert 
door het land 
met Koning van 
de toekomst. 
Onbekend is of 
hij deze week als 
vervanger van 
Arjen Lubach 
kan optreden.

OSCARS

Smith bijna 
in de bak
Agenten waren 
zondag tijdens 
de Oscaruitrei-
king bereid Will 
Smith aan te 
houden. Dat stelt 
producent Will 
Packer. Smith 
gaf komiek Chris 
Rock een klap. 
De komiek wilde 
niets van een ar-
restatie of aan-
gifte weten.

CORONA

Musea in 
problemen

Een kwart van 
de 450 Neder-
landse musea 
dreigt dit jaar in 
de fi nanciële 
problemen te 
komen. De re-
den: minder be-
zoek en ver-
plichte sluiting. 

Dennis Jansen

Z
ondagavond 
een kleine 
week gele-
den, even 
voor negen 
uur. Rob-
bert van de 
Corput (34) 

staat aan de rand van het hoofd-
podium op het Ultra Festival in 
Miami. Op het veld: 50.000 
danceliefhebbers. Ze joelen, 
dansen en zwaaien met vlag-
gen. De muziek jaagt aan, de 
witte lichten flikkeren.

Van de Corput heeft de hele 
dag ‘opgesloten’ gezeten in zijn 
hotelkamer. Hij kon van de 
spanning ‘maar een paar su-
shistukjes naar binnen krijgen’ 
en is met een politie-escorte 
naar het festivalterrein ge-
bracht. Nu, net voor het opko-
men, gieren bij de artiest de ze-
nuwen door de keel. Nee, het 
draaien is hij heus niet verleerd. 
Het is als fietsen, hebben zijn 
vrienden hem verteld. ‘Je stapt 
op en rijdt zo weer weg’.

Dan, als het moment daar is, 
neemt Van de Corput plaats 
achter de draaitafels en stijgt 
gejuich op uit de uitzinnige 
menigte: DJ Hardwell, he’s back. 
Fans reageren vol ongeloof en 
geëmotioneerd, bij sommigen 
staan de tranen in de ogen. ,,Zo 
terugkomen, op een van de 
grootste festivals ter wereld, het 
gaf zo’n euforisch gevoel. Als 
een vulkaanuitbarsting van 
adrenaline, enthousiasme en 
positiviteit. Ik voelde me zó 
blij’’, zegt Van de Corput.

We zijn een paar dagen ver-
der. Robbert van de Corput is 
terug in zijn huis in Breda. Met 
nog altijd een gelukzalig gevoel, 
maar ook – terug van wegge-
weest – een jetlag. De artiest die 

‘Heerlijk 
om dagenlang 
niets te plannen’

De sabbatical van dj Hardwell: 

De dancewereld veerde vorige week verheugd op: dj 
Hardwell keert terug op het podium. Na een sabbatical van 
drieënhalf jaar gaat Robbert van de Corput (34) weer toeren. 
,,Toen Avicii overleed, was dat voor mij ook een wake-upcall.’’
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 e Hardwell met het Metropole Orkest in 2018. Het was 
het laatste optreden van de dj voor zijn sabbatical. 
FOTO’S ANP/KIPPA, RUKES.COM,, BRUNOPRESS

  l
Ik heb 
mijn huis 
opnieuw 
ingericht, 
want eerlijk 
is eerlijk, 
mijn huis 
voelde niet 
als thuis

niets een boek aan: Ego is 
the Enemy van Ryan Ho-
liday. ,,Een eyeopener, 
maar ik heb meer weten-
schappelijke boeken gele-
zen. Wat gebeurt er in je 
hersenen als je veel succes 
hebt? Je empathie vermin-
dert. Mensen met veel suc-
ces blijken gewoon minder 
leuk. Voor mij was het dui-
delijk: Ik was meer Hard-
well dan Robbert. Ik schrok 
daar heel erg van. Het is 

toch erg als vrienden de datum 
van hun verjaardagsfeest moe-
ten aanpassen aan míjn 
agenda?’’

Zijn vrienden, ze zijn geble-
ven. ,,Ze vinden me sinds die 
sabbatical stukken leuker. Op-
rechter. ‘Je vraagt nu ook hoe 
het met óns gaat’, hoor ik nu. 
Voor die tijd was ik emotielo-
zer. Had ik een schild om me 
heen.’’

Ook met de Nederlandse col-
lega-dj’s onderling is de band 
versterkt. ,,We hebben besloten 
meer contact te hebben met el-
kaar. Dus hebben we een paar 
keer een Zoom-meeting gehou-
den. Om te kletsen. Luchtig, 
maar ook als we ergens mee zit-
ten. Weet je, heel weinig men-
sen begrijpen ons. De buiten-
wereld stelt: wat zeuren jullie 
nou met die bakken vol geld, 
die duizenden fans en die 
mooie auto’s. Dan ga je toch 
niet klagen dat je moe bent? 
Maar weinig mensen weten hoe 
eenzaam dan bijvoorbeeld een 
hotelkamer kan zijn.’’

Muziek, een van de belang-
rijkste factoren in zijn leven, 
was tijdens zijn sabbatical 

lange tijd ver weg. ,,Ik had de 
laatste jaren nauwelijks de tijd 
genomen om me op dat gebied 
te ontwikkelen. Het was toeren, 

eten en slapen. Iedere artiest 
zal het herkennen. Het 

gevoel dat je stilstaat, 
dat je jezelf weer wilt 

uitvinden. Dat je 
zulke vette mu-

ziek wilt maken 
om te delen, 

maar eerst 
even een 

stapje te-
rug moet 
doen. 

Noem het een muzikale burn-
out.’’

Het duurde zes maanden 
voordat hij weer in zijn studio 
kwam. ,,Daar ben ik eerst aan 
het verbouwen en upgraden ge-
weest. Ik heb een grote passie 
voor analoge apparatuur en 
analoog afmixen. Ik wilde nog 
meer kennis vergaren. Dat was 
zo tof. Ik ben gaan klooien en 
pielen. Eigenlijk zoals ik ooit 
ben begonnen. En dan in eerste 
instantie niet met de gedachte 
om muziek uit te brengen, maar 
om te experimenteren en te 
ontdekken.’’

Tourkriebels
Zijn ontdekkingstocht heeft 
uiteindelijk geresulteerd in Re-
bels Never Die, een gloednieuw 
album dat gekoppeld wordt aan 
een gelijknamige wereldtour-
nee. Ja, ook de  tourkriebels 
kwamen weer. ,,Natuurlijk slui-
merde de zin wel, hoor. Keek ik 
in de zomer van 2019 naar To-
morrowland, dan voelde dat als 
een verjaardagsfeestje waarvoor 
iedereen wordt uitgenodigd be-
halve ik.’’

Dj Hardwell doet dit jaar on-
der meer Jeruzalem, Ibiza, 
Montreal, New York, Vancou-
ver, San Francisco, Hamburg, 
Madrid, Bangkok, Jakarta, 
Hongkong, Sjanghai en Amster-
dam aan. Een van de laatste op-
tredens is in Ziggo Dome (3 de-
cember), uitgerekend de plek 
waar hij in oktober 2018 tijdelijk 
afzwaaide. ,,Altijd een speciale 
plek voor mij. Mooi dat het een 
van de laatste is. Krijgt Neder-
land de perfecte show’’, aldus 
de dj/producer die gisteren 
twee tracks uitbracht: Into the 
unknown en Broken Mirror.

Van de Corput gaat het vanaf 
nu ‘wel ‘anders doen’. De artiest 
waakt voor de ‘achtbaan’ die op 
de loer ligt. ,,De valkuilen zijn 
bekend. Ik heb nu de juiste ba-
lans gevonden. Te veel shows 
betekent minder creativiteit en 
minder tijd voor familie, vrien-
den en vriendin. Ik heb nu alle 
tijd gehad om me muzikaal te 
ontwikkelen. Dat geeft zoveel 
rust en voldoening. En ik heb 
zo’n zin om die nieuwe muziek 
te delen met het publiek. Het 
maakt het draaien nog leuker.’’

ruim tien jaar geleden doorbrak 
en in 2013 en 2014 verkozen 
werd tot dj nummer één van de 
wereld, zal er weer aan moeten 
wennen. Hij gaat weer toeren, 
nadat hij in september 2018 be-
sloot tot een sabbatical. ,,Ik ben 
24 uur per dag DJ Hardwell. 
Daardoor is er te weinig ener-
gie, liefde, creativiteit en aan-
dacht over voor Robbert’’, ver-
klaarde hij op dat moment.

Stilstaan
Nu vult hij aan: ,,Ik had nooit 
kunnen dromen dat ik me als 
muzikant zo ver kon ontwikke-
len, maar als de persoon Rob-
bert ben ik stil blijven staan. 
Bovendien heb ik te weinig tijd 
doorgebracht met mijn familie, 
ouders en vrienden. Toen Avicii 
overleed, was dat voor mij ook 
een wake-upcall.’’

De zelfgekozen dood van dj 
Avicii, echte naam Tim Berg-
ling, in april 2018 hakte er be-
hoorlijk in bij Van de Corput en 
zijn collega-dj’s. De Zweed die 
gruwelde van het zware toer-
schema, ging ten onder aan de 
druk. ,,Er is een groot verschil: 
Tim vond optreden verschrik-
kelijk, ik geweldig, zeker als 
vrienden met me meegaan. 
Maar destijds voelde het als een 
achtbaan die niet stopte. Het le-
ven is te kort om alleen maar 
succes na te streven.’’

Vrij snel na de dood van Avi-
cii nam Van de Corput zijn be-
sluit: ,,Ik heb daar goed over na-
gedacht en toen mijn vader en 
Anna (Knaup, zijn manager), 
met wie ik zo’n beetje alles 
deel, gemaild. Ze begrepen me. 
Overigens heb ik geen optreden 
gecanceld en mijn zomertoer 
keurig afgemaakt.’’

Normale mensen
Zijn laatste optreden was in ok-
tober in Ziggo Dome tijdens 
Amsterdam Dance Event, een 
unieke samenwerking met het 
Metropole Orkest. Hoe hij 
daarna die eerste week be-
leefde? ,,In bed’’, glimlacht hij. 
,,Ik heb alleen maar geslapen. 
Het was raar om te constateren 
dat ik binnen twee, drie weken 
een ritme had. Op een gegeven 
moment werd ik automatisch 
wakker op hetzelfde tijdstip. 
‘Oh, zo gaat dat dus bij normale 

mensen’, bedacht ik me.’’
Op zijn 30ste begon hij dus 

pas aan het ‘normale’ leven. 
,,Vrienden zien, bij mijn ouders 
langs, sporten. Ik ben op vakan-
tie gegaan. Ik heb mijn huis op-
nieuw ingericht, want eerlijk is 
eerlijk, mijn huis voelde niet als 
thuis. Kwam ik terug van een 
optreden, voelde het nóg alsof 
ik in een hotel terechtkwam. Ik 
heb het helemaal gestript. Nu is 
het warmer, met een platenspe-
ler en platen in de woonkamer, 
persoonlijke dingen.’’

Van de Corput maakte een 
collage van polaroidfoto’s van 
vrienden. Hij leerde koken. 
,,Daar had ik de tijd niet voor 
genomen. Het waren het vaak 
magnetronmaaltijden. Nu kon 
ik uitvinden welke gerechten ik 
lekker vond en ze ook klaarma-
ken. Mijn specialiteit? Suri-
naamse bami.’’

Eyeopener
Van de Corput genoot. ,,Men-
sen zeiden: je gaat in een gat 
vallen. Maar dat gebeurde niet. 
Het was heerlijk om dagenlang 
niets gepland te hebben. Ik had 
mijn eigen schema. Niets 
moest, alles mocht. Ik heb een 
aantal keer met een psycholoog 
gesproken, maar nog meer met 
mijn vrienden gepraat. Avon-
den bij elkaar gezeten, zeker in 
coronatijd. Herinneringen ge-
maakt en teruggekeken. Zij 
hielden me ook een spiegel 
voor. Dan hadden ze het over 
een bepaalde show waar zij bij 
waren, maar wist ik niet eens 
meer welke.’’

Van de Corput haalt niet voor 

e Hardwell met het Metropole Orkest in 2018. Het was 
het laatste optreden van de dj voor zijn sabbatical. 
FOTO’S ANP/KIPPA, RUKES.COM,, BRUNOPRESS

niets een boek aan: 
the Enemy 
liday. ,,Een eyeopener, 
maar ik heb meer weten-
schappelijke boeken gele-
zen. Wat gebeurt er in je 
hersenen als je veel succes 
hebt? Je empathie vermin-
dert. Mensen met veel suc-
ces blijken gewoon minder 
leuk. Voor mij was het dui-
delijk: Ik was meer Hard-
well dan Robbert. Ik schrok 
daar heel erg van. Het is 
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 RTL7  RTL8  SBS9  Ziggo Sport  Comedy Central

 NPO1  NPO2  NPO3  RTL4

 Eurosport

06.00 Ochtend- en dagprogramma’s

18.00 IDIOTEN OP DE WEG
18.15 NINJA WARRIOR 

 AUSTRALIË
20.00  FILM  ESCAPE PLAN 3: 

DEVIL’S STATION
Misdaadfilm van John 
 Herzfeld (USA 2019) met 
Sylvester  Stallone (Ray 
Breslin).

22.00  FILM  LOCK UP
Actiefilm van John Flynn 
(USA 1989) met Sylvester 
Stallone (Frank Leone) 
en Donald Sutherland 
(Warden Drumgoole). 
Frank Leone, die nog zes 
maanden van zijn gevan-
genisstraf moet uitzitten, 
wordt op een nacht totaal 
onverwachts overgeplaatst 
naar de gevangenis van 
Gateway, waar zware mis-
dadigers opgesloten zitten. 
Directeur Drumgoole heeft 
nog een oude rekening te 
vereffenen met Frank...

00.10 NACHTPROGRAMMA’S

06.26 Ochtendprogramma’s 09.25 Spoorloos 
10.11 Blauw bloed 10.31 Waar doen ze het van? 
11.17 Paul de Leeuw 60 jaar! 12.19 Sterren NL 
Top 25 13.00 NOS Journaal 13.07 NOS Jour-
naal 13.20 Islands of Australia 14.16 Cultuur-
booster 15.16 Wie denk je wel dat je bent? 16.03 
Floortje naar het einde van de wereld 17.00 
NOS Journaal 17.12 Dit was het nieuws 17.54 
Socutera

18.00 NOS JOURNAAL
18.17 EENVANDAAG
18.50  SPORT  NOS SPORTJOURNAAL
19.05 KASSA

Consumentenprogramma.
20.00 NOS JOURNAAL
20.28 HEEL HOLLAND BAKT

Culinaire wedstrijd. Omdat dit 
 seizoen van Heel Holland bakt niet 
in de winter, maar in het voorjaar 
plaatsvindt, is het thema van deze 
week lente. Aan de bakkers de uitda-
ging om de jury omver te blazen met 
focaccia’s en baklava.

21.31 IK VERTREK
Reportagereeks. ‘Familie Thiel, 
 Portugal’. Brandweerman Gerard 
(38) en horecamanager Denise  
(35) wonen in een prachtige jaren 

30-woning in het 
Gooise Bussum. Het 
gezin  vertrekt naar het 
Portugese gehucht 
 Alcantarilha. 

22.25  SPORT  NOS STUDIO SPORT 
 EREDIVISIE
Samenvattingen van de vandaag ge-
speelde wedstrijden in de Eredivisie.

23.23  SPORT  NOS STUDIO SPORT
Sportprogramma met livebeelden en/
of samenvattingen van de belangrijk-
ste sportwedstrijden van de dag.

23.49 NACHTPROGRAMMA’S

05.39 Ochtendprogramma’s 09.40 Brommer 
op zee 10.30 Podium Witteman 11.40 Iedereen 
verlicht 12.10 De sociëteit 13.00 NOS Journaal 
13.12 2 voor 12 13.55 Meldpunt 14.21 Max maakt 
mogelijk special 14.35 Mijn vader de gelukszoe-
ker 15.30 Fryslân DOK 16.04 Kruispunt 16.30 
Roderick Zoekt Licht 17.00 NOS Journaal 17.05 
Politieke partijen: DENK 17.11 Petrus in het land 
17.32 BinnensteBuiten 17.55 Nederland Zingt

18.21 EO METTERDAAD
18.38 DE VERANDERING
18.55 IK MIS JE
19.15 CRUX

Religieus programma.
19.50 VROEGE VOGELS

Reportagereeks. ‘Plankton’. Plankton, 
de verzamelnaam voor in het zee-
water of in de lucht zwevende 
 organismen, is niet alleen belangrijk 
voor onze zuurstofvoorziening, maar 
vertelt ons ook meer over het veran-
derende klimaat.

20.40 VERBORGEN VERLEDEN
Reportagereeks. ‘Paul de Leeuw’. 

21.30 NIEUWSUUR
Actualiteitenprogramma.

22.09 WINTERTIJD
Muzikale talkshow met Harry de 
 Winter. ‘Hedy d’Ancona’.

23.17 CRIME: THE LONG CALL
Britse misdaadserie. ‘The Long Call’. 
Inspecteur Matthew Venn keert na 
twintig jaar terug in Devon, waar hij 
is opgegroeid binnen een streng 
religieuze gemeenschap. Terwijl hij 
worstelt met zijn verleden en het 

overlijden van zijn vader, 
moet hij ook aan de slag 
als er iemand dood wordt 
gevonden op het strand. 

00.48 NACHTPROGRAMMA’S

05.30 Ochtendprogramma’s 13.04 Enkeltje Ne-
derland 13.19 Enkeltje Nederland 13.34 De Sme-
rige Quiz: Het Experiment 13.57 De Smerige 
Quiz: Het Experiment 14.19 De Smerige Quiz: 
Het Experiment 14.40 Weekoverzicht SpangaS: 
De Campus 15.35 Alfons Sidderbakke. Avontu-
renkomedie. 17.01 Willem Wever 17.28 Check-
point 17.54 Hoodvlogs

18.06 FLEXE GASTEN 2
18.19 STEKEN EN PRIKKEN
18.33 VOOR HET BLOK
19.00 NOS JEUGDJOURNAAL
19.20 LAST FAMILY STANDING

Avontuurlijke spelshow.

20.02 TRY BEFORE YOU DIE
Show. ‘Beton slaan en offroad racen’. 
Jurre Geluk en Qucee nemen het 
tegen elkaar op in een epische 
offroadrace. In hun brandwerende 

pak gaan ze tegen 
elkaar racen in opge-
voerde sloopauto’s op 
het  stoffigste circuit van 
 Nederland. 

20.23 SOCUTERA
Reportageprogramma. ‘Milieudefen-
sie’. 

20.25 FURIA
Noorse thrillerserie. ‘Words matter 
& White picket fences’. Ragna’s 
loyaliteit wordt op de proef gesteld 
wanneer de terreurcel hun plan in 
werking stelt. Ze willen een aanslag 
plegen in Oslo en Ragna moet bepa-
len hoe ver ze kan en moet gaan.

22.00 HET BESTE VAN... DE JAREN 80
Muziekmagazine. Karin Bloemen, 
Henny Huisman en Erik de Zwart zijn 
te gast in de studio.

22.48 DE ALEX KLAASEN REVUE - 
SHOWPONIES 2

00.49 NACHTPROGRAMMA’S

06.50 Ernst, Bobbie en de rest (Doorl. herh.) 
09.00 Mediashop 10.00 Tommy Teleshopping 
10.30 De Bourgondiërs 11.00 Dit Is Holland 
11.30 Life Is Beautiful 12.00 My Next Destination 
12.30 Lekker in je vel 13.00 Nederland beleeft! 
13.30 Onderweg naar de regio 14.00 RTL Kam-
peert 14.30 Bakken op de boerderij 15.00 Way 
of Living 15.30 Sky High Dubai 16.00 Wie de 
boer niet kent 16.30 Je gaat het maken 17.00 
Let’s Get Spanish 17.30 House Vision

18.00 RTL NIEUWS
18.15 EDITIE NL
18.30 RTL WEER
18.35 RTL BOULEVARD
19.30 RTL NIEUWS
19.55 RTL WEER
20.00 DE ENIGE ECHTE

Entertainmentshow waarbij het draait 
om de vraag: wie van de klonen in 
een professioneel ensemble is de 
verborgen bekende Nederlander?

21.35 VRIENDENLOTERIJ MILJONAIRS
Spelshow met Robert ten Brink 
waarin de kandidaten wekelijks kans 
maken op het winnen van 1 miljoen 

euro. Hiervoor moeten zij 
vijftien meerkeuzevragen 
foutloos beantwoorden, 
waarbij zij gebruik mogen 
maken van drie hulplijnen. 

22.35 DE VERRADERS
Realityshow. Terwijl de achttien 
BN’ers in een stoomtrein naar het 
zuiden reizen, spelen ze het eerste 
spel. Daarbij komen ze erachter  
wie er allemaal meedoen aan 
dit avontuur. Als presentator Tijl 
 Beckand aan de ronde tafel de 
 Verraders aanwijst, kan het gekonkel 
beginnen.

00.00 RTL NIEUWS
00.10 NACHTPROGRAMMA’S

06.00 Ochtend- en dagprogramma’s

18.30 BEESTENGELUK
19.00 BEESTENGELUK
19.30 VTWONEN WEER 

 VERLIEFD OP JE HUIS
20.30  FILM  LOVE & WHERE TO 

FIND IT
Romantische film van Ken 
Friss (CAN 2021) met 
Elise Gatien (Lena), James 
Clayton (Jonah) en Step-
hanie Izsak (Ava Harding). 
Twee lokale ondernemers 
verachten elkaar in het 
echte leven, maar worden 
verliefd terwijl ze elkaar 
onbewust, namens hun 
vrienden, berichten sturen 
via een dating-app.

22.20  FILM  MEET ME IN NEW 
YORK
Romantische film van 
Adrian Langley (USA 2021) 
met Corey Sevier (Joe) en 
Brooke Nevin (Kelly).

00.05 THE SECRETS SHE 
KEEPS

01.00 NACHTPROGRAMMA’S

06.30 Ochtend- en dagprogramma’s

18.00 GEORGE CLARKE’S 
AMAZING SPACES

19.00 GEORGE CLARKE’S 
AMAZING SPACES

20.00 CSI: MIAMI
Amerikaanse misdaad-
serie. ‘Time Bomb’. Delko 
werkt al een tijd under-
cover met Rebecca Nevins 
om de diefstallen binnen 
C.S.I. op te lossen. Calleigh 
ontdekt dat Delko liegt.

20.55 CSI: MIAMI
Amerikaanse misdaad-
serie. ‘All Fall Down’. Een 
seriemoordenaar tergt 
het CSI-team door hen 
een cryptische puzzel te 
sturen. 

21.50 CSI: MIAMI
Amerikaanse misdaad-
serie. ‘Fallen’. Het CSI-
team zet de achtervolging 
in op een psychopaat die 
terreur zaait in Miami.

22.45 CSI: MIAMI
23.40 NACHTPROGRAMMA’S

13.05 LIVERPOOL - WATFORD
Liveverslag van het duel 
in de Engelse Premier 
League.

15.35 BURNLEY - MANCHES-
TER CITY
Liveverslag van het duel in 
de Premier League.

18.05 MANCHESTER UNITED - 
LEICESTER CITY
Liveverslag van het duel in 
de Premier League.

20.35 ATLÉTICO MADRID - 
ALAVÉS
Liveverslag van het duel in 
de Spaanse La Liga.

23.10 ROUND UP
Highlights van de duels 
die vandaag gespeeld zijn 
in de Premier League, La 
Liga, Serie A, Bundesliga, 
Ligue 1, Jupiler Pro League, 
Primeira Liga en Scottish 
Premiership.

05.10 Most Ridiculous 05.30 Takes-
hi’s Castle Thailand 06.00 American 
Dad! (11 afl.) 10.55 South Park (8 afl.) 
14.25 Family Guy (10 afl.) 19.00 Ame-
rican Dad! 19.30 Family Guy 20.00 
The Dictator. Komedie. 22.10 The 
Graham Norton Show 23.10 Modern 
Family (6 afl.) 01.35 American Dad! 
(2 afl.) 02.25 Most Ridiculous (3 afl.) 
03.30 Takeshi’s Castle Thailand 
(2 afl.) 04.10 Comedy Central Cele-
brity’s Stand-Up (2 afl.) 04.50 Most 
Ridiculous

05.30 Wielrennen 07.00 Snooker 
08.30 Wielrennen 10.00 Snooker 
12.00 Wielrennen 13.30 Wielrennen. 
Verslag. ‘Dwars door Vlaanderen’. 
15.30 Wielrennen. Verslag. ‘GP Miguel 
Indurain’. 17.30 Wielrennen ‘Gent 
- Wevelgem’. 18.30 Nieuws 18.35 
Wielrennen. ‘GP Miguel Indurain’. 
19.55 Nieuws 20.00 Darts 23.00 
Mixed Martial Arts. ‘Cage  Warriors 
136 - Melan - Leroy Duncan’. 02.00 
Wielrennen 03.00 Darts

ZATERDAG 
2 APRIL

Vandaag duikt Paul de Leeuw in zijn familie
geschiedenis. Hij bezoekt het Rotterdam van 
zijn jeugd en ontmoet een voorouder die als 
chirurgijn aderlatingen uitvoerde. Dieper in zijn 
stamboom belandt De Leeuw in het zonnige 
zuiden. Hij ontdekt dat zijn voorouders werden 
vervolgd en moesten vluchten.
n Verborgen verleden, 20.40, NPO2

In het Mississippi van de 19de eeuw worden 
Django en Broomhilda verkocht aan verschil
lende eigenaren. Nadat Django wordt bevrijd 
door premiejager King Schultz gaan ze samen 
op zoek naar Django’s geliefde. Quentin Taran-
tino’s ode aan de western is een filmtechnisch 
hoogstandje vol humor en geweld.
n Django Unchained, 20.00, Veronica

Vervolgde vooroudersDe missie van Django
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 RTL5  SBS6  NET5  Veronica

OVERIGE TV

05.30 RTL De Journal 06.00 Tommy Teleshop-
ping 07.30 New Creation Church TV 08.00 
Tommy Teleshopping 16.30 De Alarmcentrale: 
Pech Onderweg 17.30 Bij ons op het kamp

18.30 DE VERRADERS

20.00 DE SLECHTSTE CHAUFFEUR  
VAN NEDERLAND: HET THEORIE- 
EXAMEN
Realityprogramma met John 
 Williams. Zij hebben in het verleden 

allemaal eens meege-
daan aan De slechtste 
chauffeur van Nederland. 
Wat hebben ze opgesto-
ken van die deelname? 

21.30 HELDEN VAN HIER: DE LUCHT-
POLITIE
Realityreeks. De piloten scannen 
een bebost gebied naast de snel-
weg na een lange achtervolging van 
de  wegpolitie. Daar zouden enkele 
 verdachten zich schuilhouden.

22.30 HELDEN VAN HIER: DE LUCHT-
POLITIE
Realityreeks. De piloten krijgen een 
oproep binnen van een gestolen 
voertuig uit Nederland. Bij aankomst 
zien ze dat het voertuig in een 
gracht is gereden, maar er is geen 
 verdachte te zien. 

23.30 HELDEN VAN HIER: DE LUCHT-
POLITIE
Realityreeks. Twee gevangenen zijn 
na hun wandeling op het dak van de 
gevangenis geklommen. De lucht-
politie wordt opgeroepen voor on-
dersteuning. Tijdens hun ‘klimtocht’ 
begint het te regenen en springen de 
gevangenen op hun blote voeten van 
dak naar dak. Komen ze heelhuids 
terug op de grond?

00.30 NACHTPROGRAMMA’S

06.00 Geen uitzending 07.00 Hart van Neder-
land - Ochtend Editie (12 afl.) 10.00 Zoo Juniors 
10.30 Liefde voor Paarden 11.00 Alles voor 
Dieren 12.00 Woontrends (2 afl.) 13.00 De Alles-
kunner VIPS 14.05 Vandaag Inside 15.00 Op de 
Camping 15.30 Geluk op Wielen 16.05 De Grote 
Verbouwing 17.00 De Grote Tuinverbouwing

18.30 LACHEN OM HOME VIDEO’S
Clipshow met de leukste home-
video’s uit binnen- en buitenland.

20.30 CODE VAN COPPENS: DE WRAAK 
VAN DE BELGEN
Spelshow met Staf en Mathias 
 Coppens. ‘Hemel en Hel: Britt Dek-
ker en Martien Meiland - Rutger van 
 Barneveld en René le Blanc’.

21.30 ONMOGELIJKE DUETTEN
Muziekshow. 36 bekende Neder-
landse artiesten krijgen de unieke 
kans om een duet te zingen en op te 
nemen met een zanger of zangeres 
met wie ze normaal gesproken nooit 
zouden kunnen optreden. Omdat 
die artiest een te grote ster is en 
daardoor onbereikbaar. Of omdat die 
zanger niet meer onder ons is. 

22.30 HART VAN NEDERLAND - LATE 
EDITIE
Nieuwsprogramma.

22.55 SHOWNIEUWS - LATE EDITIE
Showbizzprogramma.

23.40 WEER.NL

23.45 CHATEAU BIJSTAND
Realityshow waarin de Meilandjes 
een maand lang op bijstandsniveau 
leven. Martien, Erica, Maxime, Claire, 

baby Vivé en natuurlijk de 
twee honden, verruilen 
hun chique woning in 
Noordwijk voor een door-
snee huurhuis. 

00.45 NACHTPROGRAMMA’S

06.00 Hart van Nederland 08.10 My Kitchen 
Rules 09.10 My Kitchen Rules 10.10 My Kitchen 
Rules 11.10 My Kitchen Rules 12.10 High Tea 
Challenge, een wedstrijd om van te smullen 
12.35 High Tea Challenge, een wedstrijd om 
van te smullen 13.05 High Tea Challenge, een 
wedstrijd om van te smullen 13.35 High Tea 
Challenge, een wedstrijd om van te smullen 
14.10 Hawaii Five-0 15.05 Hawaii Five-0 16.00 
Magnum, P.I. 16.55 NCIS: Los Angeles 17.45 
NCIS: Los Angeles

18.35 THE ROOKIE

19.30 INSTINCT
Amerikaanse misdaadserie. ‘Stay 
Gold’. Dylan en Lizzie onderzoeken 

de moord op een succes-
volle zakenvrouw die zich 
bezighield met het ver-
lengen van de levensduur 
van mensen. 

20.30 NAVY NCIS
Amerikaanse misdaadserie. ‘The 
Wake’. Er gebeurt een gruwelijk on-
geluk op de ‘gender reveal party’ van 
een onderofficier van de marine. Het 
onderzoek leidt NCIS naar de zaak 
van een vermiste leraar die bekend 
werd via een misdaadpodcast.

21.25 NCIS: HAWAII
Amerikaanse misdaadserie. ‘Breach’. 
Een dam raakt defect door ransom-
ware. Ernie en een team van hac-
kers moeten de dader snel vinden, 
voordat alle stroom en water op het 
eiland worden afgesloten.

22.20 DR. BULL
Amerikaanse dramaserie. ‘Look Back 
in Anger’. Bull helpt de vriend van 
Marissa om een opmerkelijke zaken-
man aan te klagen.

23.05 NCIS: NEW ORLEANS
00.05 NACHTPROGRAMMA’S

18.00 GREATEST AT #HOME VIDEOS
18.05 BORDER SECURITY: CANADA
18.30 BORDER SECURITY: CANADA

Realityreeks. 
19.00 BORDER SECURITY: HARBOUR 

FORCE
Realityreeks. Vissersagenten gaan 
undercover om illegale stropers op 
te pakken. Om te voorkomen dat 
illegale drugs in de verkeerde hand 
terechtkomen, gaat de politie het 
water op.

20.00  FILM  DJANGO UNCHAINED
Western van Quentin Tarantino (USA 
2012) met Jamie Foxx (Django), 
Christoph Waltz (King Schultz) en 
Leonardo DiCaprio (Calvin Candie). 
1858. Jackson, Mississippi. De Duitse 
premiejager King Schultz heeft de 
jacht geopend op de moordlustige 
Brittle Brothers, maar hij kan de pre-
mie alleen bemachtigen met de hulp 
van de slaaf Django.

23.30  FILM  BLACKKKLANSMAN
Biografisch misdaaddrama van Spike 
Lee (USA 2018) met Alec Baldwin 
(Kennebrew Beauregard), John 
David Washington (Ron Stallworth) 
en Adam Driver (Flip Zimmerman). 
Ron Stallworth werkt als één van 
de eerste Afro-Amerikanen bij de 
politie in Colorado Springs. In een 
impulsieve bui besluit hij contact te 
zoeken met de lokale afdeling van de 
Ku Klux Klan. Ron weet hun vertrou-
wen te winnen en wanneer hij wordt 
uitgenodigd voor een ontmoeting, 

vraagt hij zijn collega Flip 
Zimmerman om zich voor 
te doen als Ron. De twee 
starten een gevaarlijke 
undercovermissie. 

02.00 NACHTPROGRAMMA’S

n EEN
15.55 Dagelijkse kost 16.40 
Gino’s Italian Coastal Es-
cape 17.05 Flikken 17.55 Kijk 
uit 18.00 Het journaal 18.10 
Islands in Time: A Wildlife 
Odyssey 18.40 Vlaanderen 
vakantieland 19.00 Het jour-
naal 19.35 Het weer 19.40 
Iedereen beroemd 20.10 
Joker+ en Lotto 20.20 Inside 
Taronga Zoo 20.55 F.C. De 
Kampioenen 21.30 Oesje! 
Komedie. Kamiel Spiessens 
krijgt het aan de stok met 
burgemeester Stasse en 
bouwpromotor Karstens die 
op het grondgebied van het 
dorp een recreatiepark willen 
bouwen. 23.00 Het journaal 
23.16 Winst joker+/lotto 
23.17 Keno 23.18 Euromillions 
winstverdeling 23.20 Het 
weer 23.25 Balthazar 

n CANVAS
19.10 Seasons in the Wild 
20.00 Het journaal update 

20.10 Vranckx 20.40 Huss 
21.25 Huss 22.15 Kuessipan. 
Drama. Naarmate Mikuan en 
Shaniss, twee meisjes die  
als vriendinnen opgroeien 
in een Innu-gemeenschap 
in Québec, ouder worden, 
komen de verschillen naar 
boven drijven. 

n DISCOVERY
15.00 How Do They Do It? 
met Joep Van Deudekom 
15.30 Richard Hammond’s 
Workshop 16.30 Kindig 
Customs 17.30 Building 
Alaska 18.30 Building Alaska 
19.30 Barnwood Builders 
20.30 Barnwood Builders 
21.30 Body Cam 22.30 
 Murder Calls 23.30 Finding 
Escobar’s Millions 

n NATIONAL GEOGRAPHIC
15.00 New York Super Air-
port 16.00 New York Super 
Airport 17.00 Ancient China 
from Above 18.00 To Catch 

a Smuggler 19.00 To Catch 
a Smuggler 20.00 Kustwacht 
Caribisch Nederland 21.00 
Primal Survivor 22.00 Primal 
Survivor 23.00 World’s Most 
Extreme 00.00 The Pacific 
War in Color 

n BBC1
15.00 Escape to the Country 
16.00 Garden Rescue 17.00 
Final Score 18.30 Superman 
& Lois 19.15 BBC News 19.25 
BBC Regional News and 
Weather 19.30 Weather 19.35 
Celebrity Mastermind 20.05 
The Wall 20.50 Pointless Ce-
lebrities 21.35 Casualty 22.15 
Killing Eve 23.00 BBC News 
23.15 Weather 23.20 Match 
of the Day 

n BBC2
16.30 Florida: America’s 
Animal Paradise 17.30 Live 
Women’s Six Nations 20.05 
Grand Tours of Scotland’s 
Lochs 20.35 TOTP: The Story 

of 1993 21.35 TOTP: Big Hits 
1993 22.35 Take That at the 
BBC 23.35 Take That: We’ve 
Come a Long Way 

n ARD
16.00 W wie Wissen - Spezial 
16.30 Weltspiegel-Repor-
tage 17.00 Tagesschau 17.10 
Brisant 17.47 Das Wetter im 
Ersten 17.50 Tagesschau 
18.00 Sportschau 18.30 
Sportschau 19.57 Lotto am 
Samstag 20.00 Tagesschau 
20.15 Verstehen Sie Spaß? 
23.15 Tagesthemen 23.35 
Das Wort zum Sonntag 23.40 
Ladies Night 

n ZDF
15.10 Heute Xpress 15.15 
Bares für Rares 16.10 Die Ro-
senheim-Cops 17.00 Heute 
Xpress 17.05 Länderspiegel 
17.35 Plan b 18.05 SOKO 
Wien 19.00 Heute 19.20 Wet-
ter 19.25 Die Bergretter 20.15 
Ostfriesensühne. Tv-mis-

daadfilm. 21.45 Die Chefin 
22.45 Heute journal 23.00 
Das aktuelle Sportstudio 

n WDR
16.30 Land und lecker 17.15 
Einfach und köstlich 17.45 Ko-
chen mit Martina und Moritz 
18.15 Westart 18.45 Aktuelle 
Stunde 19.30 Lokalzeit 20.00 
Tagesschau 20.15 Die letzten 
Millionen. Tv-komedie. 21.45 
Die verrückten 60er 23.15 Die 
Kulthits Countdown Show 
- Von Conny Froboess bis 
Campino 

n TV5
17.00 Le déclic 18.00 64’, 
le monde en français 18.22 
Terriennes 18.27 Météo 18.30 
L’invité 18.40 Echappées bel-
les 20.13 La science du futur 
20.30 Journal 20.56 Météo 
20.58 Marathon des Sables 
21.03 Belgian Music Night 
22.31 Le Journal de la RTS 
22.57 Météo 23.00 Une mort 

sans importance. Tv-drama. 
In een stadje in de buurt van 
Marseille, tussen stad en 
platteland, wordt een zwerver 
dood aangetroffen. 

n NDR FERNSEHEN
16.00 Wildes Venedig 16.45 
Hubert ohne Staller 17.35 
Neues aus Büttenwarder 
18.00 Nordtour 18.45 Das! 
20.00 Tagesschau 20.15 
Schlager, die Sie kennen 
sollten 21.45 Harter Brocken 
23.15 Håkan Nesser 

n RTL
15.45 Die Retourenprofis 
16.45 Explosiv - Weekend 
17.45 Exclusiv - Weekend 
18.45 RTL Aktuell 19.03 RTL 
Aktuell - Das Wetter 19.04 
Klima Update 19.05 Life 
- Menschen, Momente, Ge-
schichten 20.15 Deutschland 
sucht den Superstar. Show. 
’Die Recalls’ 23.00 Take Me 
Out - Boys, Boys, Boys 

Sylvester Stallone komt voor de 
derde keer in actie als gevangenis-
architect en beveiligingsexpert Ray 
Breslin. Samen met zijn team onder-
zoekt hij de ontvoering van de dochter 
van een machtige zakenman. 
n Escape Plan 3: Devil’s Station, 
20.00, RTL7

Duister wraakplan
Tijdens een bezoek aan New York wordt de 
belachelijk rijke en meedogenloze dictator 
Aladeen gegijzeld. Hij zet alles op alles om 
zijn positie terug te krijgen en krijgt daarbij 
hulp van Zoey, de jonge vrijgevige eigenares 
van een Zen Shop. Hilarische komedie met 
Sasha Baron Cohen (Borat, Ali G Indahouse).
n The Dictator, 20.00, Comedy Central

Dictator
Het nieuwe seizoen van deze spelshow 
met bekende Nederlanders begint met een 
spectaculaire confrontatie. Britt Dekker en 
Martien Meiland nemen het tijdens huivering-
wekkende en zenuwslopende uitdagingen op 
tegen Rutger van Barneveld en René le Blanc.
n Code van Coppens: de wraak van de 
 Belgen, 20.30, SBS6

Helse spelshow
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 RTL7  RTL8  SBS9  Ziggo Sport  Comedy Central

 NPO1  NPO2  NPO3  RTL4

 Eurosport

06.00 Ochtend- en dagprogramma’s

18.00 WIPEOUT
19.00 DE STERKSTE MAN
20.00  FILM  RAMBO IV

Actiefilm van Sylvester 
Stallone (USA 2008) met 
Sylvester Stallone (John 
Rambo). Vietnamveteraan 
John Rambo leidt een 
teruggetrokken leven in 
Noord-Thailand. Wanneer 
enkele missionarissen in 
oorlogsgebied Myanmar 
verdwijnen, grijpt hij op-
nieuw naar de wapens.

22.00  FILM  BACKTRACE
Misdaaddrama van Brian 
A. Miller (CAN/USA 2018) 
met Sylvester Stallone 
(Sykes) en Ryan Guzman 
(Lucas). De enige over-
levende van een geweld-
dadige overval moet uit de 
gevangenis ontsnappen en 
een experimenteel serum 
mee naar buiten smok-
kelen.

00.05 NACHTPROGRAMMA’S

05.30 Ochtendprogramma’s 09.00 Floortje 
naar het einde van de wereld 10.00 WNL Op 
Zondag 11.04 Ivo op zondag 12.00 NOS Jour-
naal 12.11 Buitenhof 13.10 NOS Studio Sport 
13.38 NOS Studio Sport 16.52 NOS Studio 
Sport

18.00 NOS JOURNAAL
18.11  SPORT  NOS STUDIO SPORT
18.59  SPORT  NOS STUDIO SPORT 

 EREDIVISIE
20.00 NOS JOURNAAL
20.23 BOER ZOEKT VROUW

Realityreeks. ‘Boerin Janine, boer 
Jouke en boer Rob hebben het 
 eerste keuzemoment’. Op de boerde-
rijen is dag twee van de logeerweek 
aangebroken en dat betekent het 
eerste keuzemoment voor boerin Ja-
nine, boer Jouke en boer Rob.

21.31 WIE DENK JE WEL DAT JE BENT?
Populairwetenschappelijk 
 program ma met Joep van Deudekom 
en Rob Urgert. ‘Stedelingen versus 
dorpelingen’. Kunnen mensen uit de 
stad zich minder goed concentre-
ren dan mensen op het platteland? 

 Hebben stedelingen een 
positiever zelfbeeld? Zijn 
dorpelingen misschien 
aardiger dan stedelin-
gen? 

22.20 DOORBAKKEN
Vanuit een knusse studio-bakke-
rij wordt op humoristische wijze 
 teruggekeken op de spannendste en 
mooiste gebeurtenissen uit de Heel 
Holland Bakt-tent.

22.54  SPORT  NOS STUDIO VOETBAL
Voetbalmagazine met een terugblik 
op het voorbije voetbalweekend.

23.53 NOS JOURNAAL
00.07 NACHTPROGRAMMA’S

07.01 Ochtend- en dagprogramma’s 13.51 
 Verborgen verleden 14.43 In levenden lijve 
15.28 De Boeddhistische Blik: Leven zonder 
verdoving 16.25 Iedereen verlicht 16.51 Socutera 
17.00 NOS Journaal 17.05 Politieke Partijen: 
PvdA 17.12 Jacobine op 2 17.45 Kruispunt

18.20 PODIUM WITTEMAN

19.25 BROMMER OP ZEE
Boekenprogramma met Wilfried de 
Jong en Ruth Joos. ‘Tom Lanoye en 
Grete Simkuté’. Tom Lanoye schreef 

met De draaischijf een 
roman over theater, 
WO II en collaboratie in 
 Antwerpen en Den Haag. 
 

20.06 NU TE ZIEN!
Kunstprogramma. ‘Guido van der 
Werve’. Artistiek directeur van het 
Amsterdam Museum Margriet 
 Schavemaker betreedt in het Eye 
Filmmuseum het universum van 
 kunstenaar Guido van der Werve.

20.19 MIJN VADER DE GELUKSZOEKER
Documentairereeks. Nadia Moussaïd 
reist met haar vader vanuit Spanje 
terug naar zijn geboorteland Ma-
rokko. In Tanger ontmoeten ze jonge 
Marokkanen, dromend van de over-
steek naar Europa.

21.10 METROPOLIS
Reportageprogramma. ‘Alles voor 
de toerist’. In Armenië is de 18 meter 
hoge Shaki-waterval een landelijke 
topattractie.  

21.30 NIEUWSUUR
Actualiteitenprogramma.

22.10 POINTER
Reportageprogramma. ‘De gezond-
heidskloof’.

22.42 DE SOCIËTEIT
23.29 NACHTPROGRAMMA’S

05.31 Ochtendprogramma’s 13.15 Dance Camp 
13.34 Dance Camp 13.53 Dance Camp 14.12 
Dance Camp 14.30 De Eindmusical 14.38 
 Brugklas 15.30 Knetter. Komische familiefilm. 
16.46 Willem Wever 17.01 Last Family Standing 
17.43 Enkeltje Verweggistan

18.09 TEENAGE BOSS
18.42 IN FREUDESNAAM
19.00 NOS JEUGDJOURNAAL
19.20 HET VIDEODAGBOEK VAN ANNE 

FRANK
Nederlandse jeugdserie. ‘Onze 
 helden’. Anne zit al meer dan twee 
jaar ondergedoken. 

19.45 3 OP REIS
Toeristisch programma met Chris 
Zegers, Jennifer Hoffman, Maurice 
Lede, Nienke de La Rive Box en Dzifa 
Kusenuh.

20.19 KILLING EVE
Britse thrillerserie. ‘Don’t Get Eaten’. 
Eve spoort Helene op, die haar 
wellicht van pas kan komen bij haar 

missie tegen de Twaalf. 
Villanelles poging om te 
veranderen loopt tot haar 
grote frustratie uit de 
hand. 

21.09 LOUIS THEROUX: MOTHERS ON 
THE EDGE
Documentaire. De zwangerschap 
en het moederschap zijn vaak de 
gelukkigste tijd voor een vrouw - zo 
wordt gezegd - maar het kan soms 
ook gepaard gaan met veel stress en 
psychologische problemen.

22.17 MEDIA INSIDE
Talkshow.

23.07 VROUWEN DIE BOUWEN
Realityreeks.

00.00 DIRTY VEGAN
00.37 NACHTPROGRAMMA’S

07.00 Fien & Teun TV 07.30 Titus & Fien TV 
08.00 Wat ik altijd wilde worden 08.30 Plezier 
en passie 09.00 RTL Kampeert 09.30 Eigen 
Huis & Tuin: Lekker Leven 10.30 House Vision 
11.00 Van woonvilla naar droomvilla 11.30 Let’s 
Get Spanish 12.00 Life Is Beautiful 12.30 Zor-
geloos 13.00 Way of Living 13.30 AlpenHaus! 
14.00 Dit Is Holland 14.30 Nederland beleeft! 
15.00 Wie de boer niet kent 15.30 Onderweg 
naar de regio 16.00 Sky High Dubai 16.30 De 
Bourgondiërs 17.00 Way of Living 17.30 RTL 
Kampeert

18.00 RTL NIEUWS
18.15 EDITIE NL
18.30 RTL WEER
18.35 RTL BOULEVARD
19.20 VRIENDENLOTERIJ DE WINNAARS
19.30 RTL NIEUWS
19.55 RTL WEER

20.00 BEAT THE CHAMPIONS
Spelprogramma met Chantal  Janzen 
waarin quizliefhebbers het solo op-

nemen tegen een team 
van vijf superquizzers die 
stuk voor stuk beschik-
ken over een enorme 
algemene kennis. 

21.35 HUMBERTO
Talkshow waarin Humberto Tan in 
gesprek gaat met de hoofdrolspelers 
uit het nieuws en in de actuele on-
derwerpen uit het weekend duikt.

23.05 RTL NIEUWS
23.25 RTL WEER
23.30 IL DOLCE FAR NIENTE

Culinaire reisreeks waarin Hugo 
 Kennis de edele kunst van het niets-
doen onder de knie probeert te 
krijgen. 

00.00 MARRIED AT FIRST SIGHT
Realityprogramma.

01.30 NACHTPROGRAMMA’S

06.00 Ochtend- en dagprogramma’s

18.50 GREY’S ANATOMY
19.35 GREY’S ANATOMY

Amerikaanse ziekenhuis-
serie. 

20.30 LAW & ORDER: SVU
Amerikaanse misdaadse-
rie. ‘In Loco Parentis’. Cari-
si’s nicht meldt de aanran-
ding van een klasgenoot. 

21.25 LAW & ORDER: SVU
Amerikaanse misdaad-
serie. ‘Dare’. De dood van 
een meisje wordt een 
rechtszaak wanneer een 
chirurg haar organen weg-
neemt zonder toestem-
ming van de ouders.

22.20 BLUE BLOODS
Amerikaanse misdaad-
serie. ‘Meet the New Boss’. 
Gormley roept de hulp in 
van Danny en Baez bij de 
opsporing van een ex-lid 
van de politie van New 
York.

23.10 BLUE BLOODS
00.05 NACHTPROGRAMMA’S

06.30 Ochtend- en dagprogramma’s

18.00 HET ROER OM: DE 
 VERBOUWING VAN EEN 
FRANS KASTEEL (2 afl.)

20.00 CRIME SCENE 
 INVESTIGATION
Amerikaans-Canadese 
misdaadserie. ‘Code Blue 
Plate Special’. De team-
leden onderzoeken een 
schietpartij in hun favoriete 
restaurant.

20.55 CRIME SCENE 
 INVESTIGATION
Amerikaans-Canadese 
misdaadserie. ‘Wild 
 Flowers’. De 14-jarige 
Maria Flores wordt dood 
teruggevonden in de 
woestijn.

21.50 CRIME SCENE INVESTI-
GATION
Amerikaans-Canadese 
misdaadserie. ‘It Was 
a Very Good Year’. Het 
team onderzoekt de 
moord op Allison Bailey.

22.45 NACHTPROGRAMMA’S

12.55 RANGERS - CELTIC 
Liveverslag van The Old 
Firm, een van de meest 
beladen voetbalderby’s in 
de wereld.

16.45 MOTO3 GRAND PRIX 
VAN ARGENTINIË 
Liveverslag van de 
 Moto3-race.

17.50 MOTO2 GRAND PRIX 
VAN ARGENTINIË 
Liveverslag van de 
 Moto2-race.

19.10 MOTOGP GRAND PRIX 
VAN ARGENTINIË 
Liveverslag van de 
 MotoGP-race.

20.50 MATCH OF THE DAY: 
BARCELONA - SEVILLA 
Liveverslag van de  kraker 
in de Spaanse La Liga.

23.40 NASCAR CUP SERIES: 
RICHMOND RACEWAY 
Liveverslag van het 
 Amerikaanse autosport-
spektakel.

05.10 Most Ridiculous 05.30 Take-
shi’s Castle Thailand 06.00 Friends 
(11 afl.) 10.55 Young Sheldon (10 afl.) 
15.25 Last Man Standing (10 afl.) 
20.00 Tropic Thunder. Actiekome-
die. 22.15 The Graham Norton Show 
23.25 Friends (2 afl.) 00.30 Anger 
Management (2 afl.) 01.10 Last Man 
Standing (2 afl.) 02.05 American Dad! 
(2 afl.) 02.50 Most Ridiculous (2 afl.) 
03.30 Takeshi’s Castle Thailand 
(2 afl.) 04.10 Comedy Central Celebri-
ty’s Stand-Up (2 afl.)

05.00 Wielrennen 06.30 Darts 07.50 
Atletiek 10.30 Wielrennen 16.45 
 Wielrennen. Verslag. ‘Ronde van 
Vlaanderen - Vrouwen’. 18.00 Wiel-
rennen. Verslag. ‘The Breakaway’. 
18.30 Wielrennen. Verslag. ‘Ronde 
van Vlaanderen’. 19.00 Darts. Verslag. 
’WDF World Championship’ 19.55 
Nieuws 20.00 Darts. Verslag. ’WDF 
World Championship’ 00.00 Wielren-
nen 01.30 Wielrennen 02.30 Wielren-
nen 03.00 Darts

ZONDAG 
3 APRIL

Kiezen doet pijn, wanneer de boeren Janine, 
Jouke en Rob moeten besluiten welke van hun 
gasten de boerderij moeten verlaten. Het is 
de tweede dag van de logeerweek en de loge-
rende kandidaten laten zich nog eens van hun 
beste kant zien voordat Yvon Jaspers op het erf 
staat om de beslissing te horen.
n Boer zoekt vrouw, 20.23, NPO1

Giovanni H. haalde bij verschillende verhuurbe-
drijven dure machines, die hij daarna nooit meer 
terugbracht. De firma’s zitten hierdoor met een 
enorme schadepost, maar van de dader ont-
breekt ieder spoor. Alberto Stegeman weet Gio-
vanni vanavond te vinden en heeft een heftige 
confrontatie met de dief.
n Stegeman op de Bres, 20.30, SBS6

KiespijnIn de kraag gevat
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 RTL5  SBS6  NET5  Veronica

OVERIGE TV

05.30 RTL De Journal 06.00 Tommy Teleshop-
ping 07.00 New Creation Church TV 07.30 
Antwoorden Met Bayless Conley 08.00 Hour 
of Power 09.00 Hour of Power 10.05 Tommy 
Teleshopping 17.00 Films & Sterren 17.30 
 Deurwaarders UK

18.30 DE DEURWAARDERS
19.30 VOOR HETZELFDE GELD

Realityreeks. Sabrina en Maarten 
wonen in een bruisend deel van 
 Tilburg. Ze hebben altijd genoten van 
het wonen in de grote stad, maar 
door de komst van kinderen zijn hun 
behoeftes veranderd.

20.30 UITSTEL VAN EXECUTIE
Realityreeks. Rianne en Brian  worden 
voor anderhalve ton opgelicht door 
hun aannemer. Ze blijven achter 
in een levensgevaarlijke woning 
die gesloopt moet worden van de 
 gemeente.

22.00 KEES VAN DER SPEK: OPLICH-
TERS AANGEPAKT
Misdaadprogramma met Kees van 
der Spek. Jonathan uit Venlo is nog 
maar net ontwaakt uit een nachtmer-
rie. Hij ging in zee met een paar foute 

investeerders die hij in 
Suriname had ontmoet. 
Dat kostte hem al zijn 
geld en zelfs een celstraf.  

23.00 POLITIE LANDELIJKE EENHEID IN 
ACTIE
Realityreeks waarin de Politie Lande-
lijke Eenheid een unieke inkijk geeft 
in het werk van de specialisten van 
de politie.

00.00 GORDON RAMSAY: OORLOG IN DE 
KEUKEN!
Realityreeks. ‘Chappy’s’.

01.10 NACHTPROGRAMMA’S

06.00 Hart van Nederland 07.00 Hart van 
 Nederland - Ochtend Editie (10 afl.) 09.30 
Levende steen ministries 10.00 De Grote Tuin-
verbouwing 11.30 Geluk op Wielen 12.00 Zoo 
Juniors 12.30 Liefde voor Paarden 13.05 Code 
van Coppens: de wraak van de Belgen 14.00 
Onmogelijke Duetten 15.00 Secret Life of the 
Zoo 15.30 Woontrends 16.00 Op de Camping 
16.30 Design Secrets 17.00 Secret Life of the 
Zoo 17.30 De Grote Verhuizing

18.30 DE GROTE VERBOUWING
19.30 VTWONEN WEER VERLIEFD OP JE 

HUIS
Lifestylemagazine. ‘Oss’. Al ruim 
17 jaar wonen Bas en Eddie in hun 
woning in Oss. Er wordt regelmatig 
met een nieuw interieur item en kleur 
geëxperimenteerd in huis, maar hier-
door ontbreekt de samenhang.

20.30 STEGEMAN OP DE BRES
Realityprogramma. Alberto Stege-
man springt op de bres voor slacht-
offers van de gewetenloze dief 

Giovanni H., die grote 
aantallen dure machines 
bij meerdere verhuur-
bedrijven verduisterde. 
 

21.30 MILLION DOLLAR ISLAND
Realityshow. Een zware storm teis-
tert Million Dollar Island. Vloedgolven 
spoelen door de kampen en zorgen 
voor chaos en vernielingen. Ook 
 binnen de kampen dondert het.

22.30 HART VAN NEDERLAND - LATE 
EDITIE
Nieuwsprogramma.

22.55 SHOWNIEUWS - LATE EDITIE
Showbizzprogramma.

23.40 WEER.NL
23.45 DE ALLESKUNNER VIPS
00.45 NACHTPROGRAMMA’S

06.00 Hart van Nederland 08.25 Vtwonen weer 
verliefd op je huis 09.20 House Rules Australië 
10.20 Woontrends 10.50 My Kitchen Rules 11.50 
My Kitchen Rules 12.50 My Kitchen Rules 13.50 
My Kitchen Rules 14.50 House Rules Australië 
15.50 Vtwonen weer verliefd op je huis 16.40 
Lang Leve de Liefde 17.15 Lang Leve de Liefde 
17.50 Lang Leve de Liefde

18.25 LANG LEVE DE LIEFDE
19.00 LANG LEVE DE LIEFDE

Realityshow.
19.35 SUPERNANNY

Realityreeks. ‘Robertson Family’. 
Jonathan en Megan Robertson 
 hebben samen vier kinderen: 
 Presleigh (12), Raeleigh (8), Kenzleigh 
(6) en Brock (5). Zij zijn opstandig 
en ongehoorzaam, en maken voort-
durend ruzie.

20.35 NCIS: LOS ANGELES
Amerikaanse misdaadserie. ‘Where 
Loyalties Lie’. Een wetenschap-
per die bij de marine werkt, wordt 
 gedood en haar geavanceerde radar-
technologie gestolen. Het team komt 
in actie om de gestolen technologie 
en de dader te vinden.

21.25 MAGNUM P.I.
Amerikaanse actieserie. ‘Angels 
Sometimes Kill’. Shammy vraagt 
Magnum en Higgins om zijn vermiste 
vriend, een dakloze veteraan, te vin-

den. TC probeert Cade 
terug naar school te krij-
gen, maar leert al snel dat 
dat niet zo eenvoudig is. 
 

22.25 HAWAII FIVE-0
Amerikaanse actieserie.

23.15 HAWAII FIVE-0
Amerikaanse actieserie.

00.10 NACHTPROGRAMMA’S

18.00 BORDER SECURITY AUSTRALIË
18.30 BORDER SECURITY AUSTRALIË
19.00 BORDER SECURITY: NIEUW 

 ZEELAND
Realityreeks. Een taxichauffeur 
 probeert de douane en politieagen-
ten mee te nemen voor een ritje. Bio-
veiligheid heeft driedubbele proble-
men. Sommige zonnelampen komen 
vol met illegale drugs aan.

19.30 BORDER SECURITY: NIEUW 
 ZEELAND
Realityreeks. Bioveiligheid vindt een 
verborgen buit, terwijl de douane iets 
vindt ter waarde van tienduizenden 
dollars.

20.00  FILM  AVENGERS: ENDGAME
Superheldenfilm van Anthony Russo 
en Joe Russo (USA 2019) met 
 Robert Downey Jr. (Tony Stark), 
Chris Evans (Steve Rogers) en Mark 
Ruffalo (Bruce Banner). De super-
helden hebben een tik gekregen. Hun 
gezamenlijke vijand Thanos is erin 
geslaagd om alle Infinity Stones te 
bemachtigen en heeft daarbij de helft 
van al het leven uitgewist.

23.40  FILM  CATWOMAN
Actiefilm van Pitof (USA 2004) met 
Halle Berry (Patience Phillips/Cat-
woman), Benjamin Bratt (Tom Lone) 
en Sharon Stone (Laurel Hedare). 
Grafisch ontwerpster Patience 
 Phillips ontdekte het geheim achter 
de antiverouderingscrème van een 
cosmeticabedrijf en moest haar 
nieuwsgierigheid met de dood beko-

pen. Maar katten hebben 
haar weer tot leven ge-
wekt en superkrachten 
gegeven. Patience zint nu 
op wraak. 

01.25 NACHTPROGRAMMA’S

n EEN
18.30 Loslopend wild 19.00 
Het journaal - Sportweekend 
19.55 Het weer 20.00 Reizen 
Waes: wereldsteden 20.50 
Lost Luggage. Belgische 
 dramaserie. Samira gaat op 
zoek naar de persoonlijke 
spullen van Astrid, een jonge 
vrouw die beide benen ver-
loor in de aanslagen. Onder-
tussen neemt weduwnaar 
Chris terug contact met haar 
op. 21.45 Het Scheldepeloton 
22.35 Het journaal 22.49 
Keno 22.50 Het weer 23.00 
First Dates 23.45 Thuis 

n CANVAS
15.00 Sporza: Ronde van 
Vlaanderen 18.00 Ketnet 
Junior 19.00 Rolkrant 19.30 
Vranckx 20.00 Het journaal 
update 20.10 Battle of the 
Exoplanets 21.05 Atten-
borough and the Mammoth 
Graveyard 22.05 Some Kind 
of Heaven 23.25 Canvaslus 

n DISCOVERY
15.30 Outback Opal Hunters 
16.30 Outback Opal Hun-
ters 17.30 Building Alaska 
18.30 Building Alaska 19.30 
Barnwood Builders 20.30 
Homestead Rescue 22.30 
American Cartel 23.30 Body 
Cam 

n NATIONAL GEOGRAPHIC
15.00 Cesar Millan: Better 
Human Better Dog 16.00 Air-
port Security (Peru & Brazil) 
17.00 Airport Security (Peru 
& Brazil) 18.00 Storm Rising 
19.00 Lost Cities with Albert 
Lin 20.00 Buried Secrets of 
the Bible with Albert Lin 21.00 
Alaska: The Next Generation 
22.00 Buried Secrets of WW 
II 23.00 Apocalypse: War of 
Worlds 00.00 Nazi Mega-
structures 

n BBC1
17.20 Dodger 18.05 BBC 
News 18.20 BBC Regional 

News and Weather 18.25 We-
ather 18.30 Countryfile 19.30 
Extraordinary Portraits 20.00 
Antiques Roadshow 21.00 
Dynasties II 22.00 Peaky Blin-
ders 23.20 BBC News 23.45 
BBC Regional News and We-
ather 23.49 Weather 23.50 
Match of the Day 2 

n BBC2
15.40 Move Over, Darling. 
Komedie. 17.20 Talking Pictu-
res 18.20 Inside the Factory 
19.20 Britain’s Ancient Capi-
tal: Secrets of Orkney 20.20 
Stanley Tucci: Searching for 
Italy 21.00 The Speedshop 
22.00 Thatcher & Reagan: 
A Very Special Relationship 
23.00 Falklands War Stories 
23.20 Muhammad Ali 

n ARD
15.30 Tierisch verliebt. 
Romantische tv-film. 17.00 
Brisant 17.44 Gewinnzahlen 
Deutsche Fernsehlotterie 

17.45 Tagesschau 18.00 
Bericht aus Berlin 18.30 
Weltspiegel 19.15 Sportschau 
20.00 Tagesschau 20.15 
Tatort 21.45 Anne Will 22.45 
Tagesthemen 23.05 Ttt - titel 
thesen temperamente 23.35 
Morgen sind wir frei. Drama. 

n ZDF
15.40 Heute Xpress 15.45 
Planet e. 16.15 Die Rosen-
heim-Cops 17.00 Heute 17.10 
Sportstudio reportage 18.00 
ZDF. reportage 18.30 Terra 
Xpress 18.55 Aktion Mensch 
Gewinner 19.00 Heute 19.10 
Berlin direkt 19.30 Faszina-
tion Wasser 20.15 Freunde 
sind mehr 21.45 Heute journal 
22.15 McDonald & Dodds 
23.45 Prinz Philip - Wie die 
Royals ihn kannten 

n WDR
15.15 Unsere eigene Farm - 
Hier blüht uns was 15.45 Die 
Eifelpraxis - Gebrochene 

Herzen 17.15 Die Tierärzte - 
Retter mit Herz 18.00 Hunde 
verstehen! 18.45 Aktuelle 
Stunde 19.30 Westpol 20.00 
Tagesschau 20.15 Wunder-
schön 21.45 Sportschau 
Bundesliga am Sonntag 22.15 
Zeiglers wunderbare Welt 
des Fußballs 22.45 Sport 
Inside 

n TV5
15.17 Des Suisses à Los An-
geles 16.00 Version française 
16.28 C’est du belge 16.56 
Destination francophonie 
17.05 400 millions de criti-
ques 18.00 64’, le monde en 
français 18.27 Météo 18.30 
L’invité 18.40 Les plus beaux 
treks 19.39 Sécheresse: 
les Alpes trinquent 20.30 
Journal 20.56 Météo 21.02 
Le harem de Mme Osmane. 
Tragikomedie. Algiers 1993. 
De burgeroorlog breekt uit 
en de huurders van Madame 
Osman moeten haar wissel-

vallige stemmingen onder-
gaan. 22.36 Le Journal de la 
RTS 23.02 Météo 23.05 Le 
nid. Drama. 

n NDR FERNSEHEN
16.30 Sass: So isst der 
 Norden 17.00 BINGO! - Die 
Umweltlotterie 18.00 Rund 
um den Michel 18.45 Das! 
20.00 Tagesschau 20.15 Mit 
dem Schiff rund um die Ost-
see 21.45 Sportschau Bunde-
sliga am Sonntag 22.05 Die 
NDR Quizshow 22.50 Sport-
club 23.35 Sportclub Story 

n RTL
15.05 Die Unvermittelbaren - 
Mit Martin Rütter 17.30 Martin 
Rütter - Die Welpen kommen, 
Teil 1 18.45 RTL Aktuell 19.03 
RTL Aktuell - Das Wetter 
19.05 Martin Rütter - Die Wel-
pen kommen, Teil 2 20.15 Fast 
& Furious Presents : Hobbs & 
Shaw. Actiefilm. 22.50 Trans-
porter III. Actiethriller. 

Na twee coronaedities zonder 
 publiek vindt de 106e Ronde van 
Vlaanderen weer plaats met veel 
wielerfans langs de weg. Hoe gaat 
de Nederlandse favoriet Mathieu van 
der Poel presteren na zijn eerste en 
tweede plaats in 2020 en 2021?
n NOS Studio Sport, 13.10, NPO1

Klassieker
Nadat Thanos in Avengers: Infinity War 
de helft van al het leven wist uit te wissen, 
 moeten de Avengers op zoek naar een  manier 
om deze ramp ongedaan te maken. Marvel 
haalde alles uit de kast voor deze drie uur 
durende climax van de filmreeks die in 2008 
begon. De fans worden niet teleurgesteld.
n Avengers: Endgame, 20.00, Veronica

Epische climax
Twintig jaar na Rambo III  keerde Sylvester 
Stallone terug als de Vietnamveteraan. John 
Rambo leidt een teruggetrokken bestaan in 
Thailand, tot hij wordt benaderd door een 
 missionaris die zijn hulp nodig heeft. Fans 
kunnen smullen van deze nostalgische ge-
weldsexplosie, die precies lang genoeg duurt.
n Rambo IV, 20.00, RTL7

Terug van pensioen
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Tienduizenden huishoudens in 
Den Haag krijgen deze maand 
900 euro van de gemeente van-
wege de extreem hoge energie-
prijzen, dat is 100 euro meer 
dan het rijk geeft. Den Haag 
gaat ook aan meer mensen uit-
keren dan zij hoeft te doen. Niet 
alleen minima krijgen geld, maar 
ook mensen die iets meer ver-
dienen. Alles bij elkaar gaat het 
om zo’n 50.000 huishoudens.

Ilah Rubio
Den Haag

Aanvankelijk zouden Haagse ge-
zinnen die het financieel moei-
lijk hebben door de stijgende 
energieprijzen 300 euro krijgen 
van de overheid als tegemoetko-

ming voor de hogere kosten. Maar 
omdat de prijzen door de oorlog in 
Oekraïne nu extreem hoog zijn, is 
dat bedrag verhoogd naar 800 euro. 
De gemeente Den Haag heeft be-
sloten daar nog eens 100 euro per 
gezin bovenop te gooien. 

Verder is de financiële inko-
menseis voor huishoudens om in 
aanmerking te komen verruimd. 
De uitkering is nu voor alle gezin-
nen met een inkomen tot 130 pro-
cent van de bijstandsnorm (was tot 
120 procent). De gemeente ver-
wacht de eenmalige uitkering rond 
15 april uit te keren aan de inwoners 
die bekend zijn vanuit het uitke-
ringsbestand en de armoederege-
lingen. 

In mei gaat de uitbetaling open 
voor inwoners van wie de ge-
meente beperkt of geen gegevens 
heeft.  Ieder huishouden met een 
inkomen tot 130 procent van de bij-
standsnorm kan de compensatie 
van 900 euro dan aanvragen. 

Bart Lelieveld
Den Haag

De BN’ers die allerhande online 
gokwebsites aanprijzen zijn niet 
uit de bushokjes en van de recla-
meborden te slaan. Dat moet als 
het aan de CU-SGP ligt maar eens 
over zijn. Ook de enorme trap van 
de Spuimarkt was de partij een 
doorn in het oog, toen daarop een 
metersgrote fruitautomaat werd 

afgebeeld. Het is de nieuwste roep 
om een reclameverbod in Den 
Haag. Eerder kwam Adeel Mah-
mood (Nida) met het voorstel om 
alcoholreclames in de stad te ver-
bieden en Robert Barker van de 
Partij voor de Dieren wil juist ‘fos-
siele reclames’ uit het zicht hou-
den. 

VVD-raadslid en horeca-onder-
nemer Alexander Roep wil er niet 
aan. ,,Reclames voor bier, fossiele 

brandstof of eten dat niet bepaald 
vegan is. Daar gaan mensen toch 
zelf over. Wij bij de VVD zijn niet 
zo van de betutteling. Ik weet niet 
eens of we hier als gemeente wel 
over gaan, volgens mij zijn recla-
meregels landelijk vastgelegd. ”

Ook het stadsbestuur ziet de 
verboden nog niet zitten. Van gok-

reclames is nog onduidelijk wat 
het effect is op online gokgedrag, 
stelt de gemeente. Ook vindt ze 
nog niet genoeg onderbouwd dat 
benzine slecht is voor de gezond-
heid en leefomgeving en dat re-
clame ervoor zorgt dat fossiele 
brandstoffen gekocht worden. 

Onbegrijpelijk vindt Barker. 
,,We zitten nu in een klimaatcrisis 
en wat ons betreft gaan we niet een 
jaar wachten.” 

Een eerder voorstel om foute re-
clames in bus- en tramhaltes te 
verbieden, haalde vorig jaar een 
meerderheid in de gemeenteraad. 
Toch wil de gemeente de verbods-
oproepen niet direct overnemen. 
Dit jaar wordt het bestaande recla-
mebeleid eerst geëvalueerd. 

FO
TO

M
O

N
TA

G
E

 A
D

 c  Partijen broeden op 
verbod ‘slechte’ reclames

Billboards auto’s, 
alcohol, vliegreizen, 

en gokken in de ban?
Online pokeren, goedkope vliegtickets naar all 
in-resorts aan de Turkse kust of een 
gedistingeerd whiskymerk. Steeds meer 
reclames liggen onder vuur in Den Haag. 

l 
Mensen gaan er zelf 
over. Wij bij de VVD 
zijn niet zo van de 
betutteling 
 – Alexander Roep

Duizenden 
gezinnen 
ontvangen 
900 euro

In de Dorpsstraat 
aandacht voor wat 
ooit groots was. c P4

 Stukje kasteel 
op oude plek
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Paspoorten en belasting. Dat is waar de 
meeste mensen aan denken als je ze 
vraagt naar wat ze van hun gemeente 

merken. Daarom is het onbestaanbaar dat de 
inning van de gemeentebelasting altijd keu
rig op tijd verloopt, terwijl de wachttijden 
voor het krijgen van een nieuw paspoort een 
drama zijn.

In Zoetermeer moet je zes weken 
wachten op een nieuw paspoort en in 
Den Haag duurt het inmiddels bijna 3 
maanden voordat je aanvraag is verwerkt. 
Dat is onacceptabel lang.

Beide gemeenten hebben zo hun verkla-
ringen voor de opgelopen wachttijden. Co
rona huisde ook binnen het ambtenaren
korps en vanwege de pandemie is er nu ook 
een toegenomen vraag. Nu we weer mogen 
reizen, hebben we ons paspoort weer mas
saal nodig. Daarbij verhoogden de verkie
zingen ook de werkdruk op de stadhuizen.

Alle begrip, maar wachttijden van meer 
dan twee maanden zijn onacceptabel voor 
een product van een monopolist. Want een 

paspoort kan je al
leen maar bij je ei
gen gemeente halen. 
Die moet er dan ook 
voor zorgen dat de 
zaakjes op orde zijn.

Het wordt tijd dat 
de gemeenten 
meer achter de 
broek worden geze
ten om hun meest 
elementaire zaken 
goed te regelen. In 
een stad als Den 

Haag zijn er voor allerlei bijzaken project
groepen en denktanks, maar lopen de 
hoofdzaken, zoals de uitgifte van paspoor
ten en het wegwerken van zwerfvuil, niet 
goed.

Gemeenten die hun hoofdtaken niet op 
orde hebben, moeten het niet vreemd vin
den dat inwoners geen begrip hebben voor 
oproepen uit het stadhuis om zich te gedra
gen. Wat doet de Hagenaar die deze week te 
horen kreeg dat zijn paspoort pas in juni 
voor hem klaarligt als hij met zijn vuilnis
zakje bij een overvolle vuilcontainer staat? 
Inderdaad, hij dumpt hem op straat. Het is 
niet goed, maar wel begrijpelijk.

Zeker nu er onderhandeld wordt over een 
nieuw gemeentebestuur, 

zitten heel wat ambte
naren te wachten op 
werk. Zet daarom 
maar beleidsadvi
seurs, woordvoerders 

en andere plan
nenmakers ach

ter de balies. 
Mouwen ops
tropen en pas
poorten uitge
ven. Zo moei
lijk is dat niet.

DEN HAAG

Jubileum-
broche
Het Mauritshuis 
bestaat 200 jaar. 
dit viert Michael 
Barnaart met 
een broche als 
ode aan Het put-
tertje, het schil-
derij van Carel 
Fabritius. de ge-
emailleerde bro-
che (56 x 56 mil-
limeter) met 
magneetsluiting 
is gegraveerd en 
elk exemplaar 
heeft een eigen 
nummer. de bro-
che kost 39 
euro.

DEN HAAG

Gin & Rum 
festival 
Vlak voor de pa-
sen, op zaterdag 
16 april heeft het 
eerste gin & 
rum festival 
plaats in de 
grote Kerk in 
den Haag. er 
zijn meer dan 25 
gin-huizen en di-
verse rum-parels 
aanwezig. Ook is 
er de mogelijk-
heid om een 
workshop te vol-
gen. tickets zijn 
te koop via deze 
website: ginen-
rumfestival.nl/

DEN HAAG

Provincie 
wil praten 
provinciale Sta-
ten zoekt naar 
100 inwoners die 
op 20 mei tij-
dens ‘in gesprek 
voor een beter 
zuid-Holland’ de 
provincie willen 
vertellen wat ze 
vinden van de 
resultaten op het 
gebied van na-
tuur, economie, 
wonen en leef-
omgeving. aan-
melden kan tot 1 
mei op de site 
van de provincie.

 c Oekraïners stuiten op taalbarrière

Baan vinden blijkt 
toch knap lastig 

Ilah Rubio
Den Haag

In Den Haag, waar veel Oekraïners 
zijn neergestreken, vangt de ge
meente nu al z’n 700 vluchtelingen 
op. De verwachting is dat er nog 
meer zullen volgen. Hoeveel er bij 
gastgezinnen zitten, weet de ge
meente niet. Op dit moment heb
ben zich nog maar 200 mensen in
geschreven. In tegenstelling tot an
dere vluchtelingen mogen de Oe
kraïners, vanwege Europese afspra
ken, meteen aan het werk in ons 
land. Een  tewerkstellingsvergun
ning is niet nodig. Veel werkgevers 
zijn daar wel blij mee vanwege de 
personeelstekorten in veel secto
ren.

Onderdak 
Maar in de praktijk blijkt het toch 
nog erg lastig voor Oekraïners om 
hier meteen aan de slag te gaan, 
merkt de Haagse Helen. Zij biedt 
sinds enkele weken onderdak aan 
een Oekraïense jonge vrouw. Een 
van haar buren heeft ook twee stu
dentes in huis. Toen de meisjes hier 
aankwamen, gaven ze meteen aan 
dat ze graag wilden werken. Helen 
liep daarom bij wat restaurants bin
nen om te vragen of zij daar aan de 
slag konden, maar stuitte meteen 
op wat praktische problemen. De 
vrouwen spreken namelijk geen 

Nederlands en beperkt Engels. ,,En 
je moet je hier wel verstaanbaar 
maken.’’

Helen vreest dat het taalpro
bleem bij veel Oekraïense vluchte
lingen een probleem wordt bij het 
werkzoeken. ,,Zo’n 70 procent van 
deze mensen is nooit in het buiten
land geweest.’’ De jonge vluchtelin
gen moeten zich ook inschrijven in 
Den Haag en een BSNnummer 
hebben. Maar ook dat is niet even 
snel gebeurd, ervoer Helen. ,,Het 
systeem was er nog niet klaar voor, 
tenminste in ons geval niet.’’

Helen begrijpt overigens wel dat 
het voor gemeenten ook niet mak
kelijk is. ,,Er komt ineens veel op ze 
af.’’ Maar op dit moment is er nog 
wel heel veel onduidelijk, merkt ze. 
Zij hoopt dat dat snel verandert, 
omdat er nog veel mensen vanuit 
de Oekraïne deze kant op komen. 
De Haagse gastgezinnen hebben 
ondertussen hun Oekraïense gas
ten, met behulp van crowdfunding, 
alvast ingeschreven voor een En
gelse taalcursus. ,,Om zo hun mo

gelijkheden te vergroten.’’ 
VVDraadslid Alexander Roep 
vindt dat Oekraïners, die gevlucht 
zijn voor oorlog en geweld, de tijd 
moeten krijgen om te acclimatise
ren. Maar hij is er ook van overtuigd 
dat werk hen structuur kan bieden. 
Meerdere gastgezinnen en werkge
vers hebben zich al bij hem gemeld 
met de vraag of en waar Oekraïners 
zo snel mogelijk aan de slag kun
nen. Het raadslid wil dat de ge
meente dit faciliteert.

Extra druk
Volgens de gemeente Den Haag 
zorgde de komst van deze nieuwe 
groep vluchtelingen de afgelopen 
weken voor extra druk op de dienst
verlening.   ,,We verwachten dat 
deze druk vanaf nu zal afnemen 
omdat er nieuwe medewerkers 
starten. Volgende week kunnen we 
opschalen naar zo’n 300 en een 
week later zo’n 550 inschrijvingen 
per week, omdat er dan meer capa
citeit is’’, vertelt een woordvoerder.

Gemeentemedewerkers voeren 
nu volgens haar op locaties voor 
langdurige opvang gesprekken met 
Oekraïners om te kijken op hoe ze 
naar werk kunnen worden bege
leid. Er wordt samengewerkt met 
uitzendbureaus, en ook met werk
gevers in het Westland zijn contac
ten gelegd. Daarnaast wordt samen 
met het UWV een plan opgesteld 
om ervoor te zorgen dat alles op één 
centraal punt samenkomt.

Veel gevluchte Oekraïners die 
hier worden opgevangen, 
willen graag aan het werk. 
Maar dat blijkt niet zo makkelijk 
als iedereen denkt. 
Gastgezinnen en werkgevers 
merken dat er nog weinig is 
geregeld op dat gebied, terwijl 
banen in de huidige 
arbeidsmarkt voor het 
oprapen liggen. ‘Als je hier wil 
werken, moet je je wel 
verstaanbaar maken.’

l 
Zo’n zeventig procent 
van deze mensen is 
eerder nooit in het 
buitenland geweest
 – Helen

 g Oekraïnse 
vluchtelingen 
krijgen En-
gelse les bij 
een Neder-
lands gezin 
thuis. FOTO ANP

ZOETERMEER

Zes partijen praten samen ver-
der om een nieuw Zoeter-
meers stadsbestuur te vor-
men. Een college van VVD, 
LHN, Zó! Zoetermeer, 
PDvZ, CDA en Christen-
Unie-SGP is het advies van in-
formateur Sander Dekker.

Dat advies is vrijdagmiddag be
kendgemaakt, ruim een week na
dat Dekker aan de slag is gegaan. 
Hij was in de arm genomen door 
zijn eigen partij, de VVD, die als 
grootste uit de Zoetermeerse 
stembus kwam. De oudminister 
en voormalig inwoner van Zoe
termeer voerde afgelopen week 

gesprekken met alle dertien par
tijen. Dat werd direct na de ver
kiezingsuitslag al als een ‘lastige 
klus’ betiteld omdat de zetelver
deling zeer veel coalities mogelijk 
maakt. Zoetermeer telt 39 raads
zetels. Deze voorgestelde coalitie 
heeft met 21 zetels een meerder
heid.

Volgens Dekker hebben de zes 
partijen aangegeven bereid te zijn 
moeilijke keuzes niet uit de weg 
te gaan. ,,Ik ben positief gestemd 
over het grote verantwoordelijk
heidsbesef dat de partijen tijdens 
de gesprekken toonden’’, stelt 
Dekker in een persverklaring. Hij 
is er ervan overtuigd dat deze par

tijen in staat zijn  politieke ver
schillen te overbruggen. 

De verkiezingen  leverden 16 
maart een verrassende winst op 
voor lokale partijen. De PDvZ van 
lijsttrekker Wim Blansjaar 
groeide van  één naar vier zetels. 
De grootste ‘lokalo’, LHN van 
lijsttrekker Hilbrand Nawijn, 
kreeg weer vijf zetels. Zó! Zoeter
meer en Zoetermeer Vooruit 
groeiden van twee naar drie ze
tels. De VVD moest twee zetels 
inleveren en kreeg er ook vijf. De 
verkiezingen brachten verlies 
voor D66 (van vijf naar drie) en 
CDA (van vier naar twee). 
 – Rémon van Zuijlen

Zes partijen willen samen de stad besturen

Tips

Mail naar
denhaag@ad.nl

voor de  
redactie

COMMENTAAR

Paspoort-
wachttijd is 
belachelijk

m 
Mouwen 
opstropen 
en pas-
poorten 
uitgeven. 
Zo moeilijk 
is dat niet

Axel Veldhuijzen
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 c ‘Groep de Mos heet al heel lang Hart voor Den Haag’

Rita staat nu ook aan het roer

Lex de Jonge
Den Haag

G
roep de Mos? Hoezo 
Groep de Mos? Rita 
Verdonk had het 
donderdagavond 
even gehad. ,,Groep 

de Mos heet al héél lang Hart voor 
Den Haag. En ik zou het érg op 
prijs stellen als die naam ook een 
keer gebruikt gaat worden”, bitste 
ze tegen de partijleider van D66.

Wat gebeurde hier? In de verkie-
zingscampagne, die nog maar iets 
meer dan twee weken achter ons 
ligt, stond de naam Groep de Mos 
op elke banner. En op het stembil-
jet kruisten de aanhangers toch 
echt het hokje van Hart voor Den 
Haag/Groep de Mos aan. Maar Ver-
donk wil die naam nu nooit meer 
horen. ‘Territoriumdrift’, klonk in 
het Haagse IJspaleis.

Richard de Mos staat niet meer 
alleen aan het roer van de partij, 
was de boodschap van IJzeren 
Rita. Of hij heeft er op z’n minst 
een ambitieuze eerste stuurman 
bij. Dit was ook niet de eerste keer 
dat de oud-minister zichzelf naar 
voren schoof. In het tv-pro-
gramma De Hofkar van Rutger 
Castricum ging dat onlangs ook al 
pijnlijk mis.

In zijn bruine VW-bus vroeg de 
interviewer of De Mos nog wel op 
het Haagse pluche terecht kon ko-
men, gezien zijn pittige perikelen 
met het Openbaar Ministerie. ,,Ri-
chard wordt nu géén wethouder’’, 
zei Verdonk afgemeten vanaf de 
achterbank, nadrukkelijk ‘nee’ 
schuddend. Vóór in het busje deed 
zich een zeldzaamheid voor: De 
Mos viel stil en hakkelde even. Om 
zich daarna te herstellen. Natuur-
lijk kon hij wethouder worden, als 
de partij maar genoeg zetels be-
machtigde. Dat gebeurde overi-

gens niet. Zijn lot was bezegeld.
Rita Verdonk speelt nooit 

tweede viool, luidden de kritische 
commentaren, toen De Mos Ver-
donk presenteerde als zijn stem-
menkanon. Bij de landelijke VVD 
hebben ze soms nog hoofdpijn van 
de interne machtsstrijd die de 
oud-minister in 2006 van Mark 
Rutte verloor.  Zelf vindt Verdonk 
dat ze ouder en wijzer is gewor-
den.

De oud-minister mag zichzelf 
dan graag naar voren schuiven, ze 
heeft ook een belangrijkere rol ge-
krégen binnen de partij. Zij was 
het die de afgelopen weken infor-

mele koffiegesprekjes voerde met 
mogelijke politieke partners voor 
een nieuw college. En zij schoof 
ook haar oude VVD-vriend Gert-
Jan Oplaat naar voren als informa-
teur.

Ze is bovendien nu officieel de 
eerste wethouders-kandidaat na-
mens Hart voor Den Haag/Groep 

de Mos - zo heten ze echt. De Mos 
wordt geen wethouder in Den 
Haag in de hoop een politieke 
blokkade van een coalitie met de 
lokalo’s te voorkomen, liet  hij on-
langs weten.  Alleen daarom al 
stijgt de waarde van Verdonk bin-
nen  de partij  

Rita draaide er donderdag ook 
niet omheen. Dit was ook haar 
moment. Een beetje ‘de Ri-
ta-show’, meenden Haagse raads-
leden. Vanwege haar rol als infor-
mele verkenner beantwoordde zij 
de meeste vragen van Haagse po-
litci en stelde zij ook de mannen 
voor die namens Hart voor Den 

Haag een coalitie moeten gaan 
smeden.

Als die coalitie lukt, wordt Ver-
donk wethouder en loco-burge-
meester. Zij is dan de meest zicht-
bare politicus van de partij met de 
lange naam. De Mos moet genoe-
gen nemen met zijn raadszetel.  
Maar het is wel een grote ‘als’: de 
kans dat zo’n coalitie er komt, is 
heel klein. Het ligt meer voor de 
hand dat Verdonk en De Mos sa-
men in de oppositiebankjes ko-
men te zitten. Een enkele tegen-
stander verkneukelt zich al en re-
kent zich rijk: ,,Dan is het snel ge-
daan met die partij.’’

Waar Richard de Mos sinds de 
verkiezingen noodgedwongen 
stapjes naar achteren zet, 
stapt zijn secondant Rita 
Verdonk heel zelfbewust naar 
voren. 

 cHet ligt meer voor 
de hand dat Verdonk 
en De Mos samen in 
de oppositiebankjes 
komen te zitten

 e Rita pakte haar moment donderdag. Ze is ambitieus en steekt dat niet onder stoelen of banken. FOTO ANP 

DEN HAAG/DELFT

Verdachten dood Myron (17) zeggen niks
Acht (voormalige) verdachten 
van betrokkenheid bij de ge-
welddadige dood van Myron 
(17) in Den Haag houden de 
kaken stijf op elkaar. Ze willen 
niets vertellen over de aanlei-
ding van de dodelijke steekpar-
tij in mei 2021, die voortvloeide 
uit een ruzie tussen de drillrap-
groepen SK6 en ZQ. 

Justitie denkt dat Myron (17) op 
donderdag 6 mei op de Rijswijkse-
weg werd doodgestoken, omdat hij 
eerder die dag aanwezig was op de 
Thijssestraat. Daar raakte een 
14-jarige jongen, de neef van 
hoofdverdachten Giovanni en Jer-
main D.,  zwaargewond bij een 

steekpartij. Zij zouden lid zijn van 
de Delftse drillrapformatie ZQ, die 
later die dag aan de rand van het 
Schipperskwartier hun  ‘beef’ uit-
vocht met de Haagse concurrenten 
van SK6. 

Acht (voormalige) verdachten 
willen niets vertellen over die ru-
zie en beroepen zich op hun ver-
schoningsrecht. Toch wordt er nog 
een poging gewaagd om hen en 
anderen aan het praten te krijgen. 
Maar daardoor  komt de inhoude-
lijke behandeling van de rechts-
zaak half mei wel in gevaar. Er is 
nog weinig tijd over om de betrok-
kenen te horen, terwijl sommige 
verhoren door een fout in de plan-
ning nà de komende rechtszaak 

stonden gepland. Een verzoek om 
de verdachten niet fysiek te horen, 
maar direct in een proces-verbaal 
te noteren dat ze niets willen zeg-
gen viel vanochtend tijdens een 
voorbereidende zitting bij enkele 
advocaten niet goed. ,,Als ze er een-
maal zitten en er worden vragen 
gesteld, is mijn ervaring dat ze daar 
toch antwoord op geven”, zei Pur-
perhart, advocaat van Jermain D. 
Zijn broer Giovanni wordt bin-
nenkort nog in het Pieter Baan 
Centrum opgenomen.

Maandag is er een ‘noodvergade-
ring’ om de rechtszaak ondanks de 
beperkte voorbereidingstijd toch 
in mei door te kunnen laten gaan.
 – Michiel van Gruijthuijsen

 e Bloemenzee op de plek waar 
Myron werd gedood. ARCHIEFFOTO

DEN HAAG

Baard in brand, man 
rijdt tegen een boom 

De politie van het basisteam Zui-
derpark in Den Haag hield don-
derdagnacht een man aan voor het 
rijden onder invloed. Agenten de-
den dit nadat hij tegen een boom 
was gereden. De man was van de 
weg geraakt toen zijn baard in de 
fik vloog tijdens het aansteken van 
een sigaret. Waarschijnlijk kwam 
dit door de alcoholwalm uit zijn 
mond die een steekvlam veroor-
zaakte. Gelukkig kon hij het vuur 
zelf doven. Alleen, hij heeft nu een 
halve sik. De man blies op het bu-
reau 1040 promille. Dat is ruim 
boven de toegestane hoeveelheid 
van 0,5 promille alcohol (ongeveer 
twee glazen alcohol) in het bloed. 
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 c ‘We vonden een flink stuk muur die in de slotgracht was gezakt’

Vergane glorie krijgt mooi plekje

Silvester van der Hansz
Zoetermeer

Het is eigenlijk niet te missen bij 
een wandeling door de Dorpsstraat. 
Daar waar meer dan 600 jaar gele-
den het Huis te Palensteyn stond, 
zijn stenen van dat kasteel verwerkt 
in de muur bij Dorpsstraat 110. Dat 
oude winkelpand werd vorig jaar 
deels gesloopt en gerenoveerd tot 
een wooncomplex met apparte-
menten en winkelruimtes. 

Het project kreeg de toepasselijke 
naam Kasteel Palenstein. Dat ver-
wijst naar het bouwwerk dat ridder 
Willem van Egmond, ambachts-
heer van Zegwaart, tussen 1370 en 
1398 in de Dorpsstraat liet maken. 
Hierbij zaten een boerderij, boom-
gaard en omgrachte woontoren. 

,,Van Egmond wilde met zijn 
kasteel laten zien dat hij het voor 
het zeggen had. De adellijke familie 
zat heel hoog in het landsbestuur. 
Het kasteel was niet bedoeld om 

een grens te bewaken, maar was 
puur uiterlijk vertoon. Het moet 
zeer indrukwekkend zijn geweest 
voor de vijfhonderd tot duizend in-
woners van Zegwaart”, zegt Ronald 
Grootveld van het Historisch Ge-
nootschap Oud Soetermeer. 

De burcht met zware palen onder 
een stenen woontoren, kreeg mo-
gelijk om die reden de naam Palen-
steyn. De fundering van de woon-
toren werd tijdens opgravingen in 

de jaren tachtig voor het eerst te-
ruggevonden. Ook werden ge-
bruiksvoorwerpen uit de 14de tot 
18de eeuw opgegraven. 

,,Tussen 1979 en 2003 zijn drie op-
gravingen geweest”, zegt Groot-
veld, oud-lid Archeologische Werk-
groep Zoetermeer,  die in 2000 
meedeed. ,,We vonden een flink 
stuk muur die in de slotgracht was 
gezakt. Het metselwerk was volle-
dig intact. Doordat de stenen een 

beetje waren gesleten leken ze weer 
als nieuw.”

,,Ik ben er erg blij mee”, zegt Me-
rel van der Vlis van Black Bird Ba-
kery, terwijl zij naar het informatie-
bord op de zijkant van haar nieuwe 

pand kijkt. Daaromheen zijn de 600 
jaar oude stenen verwerkt. Ze 
woont sinds kort boven haar bakke-
rij. Knipogend: ,,Ik woon in het 
enige kasteel van Zoetermeer. Het 
heeft superveel karakter. Dat hoort 
bij de Dorpsstraat. Ik zie veel men-
sen bij die stenen staan.”

De authentieke stenen werden 
door aannemer Gebroeders Huur-
man op maat gezaagd om in de kas-
teelvorm te passen. ,,Vervolgens 
hebben we ze behandeld, zodat 
deze geconserveerd blijven aan de 
gevel”, aldus Jeroen Huurman. 
,,Normale bakstenen hebben het-

zelfde formaat, maar deze waren al-
lemaal verschillend. Bijna alle over-
gebleven stenen hebben we erin 
verwerkt.”

Buitenhuis
De ridderhofstede werd in 1791 af-
gebroken en werd een buitenhuis 
met een grote tuin. ,,De ruïne werd 
door Cornelis Osy met de grond ge-
lijk gemaakt en de gracht dichtge-
gooid. Hij richtte het terrein in als 
tuin en buitenhuis.” 

Dat werd in de vorige eeuw ge-
sloopt om plaats te maken voor de 
voorlopers van Brinkers margarine-
fabrieken.  In 1971 verhuisde de fa-
briek. De gevelsteen met daarop ‘T 
Huis Te Palensteyn’ kwam in 2008 
terug naar de Dorpsstraat.

Archeoloog en verzamelaar Ron 
Tousain kwam met het idee om de 
stenen nu rond het nieuwe infor-
matiebord over het kasteel Palen-
stein te verwerken. Grootveld 
juicht het behoud van het stukje 
geschiedenis toe.  ,,Een voormalige 
polder en de bekende wijk zijn naar 
Palenstein vernoemd, maar verder 
was er geen tastbare herinnering 
aan. We moeten zuiniger zijn op dit 
soort stukjes historie. Zoetermeer 
is een oude stad, maar er is helaas 
niet veel van te zien.”

Er was eens een kasteel in de 
Dorpsstraat. Een sprookje? 
Nee hoor, echt waar. Een klein 
deel van het enige kasteel ooit 
in Zoetermeer is na dik 600 
jaar terug op de oude plek.

l 
Zoetermeer is een 
oude stad, maar er is 
helaas niet zo heel 
veel van te zien
 – Ronald Grootveld

 e Merel van der Vlis van Black Bird Bakery bij het informatiebord 
over het kasteel. ,,Ik ben er erg blij mee.” FOTO PETER FRANKEN 
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 c Van dagje uit in de kerk tot poppenspel in concertzaal

Voor iedereen is er dit jaar 
wel een Matthäus Passion

Nico Heemelaar
Den Haag 

Z
aterdagavond 2 april 
dient zich de eerste al aan 
in het nieuwe muziek-
centrum van Den Haag. 
Dan maken het Residen-

tie Bachkoor en Bachorkest onder lei-
ding van Jos Vermunt hun opwach-
ting tijdens een concertavond die de 
opmaat van een nieuwe traditie moet 
zijn. Met het Haags Toonkunstkoor 
en KZV Excelsior is het de bedoeling 
dat het Residentie Bachkoor jaarlijks 
rouleert met andere plaatselijke ko-
renuitvoeringen van de Matthäus 
Passion in Amare. Het weekeinde van 
Palmpasen is daarvoor vaste prik.

Lange tijd verleende het Residentie 
Bachkoor zijn medewerking aan de 
Matthäus Passion-uitvoeringen van 
het Residentie Orkest. De samenwer-
king is gestopt omdat het Residentie 
Orkest dit jaar op uitnodiging in de 
Pieterskerk in Leiden speelt, het be-
roemde oratorium waar altijd veel 
Haagse politici komen. 

Die uitvoering vindt plaats met het 
Nederlands Kamerkoor onder leiding 
van chef-dirigent Peter Dijkstra. 
,,Maar dat betekent niet dat de ban-
den tussen ons en het Residentie Or-
kest zijn verbroken”, zegt Leontien 
Kröner, zakelijk leider van de Resi-
dentie Bach Ensembles. ,,Op 11 juni 
komt er in Amare een andere geza-
menlijke grote korenmanifestatie 
waarin wij een belangrijke rol spe-
len.”

Het Residentie Bach Koor - dat 
overigens 150 jaar bestaat in 2022 - 
treedt op met het Ars Musica Meis-
jeskoor en staat onder leiding van Jos 
Vermunt die op zijn beurt ook een 
mijlpaal heeft te vieren. In 2022 is het 
precies 25 jaar dat Vermunt de scepter 
zwaait over het koor. Op dinsdag 12 
april is de beurt aan het Nederlands 
Blazers Ensemble en de poppenspe-
lers van de Duda Paiva Company om 
in Amare een compleet nieuwe uit-
voering van de Matthäus Passion te 
brengen. In een ingekorte, interdisci-
plinaire voorstelling wordt de mu-
ziek van Bach vermengd met dans, 
poppenspel en theater. Solisten zijn 
de sopraan Claron McFadden en bari-

Alsof de Matthäus 
Passion de schade van 
de afgelopen twee jaar 
moet inhalen, staat het 
meesterwerk van Bach 
dit jaar nadrukkelijker op 
de agenda dan ooit 
tevoren. In de 
concertzaal van Amare 
zijn de komende weken 
zelfs drie versies te 
beluisteren!

 e Nederlands Blazers 
Ensemble en poppen-
speler Duda Paiva en 
hun Matthäus Passion. 
FOTO EDDY WENTING 

ton Rick Zwart. Aan de rondtrek-
kende voorstelling doen per theater 
lokale koren mee. In Amare zijn dat 
het Kamerkoor Lux en het Leider-
dorps Kamerkoor.

Het Residentie Orkest maakt de 
trojka in Amare compleet. De Mat-
thäus Passion die deze vaste bewoner 
van het Haagse dans- en muziekcen-
trum op zaterdag 16 april ten uitvoer 
brengt is dezelfde als die op de don-
derdag en vrijdag ervoor in de Leidse 
Pieterskerk is te horen. Dat wil zeg-
gen met Peter Dijkstra, het Neder-
lands Kamerkoor en het Haags Mat-
rozenkoor.   

Lijden en sterven 
Het Residentie Orkest treedt niet al-
leen in Amare op, maar spreidt ook 
elders in de stad zijn vleugels uit. Op 
donderdag 14 april geeft het Kope-
rensemble van het orkest onder lei-
ding van Ivan Meylemans een passie-
concert in de Nieuwe Badkapel in 
Scheveningen. ‘Een muzikaal stil-
staan bij het lijden en sterven van 
Christus’ noemt het orkest deze bij-
eenkomst in de kerk, die 700 zitplaat-
sen telt. Op het programma staan 
werken van Tomasi, Bach, Bruckner, 
Rachmaninov en Lauridsen. De ver-
teller is Lex Bohlmeijer, bekend van 
de Radio 4-programma's Passaggio 
en Amoroso. ‘De composities ver-
klanken de sfeer en betekenis van de 
zeven laatste woorden van Christus 
aan het kruis’, aldus de aankondiging.

Ook de Grote Kerk in Den Haag 
staat op Goede Vrijdag in het teken 
van Bachs beroemde oratorium. De 
twee uitvoeringen van The Bach 
Choir & Orchestra of The Nether-

lands onder leiding van Pieter Jan 
Leusink daar zijn echter al uitver-
kocht. Tot de vermaardste uitvoerin-
gen van het land behoort die van de 
Nederlandse Bachvereniging en het 
Bachkoor Holland onder leiding van 

Gijs Leenaars. Tot en met 2017 
vormde de eerdergenoemde Pieters-
kerk in Leiden de vaste uitvalsbasis 
van het gezelschap, sinds 2018 is de 
Nieuwe Kerk in Delft de nieuwe do-
micilie. ,,Een plek die niet alleen bij-
zonder is om zijn akoestiek, maar ook 
de entourage van het praalgraf van 
Willem van Oranje", zegt Robin 
Theel van Bachkoor Holland.

Slechts twee jaar heeft het gezel-
schap van zijn nieuwe locatie kun-
nen genieten, waarna door corona 
ook hier een streep door alle concer-
ten moest. ,,De Matthäus Passion zit 
dermate in het dna van het koor, dat 
het voor de koorzangers een kippen-
velmoment zal zijn om daar straks 
weer onder het orgel van de kerk te 
staan met het fenomenale uitzicht op 
het praalgraf”, zegt Robin Theel. ,,De 
voorverkoop blijft echter nog wat 
achter bij andere jaren. We merken 
dat onze doelgroep, die grotendeels 
uit 50-plus bestaat, nog wat moeite 

heeft om naar concerten te gaan.”
Net als de laatste keer in 2019 zijn 

er twee uitvoeringen van de Mat-
thäus Passion in de Nieuwe Kerk: een 
op donderdagavond en een op Goede 
Vrijdag overdag, respectievelijk 14 en 
15 april. Die van vrijdag is het popu-
lairst. Het eerste deel van het stuk 
speelt van 11.30 tot 13.00 uur, de 
tweede helft begint om 14.30 uur. 
Robin Theel: ,,Bezoekers hebben 
daarmee anderhalf uur de tijd om in 
de directe omgeving van de kerk een 
paaslunch te nuttigen. Zo wordt het 
een compleet dagje uit.”

Uit de vergetelheid
De Matthäus Passion wordt al 152 jaar 
uitgevoerd in Nederland. Bach 
schreef het werk voor de kerkdienst 
op Goede Vrijdag in de Thomaskir-
che 11 april 1727. Na zijn overlijden 
raakte het in de vergetelheid, maar 
100 jaar later blies Felix Mendelssohn 
Bartholdy de Matthaüs Passion 
nieuw leven in. In 1870 belandde de 
partituur in Nederland, waar dirigent 
Woldemar Bargiel het werk voor het 
eerst uitvoerde met Toonkunst Rot-
terdam. Dat werd het begin van een 
echte Nederlandse traditie.

,,Nergens is de Matthäus Passion zo 
diep verankerd in de traditie rond Pa-
sen als in Nederland”, zegt Corné 
Ran, programmeur klassieke muziek 
van Amare. ,,Muzikaal is het ook een 
absoluut meesterwerk, waardoor het 
de komende weken een belangrijke 
rol speelt in onze programmering. De 
versie die met het Nederlands Bla-
zers Ensemble op 12 april in de con-
certzaal staat, nodigt uit het stuk op 
een nieuwe manier te ontdekken.”   

l 
De voorverkoop blijft 
achter. Onze doelgroep 
heeft wat moeite om 
naar concerten te gaan
 – Robin Theel (Bachkoor Holland) 

l 
Nergens is de 
Matthäus Pas-
sion zo diep 
verankerd
 – Corné Ran (Amare)
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Weekend dichtbij

Christy Dollen

H
et liefst had Piet Mondriaan een 
theater gebouwd. Met projec-
ties van zijn welbekende kleur-
blokken en elektronische klan-
ken als muziek. De kunstenaar 

was een groot liefhebber van zulke muziek, 
die in zijn tijd nog in de kinderschoenen 
stond.

De Nederlandse schilder kwam met elek-
tronische muziek in contact tijdens een 
concert in Parijs in 1921. Daar werd gebruik 
gemaakt van intonarumori. Ook wel een la-
waaimaker genoemd. De tonen klonken 
voor hem als de primaire kleuren waar hij 
een deel van zijn carrière zo veel gebruik 
van maakte. Rood, geel, blauw. ,,De mense-
lijke hand en emoties waren daar niet in te 
horen”, zegt Caro Verbeek, conservator bij 
het Kunstmuseum in Den Haag. ,,Wat dat 
betreft was hij echt zijn tijd vooruit. Qua 
kunst én muziek. Als hij nu geleefd zou 
hebben, was hij fan van techno geweest.’’

Samen met Benno Tempel, directeur van 
het Haagse museum, stelde Verbeek de ten-
toonstelling Rondom Mondriaan samen. Ter 
ere van het geboortejaar van de kunstenaar, 
in 2022 precies 150 jaar geleden. En altijd ko-
men er dan weer nieuwe zaken aan het 
licht, vertelt Tempel. ,,Je kan zeggen dat we 
hem weer een beetje beter hebben leren 
kennen. Als je iedere keer een andere invals-
hoek hebt, zie je nieuwe dingen.”

Deze tentoonstelling gaat niet alleen over 
het kunst op doek. Maar over verbindingen 
met andere kunstenaars. Over geuren en 
klanken. Iets waar Mondriaan tijdens zijn 
leven veel mee bezig was. Zoals een be-

NIEUWE EXPOSITIE IN KUNSTMUSEUM

 e Directeur Benno Tempel en conserva-
tor Caro Verbeek bij het kunstwerk Henry 
James on Eastern Island. FOTO FRANK JANSEN

Wie aan Piet Mondriaan denkt, zal niet 
snel de link leggen met een dj als 
Tiësto. Toch was de kunstenaar zijn 
tijd vooruit en een groot liefhebber van 
elektronische muziek.

‘Piet Mondriaan 
was vast groot 

fan van techno’
paalde kleurenleer van Goethe waarbij een 
prisma wordt gebruikt. ,,Dat zie je later in 
zijn werk.”

Wispelturig
Wie over het leven van Mondriaan hoort of 
leest, denkt wellicht dat hij wat wispelturig 
was. Hij bleef niet bij één schilderstijl, maar 
proefde er van zeker vier. Na zijn studie aan 
de Rijksacademie in 1895 begon hij met het 
schilderen van landschappen. Te zien ook 
aan het begin van de tentoonstelling in het 
Kunstmuseum, dat zijn ontwikkeling toont. 

Zoals Zomernacht uit 1906 - 1907. Een 
schilderij van een boerderij. Behoorlijk rea-
listisch gemaakt. Als je wat dichterbij komt 
zie je iemand aan de kant bij het water zit-
ten. Een vrouw, wellicht, die de was aan het 
doen is. Een werk dat prima thuishoort in 
de Haagse School, wier kunstenaars Mond-
riaan toen inspireerde.

Een zaal verder is te zien dat de kunst-
stroom luminisme al doorsijpelt. De zee op 
het werk Het Zeezicht uit 1909 is herkenbaar, 
maar het beeld is abstracter. Twee jaar later 
is de Nederlander zo onder de indruk van 
de moderne Parijse kunstwereld, dat hij zijn 
leven in Nederland achterlaat. Hij zegt zelfs 
zijn verloving daarvoor op. Maar het ku-
bisme is niet radicaal genoeg voor Mondri-
aan. Tijdens een familiebezoek in Neder-
land komt hij hier vast te zitten, nadat de 
Eerste Wereldoorlog uitbreekt. Het is het 
begin van De Stijl. 

Is het die wispelturigheid die de Neder-
lander later ook nog terug naar Nederland 
brengt waar De Stijl wordt opgericht. Naar 
Londen en vervolgens naar zijn laatste 
woonplaats New York? Nee, zegt Benno 
Tempel. ,,Hij was gedreven om betrokken te 
zijn bij de modernsten. Toen hij eenmaal 
zijn stijl had gevonden, bleef hij die tot het 
einde van zijn leven volhouden.”

Familiefoto’s
Bij elke nieuwe plek in zijn leven, liet hij 
zijn oude achter zich. Dat ging verder dan 
het verbreken van zijn verloving. ,,Hij ver-
anderde van uiterlijk, scheerde zijn baard af, 
richtte zijn atelier anders in. Je ziet dat men-
sen die emigreren nog bijvoorbeeld oude fa-
miliefoto’s meenemen. Dat deed Mondriaan 
niet. Hij was niet bang voor het onbekende, 
maar omhelsde dat juist.”

Bij zijn aankomst in New York werd 
Mondriaan met open armen onthaald. De 
man was op zijn plek. Danste op zijn 70ste 
nog de Boogie Woogie in nachtclubs, de in-
spiratie voor zijn laatste en bekendste werk 
de Victory Boogie Woogie. Het kapitaal dat 
hij verdiende tijdens zijn leven was na zijn 
dood op. ,,Een feestbeest is wel een leuke 
omschrijving”, aldus Tempel.

We kennen Mondriaan weer wat beter. 
Dat zal in de toekomst vast nog meer wor-
den. ,,Er komen wel nieuwe publicaties Ge-
lukkig maar. We zijn nog niet uitgeleerd. 
Deze kunstenaar swingt nog steeds.”

l 
Wat dat betreft was hij echt 
zijn tijd vooruit
 – Caro Verbeek
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KIJKJE IN EEN DUISTERE JONGERENCULTUURREPORTAGE

Drillrappers krijgen 
punten voor geweld
Jorina Haspels

‘W
ille jullie nog pb pakke’ 
‘We gaan zo miss star-
ten’ 
‘Waar?’ 
‘Skate’ 
‘Zijn juillie down’ 

‘Nui gwn’ 
‘Nuu. Neem dingge mee’ 
‘We hbn nii genoeg chefs’ 
‘Je had beef met ze toch?’ 
‘Bro julie moeten back’ 
‘Die man is 5 ofs gedipt’ 
‘Ze ging dashed toen wij trokken’ 
‘Hij is goed gepakt man’ 
‘Kkr mijn machete’

Een snapchatbericht onder een groepje jongeren 
uit Zoetermeer, op 5 juni vorig jaar. Het beslaat bij 
elkaar veertig minuten. Alleen leesbaar voor wie 
een beetje thuis is in straattaal. Een oproep om een 
paar jongens te gaan pakken en daarvoor messen 
(chefs) mee te nemen. In die veertig minuten 
stroomt een groep van zeker twaalf jongeren de 
straat op en blijven er twee jongeren gewond ach-
ter op een basketbalveldje bij het Fonteinbos in 
Meerzicht. Eentje moet maar liefst vijf keer geraakt 
(gedipt) zijn.

Achteraf bleek dat een van de steken maar iets 
verder naar binnen had moeten gaan of de jongen 
was er niet meer geweest. De gewonde jongens ko-
men uit de naburige wijk Palenstein: PB’s oftewel 
Palenstein Boys. Ze hadden ‘het lef gehad’ om naar 
Meerzicht te komen. En die moesten gepakt wor-
den. Een paar dagen later wordt er over gerapt.‘We 
zijn tappt on head, Maak ons niet mad, Volgende gaat 
dead’

Jongens van een jaar of 15 die wonen in het ogen-
schijnlijk keurige Zoetermeer. Met volop groen, 
onderhouden perken, nette gordijnen voor de ra-
men. Goeie scholen in de buurt. Met aardige en af 
en toe ook wat strengere wijkagenten. Een basket-
balveld, een skatebaan op loopafstand.

,,Het is een vraag die ons bezighoudt”, zegt de 
Zoetermeerse burgemeester Michel Bezuijen. Hij 
heeft er voor deze specifieke zaak ‘nu nog’ geen 
antwoord op. Kopieergedrag? Het puberale zoeken 
naar grenzen? Iets nieuws vinden? Er loopt nog 
een onderzoek.

Het is wel een vraag die op dit moment heel veel 
burgemeesters, politiemensen en veiligheidsme-
dewerkers zich stellen. Het messengebruik onder 
jongeren is toegenomen, met de bijbehorende in-
cidenten. De stijging was in 2020 voor het eerst in 
het strafrecht te zien en was ook afgelopen jaar 
weer bijna net zo hoog.

Jongens van vijftien die met grote messen andere jongens neersteken om 
status te verdienen. ,,Sommigen hebben de baard niet eens in de keel.”  

Dit is een inkijkje in de duistere wereld van jonge drilrappers.

De afgelopen weken verscheen de een na de an-
dere jongen (tot nu toe nooit meisjes) voor de 
rechter. Voor een steekpartij in de Koningstraat in 
Den Haag, in een winkelcentrum in Delft, nog een 
in Den Haag en dan ook nog de jongens die ervan 
verdacht zijn de twee jongens bij het Fonteinbos in 
Zoetermeer te hebben neergestoken.

Snoeiharde wereld
Advocaat Maarten van der Weerd doet veel jeugd-
zaken. Ook hij had een (inmiddels vrijgesproken) 
cliënt in deze zaak, maar staat ook jongeren bij in 
andere vergelijkbare zaken. Hij ziet een snoeiharde 
wereld. Snitchen (klikken) doe je niet.

Je praat sowieso met niemand. Niet met de poli-
tie, niet tegen hulpverleners, niet tegen je ouders. 
‘Vergelijk het met iets kleins in dit verband als ro-
ken, dat hou je ook verborgen juist voor je ouders’. 
De andere advocaten van deze groep jongeren uit 
Zoetermeer die deze krant sprak zijn eveneens be-
zorgd.

En met reden, zo wijzen ze allemaal naar het 
dikke dossier. Toen gedacht werd dat één uit de 
groep van verdachten tóch zou gaan praten werd 
bij zijn familie een ruit ingegooid, een zus mishan-
deld en een voordeur in de fik gestoken. ,,Dat is 
echt ernstig”, zegt een andere advocaat.

Van de Weerd: ,,Omdat het grijpen naar extreem 
geweld zo lichtvaardig lijkt te gebeuren. Het is 
bijna een spelvorm”, zegt hij. ,,Voorheen zag je dat 
het vaak ging om overlastgevende of criminele 
groepen waar het ging om snel geld te verdienen. 
De figuren die dat lukte, die hadden status. Daar 
werd naar opgekeken. Hier is het enge dat het ge-

weld en geweld naar andere groepen toe je status 
oplevert. Dat wordt heel openlijk gepromoot.”

In de drillrapwereld wordt vaak een soort pun-
tentelling gebruikt. Voor elke vorm van geweld 
kun je punten verdienen. Hoe erger het feit, hoe 
hoger de punten. 

‘We staan kkkr hoog’ ‘Voor steekpartijen’ ‘En 
straatroof’ ‘Kijk Zoetje (Zoetermeer) gaat nu heet 
worden’

Strijders
Bovenstaand citaat komt uit een ander snapchatge-
sprek. Het onderschrijft wat de strafpleiter zegt. Er 
spreekt trots uit. Zo worden ze berucht en bekend. 
,,Ze noemen zich soldiers, strijders. Je moet je ook 
op die manier bewijzen. Hun voorbeelden zijn de 
bloods en de crips, beruchte bendes uit de VS.”

Maar wie zijn deze jongeren dan? Daar is iets op-
merkelijks mee aan de hand: Dat bleek voor velen 
een verrassing.

Toen de politie op 5 juni vorig jaar ter plekke ar-
riveerde, zagen ze jongens die ze voor een deel he-
lemaal niet kenden, zeggen Cor Pronk, teamchef 
van de Zoetermeerse politie, en de burgemeester. 
Gewoon niet kenden! Ze hadden niet rondgehan-
gen op straat of waren niet al langer vervelend ge-
weest. Bezuijen: ,,We zagen dat de normale 
groepsaanpak minder goed werkte. Vroeger zag je 
ze op straat, er was een vaste kern en daar ging je 
mee aan de slag. En nu zie je dat ze elkaar opzoe-
ken op het moment dat het ze goed uitkomt.” 
Pronk: ,,Ineens werden we geconfronteerd met so-
ciale mediagroepen.”

,,Dat is juist wat er zo veranderd is”, zegt ook Sa-
rah, de Zoetermeerse veiligheidsmedewerker die 
al zeven jaar bezig is met de aanpak van overlastge-
vende jongerengroepen. ,,Voorheen stonden ze 
letterlijk voor je. Nu popt ineens dit op en worden 
we allemaal opgeschrikt door iets heel heftigs.”

Jongens die heel lang op hun kamertjes hadden 
gezeten. En onttrokken aan het oog van de buiten-
wereld online bezig waren met hun vrienden 
waarvan nog bijna niemand een strafblad had. Jon-
gens die het voor het overgrote deel ook nog best 
goed op school deden. ,,Deze jongens hebben soms 
niet eens de baard in de keel. Ze luisteren nog naar 
papa en mama”, zoals de aanklager het tijdens de 
rechtszaak zei.

,,Aan de buitenkant kan je niet alles zien. Thuis 
gedroegen ze zich soms prima. Net als hun vrien-
den”, bevestigt De Weerd.

Lang traject
Dus hadden ook ouders niets in de gaten. ,,Nee, als 
ik dat had geweten, was dit allemaal niet gebeurd. 
Dan had ik hem thuisgehouden. Maar het is... die 
vrienden... En ineens doen ze dingen”, zegt een va-

l 
We zijn tappt 
on head, 
Maak ons  
niet mad, 
Volgende  
gaat dead
 – Drillrap

 f Het Fonteinbos in 
Zoetermeer werd af-
gezet vanwege de 
steekpartij. FOTO REGIO15
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 e Hulpverleners pro-
beren het leven te 
redden van de 17-ja-
rige Myron. Tever-
geefs. FOTO REGIO15 
Onder: stills van drill-
rapgroepen.

der donderdagmiddag als zijn zoon in de Delftse 
zaak tot een maandenlange celstraf wordt veroor-
deeld voor poging tot doodslag. Daarna wacht nog 
een lang traject om hem op het rechte pad te bren-
gen.

Een zaak waarbij dat wat de jongens van Zoeter-
meer uithaalden alleen maar stoerdoenerij lijkt. 
De zaak waar zijn zoon in betrokken is, is het ge-
volg van een al tijden durende beef (ruzie) tussen 
twee drillrapgroepen. Deze jongen verkeert in de 
kring van ZQ, een Delftse rapgroep. Zij hebben ru-
zie met SK6 uit het Haagse Schipperskwartier. De 
oudste bekende onder de drillrapgroepen uit deze 
regio. De groep waarin op 21 december 2019 na het 
opnemen van een videoclip- steevast met messen 
- zomaar een ruzie ontstond. Maar nu waren dus 
die messen in de buurt. Het kostte het leven van 
Bilal Aydin.

Later, afgelopen mei, stierf een soldier uit de 
scene van SK6 zelf. De 17-jarige Myron. Hij werd in 
mei vorig jaar op de Rijswijkseweg, op eigen ter-
rein, doodgestoken. En hier zijn members van ZQ 
verdachte. Waarom er ruzie is, is onduidelijk, maar 
er circuleren filmpjes dat het een getback was voor 
een eerdere actie van SK6.

Het incident in winkelcentrum De Vrijenban op 
3 december was een nieuwe episode in deze ruzie. 
Plotseling belaagden drie jongens, die net ervoor 
uit de tram waren gestapt, een vierde met mache-
tes. Die liet zichzelf overigens ook niet onbetuigd. 
Alle drie, waaronder dus ook de zoon van ge-
noemde vader, werden veroordeeld tot een straf in 
een jeugdgevangenis van tien maanden, waarvan 
vier maanden voorwaardelijk. Maar het meest op-
vallende aan de uitspraak van de rechter was dat 
deze drie jongens zich onder geen beding meer 
met drillrapmuziek meer mogen bezighouden.

Opruiing
Een kantelpunt, omdat tot nu drillrapmuziek ge-
schaard werd onder artistieke vrijheid van een ar-
tiest. Het past in de uitspraak afgelopen november 
van de Amsterdamse rechtbank die drillrappers 
veroordeelde voor opruiing met hun muziek.

In Zoetje ging het alleen om de status, was er 
geen ruzie tussen rivaliserende groepen. Het mes-
sengebruik was echter net zo ernstig. Sarah: ,,Maar 
dat zie ik meer als een symptoom. Ik maak me 
meer zorgen over die onzichtbare online cultuur. 
Dat er zoiets ongrijpbaars is, van mensen in een le-

vensfase. Ze zijn pubers, die oorzaak en gevolg 
niet kunnen overzien, waardoor zij flink in de shit 
komen te zitten en waarbij slachtoffers kunnen 
vallen.”

En er is meer om zorgen over te maken. Achter 
de voordeuren van de aan de buitenkant redelijk 
normaal functionerende jongeren, was er wel de-
gelijk wat aan de hand. De jongeren bleken snel 
beïnvloedbaar en thuis waren problemen. Of het 
nu armoede was, overbelaste ouders, of iets psy-
chiatrisch. ,,Sommige ouders waren echt hulpver-
leningsmoe”, zegt Marc van Schaik. Hij is wijk-
agent met jeugd in zijn portefeuille. Samen met 
Sarah zocht hij ouders thuis op en heeft hij con-
tact met de scholen.

Hadden de ouders desondanks moeten weten 
wat hun kroost uitspookte? Advocaat Van de 
Weerd: ,,Tot hoever ga je ook als ouders met con-
troleren van je jongere? Als dat al kan, omdat bij 
snapchat berichten niet worden bewaard.”

Groepsdruk
Burgemeester Bezuijen: ,,Natuurlijk ligt er een 
verantwoordelijkheid bij de ouders. Het zijn ten-
slotte hun kinderen, maar ik heb ook wel geleerd 
dat het dat niet alleen is. Vaak moet je ouders ook 
echt helpen om daarin wegwijs te worden.”

Het is wat de gemeente inmiddels aan het doen 
is. De jongeren in Zoetermeer hebben een coach 
gekregen. Die uit Delft ook. Er is begeleiding in de 
gezinssituatie. In groep acht zijn er al lessen hoe 
om te gaan met groepsdruk. En er wordt ingezet 
op meer bewustwording, bij jongeren en ouders.

De politie en de scholen in Zoetermeer hebben 
de contacten geïntensiveerd. Om veel sneller door 
te hebben als het opnieuw de verkeerde kant lijkt 
op te gaan. ,,Ze raken betrokken bij vechtpartij-
tjes, er is schooluitval. Dat zijn toch wel de eerste 
signalen dat het ergens niet goed gaat”, zegt Van 
Schaik. ,,Als we niet in die snapchat komen, zullen 
we het van die signalen moeten hebben.”

l 
Het extreme 
geweld is bijna 
een spelvorm

 – Maarten van der 
Weerd
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Nico Heemelaar

O
m 11.00 uur heeft ze een 
intakegesprek in ver-
pleeghuis Het Anker. 
,,Dit wordt mijn laatste 
adres”, zegt ze met een 

gemengd gevoel van opluchting en 
melancholie. Opluchting omdat za 
na vijf maanden heen en weer reizen 
eindelijk weer een vaste plek krijgt. 
Melancholie omdat het inderdaad het 
laatste adres in haar leven zal zijn.

Bijna tien jaar lang heeft zij haar ei-
gen boontjes gedopt in haar aanleun-
woning in Gouda. Het lopen viel 
steeds zwaarder, de kwaaltjes namen 
toe en leeftijdsgenoten om haar heen 
vielen weg. Met hulp van de thuis-
zorg en haar lieve buurtjes Van Dam 
heeft ze zich dapper staande gehou-
den. 

Haar huis is behangen met foto’s 
van kinderen en kleinkinderen. Op 
de salontafel liggen standaard kran-
ten van de hele week, puzzelboekjes 
en de KRO-Gids waarvan ze al sinds 
1958 abonnee is en waarin ze weke-
lijks de programma’s aankruist die ze 
graag wil zien.

Gevallen
Totdat mijn oudste zus in oktober 
vorig jaar een telefoontje van de 
thuiszorg krijgt: ‘Uw moeder is thuis 
gevallen’. Weg is het zorgeloze leven-
tje. Mama kan zich niet meer zelf-
standig door het huis bewegen, wat 
nu? Mijn jongste zus slaapt de eerste 
nacht bij moeder thuis op de bank 
om een oogje in het zeil te houden. 
‘Ze moest er drie keer uit vannacht’, 
schrijft ze de volgende ochtend in de 
familie-app. ‘Ze kan zoals ze nu was 
echt niet alleen zijn voor de toilet-
gang. Ik kan een postoel regelen en 

ZORG NA VALPARTIJ VOOR JEANNE HEEMELAAR (88)REPORTAGE

vragen of er iets zwaardere pijnstil-
ling mogelijk is zonder suf en insta-
biel te worden.’

Mijn jongste zus werkt in de zorg, 
maar ik ben op dit gebied een onhan-
dige kluns. De zoon van Jeanne Hee-
melaar-van de Ven heeft andere kwa-
liteiten. Zoals het invullen van haar 
belastingbiljet of de televisie weer in 
de juiste stand zetten wanneer ze per 
ongeluk op het verkeerde knopje van 
de afstandsbediening heeft gedrukt. 
Ik zie mijzelf niet als de ziekenbroe-
der die haar drie keer in het holst van 
de nacht van en naar het toilet helpt. 
Ik app mijn zussen dat ik tegen die 
taak opzie en dat ik er niet goed in 
ben. Laf misschien?

De volgende dag komt de arts. Ge-
lukkig is mijn partner die dag vrij en 
hij kan haar meenemen naar het zie-
kenhuis om foto’s te laten maken. La-
ter op de dag heeft de dokter goed 
nieuws: er is een plekje vrij in een 
verpleeghuis in Gouda.

Zes weken lang mag mijn moeder 
daar blijven om te revalideren. Om-
dat het huis wordt gerenoveerd, be-

vindt haar kamer zich in een noodge-
bouw. Uit voorzorg moet mijn moe-
der wegens het coronaprotocol vijf 
dagen in quarantaine. Er zijn zieken 
onder het personeel, soms wordt 
mijn moeder vergeten bij het eten. 
Toch vindt ze langzaam haar draai. 
Vooral de geleende sta-op-stoel van 
het huis is een openbaring.

Na zes weken is ze weer een beetje 
opgekrabbeld, al zijn er ook weer an-
dere klachten bijgekomen zoals een 
ontsteking bij haar teen. ‘Mevrouw 
kan qua mobiliteit naar huis, maar 
geeft aan onzeker te zijn of de maal-
tijdverzorging zal gaan’, leest mijn 
oudste zus op zekere dag in het zorg-
dossier. Enerzijds goed nieuws, maar 
mijn moeder ziet er tegenop ‘s nachts 
weer alleen te zijn.

Pijn
Met de thuiszorg is afgesproken dat 
ze vaker overdag langskomen. Toch 
gaat het niet helemaal zoals we van 
haar gewend zijn. Ze slaat maaltijden 
over, zet geen koffie meer voor haar-
zelf en zelfs de plantjes in de venster-
bank staan droog. Elke beweging in 
huis doet pijn, ze is bang opnieuw te 
vallen. We kopen nieuwe steviger 
pantoffels voor haar, gaan bij toer-
beurt de was voor haar doen en stap-
pen in de wonderlijke wereld van de 
relaxfauteuils. 

Willeke Alberti, Henny Huisman, 
Olga Commandeur, de reclamespot-
jes voor sta-op-stoelen vliegen je om 
de oren. ‘U hebt al een verstelbare re-
laxstoel vanaf 990 euro', doen ze ge-
loven. Met de vertegenwoordiger aan 
huis voor vrijblijvend advies komen 
we tot een prijs die ruim drie keer zo 
hoog uitvalt. ‘Maar dan heeft me-
vrouw wel een stoel die helemaal bij 
haar past’, weet de vertegenwoordi-

ger - type autoverkoper - ons te over-
tuigen. Er staat een levertijd van vier 
maanden. Best lang voor iemand in 
zo'n situatie, maar we kunnen alvast 
een leenstoel krijgen. 

Een dag daarna kan de bestelling al 
in de wacht. Nadat mama ‘s nachts op 
het alarm heeft gedrukt dat ze haar 
bed niet kan uitkomen constateert 
nu toch ook de thuiszorg dat het zo 
niet verder kan. Ze moet opnieuw 
het huis uit voor tijdelijke opname. 
Het hele circus begint weer van vo-
ren af aan. Mijn anders zo levenslus-
tige moeder toont zich voor het eerst 
ongelukkig. ,,Als het zo gaat, wat 
heeft het leven dan nog voor zin”, 
vraagt ze zich af. 

Opnieuw begint een periode van 
revalidatie, nu in een ander Gouds 
verpleeghuis. Klagen doen we niet. 
Ondanks alle wachtlijsten, perso-
neelstekorten en corona-ellende is er 
toch weer snel een plekje voor haar. 
Maar ze moet opnieuw verkassen en 
wennen aan alweer een nieuw huis. 
Mede door de sociale activiteiten 
daar leeft ze weer wat op. Haar opge-
zette onderbeen en de toenemende 
benauwdheid als gevolg van hartfa-
len zijn nieuwe tegenvallers. We 
hebben de kerstversiering van haar 
oude huis overgebracht. ,,Zo is het 
toch nog een beetje gezellig in de ka-
mer, mam.”

Opnieuw mag ze maximaal zes we-
ken blijven, maar zo hadden ze hier 
geruststellend gezegd: ‘Een derde 
keer verhuizen willen we deze me-
vrouw niet aandoen.’ Totdat ze an-
derhalve maand later zorgindicatie 6 
krijgt. Dat betekent dat ze niet meer 
terug naar huis gaat en wij met de 
zorginstelling kunnen uitzien naar 
een nieuwe definitieve plek. Maar in-
dicatie 6 betekent ook dat het geld 

l
Het lijkt hier 
wel een hotel, 
ik fleur weer 
helemaal op

 – Jeanne Heemelaar

 f In verpleeghuis Het 
Anker, in haar sta-op-
stoel voelt Jeanne 
Heemelaar zich weer 
gezien en gewaar-
deerd. Zorgmede-
werkster Sonja Mat-
thee komt met een 
glaasje druivensap.

Met mijn 88-jarige moeder zit ik in de auto op weg 
naar Voorburg. Het is prachtig weer: overal in de 
berm staan narcissen, in tuinen bloeit de 
magnolia. ,,Een mooie dag om te verhuizen, mam”, 
zeg ik wanneer we over de snelweg rijden.
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‘ Uw moeder 
ligt in een 
verkeerd 

bed’

 e Jeanne Heemelaar, 
moeder van verslag-
gever Nico Heeme-
laar, in Zorgcentrum 
het Anker in Voor-
burg. FOTO’S FRANK JANSEN

voor de zorginstellingen uit een an-
der potje komt.

‘Uw moeder ligt in een verkeerd 
bed’, zegt de evv’er (eerst verant-
woordelijke verzorgende) van het 
tweede verzorghuis tegen mijn zus 
die als eerste contactpersoon fun-
geert. Tijd om zelf een nieuw woon-
adres uit te kiezen is er niet, al na 
twee dagen krijgen we te horen dat 
mama opnieuw weg moet. Er is een 
bed vrij in Hoogvliet. Op dezelfde 
doordeweekse dag moet ook haar 
huidige kamer alweer leeg zijn.

Nog een geluk dat we een neef met 
een rijbewijs hebben die op de be-
treffende dag gelegenheid heeft om 
oma over te brengen. Maar wat een 
deceptie is het nieuwe tijdelijke huis. 
De kamer is zo klein dat er naast het 
bed alleen plaats is voor een tafeltje 
en de overhaast alsnog afgeleverde 
tijdelijke leenstoel van de firma Pro-
minent. Televisie en aansluiting zijn 
er niet op de kamer, dat moeten we 
zelf regelen.

Onderbezetting
Zes weken zit ze in een kamertje van 
vier bij vijf meter. Het tijdelijke te-
huis kampt met onderbezetting. 
Aansluiting met medebewoners 
heeft ze nauwelijks, het toilet moet 
ze delen. ,,Soms is het eten goed, 
maar gisteren was er alleen spaghetti 
zonder saus”, moppert ze. Elke zon-
dag haalt een vrijwilliger haar op 
voor de kerkdienst beneden, een ui-
tje al mag er wegens corona niet wor-
den gezongen.

Met mijn zussen gaan we op zoek 
naar een geschikt huis. Maar wat is 
een goed huis als je niet in de materie 
zit? Recensies op internet zeggen 
niets omdat die te vaak nogal emoti-
oneel zijn opgekrabbeld.

Bij Het Anker in Voorburg is een 
wachtlijst van een tot drie maanden. 
Na zes weken krijgen we goed 
nieuws: er komt een kamer vrij op de 
zesde verdieping.

Zonder al te hoge verwachtingen 
zit mijn moeder in de auto naar haar 
nieuwe adres. Na 64 jaar in Gouda te 
hebben gewoond, wordt ze ingeze-
tene van de gemeente Leidschen-
dam-Voorburg. We hebben haar 
ruime kamer ingericht met de dier-
baarste spulletjes van haar oude huis. 
De ontvangst is allerhartelijkst. ,,Het 
lijkt hier wel een hotel, ik fleur weer 
helemaal op”, zegt ze naar haar eerste 
nacht. 

Vijf maanden na haar val in huis 
weet ik iets meer hoe de zorg in Ne-
derland is geregeld. Dat mijn moeder 
via de huisarts een ELV-bed (eerste-
lijnsverblijf) kreeg en dat het CIZ 
(Centrum Indicatiestelling Zorg) de 
essentiële indicatie 6  verleende voor 
de WLZ (Wet Langdurige Zorg) 
waarna mijn moeder in ‘het ver-
keerde bed’ lag. Verbluffend hoe zij 
dit schuifspel heeft ondergaan, maar 
ook hoe snel ze zich weer heeft her-
vonden dankzij de geweldige mede-
werkers van verpleeghuis Het Anker. 

‘Ze had een drukke dag gehad, van-
morgen kwarktaartjes gemaakt’, 
schrijft mijn oudste zus nu in de fa-
milie-app. ,,Vanmiddag was het lastig 
kiezen, zei ze. Ze kon bewegen/gym-
men buiten of rummikub doen. Ge-
kozen voor rummikub.’

,,Kijk jij even in de brievenbus of 
de radiobode er al is, want die komt 
altijd op woensdag”, vraagt ze als ik 
haar deze week opzoek. De KRO-
Gids is inderdaad gearriveerd op het 
nieuwe adres. Alles lijkt weer bij het 
oude. Alsof er de afgelopen vijf 
maanden niets is gebeurd.

Begin februari was het 
nieuws: de gerenommeerde 
Amerikaanse krant The 

New York Times kocht Wordle. 
Het het populaire woordspelletje 
laat zich het beste uitleggen als 
een digitaal Lingo. Aan de speler 
om één keer per 24 uur een woord 
van vijf letters te raden binnen zes 
pogingen. Eenmaal geraden of na 
zes mislukte pogingen is het 
wachten tot de volgende dag voor 
een nieuwe kans. Het spel is even 
simpel als verslavend. Ik móet ge-
woon iedere weer dat woord ra-
den. Meteen ook goed voor de En-
gelse woordenschat.

Er zijn veel redenen waarom ik 
in de voetsporen van The New 
York Times zou willen treden, 
maar op dit ene bescheiden punt 
is het gelukt. Ook het AD heeft nu 
Woordle, de Nederlandse variant 
van het spel. Op de website AD.nl 
en in de app vindt u Woordle on-
der het kopje Fun. Binnenkort ver-
andert dat kopje in wat het feite-
lijk is: Puzzel. Werkt precies als de 
Amerikaanse versie: één woord 
van vijf letters per 24 uur, zes po-
gingen. Ik hoop van harte dat u er 
net als ik iedere dag even voor te-
rugkomt.

Belangrijke plek
Puzzels hebben sinds jaar 
en dag een belangrijke 
plek in de krant en tegen-
woordig ook digitaal. Als 
redactie houden we ons 
vooral bezig met de jour-
nalistieke producties, 
maar het is hartverwar-
mend om te vernemen 
hoeveel plezier onze le-
zers halen uit het ma-
ken van de puzzels 
die we ook dagelijks 
brengen.

Afgelopen 
week bestond 

ons vernieuwde zaterdagmaga-
zine Mezza precies één jaar. We 
deden onderzoek hoe Mezza 
wordt gewaardeerd door onze le-
zers. AD-lezers geven Mezza ge-
middeld een 7,9, een prachtig rap-
portcijfer. En hoewel Mezza veel 
gewaardeerde rubrieken kent, 
bleek uit dit onderzoek dat niets 
zo populair is als de puzzels die er 
wekelijks in staan. Voor de krant is 
dat niet anders. Reden om hier 
ook nog even extra aandacht te 
vragen voor de puzzels die we di-
gitaal aanbieden. Er staat een 
enorme hoeveelheid en verschei-
denheid aan puzzels voor u klaar.

Gezond
Puzzelen is voor veel mensen een 
aangenaam tijdverdrijf, maar het 
is ook nog eens gezond. Neuro-
psycholoog Erik Scherder zei daar 
het volgende over: ,,Kost het 
moeite om een puzzel op te los-
sen? Dan doet het brein goede za-
ken, de stofwisseling gaat omhoog 
en het bloed gaat harder stromen, 
wat weer van groot belang is voor 
het aantal verbindingen in de her-
senen. Die kwaliteit van het brein 
zou in theorie kunnen afnemen 

vanaf je dertigste levensjaar 
dus daarom is het sleutel-

woord: uitdaging. Blijf 
jezelf iedere dag weer 

opnieuw uitdagen. 
Daarom zou ik ook 

zeker willen zeg-
gen: ga puzzelen 
en maak het je-
zelf daarbij vooral 

niet te makkelijk.”
Ik wens u 

naast veel lees-
plezier  - en di-
gitaal ook nog 
veel kijk- en 
luisterplezier -  
heel veel puz-
zelplezier.

ACHTER DE SCHERMEN
De hoofdredactie van het AD beschrijft in deze rubriek waar de redactie 
mee bezig is. Deze week Rennie Rijpma (hoofdredacteur AD) over 
puzzels.

‘ Ik móet gewoon 
iedere dag weer
dat woord raden’

 e Woordle. Op de website AD.nl en in de app te vinden onder het 
kopje Fun, straks Puzzel. ILLUSTRATIE AD
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MIJN ALLESSIE Bij sommige mensen zit de liefde voor hun auto heel diep. Dat levert mooie verhalen 
op ontdekken fotograaf Daniella van Bergen en verslaggever Anouk Mentink.

 a Reageren? 
mijnallessie@ad.nl

Liet ‘ie je nooit in de steek?
,,Nee, ik heb nooit gedoe gehad. Hij heeft 
wat leuke snufjes. Zo kan je zien hoeveel 
g-kracht je aantikt als je remt of in een 
bocht. Of in hoeveel seconden je van nul 
naar zestig mijl gaat met countdown teller. 
De achterlichten verspringen trouwens. Als 
je ‘m hier koopt, mag dat niet van de RDW, 
maar wel wanneer je ‘m privé invoert.”

Poets je eigenlijk graag?
,,Met een paar emmertjes regenwater was ik 
‘m zelf, dat gaat prima. De wasstraat ziet ‘ie 
niet. Ik zit er niet zo bovenop. Een kwak op 
de voorruit kan ik alleen niet goed hebben. 
Insecten en vogels hebben iets met blauw, 
heb ik me laten vertellen. Dat zal best, maar 
die viezigheid haal ik meteen weg.”

Zou je je auto elektrisch rijden?
,,Hm, dan zouden ze een oplossing voor het 
motorgeluid moeten bedenken. Dat is toch 
één van de redenen waarom ik deze auto 

rijd.”

D
e Ford Mustang van Johan 
Wagner kan niet praten, maar 
schreeuwt desondanks in alle 
talen: kijk naar mij. Dat is niet 
zo vreemd, want zijn eigenaar 

kocht ‘m in Amerika in de kleur grabber blue 
om in het land van de Mustang tóch de 
show te stelen. Toen de Westlander weer 
naar Nederland ging, nam hij zijn Allessie 
mee naar huis.

Nu laat hij alweer bijna zes jaar voorbij-
gangers in Westland met hun ogen knippe-
ren. Blauwer dan de wagen van Johan kan 
haast niet. Voor het interview staat zijn 
Mustang pontificaal voor zijn huis in Mon-
ster. Zoeken naar het juiste adres hoeft niet 
meer, we hebben de bestemming allang ge-
zien.

Over blikvangers gesproken.
,,Deze grabber blue grijpt letterlijk je aan-
dacht. Toen we in Amerika woonden vroe-
gen onze kinderen om een leuke auto. We 
maakten een proefritje in een Mus-
tang en mijn vrouw zei: laten we het 
doen, maar wél in deze bijzondere 
kleur. Er is zelfs een lijst van mensen 

Blauwer dan 
de Mustang 
van Johan 
kan niet

Type: Ford Mustang Bouwjaar: 2014 Brandstof: Benzine
 Vermogen: Minimaal 300 PK Cilinders: Zes

die grabber blues bezitten. Wij zijn num-
mer zevenhonderd nog wat.”

Kregen jullie in Amerika veel aandacht?
,,Mensen zijn daar complimenteus. Als ik 
ergens een kop koffie dronk dan zeiden ze: 
hey, I like your car. Ook in de auto zag ik 
voorbijgangers een duim omhoogsteken. En 
al helemaal als ik met open dak reed.”

Niet verkeerd.
,,Deze zomer verhuizen we terug naar Ame-
rika. Die auto doet me veel, maar misschien 
verkopen we ‘m voordat we gaan. Het is na-
melijk een gedoe om hem daar te krijgen. 
Ken je de Mustang Bullitt? Een achtcilinder, 
in het groen, heel mooi. Die moet inmiddels 
tweedehands te krijgen zijn. Dus wie weet 
maakt blauw plek voor groen.”

Meen je dat?
,,Ik weet het, op mijn profielfoto’s op sociale 
media is altijd een stukje van deze Ford te 

zien. De grabber blue heeft zoveel leuke de-
tails. De achterkant is prachtig, net als het 
Mustang-teken op de voorkant. De kleur is 
mooi, omdat je ‘m weinig ziet. Ook zitten er 
leuke extra’s op en kun je er lekker rauw 
mee rijden.”

Johan bedoelt dat er in vergelijking met 
nieuwere Mercedessen en BMW’s veel min-
der technisch vernuft in zit. De achteras 
noemt hij traditioneel, wat betekent dat zijn 
Mustang op een natte weg in de bocht aan 
de achterkant uitbreekt. Dat vindt de West-
lander niet erg, zolang het maar veilig ge-
beurt.

Wat was jullie mooiste avontuur?
,,Rijden in Amerika met open dak over ein-
deloze vlakten en de radio hard aan. Dat is 
vrijheid. Om het jaar mag je een nieuw ken-
teken. Ik had er één met WSTLND erop. Of 
deze, met de initialen van mijn vrouw 
DMW-VS.”

Johan Wagner met zijn blauwe Ford Mustang
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TECHNISCHE DIENST Veel briljante ideeën blinken uit in eenvoud en roepen de vraag op: waarom bestaat dit niet al 
lang? in deze rubriek portretteren wij startups en hun geniale hersenspinsels.

Till Behne

M
et Circularise kan het 
allebei: transparant 
zijn én belangrijke be-
drijfsgegevens be-
schermen. Bij voedsel 

is het heel normaal: een uitgebreide 
ingrediëntenlijst waardoor je altijd 
(ongeveer) weet wat je in huis haalt. 
Bij televisies of andere apparaten is 
dat heel anders. Terwijl deze infor-
matie cruciaal is, wil je het optimaal 
kunnen recyclen. En dus bedachten 
Jordi de Vos en Mesbah Sabur Circu-
larise, een systeem waarmee belang-
rijke informatie veilig uitgewisseld 
kan worden tussen producenten en 
bijvoorbeeld recyclers.

,,Er bestaat nu geen goede infra-
structuur om deze data te delen”, 
zegt Sabur. ,,Dat maakt transparantie 
en daarmee het bevorderen van cir-
culaire economie heel lastig. Daar-
naast weigeren bedrijven ook vaak 
bepaalde informatie te delen. Omdat 
ze bang zijn dat de concurrentie er-
mee aan de haal gaat. Met Circularise 
kunnen bedrijven efficiënt en ge-
stroomlijnd informatie uitwisselen, 
maar dan op een voor hun veilige 
manier.”

Die veiligheid wordt gecreëerd 
door een zogeheten blockchain, een 
soort database waarin transacties op-
geslagen kunnen worden. Dat kun-
nen betalingen met een digitale 
munt zijn, maar dus ook belangrijke 
gegevens die twee partijen uitwisse-
len. Dit wordt vervolgens gecombi-
neerd met een technologie genaamd 
‘Zero-Knowledge Proofs’, een cryp-
tografische manier om je eigen data 
geheim te houden terwijl je nog wel 
stellingen kan bewijzen. 

Recyclen
De Vos: ,,Dankzij een blockchain kan 
een bedrijf aantonen dat het aan be-
paalde voorwaarden voldoet, zonder 
exact prijs te geven wat er in hun 
product verwerkt zit. Maar je kan er 
ook een soort digitaal paspoort op-
slaan waarin alle componenten staan 
van dat product. Als het dan gerecy-
cled moet worden, kun je veel mak-
kelijker achterhalen wat er allemaal 
inzit en hoe je dat moet recyclen.”

Die informatie krijgt een partij 
door vragen te stellen aan de produ-
cent. Die kan beoordelen of hij deze 
vraag wil beantwoorden. ,,Je moet 
natuurlijk altijd goed nadenken 

Elk product zijn eigen paspoort
De wereld begint 
circulariteit te omarmen. 
Bedrijven willen 
duurzaam zijn en 
producten maken die 
hernieuwbaar zijn. Maar 
om te kunnen recyclen 
is transparantie nodig en 
dat vinden onderne-
mingen vaak spannend 
wegens kopieergedrag. 

 e Mesbah Sabur 
(links) en Jordi de Vos 
van Circularise. FOTO 

FRANK JANSEN

 e Oude mobiele telefoons, klaar om gerecycled te worden. 
FOTO AP

welke informatie je aan wie prijs-
geeft. Want je antwoorden zijn 
daarna in principe min of meer open-
baar”, legt Sabur uit. ,,Maar als je be-
denkt hoe televisies nu door de recy-
clestraat gaan is dat best bizar. Aller-
eerst worden ze met de hand uit el-
kaar gehaald om te kijken of er bij-
voorbeeld kwik in zit. Als dat het ge-
val is, moeten ze naar een speciale 
verwerker. Zo niet, kunnen ze ter 
plekke worden gerecycled. Maar dat 
zijn dus hartstikke overbodige han-
delingen. En dat zijn nog dingen die 
je met het blote oog kunt waarne-
men. Maar hoe doe je dat met be-
paalde brandvertragende stoffen in 
plastic? Die zie je niet. Daarom is de 
juiste data zo cruciaal.”

De Vos en Sabur kwamen elkaar 
tegen tijdens hun opleiding aan de 
TU Delft. In die tijd kwamen ze ook 
in aanraking met de term circulaire 
economie. Na zich daar grondig in te 
hebben verdiept, rees bij beiden 

steeds meer de vraag waarom een di-
gitaal productpaspoort nog niet be-
staat. De missie van Circularise is dan 
ook tweeledig. Enerzijds ervoor zor-
gen dat alle geproduceerde produc-
ten worden voorzien van een digitale 
‘ingrediëntenlijst’ en anderzijds in-
frastructuur creëren om deze infor-
matie makkelijk en veilig te kunnen 
delen.

Digitale kluis
Voor de veiligheid is dus de block-
chain, een soort digitale kluis, van 
cruciaal belang. De Vos: ,,Veel bedrij-
ven gebruiken een private block-
chain. Mensen denken vaak dat deze 
veilig zijn, omdat niet iedereen er zo-
maar op kan. Maar deze private 
blockchains zijn niet universeel en 
iedereen met wie je zaken wil doen, 
moet deze zelfde blockchain gebrui-
ken. Je kunt het zien als diensten als 
WhatsApp. Voordat je met iemand 
met WhatsApp kunt communiceren, 
moet je zelf ook WhatsApp installe-
ren en erop vertrouwen dat 
Whatsapp zich aan hun eigen spelre-
gels houdt wat betreft privacy. En als 
iedereen een andere blockchain ge-
bruikt, is dat best ingewikkeld. 
Daarom gebruiken wij een publieke 
blockchain. In het dagelijks gebruik 
kan je dat vergelijken met het e-mail 
protocol. Het maakt niet uit of je 
Hotmail, Gmail of Yahoo gebruikt, je 
kunt altijd iedereen mailen ongeacht 
je keuze. Sommige mensen zijn nu 
nog huiverig voor het gebruik van 
deze publieke blockchains, maar met 
onze technologie is het zelfs veiliger 
dan de private blockchains.”

Circularise heeft nu nog vooral 
klanten in de plasticindustrie en de 
autobranche. Maar de potentie is gi-

gantisch, uiteindelijk wil de hele we-
reld circulair worden. ,,Onze missie is 
het om alle producten van een digi-
taal paspoort te voorzien”, legt Sabur 
uit. ,,Zo kunnen we de circulaire eco-
nomie stimuleren, CO2-uitstoot ver-
minderen, maar ook de economische 
potentie van elk product verhogen. 
Want hoe meer stoffen je kunt her-
gebruiken, hoe waardevoller een (af-
gedankt) product wordt.”

De Vos gaat verder: ,,Nu is duur-
zaamheid vaak nog enkel een mooi 
verhaal. Neem bijvoorbeeld che-
misch gerecycled plastic. In een labo-
ratorium is het niet te onderscheiden 

van nieuw geproduceerd plastic dat 
vaak ook nog goedkoper is. Met Cir-
cularise kun je straks veel makkelij-
ker aantonen dat iets ook daadwerke-
lijk gerecycled is. ”

Sabur: ,,We hebben al een lange 
weg afgelegd. Toen we begonnen was 
hier totaal geen markt voor en moes-
ten wij mensen overtuigen van de 
voordelen van circulaire economie en 
blockchains. Dat is inmiddels wel an-
ders. Klanten zijn er voldoende, maar 
daarmee ook concurrentie. De ko-
mende vijf jaar worden wel heel 
spannend, denk ik. Maar qua kennis 
en techniek hebben we een redelijke 
voorsprong.  Wij willen de lat hoog 
leggen, maar uiteindelijk moet je sa-
menwerken om deze gigantische uit-
daging te tackelen.”

 c Ingrediëntenlijst, bij 
voedsel heel normaal, 
is nodig bij apparaten 
wil je ze optimaal 
kunnen recyclen
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Sluittijden overlijdensadvertenties 

Kant-en-klare advertentie aanleveren uiterlijk voor 15.00 uur op de dag voor 
plaatsing. Nog op te maken advertenties voor 14.00 uur. Reclamatie n.a.v. 
telefonisch doorgegeven advertenties is niet mogelijk.

 familieberichtenad@dpgmedia.nl

 088-013 99 99 (werkdagen 9.00-17.00 uur en op zondag 11.00-17.00 uur)

 U kunt ook zelf uw advertentie opmaken of uploaden via 
 familieberichten.nl

Aanleveren en reserveren

Vermeld in uw email duidelijk de plaatsingsdatum, uw naam, adresgegevens 
en telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent.

Familieberichten worden alleen geplaatst als verificatie van de afzender 
mogelijk is.

COLOFON  Familieberichten

Inspiratie en informatie
rondom overlijden

mensenlinq.nl

Samen leven, samen delen.
Willem (50): ‘Kort na elkaar verloor ik mijn ouders. De 
dood kwam ineens heel dichtbij; dat zette me wel aan 
het denken….’ 
Mensenlinq.nl:  verhalen over mensen, emoties en 
praktische zaken waarmee je te maken kunt krijgen 
rondom overlijden.
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EDWIN REIJNTJESINTERVIEW

‘Ze weten dat identiteit 
behouden moet blijven’

Marijn Abbenhuijs

H
et interview met Edwin 
Reijntjes, interim-direc-
teur van ADO Den Haag, 
was op 2 maart. Toen 
was er ook een korte, 

eerste ontmoeting tussen deze krant 
en Ignacio Beristain, de Spaanse 
voetbaladviseur van de Amerikaan 
David Blitzer, de nieuwe eigenaar.

Beristain is de president van de 
Portugese club Estoril, dat in bezit is 
van Globalon Football Holdings. Na-
mens Bolt ADO Den Haag Holding 
LLC zal hij ook in Den Haag de lijnen 
uitzetten. Op 2 maart wilde hij daar 
nog geen interview over geven. Voor 
vragen over de plannen van de 
nieuwe eigenaar met ADO wijst hij 
naar Reijntjes.

,,Veel mensen waren verbaasd toen 
de City Football Group ADO Den 
Haag wilde hebben”, vertelt Reijn-
tjes. Hij koos op het laatste moment 
tussen de eigenaar van onder meer 
Manchester City en de partij van 
Blitzer en Beristain. ,,’Wat moeten zij 
met ADO?’ hoorde ik vaak. En dat is 
juist het probleem. Er moet hier een 
mentaliteitsverandering plaatsvin-
den in Den Haag, want wij zijn ge-
woon een top-5 club. Daar is Bolt het 
volledig mee eens en daarom hebben 
we ook voor die partij gekozen. Met 
de City Football Group hadden we 
talentjes voor Manchester City moe-
ten gaan opleiden. Bolt wilde ADO 
hebben als club in Nederland van-
wege de talenten die in deze regio 
rondlopen en de groeimogelijkheden 
die zij zien. Ze schakelden ook snel 
en daar ben ik echt heel blij mee. Ik 
begrijp wel dat iedereen nu be-
nieuwd is naar wat er gaat gebeuren 
als ik straks weg ben.”

Hoe lang blijft u nog?
,,Op 1 juli ben ik weg. Ik ben met Ig-
nacio een profiel aan het maken van 
de nieuwe CEO. Bolt heeft gevraagd 
of ik wilde blijven, maar het verder 
ontwikkelen van de club was niet 
mijn opdracht.  We hebben iemand 

ADO Den Haag heeft de 
zwaarste periode uit de 
clubgeschiedenis 
achter de rug. In een 
serie blikken we terug 
op de overnamesoap en 
vooruit op de toekomst 
van de club. In de laatste 
aflevering: de tweede 
helft met interim-
directeur Edwin 
Reijntjes.

nodig die de club minstens vier jaar, 
samen met de nieuwe eigenaar, gaat 
opbouwen. Dat moet een man of 
vrouw van 40 tot 45 jaar oud zijn.”

Wordt het een Nederlander?
,,Dat zou denk ik wel het beste zijn. 
Diegene moet in ieder geval de Ne-
derlandse taal beheersen en de Ne-
derlandse cultuur begrijpen. Het 
hoeft niet per se een Hagenees te 
zijn, maar moet goed met de KNVB 
kan schakelen en weten hoe de hazen 
lopen. En het is belangrijk dat hij hier 
een netwerk heeft, want Bolt heeft 
dat niet.”

Denkt Beristain daar ook zo over?
,,Ja. Al wil een investeerder altijd ze-
kerheid, iemand die ze kennen. En 
iets van internationale inslag is ook 
handig, ervaring is belangrijk, maar 
de nieuwe directeur moet ook een 
politieke antenne hebben. Als je de 
taal niet spreekt, wordt dat moeilijk.”

En als er een nieuwe directeur is, 
wat krijgt dan prioriteit?
,,Het Zuiderpark. We zijn met de ge-
meente aan het kijken wat daar mo-
gelijk is. We willen de hele club naar 
het Zuiderpark verhuizen. Het eerste, 
de jeugdopleiding en de vrouwen. 
Dat wil Bolt ook, Ignacio is er ook al 
een paar keer geweest. We noemen 
het ADO City. Als je kijkt naar de ac-
commodatie, kun je er iets heel 
moois van maken.”

Wat zijn de ambities van de nieuwe 
eigenaar?
,,Als wij dit seizoen promoveren is 
dat fantastisch. Dan gaan we ook snel 
handelen en alles eredivisiewaardig 
inrichten...”

Dan worden er zes huurlingen ge-
haald, dat is bij Estoril ook gebeurd...
,,Nee, dat gaat niet in die mate gebeu-
ren. Er wordt al een tijdje gekeken 
naar de talenten, hier in de jeugdop-
leiding. Er zijn er een paar gespot, die 
gaan we meenemen naar volgend 
jaar. Maar je zal wel versterkingen 
moeten halen als je naar de eredivisie 
gaat. Maar goed, dat is één scenario. 
Als we het niet redden, nemen we 
een jaar lang de tijd om de club ver-
der op te bouwen. Dan moeten we 
het jaar erna promoveren op basis 
van een solide beleid. Wat er qua geld 
niet in komt, gaat er ook niet uit. Dat 
is echt de filosofie van Bolt en mij. Ze 
willen investeren in de jeugdoplei-
ding. En op cruciale plekken in de or-
ganisatie kwaliteit neerzetten. Maar 
daar zijn we al vrij ver in.”

Dus er komt binnenkort een nieuwe 
technisch directeur?
,,Ja.  Ignacio is daarmee bezig, ik niet. 
Ik vraag hem daar elke dag naar, maar 
hij wil zijn tijd nemen om de goede 
persoon neer te zetten.”

Dat wordt iemand uit zijn netwerk?
,,Die kans is groot, ja.”

U gaat weg, de hele raad van com-
missarissen ook. De nieuwe eige-
naar kan veel meer invloed uitoefe-
nen. Er komt een technisch direc-
teur uit zijn netwerk, die stelt de 
trainer aan. Die trainer gebruikt be-
kende zaakwaarnemers en haalt ze-
ven buitenlandse jongens. ADO is 
toch kwetsbaarder dan ooit voor dit 
scenario?
,,Ja, in dat scenario hebben ze vrij 
spel. Maar mijn ervaring is dat ze zelf 
begrijpen dat dit niet de juiste weg is. 
Voor ADO niet en voor henzelf niet. 
Ze maken zichzelf dan heel kwets-
baar. Er zal wat gaan verschuiven, 
maar dat is een positieve ontwikke-
ling. We zijn een moderne club en 
werken in een internationale omge-
ving. We moeten mensen aanstellen 
die dat kunnen. En we moeten men-
sen hebben die vasthouden aan de 
cultuur. Dat gaat ook gebeuren.”

U twijfelt er totaal niet aan dat de 
identiteit behouden blijft?
,,De nieuwe eigenaar weet donders-
goed dat de identiteit behouden 
moet blijven. En dat zal ik persoon-
lijk in een andere rol bewaken. De 
HFC krijgt een bijzonder aandeel en 
mag een nieuwe commissaris leve-
ren. Binnen de HFC  krijg ik ook een 
rol, dus ze zijn nog niet van mij af.”

Toekomst en cultuur zijn veilig?
,,Ik geloof daar echt in. Ik denk dat we 
de beste beslissing hebben gemaakt.”

l 
Je zal wel 
versterkingen 
moeten halen 
als je naar de 
eredivisie gaat
 – Edwin Reijntjes

 e ADO Den Haag kan 
weer vooruit kijken. 
Nu nog met interim-di-
recteur Edwin Reijn-
tjes, die Bolt ADO Den 
Haag Holding LLC 
koos als nieuwe eige-
naar van de club.  
FOTO ANGELO BLANKESPOOR
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Uit de kom Ruben L. Oppenheimer

Stuur uw 
reactie of 
mening, 

voorzien van 
naam en 

woonplaats 
naar:

brieven@ad.nl

Wilt u 
reageren 

op het 
nieuws?

Meest 
gelezen op 

AD.nl

‘Oekraïense 
helikopters 
bombarderen 
voor het eerst 
oliedepot in 
Rusland’. Oe-
kraïne zou gis-
terochtend 
vroeg een ge-
waagde aanval 
in Rusland heb-
ben uitgevoerd. 
Op beelden is 
te zien dat een 
oliedepot in 
Belgorod wordt 
getro� en door 
raketten.

LEZERSBRIEVEN Stuur uw mening naar brieven@ad.nl
Deze krant gebruikt uw persoonsgegevens. Voor meer informatie, zie ons privacy statement www.dpgmedia.nl/privacy

UITKOOPREGELING BOEREN 

Juist nu boeren laten 
stoppen is onverstandig
‘Met een grote zak geld rammelen 
is niet genoeg’ (AD 1-4). Het is on-
begrijpelijk dat de regering juist 
nu boeren wil dwingen te stop-
pen. We zitten midden in een oor-
log, honger in de wereld door 
droogte, veel mensen in nood. De 
miljoenen vluchtelingen die ge-
voed moeten worden. We hebben 
de voedselproductie hard nodig. 
Wie vertelt de regering dat die 
moet stoppen gezien de omstan-
digheden?  Moeten we juist nu de 
‘schoonste’ kolencentrales sluiten 
en ergens anders stroom kopen? 
Rusland en Oekraïne zijn geen 
landen waar we op kunnen ver-
trouwen in deze periode. Oproep 
aan de boeren: verbouw graan en 
produceer voedsel op ieder lapje 
grond. Ik hoop zelfs dat we wat 
overhouden voor ontwikkelings-
gebieden. Ik ben verontrust.
Piet Stehouwer, Papendrecht.

TOESLAGENAFFAIRE

Weer een onderzoek en 
weer het boetekleed?
‘Staatsontvoeringen? Die term ga 
ik niet in de mond nemen’ (AD 
1-4). 1115 kinderen van ouders die 
betrokken zijn bij de toeslagenaf-
faire uit huis geplaatst. Franc 
Weerwind is geschrokken van de 
verhalen van de betrokkenen en 
roept een team in het leven om za-
ken uit te pluizen. Maar waarom 
nu pas? Waarom loopt de overheid 
voor de zoveelste keer achter de 
feiten aan? Er zal ongetwijfeld ge-
zegd worden dat dit nooit meer 
mag gebeuren maar het duurt alle-
maal veel te lang en kinderen én 
ouders zijn de dupe. Is het dan zo 
vreemd dat steeds meer mensen 
het vertrouwen in de overheid 
verliezen? Een (nieuw) onderzoek 
én het boetekleed aantrekken is 

niet genoeg. Wat heb je erraan als 
je kind uit huis is geplaatst, en er 
na maanden nog steeds geen zicht 
is op hereniging? 
Ilona Dekker, Nieuwegein.

COLUMN LINDA AKKERMANS

Stuitend hoe onverschillig 
sommige makelaars zijn
‘Als je dit als makelaar zegt, ben je  
echt een ongelooflijke trut’ (co-
lumn 1-4). De column van Linda 
over makelaars is mij uit het hart 
gegrepen. Met mijn zoon (starter) 
heb ik tientallen huizen bekeken. 
Iedere keer was hij zo zenuwach-
tig en stuitend was het dan om te 
zien hoe onverschillig sommige 
makelaars erbij stonden (er waren 
gelukkig ook goede), om na een 
bezichtiging van hooguit vijftien 
minuten ons eruit te gooien. En 
om, nadat hij soms 10.000 euro 
had overboden, niets meer te laten 

horen, of een heel slordige afwij-
zing. Twee keer vroeg hij een huis 
voor de tweede keer te bekijken, 
maar dat durfde hij daarna niet 
meer vanwege de reacties.
L. Konings, Ridderkerk.

VLEESTAKS 

Laat iedereen eens vrij in 
de keuze, het is al te duur
Nu het bemoeizuchtige kabinet 
weer dreigt met het invoeren van 
vleestaks, moet mij een ding van 
het hart. Wanneer stopt die betut-
teling van Den Haag eens. Moet ie-
dereen aan dat niet te eten vegeta-
rische voedsel? Ik krijg het in elk 
geval niet door mijn keel. Laat ie-
dereen eens vrij zijn keuze te ma-
ken zonder extra kosten. Het leven 
is momenteel al duur genoeg.
Erik Veerman, Woerden.

VLEESTAKS II

Dierenleed is goede reden 
Alleen het dierenleed dat vooraf is 
gegaan aan dat stukje vlees, is een 
reden om geen of minder vlees te 
eten.
Miranda Herwig, Heerenveen.

VLUCHTELINGEN 

Gevaarlijke reis Syriërs
‘Het is heel iets anders om je man 
achter te laten’ (Brieven 31-3). De 
Syrische jongemannen kwamen 
inderdaad alleen naar Nederland, 
omdat zij de levensgevaarlijke 
tochten naar Europa maakten. 
Vrouwen en kinderen bleven niet 
achter in oorlogsgebied, maar in 
de uitzichtloosheid van vluchte-
lingenkampen. Na daar soms jaren 
te hebben gezeten, werd deze 
keuze gemaakt. Het gezin kon 
daarna veilig overkomen voor ge-
zinshereniging. Dat is wel een an-
dere situatie dan briefschrijver Jan 
van Rooijen schetst.
Mevrouw M. Sabbé

 eMinister Weerwind

m  
Er zal ongetwijfeld 
gezegd worden: dit 
nooit meer, maar het 
duurt wel erg lang

D it is een ode aan de man of de 
vrouw achter het loket. De mensen 
die deze week weer verzuchtingen 

hebben moeten aanhoren. ‘Hoe moeilijk 
kan het zijn?!’ ‘We moeten dit toch kunnen 
regelen?’ ‘Wat een bureaucratie!’ We ken-
nen ze allemaal wel, slaken ze zelf mis-
schien wel eens. Als iets niet lukt met een 
document. Als informatie ontbreekt op een 
formulier. Als een stap onduidelijk is in een 
procedure. De mannen en vrouwen achter 
de balie, achter de kassa, in het uniform, zij 
krijgen het te horen. Ze fungeren als ge-
zicht van hun organisatie, al zijn ze in prak-
tijk vooral de handen. Al die documenten, 
formulieren, en procedures – zij maken ze 
niet. Hun leven zou zonder vast ook een-
voudiger zijn.

Deze weken krijgen de baliemedewerkers 
bij gemeenten in heel Nederland Oekra-
iense vluchtelingen langs. Die graag willen 
werken, soms al een baan hebben, of ge-

woon aan de regels 
willen voldoen. En 
daarom een burgers-
ervicenummer 
(BSN) nodig hebben. 
Normaal geen taak 
van de gemeente, 
maar sinds Poetins 
invasie wel. De 
vluchtelingen bren-
gen kinderen mee, 
soms aantoonbaar 
van henzelf, soms 
van een buurman 
die het land niet uit-
kwam. De balieme-
dewerker mag uit-
zoeken of dat klopt. 

En intussen blijven de regels veranderen. 
Woensdag weer liet het kabinet weten dat 
Oekraïners toch een asielprocedure moeten 
beginnen, ook als ze helemaal geen asiel 
willen. Om administratieve redenen. Het 
hoe en waar wordt nog uitgewerkt. De ba-
liemedewerker krijgt alvast de vragen.

Ja, dit is een ode aan de baliemedewer-
ker, die het allemaal in goede banen leidt. 
Die stempels zet en waar hij kan verlossing 
brengt. En het is een vraag aan onszelf. 
Moeten we in ons land echt proberen alle 
situaties in regels te vangen? Elk risico uit te 
bannen? Voor elk individueel geval een al-
gemeen geldende oplossing vinden? Een 
stelsel in stand houden van aftrekposten, 
toeslagen, uitzonderingen en daar weer uit-
zonderingen op? En schande roepen of Ka-
mervragen stellen als er toch nog iemand 
tussen wal en schip valt? Natuurlijk is elke 
regel met goede intenties bedacht. Maar als 
het toch weer anders uitpakt, reageer het 
dan niet af op de baliemedewerkers. Koes-
ter ze.  Zij zorgen dat het nog werkt.

Koester de 
mens achter 
het loket

m  
Ze fungeren 
als gezicht 
van hun 
organisatie, 
als zijn ze in 
de praktijk 
vooral de 
handen

Hans Nijenhuis

COMMENTAAR

Hans Nijenhuis

COMMENTAAR

h.nijenhuis@ad.nl
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Jeugdbescherming veel 
te ingewikkeld ingericht

K inderen horen bij hun ou-
ders op te groeien. Ook 
wanneer opvoeden om wat 

voor reden dan ook ingewikkeld is. 
Pas bij aantoonbare onveiligheid, 
vastgesteld na gedegen onderzoek 
en bevestigd door een kinderrech-
ter, zou een kind uit huis geplaatst 
moeten worden. 

Uithuisplaatsing is in zo’n geval 
misschien nodig. Het is altijd ook 
schadelijk. En dramatisch voor ou-
ders en kind. Vanaf dag één zou 
gewerkt moeten worden om te-
rugkeer naar het gezin mogelijk te 
maken. Kort en goed: als er proble-
men zijn in het gezin, moet er 
hulp in, en niet het kind eruit. 
Over jeugdbescherming valt veel 
te zeggen. Maar zoals het in theo-
rie zou moeten gaan, zo gaat het 
niet altijd. Als maatschappij eisen 
we het onmogelijke. We willen ga-
randeren dat ieder kind veilig en 
gezond opgroeit. Maar we willen 
ook dat ieder kind thuis opgroeit. 
Als een kind wordt mishandeld of 
overlijdt, roepen we schande over 
de jeugdzorg en eisen we op hoge 
toon het hoofd van de jeugdbe-
schermer. We eisen dan dat er eer-
der en steviger wordt ingegrepen 
om herhaling te voorkomen. Het 
lot van een jeugdbeschermer is dat 
hij in de beeldvorming per defini-
tie te laat of te vroeg ingrijpt. En 
altijd te zwaar of te licht. Met 
enige afstand en nuance naar de 
jeugdbescherming kijken, blijkt 
door emoties soms ook lastig. Op 
tv stak cabaretier Peter Pannekoek 
zijn mening over de uithuisplaat-
sing van kinderen van toeslagen-
ouders niet onder stoelen of ban-
ken. ‘Staatsontvoeringen. Dat zijn 
het.’ 

Heldere taal. Maar misschien 
iets te ongenuanceerd. Een kind 
wordt niet uit huis geplaatst om-
dat er schulden zijn. Andersom 

kan het wel. Dat door alle schul-
den en ellende opvoeden bijna on-
mogelijk wordt. Al is dat eigenlijk 
net zo verschrikkelijk. Helemaal 
wanneer de overheid de ellende 
heeft veroorzaakt. Maar grote 
woorden helpen niet. Wel een ge-
degen heroverweging van hoe we 
de jeugdbescherming hebben ge-
organiseerd. 

Van wijkteams naar Veilig 
Thuis. Van Veilig Thuis naar de 
Raad voor de Kinderbescherming. 
Van de Raad voor de Kinderbe-
scherming via de jeugdrechter 
naar de gecertificeerde instelling. 
En van daaruit weer naar de wijk-

teams. Jeugdbescherming organi-
seren we over zoveel schijven dat 
de kans op fouten te groot wordt. 
En we verdelen de beschikbare 
professionals over al die schijven 
zodat de werkdruk door perso-
neelsgebrek verder toeneemt. Al 
een aantal jaren is men bezig met 
het vereenvoudigen van de ‘jeugd-
beschermingsketen’. 

Een niet-vrijblijvende samen-
werking tussen alle partijen met 
expliciete aandacht voor rechtsbe-
scherming voor ouders en kinde-
ren. Echt opschieten doet het niet. 
Hier en daar zit instellingsbelang 
in de weg. We moeten ons ook re-
aliseren dat een overheid absolute 
veiligheid voor ieder kind niet kan 
waarborgen. 

Dat niet altijd hoeft te worden 
ingegrepen. Niet uit laksheid of 
desinteresse. Maar omdat ingrij-
pen soms nodig, maar altijd ook 
schadelijk is. 

‘Staatsontvoeringen’, noemde cabaretier Peter Pannekoek 1115 uit huis 
geplaatste kinderen onlangs. Misschien wat ongenuanceerd, stelt René 
Peters. En grote woorden helpen niet. Een andere blik op jeugdzorg wel.

 eJeugdbescherming is complex georganiseerd.

 a rené peters is tweede Kamerlid 
voor het Cda.

m  
Wij willen garanderen 
dat ieder kind veilig 
en gezond kan 
opgroeien

Oekraïense vluchtelingen be-
trekken waarschijnlijk voor lan-
gere tijd nieuwe wijkjes met 
flexwoningen. Wij vroegen le-
zers van onze site naar hun 
mening  over de mogelijke 
bouw van deze flexwoningen 
voor Oekraïense vluchtelingen  
in ons land. 

Mensen gaan vragen hoe 
dit nu wél kan, natuurlijk
Goed voor de Oekraïense vluch-
telingen natuurlijk. Maar uiter-
aard gaan heel veel mensen in dit 
land zich afvragen hoe het kan 
dat er nu ineens wel ruimte is. En 
hoe het mogelijk is dat er in snel 
tempo huizen worden gebouwd. 
Dit terwijl jongvolwassenen uit 
nood al jarenlang bij hun ouders 
moeten wonen omdat er niets 
beschikbaar is. En al die mensen 
hebben gelijk
Peter Wortelboer

Hulp is goed, maar als het 
weer kan, dan veilig terug 
Nederland begint steeds meer te 
lijken op Manhattan. Ons land 
wordt helemaal volgebouwd en 
niemand in de politiek ziet dit. 
Mensen helpen in nood is goed, 
maar als het weer veilig is moe-
ten ze ook weer terug kunnen. 
Mensen die geen recht hebben 
op asiel, zullen als het weer veilig 
is terug naar hun land van her-
komst moeten. Anders past het 
in ons kleine land niet.
Sander de Koning

We hebben ook nog  
andere  asielzoekers
Dat we deze mensen opvangen 
lijkt me heel normaal. Maar wat 
ik nu allemaal lees, verbaast me. 
Een bestaan opbouwen, werk 
zoeken, aparte woningen bou-
wen. En gaan we dat straks ook 
allemaal doen voor de overige 
asielzoekers? Over wie ik lees dat 
de overheid 12.000 van deze 
mensen op kosten van de ge-
meenten in een hotelregeling wil 

onderbrengen tot zij een huis 
krijgen. 
Hans de Laat

We zijn toch niet ineens 
zelfzuchtig geworden?
Vluchtelingen die uit zo’n af-
schuwelijke situatie komen, gaan 
gewoon voor. Of zijn we nu zo 
zelfzuchtig geworden in ons rijke 
land dat we deze huizen ook voor 
onszelf opeisen? Als deze men-
sen veilig zijn opgevangen kun-
nen we het hebben over zo snel 
mogelijk bouwen voor onze 
jeugd.
M. Cramer

Humane politici leggen 
probleem bij de burger
Ik vind niet dat dit iets met zelf-
zuchtigheid te maken heeft, 
maar iets met ruimte en regels 
van Nederland. Er zijn landen in 
de EU die groter zijn en meer ca-
paciteit hebben. Maar wij wor-
den geleid door politici die hu-
maan zijn en dan het probleem 
bij de burger neerleggen.
M. Waarhold

Waarom niet allebei?
Ik zie jonge Nederlanders dage-
lijks worstelen en geen haan die 
ernaar kraait. Waarom niet de 
vluchtelingen helpen en tegelijk 
de noden van je eigen mensen 
niet uit het oog verliezen?
Victor Spencer

TRENDING TOPIC

 eBouw van een flexwoning.

BRIEF VAN DE DAG

Alexej Sorokin, adviseur van de 
Russische voetbalbond, heeft 
donderdag in Doha zonder met 
zijn ogen te knipperen verklaard 
dat het mogelijk is om in 2028 of 
2032 het eK voetbal te kunnen 
organiseren in rusland, want: 
‘Wat heeft het russische voetbal 
hiermee te maken’, zei hij, doelend 
op de oorlog. Wel, ik wil graag van 
de gelegenheid gebruik maken 
alexej te melden dat dit nooit niet 
gaat gebeuren. Wat rusland flikt 
in Oekraïne is ongehoord en mis-
dadig. Naast het onnoemelijk 
menselijk leed dat is veroorzaakt, 
heeft dit tuig ook voor meer dan 
100 miljard euro schade aan dit 
land toegebracht. Bij deze de me-
dedeling: Sorokin, deze schade 
gaat jouw land tot de laatste cent 
terugbetalen. tot die tijd is de we-

reld niet klaar met jullie en blijven 
de sancties gehandhaafd. ik denk 
dan dat jullie tot ver na 2032 dik 
aan het betalen zijn en helemaal 
geen tijd hebben om te voetbal-
len. poetin is ook bezig alle 
buitenlandse eigendommen in 
rusland te confisqueren zoals de 
Westerse leasevliegtuigen. ik 
roep de wereldleiders op alle be-
zittingen van russen die zijn be-
vroren, definitief verbeurd te ver-
klaren en daarmee gedupeerde 
bedrijven te compenseren. dan 
betalen poetin en zijn corrupte 
vriendenkliek de rekening zelf. er 
is een oude grap die zegt dat als 
je het niet kunt betalen, dan ver-
koop je toch gewoon je boot? en 
daar zijn er inmiddels aardig wat 
van.
Ruud de Weger, Pijnacker.

Een EK voetbal organiseren? 
Denken de Russen dat echt?
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SV Wassenaar speelt feitelijk nergens voor
De honkballers van SV Wasse-
naar hebben weinig om voor te 
spelen. Degraderen uit de eer-
ste klasse kan niet, promoveren 
naar de hoofdklasse ook niet. 
Dit weekend beginnen ze aan de 
competitie met twee wedstrij-
den tegen HCAW 2.

Niet degraderen is misschien wel 
het goede nieuws op sportpark Ker-
kehout. Vorig seizoen eindigde SV 
Wassenaar als laatste, maar bleef 

het in de eerste klasse, omdat 
HCAW 3 niet kon promoveren.

De nieuwe opzet heeft alles met 
hervormingen bij de honkbalbond 
te maken. Om de sport aantrekke-
lijker te maken en ploegen van het-
zelfde niveau meer tegen elkaar te 
laten spelen is er komend seizoen 
een gesloten competitie in de 
hoofdklasse (hoogste niveau). En 
dat werkt door naar de eerste klasse.

Wel wordt de eerste klasse na de 
reguliere competitie in een boven-

ste en onderste zes gesplitst. Maar 
promoveren kan dus niet ,,Ik weet 
niet of dit de oplossing is”, zegt 
voorzitter Jon Bakker. ,,Je speelt in 
principe nergens voor. Maar mis-
schien is het goed voor onze jonge 
ploeg om ervaring op te doen.”

Ondertussen komt de samen-
werking met Storks steeds beter 
van de grond. Vijf talentvolle spe-
lers komen over van de Haagse 
hoofdklasser. Ook hoofdcoach 
Kenny George, die het van Ron Ste-

ward heeft overgenomen, is een 
voormalige speler van Storks. Zijn 
assistenten Ricky Martina en Robin 
Scheurkogel verlieten eveneens 
sportpark Schapenatjesduin.

De verjonging zorgde ervoor dat 
de voorbereiding wisselvallig was. 
Bakker: ,,De ene keer gaat het goed 
en denk je: ‘Daar zit wat in’. Maar de 
keer erna eindigen 25 van de dertig 
ballen tegen het hek, omdat er geen 
slag wordt gegooid.”
 – Klaas-Jan Droppert

‘G-voetbal is een verrijking 
voor iedere vereniging’

Marcel Zaat
Delft

Op sportpark Kerkpolder is het 
elke zaterdagochtend gezellig druk 
rond het veld. Niet dat het krioelt 
van de jeugdleden, want daarvoor 
heeft DVV Delft door de jaren 
heen een flinke veer moeten laten. 
Bovendien heeft de club ook al 
weer twee seizoenen niet de be-
schikking over een eerste elftal. 
Maar bij de Delftse club is men 
anno 2022 apetrots op de G-afde-
ling, die in 2009 op touw is gezet 
en wekelijks met vijf teams voor 
veel bedrijvigheid langs de lijnen 
zorgt.

Fons Swarts is daarvan de coör-
dinator en tevens scheidsrechter 
van het eerste uur. Swarts, met 
een korfbalverleden bij Fortuna, 
heeft een pakkende omschrijving 
voor de G-voetballers. ,,Men praat 
vaak over voetballers met een be-
perking, maar wij zien het als 
mensen met mogelijkheden. In de 
media merk je ook vaak dat het 
G-voetbal aan het syndroom van 
Down gekoppeld wordt. Dat is 
niet juist. Een G-speler is een 
voetballer die in het reguliere 
voetbal niet tot zijn recht 
komt.”

Problematiek
Robert van den Bosch, 
voormalig jeugdvoorzit-
ter van van de club, 
hoofdsponsor van de 
jeugd én volgend jaar weer 
het stokje van Swarts als co-
ordinator overnemend, haalt 
aan dat spelers bij DVV Delft in 
een warm bad terechtkomen. 
,,Wij selecteren niet per se op kwa-
liteit, maar meer op mate van pro-
blematiek. Wij kijken dus bij welk 
team iemand past en het beste tot 

Voetbal is er voor iedereen, maar voor 
liefhebbers met een lichamelijke of geestelijke 
beperking is de weg ernaar soms moeilijk te 
vinden. Bij DVV Delft, een van de grootste 
G-voetbalclubs van het land, in elk geval niet. 

 g Scheidsrechter en coördina-
tor van de G-afdeling bj DVV 
Delft Fons Swarts (links) met 
Ferry van Diepen, die al zo’n 
twaalf jaar bij de club speelt. 
FOTO ROBERT VAN STUYVENBERG

VOETBAL

Scheveningen 
haalt aanvaller
Steven Sanchez angulo 
(29) verdedigt vanaf vol-
gend seizoen de kleuren 
van SVV Scheveningen. de 
aanvaller komt over van 
iJsselmeervogels. Hoewel 
Sanchez angulo in Spa-
kenburg recent zijn con-
tract heeft verlengd, speelt 
hij toch volgend seizoen 
niet meer voor de ‘rooien’. 
Veranderende werkom-
standigheden maken de 
overgang naar Schevenin-
gen mogelijk. de aanvaller 
kende zijn glorietijd bij Kat-
wijk, waarmee hij de lands-
titel haalde. Hij speelde 
eerder voor rKaVV en 
adO den Haag.

VOETBAL

Ook winst met 
‘nieuwe’ trainer
adO den Haag Vrouwen 
blijft het goed doen. giste-
ren werd peC zwolle door 
treffers van liz rijsbergen 
en Jaimy ravensbergen 
met 2-0 verslagen, waar-
door de Haagsen nog on-
geslagen in de derde peri-
ode zijn. Op de bank zat 
niet trainer Sjaak polak, 
die vanwege een medi-
sche ingreep enige tijd uit 
de roulatie is. Met alex 
Scholte, die adO Vrouwen 
in 2016 naar de KNVB Be-
ker leidde en nu onder 16 
traint, is een tijdelijke ver-
vanger gevonden. Scholte 
liet Cato pijnacker Hordijk 
als invaller debuteren. 

VOETBAL

Tom Boks maakt 
opvallende stap
tom Boks (30, foto) maakt 
de stap van Schipluiden 
naar tweededivisionist ex-
celsior Maassluis, dat 
doelman Jean-paul van 
leeuwen aan Katwijk 
kwijtraakte. een opval-
lende move, want Boks 
was afgelopen zomer net 
teruggekeerd bij de club 
waar het als kleine jongen 
 allemaal begon: derdeklas-
ser Schipluiden. Hij gaf 
toen aan dat het zijn laat-
ste kunstje zou zijn, na een 
loopbaan die hem langs 
onder andere adO den 
Haag (jeugd), Schevenin-
gen en Westlandia voerde.

zijn recht komt.”
Zo’n vijfduizend G-voetballers 

(jeugd en senioren) vinden door 
heel Nederland elk weekend hun 
weg naar de sportparken. Eén van 
hen is Ferry van Diepen (32), al 
twaalf jaar trouw voetballer bij 
DVV Delft. Elke training of 

wedstrijd fietst Van Diepen vanuit 
zijn woonplaats Schipluiden naar 
sportpark Kerkpolder. 

 ,,Lekker bezig zijn met vrien-
den is het belangrijkste. Een uitje 
als bowlen, het FIFA-toernooi en 
ook andere gezellige dingen met 
elkaar doen. Het is hier goed gere-
geld. Gelukkig lijkt die coronatijd 
voorbij, want dat vond ik een 
drama. Niet naar de club was een 
groot gemis.” 

Van Diepen, groot Feyen-
oord-fan, wil niet al te lang de pers 
te woord staan, want ‘zijn’ G3 staat 
alweer te trappelen om de tweede 
helft tegen de G-spelers van SV 
Honselersdijk te hervatten.

Van den Bosch, die met Kaleb en 
Joshua twee dove tweelingzoons 
bij DVV Delft heeft spelen, rolt 
een aantal jaar geleden de vereni-
ging in. ,,Ik raakte op een zaterdag-
morgen op de club in gesprek en 
voor ik het wist, was ik sponsor 
van de jeugd- en de G-afdeling en 
was ik opeens jeugdvoorzitter. 

Ontzettend gaaf om zo wat 
terug te doen voor het ple-

zier dat mijn zoons hier 
bij de club ondervinden.”

Een goed kader vinden 

is sowieso al een heikel punt bin-
nen de amateurclubs, maar juist 
bij het G-voetbal is er extra bege-
leiding nodig. Swarts: ,,Je moet de 
begeleiding per elftal ruim op orde 
hebben. Op het moment dat één 
iemand in een wedstrijd even uit 
zijn stekker gaat, en dat hoeft niet 
eens op een agressieve manier te 
gaan, is er aandacht nodig. Als je 
niet voldoende begeleiding hebt, 
moet je ook zeker geen nieuw elf-
tal formeren.”

Theo Jansen, bestuurslid DVV 
Delft (KNVB-zaken), ziet ook het 
positivisme binnen zijn club 
groeien. ,,Er is weer contact met 
G1-voetballers om terug te keren, 
zij verlieten ons laatst om elders te 
spelen. Het idee is er ook om eens 
per twee weken een zeven-te-
gen-zeven-toernooi te organise-
ren. Voor kleinere clubs een prima 
opstart. Hoe meer clubs G-voetbal 
aanbieden, des te kleiner de reisaf-
standen.”

Als een trein
Ook de KNVB is vol lof over de 
G-afdeling van DVV Delft. Chan-
tal Zwart, medewerker steunpunt 
Zeist (West 2), is pasgeleden nog 
nog op de club geweest. ,,Het 
G-voetbal loopt er als een trein. 
Ook opvallend veel ouders steken 
daar de hand toe. Het eist nu een-
maal een intensievere aandacht.”

Momenteel is er binnen de 
KNVB geen grote groei binnen 

het G-voetbal. Swarts: ,,Dat 
komt doordat het aanbod van 
andere sporten is gegroeid. 
In mei gaan wij weer een 
campagne voeren, waarin 
ook andere varianten binnen 

het G-voetbal aan bod komen. 
En binnenkort starten wij met 

een opleiding tot G-trainer. 
Het G-voetbal is een verrijking 

voor iedere vereniging.”

l 
Het G-voetbal wordt 
aan het syndroom  
van Down gekoppeld, 
dat is niet juist
 – Fons Swarts
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Op de man af

De droom waar ze al haar 
hele leven naartoe werkt, 
gaat Priscilla Steenbergen 
(23) vandaag verwezenlij-
ken. De Maasdijkse darter 
gooit namelijk voor het eerst 
het WDF World Darts Cham-
pionship, ofwel: het fameuze 
Lakeside.

Priscilla, hoezeer kijk je hier 
naar uit?
Priscilla Steenbergen: ,,dat is 
bijna niet te beschrijven, het is 
een droom die uitkomt. al van 
jongs af aan keek ik naar lake-
side. Vier jaar geleden ben ik 
voor het eerst in Frimley green 
(de engelse plaats waar het 
toernooi wordt gehouden, red.) 
geweest. dat was een gewel-
dige ervaring. en nu mag ik er 
gewoon zelf gaan gooien.”

Maar met Lakeside werd 
toch altijd het WK van de 
BDO bedoeld?
,,Klopt, alleen de BdO is in 
2020 failliet gegaan. de WdF, 
de World darts Federation, 
heeft besloten het toernooi 
over te nemen. ze wilde al die 
mooie herinneringen en tradi-
ties niet kapot laten gaan.”

Eigenlijk zou jij er helemaal 
niet bij zijn, hè?
,,de top 14 van de ranking was 
automatisch geplaatst, maar 
daar behoor ik niet toe. in de 
kwalificatie ben ik vervolgens 
in de kwartfinale gestrand. 
Maar omdat er een aantal 
speelsters uitviel, onder wie 
anastasia dobromyslova van-
wege haar russische nationali-
teit, mocht ik tóch meedoen.”

 
Je zegt speelsters, is het 
niet zoals tijdens het WK van 
de PDC dat vrouwen en 
mannen ook tegen elkaar 
kunnen gooien?
,,Nee, juist ook om de kansen 
voor vrouwen te vergroten, 
wordt dit gescheiden. ik moet 
zeggen dat de WdF sowieso 
wel meer kansen voor vrouwen 
creëert dan de pdC.”

Hoe schat je je kansen op 
Lakeside in?
,,zaterdag moet ik in de eerste 
ronde tegen darlene van 
Sleeuwen, tegen wie ik wel de 
favoriet ben. Voor de rest laat 
ik het op me afkomen. ik vind 
het al heel mooi dat ik er sta. 
Mijn opa, die in november is 
overleden, is er in gedachten 
bij. Hij noemde me altijd ‘pisse-
bed’. daarom heb ik ook een 
pissebed om mijn dartsshirt la-
ten zetten. Voor mijn gevoel 
kan hij in ieder geval van dicht-
bij meekijken.”

 – Stan Wagtman

 e Steenbergen. PRIVÉFOTO

Maasdijkse naar WK darts: 
‘Met pissebed op mijn shirt’

 c Herkenbaar ADO geeft VVV geen kans

Hoe lang blijft de 
club nog Haags?

Marijn Abbenhuijs
Venlo

Bewonderenswaardig was de 
clubliefde die 110 ADO Den 
Haag-supporters toonden. De af-
stand en de kou trotserend waren 
ze naar Venlo gekomen voor hun 
club. Hoopvol was hetgeen ze te 
zien kregen. Met jonge spelers uit 
de Haagse regio als keeper Hugo 
Wentges, rechtsback Tyrese Asante 
en buitenspeler Xander Severina in 
de basis kwam ADO sterk voor de 
dag tegen VVV.

Juist die jonge spelers lieten zien 
dat ze zich ontwikkelen. Het zal in-
terim-trainer Giovanni Franken te-
vreden stellen. Hij  ziet progressie. 
En ook na een periode met wat 
mindere resultaten kan de Haagse 
ploeg nog altijd wijzen op de zes 
strafpunten die ze dit seizoen 
kreeg. Op basis van het aantal ver-
liespunten staat ADO derde in de 
Keuken Kampioen Divisie, het is 
iets om je aan vast te houden rich-
ting de nacompetitie.

Veelzeggend
Maar dat lijkt de club niet te doen. 
En dus hebben de ADO-supporters 
reden om zich zorgen te maken. 
Veelzeggend waren namelijk de 
woorden van Ricardo Kishna, don-
derdagmiddag voor de camera van 

Omroep West. Hij wil na dit sei-
zoen niet meer voor de Haagse club 
spelen, vanwege de bestuurlijke si-
tuatie. Hij mist een toekomstplan. 
Pijnlijk is tegelijkertijd de situatie 
van Jamal Amofa. De jonge verdedi-
ger moet weg bij ADO en kreeg dat 
nieuws te horen van Franken, die 
met die beslissing niets te maken 
heeft gehad.

In een interview op pagina 15 van 
deze krant vertelt interim-direc-
teur Edwin Reijntjes wat de nieuwe 
eigenaar met ADO van plan is. Hij 
wil het talent van binnen de club 
ontwikkelen. Een leger buiten-
landse huurlingen naar Den Haag 
halen, zal niet gebeuren, verzekert 

Reijntjes. De focus moet dus op 
jongens als Amofa, Asante en Seve-
rina, zou je zeggen. Maar Amofa 
weet al dat hij moet vertrekken en 
zijn voor de posities van Asante en 
Severina plotseling Spanjaard Guil-
lem Rodriguez en Braziliaan Felipe 
Pires aangetrokken.

Zonder technisch directeur is het 
de vraag wie die beslissingen nu 
neemt. Het moet Ignacio Beristain 
zijn, de Spaanse voetbaladviseur 
van nieuwe eigenaar David Blitzer. 
Een man die zich aan de buitenwe-
reld nog niet heeft laten zien, die 

zijn plannen alleen via de vertrek-
kende directeur summier laat ho-
ren, maar ADO intussen wel al 
ogenschijnlijk onnodig van Spaans 
en Braziliaans bloed voorziet.

Niet volgen
In de selectie zelf kunnen ze het in-
tussen ook niet meer volgen. ,,Ik 
heb oprecht geen idee wie de be-
slissingen neemt bij onze club", zei 
Verheydt na zijn hattrick in Venlo. 
,,Het is een raar jaar. Wij spelers we-
ten niet wie ons aanspreekpunt is. 
Ik heb mijn mening erover, maar 
die ga ik nu nog niet uitspreken.” 

Belangrijker is het goede gevoel 
dat zijn als spelersgroep hebben. 
,,We hebben het vertrouwen dat we 
kunnen promoveren. Misschien 
speel je dan volgend jaar wel met 
twintig Spanjaarden. Maar nu zijn 
er hier jongens met een hart voor 
Den Haag en wij willen dat deze 
club boven komt drijven. Met het 
bestuurlijke gedoe hebben wij niets 
te maken. Als wij promoveren, zou 
dat memorabel zijn.”

Die 110 Haagse fans in Venlo kon-
den nu in ieder geval juichen voor 
de goals van Verheydt, Sem Steijn 
en Kishna, alle drie geboren in hun 
stad. Maar geen recente ontwikke-
ling garandeert ze dat hun club ook 
zo Haags blijft als het nu is.

Scoreverloop VVV-ADO Den 
Haag: 5. 0-1 thomas Verheydt. 47. 0-2 
Sem Steijn. 54. 0-3 thomas Verheydt. 61. 
0-4 ricardo Kishna. 76. 0-5 thomas Ver-
heydt.

Opstelling ADO Den Haag: Went-
ges; asante, Janmaat (72. Mulder), Matthys, 
Kemper; Klas (83. Komljenovic), Steijn, 
Breinburg (72. reemst); Kishna (77. See-
dorf), Verheydt, Severina (72. Bourard).

Een ADO Den Haag-elftal vol 
regionaal talent en Haags 
bloed heeft VVV met 0-5 
opgerold. Maar hoe lang houdt  
het team nog een Haags 
gezicht?

 e Thomas Verheydt blijft ook in onduidelijke tijden voor ADO scoren. FOTO PRO SHOTS

l 
Ik heb oprecht  
geen idee wie de 
beslissingen bij  
onze club neemt
 – Thomas Verheydt

TENNIS

Internationaal tennis strijkt 
wederom neer in Den Haag
Het internationale tennis 
strijkt deze zomer voor de 
vierde keer in Den Haag neer. 
Van maandag 27 juni tot en 
met zondag 3 juli is 
Sportcentrum De Rhijenhof 
het decor voor het ITF World 
Tennis The Hague-toernooi.

Toernooidirecteur Mark-Paul 
Burgersdijk van Stichting Bur-
gersdijk Toptennis is in zijn nop-
jes dat hij het nieuws naar buiten 
mag brengen. ,,Het biedt talenten 
namelijk de kans om ervaring op 
te doen. We gaan er weer een 
groot feest van maken.” 

Ook technisch en commercieel 
directeur van de KNLTB Jacco El-
tingh is blij dat het toernooi in 
Den Haag weer op de internatio-

nele kalender staat: ,,Een fantasti-
sche promotie voor het Neder-
landse toptennis waarbij ieder-
een, van jong tot oud, weer kan 
genieten van internationale opko-
mende sterren”, reageert de voor-
malig nummer 19 van de wereld.

Over de deelnemers aan het 
graveltoernooi, dat wordt vooraf-
gegaan door een tennisweek in 
Alkmaar en wordt gevolgd door 
een toernooi in Amstelveen, zal de 
komende weken steeds meer dui-
delijk worden. 

Tijdens de laatste twee edities 
was er bij de dames een Neder-
landse winnaar. In 2019 trok 
Arantxa Rus aan het langste eind 
en vorig jaar won Quirine Le-
moine het toernooi. Bij de heren 
ging de titel vorige zomer naar de 
Spanjaard Javier Barranco Cosano.
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Veel voetballers laten hun geld 
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kijkje in een 
duistere 
wereld.  
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Het was maar een 
klein ANP-bericht: 
‘Personeel vindt py-

thon in wc hotel.’ 16 sep-
tember 2008. De netpy-
thon had zijn kop meer 
dan een meter boven de 
toiletpot gestoken en ja, 
dan word je wel gevonden. 
Vanuit een kamer een ver-
dieping lager was de slang 
via het riool naar de wc ge-
kropen in een chic Maas-
trichts etablissement.

De politie kwam erbij en 
nog diezelfde dag volgde 
de arrestatie van vier hotel-
gasten uit Rome. Behalve 
een wapen en drugs had-
den ze een halve dieren-
tuin hun kamer binnenge-
smokkeld, waaronder gek-
ko’s, pijlgifkikkers, vuursa-
lamanders, vogelspinnen 
en een babykrokodil.

De wurgslang was met 
een lengte van 3,80 meter 
de meest opzienbarende 
van het stel. ,,Waarschijn-
lijk was hij een jaar of 4 
oud”, denkt Ad Bom, die 
nu al veertien jaar eigenaar 
is van de ‘wc-python’. Te-
gen wil en dank, zou je 
kunnen zeggen. Hij kreeg 
het dier onder zijn hoede 
als officiële reptielenop-
vanger. Bom zorgt voor 
huisvesting van geschub-
den en andere wezens als 
het niet anders kan. ,,Idea-
liter worden onze reptielen 
teruggezet in de natuur. 
Alleen gebeurt dat zelden”, 
vertelt hij.

Al bijna veertig jaar runt 
de Zeeuw reptielenopvang 
Iguana in hartje Vlissin-
gen. Met zijn toenmalige 
vrouw – ,,Ze werkt hier 
nog steeds” – deelde hij 
een passie voor exotische 
dieren. Toevallig hadden ze 
een groot huis en ze beslo-
ten opvang te bieden aan 
dieren in nood. ,,We be-
gonnen met Australische 
wandelende takken, al snel 
kwamen er vier afgedankte 
hagedissen bij. Ze hadden 
een huidziekte en niemand 
wilde ze hebben.”

Overheden en politie-
mensen die illegale dieren 
in beslag namen, wisten de 

weg naar de familie Bom 
spoedig te vinden. Om in-
komsten te genereren 
gooide de opvang in 1982 
de deuren open voor het 
publiek.

De Maastrichtse wc-py-
thon is een vedette op een 
van de bovenverdiepingen. 
De ontglipster – het bleek 
een vrouwtje – woont in 
een kamer die in een ver 
verleden dienst deed als 
kerkzaal. Het historische 
gebouw was vroeger een 
nonnenklooster. Ze heeft 

haar eigen glazen verblijf 
met in de hoek een toilet-
pot. ,,Zodat ze zich thuis-
voelt”, zegt Bom. Dat is een 
grapje; de wc staat er alleen 
als verwijzing naar de hui-
veringwekkende vind-
plaats van de slang.

De prachtige albino- 
python vindt het allemaal 
best. Ze heeft zich sierlijk 
opgekruld onder een 
warmtelamp. Inmiddels 
meet de wurgslang ruim 5 
meter en is ze tussen de 60 
en 70 kilo zwaar. Bom 
heeft niet meer de illusie 
dat ze ooit nog vertrekt 
naar een dierentuin of 
wordt teruggeplaatst in de 
jungle. ,,Het lukt bijna 
nooit om het nodige pa-
pierwerk voor elkaar te 
krijgen. Eerst heb je toe-
stemming nodig van de 
Nederlandse overheid, dan 
nog een Europees stempel 
en uiteindelijk moet het 
land dat het dier aanneemt 
ook nog akkoord zijn.”

Na dertien jaar kan Bom 
lezen en schrijven met zijn 
python. Wekelijks voert hij 
haar twee konijntjes, met 
huid en haar. ‘Schoon’ 
vlees is geen optie, want de 
maag van een python is ge-
maakt om dieren in zijn 
geheel te verorberen. Zou 
ze geen huid en haar (en 
botten) binnen krijgen, 
dan blijft ze maagsappen 
aanmaken en verteert ze 
uiteindelijk zichzelf.

Als Bom haar verblijf wil 
verschonen, duwt hij haar 
gewoon iets opzij. Het dier 
herkent hem. Met haar uit-
stekende reukvermogen – 
van haar ogen moet ze het 
niet hebben – kan ze prima 
identificeren wie er in de 
buurt is. En nee, hij heeft 
niets van haar te vrezen.

,,Wij volwassen Europe-
anen hebben sowieso te 
brede schouders, ze kan 
ons niet inslikken. Als een 
python een mens opeet, is 
dat meestal een kind of een 
kleine Aziaat.” Dat laatste 
gebeurde drie jaar geleden, 
toen een 54-jarige moeder 
van twee kinderen op Sula-
wesi werd teruggevonden 
in de buik van een python. 
In 2017 diende een 25-jarige 
bewoner van dat eiland 
ook als maaltijd.

Bom zal altijd alert blij-
ven, want slangen van 
meer dan 5 meter zijn in 
staat een mens te doden, 
zegt hij. Dat gaat razend-
snel: de slang draait zich 
om je heen en drukt je bij 
je borstkas in elkaar. Einde 
oefening. Maar goed, zo-
lang de netpython braaf 
haar konijntjes krijgt, is er 
niets aan de hand.

De naam van het Maas-
trichtse hotel is overigens 
nooit bekendgemaakt. 
Naar verluidt was de direc-
tie nog banger voor imago- 
schade dan voor de slang. 
Een python in de wc doet 
het nu eenmaal slecht bij 
de boekingen.

Dierenmens
Meestal gaat de krant over mensen. Annemarie Haverkamp schrijft over 
dieren met een verhaal.

a Heeft u een suggestie 
voor een dier met een ver-
haal? Mail annemarie.haver-
kamp@persgroep.net

Slang dook op in toiletpot

Ze krijgt per 
week twee 
konijntjes, met 
huid en haar  

FOTO ROB HOEKSTRA

Soort:
netpython
Woonplaats:
Vlissingen
Bijzonderheid: 
kan een (klein) mens 
inslikken

Enkele voetballers uit de                eredivisie kochten aandelen in illegaal gokbedrijf Edobet

YELLE TIELEMAN  
CYRIL ROSMAN

Z
e zouden op zijn 
zaak gaan schieten 
als hij niet nóg 
meer zou betalen. 
Ruim 20.000 euro 
had hij al afgedra-
gen. Meer zat er 

echt niet in. ,,Een van die mannen 
zei: ‘Ik ben van de incasso. Als je niet 
gaat betalen, dan gaan we schieten’.” 
In de verhoorkamer van de politie 
vertelt de eigenaar van het Rotter-
damse theehuis Diamant zijn ver-
haal. Dat hij een tijdje een telefoon 
in zijn zaak had liggen en dat daarop 
‘toto’ gespeeld kon worden. Dat 
blijkt bij Edobet te zijn, een goksite 
die geen vergunning heeft in Neder-
land en volgens justitie deels gerund 
werd door de criminele organisatie 
van de ‘Haagse godfather’ Piet S. De 
rechercheurs vragen of de eigenaar 
wist dat Edobet niet legaal was. 
,,Mendes zei dat de site van voetbal-
lers was. Mendes zei dat je het geld 
op de rekening kon storten. Ik ver-
trouwde Mendes.”

Mendes is David Mendes da Silva, 
voormalig profvoetballer van onder 
meer Ajax, AZ en 7-voudig internati-
onal en tegenwoordig onder meer 
zaakwaarnemer. In januari van dit 
jaar werd hij door de recherche ver-
hoord als getuige in het onderzoek 
naar de goksite Edobet. Mendes is 
niet de enige (oud)voetballer die 
voorkomt in het dossier. Deze krant 
deed de afgelopen maanden onder-
zoek naar het gokbedrijf en had in-
zage in het strafdossier. Daaruit 
blijkt dat verschillende voetballers 
aandelen hebben gekocht in het be-
drijf. Ook hebben enkele bekende 
spelers, onder wie international 
Jordy Clasie, geld overgemaakt aan 
de site.

Al jaren staat Piet S. (65) uit Den 
Haag bovenaan het verlanglijstje van 
de opsporingsdiensten. Hij wordt in 

Profs volop    in crimineel gokcircuit

verband gebracht met grootschalige 
cocaïnesmokkel. Om de ‘Haagse 
godfather’, zoals zijn bijnaam luidt, 
voor eens en altijd achter de tralies te 
krijgen, begon in november 2016 het 
onderzoek Taxus. Hiervoor werden 
mensen uit zijn kring geschaduwd 
en afgeluisterd. En zo komt het dat 
in april 2019 de politie voor het eerst 
hoort dat Freddy S., de zoon van Piet, 
zich met zijn vader zou hebben inge-
kocht bij een goksite.

De politie luistert aandachtig mee 
hoe Piet S. vertelt over de goksite. 
,,Wij hebben ons eigen ingekocht in 
een voetbalsite, verleden jaar. Hij (de 
oprichter van de goksite) is pas twee 
jaar bezig. Verleden jaar had hij 2,8 
miljoen omgezet. Nu zijn wij ons ei-
gen ermee gaan bemoeien, mijn 
zoon en ik. En vanaf 1 april tot nu, 

Eredivisie-
voetballers met 
aandelen in een 
illegaal gokbedrijf, 
politieverhoren en 
grote bedragen van 
spelers op de 
rekening van die 
onderneming. Dit is 
het ongelooflijke 
verhaal achter 
goksite Edobet.
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Enkele voetballers uit de                eredivisie kochten aandelen in illegaal gokbedrijf Edobet

De politie  
onderzoekt 
de betrok-
kenheid van 
(ex-)voet-
ballers bij  
illegale gok-
praktijken. 
Het beeld 
hierboven  
is slechts 
illustratief. 
BEELDBEWERKING 

MARK REIJNTJENS

Profs volop    in crimineel gokcircuit

hebben we meer dan 2,5 miljoen 
omgezet.” Vanaf dat moment heeft 
het gokbedrijf de volle aandacht van 
de politie. De naam van het bedrijf 
horen ze ook al snel: Edobet. Op die 
site was het mogelijk te gokken op 
sportwedstrijden en er was een onli-
necasino. De site opereerde vanaf 
Curaçao en had daar een vergun-
ning, die niet in Nederland geldig 
was. Dat maakte Edobet illegaal.
Gokken is in Nederland alleen toe-
gestaan bij aanbieders met een ver-
gunning, zoals de Toto. In april 2021 
trad de nieuwe Wet Kansspelen op 
afstand in werking, waardoor aan-
bieders van goksites in aanmerking 

konden komen voor een vergun-
ning. Voor die tijd speelden hon-
derdduizenden Nederlanders via il-
legale buitenlandse aanbieders. De 
Kansspelautoriteit trad niet op tegen 
individuele spelers.

De afgeluisterde gesprekken geven 
de politie een idee waar Edobet zich 
mee bezighoudt. En wie er allemaal 
een gokje waagt bij de goksite. In 
een speciale kamer luisteren recher-
cheurs naar een heimelijk opgeno-
men gesprek over Edobet. ,,Dirk 
Kuyt... dat soort spelers spelen bij 
hun. En die spelen grof. Dirk Kuyt 
speelt soms 25 ruggen (25.000 euro. 
red.) per dag.” Ook de naam van  
Wesley Sneijder valt, net als die van 
rapper Ali B. In november vorig jaar 
onthulde deze krant al dat Kuyt bij 
de politie heeft toegegeven dat hij bij 
Edobet gokte. Kuyt stelde dat hij op 
krediet speelde. De winst haalde hij 
cash op bij een tankstation, het geld 
kreeg hij mee in een plastic tas.

In januari 2020 krijgt het recher-
cheteam vervolgens een tip van de 

geheime dienst van de politie, het 
TCI (Team Criminele Inlichtingen).
Die is zeer concreet: ‘Piet en Freddy 
S. zijn de bazen van de goksite ‘Edo-
bet’. Cornelis en Roderick werken 
voor hem.’ Cornelis is Cornelis van 
Z. en dit bezorgt de rechercheurs een 
aha-erlebnis. Observatieteams heb-
ben hem al vaker gespot met vader 
en zoon S., foto’s daarvan zitten in 
het Taxus-dossier. Roderick is voor 
de politie dan nog een onbekende. 

Een paar maanden later krijgt het 
onderzoek nog meer vaart, als de po-
litie bekendmaakt dat Encrochat, 

een aanbieder van cryptotelefoons, 
is gekraakt. Drie maanden lang heeft 
de politie duizenden berichten van 
gebruikers realtime mee kunnen le-
zen. Zo ziet de recherche dat op 12 
mei 2020 Freddy aan zijn vader visi-
tekaartjes van Edobet stuurt. Uit de 
onderschepte berichten concludeert 
het onderzoeksteam dat Freddy zich 
bezighoudt met het terughalen van 
schulden bij gokkers. Daarbij valt op 
dat de bedragen die worden geïncas-
seerd uitsluitend contant worden 
overgebracht. Edobet verstrekt een 
krediet aan spelers, waarna winst of 
verlies contant worden verrekend.

Reden genoeg voor de politie om 
door te pakken. Er volgen arrestaties, 
huiszoekingen en de politie vraagt 
banktransacties op. Ook worden lap-
tops en telefoons in beslag genomen. 
Het beeld dat daaruit rijst is schok-
kend. Wat blijkt? Er zijn buiten Kuyt 
en Sneijder nog véél meer (ex-)prof-
voetballers betrokken bij Edobet.

‘Mendes zei dat de 
site van voetballers 
was. Ik vertrouwde 
Mendes’
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Op de computer van Cornelis van Z. 
doet de politie een bijzondere 
vondst: een document, met als titel 
‘koopovk aandelen Tommie’.  Het 
blijkt te gaan om een contract 
waarin Cornelis en Tom Beugelsdijk, 
die op dat moment speler is van 
ADO Den Haag, overeenkomen dat 
Beugelsdijk na het beëindigen van 
zijn voetballoopbaan aandelen krijgt 
van Edobet. Uit een ander document 
blijkt dat Beugelsdijk het contract op 
13 april 2017 heeft getekend. De beta-
ling zal volgen zodra Beugelsdijk uit 
het speciale pensioenfonds voor 
voetballers een uitkering krijgt.

Contract
Beugelsdijk blijkt niet de enige 
ADO-voetballer te zijn die een be-
lang heeft in het illegale gokbedrijf. 
De politie treft op de computer ook 
twee overeenkomsten met Aaron 
Meijers aan, een boezemvriend van 
Beugelsdijk. Ze spelen nu beiden bij 
Sparta. Ook Meijers blijkt op 13 april 
een contract te hebben getekend, 
waarin wordt afgesproken dat hij 
een procent van de aandelen in Edo-
bet aankoopt. Later, op 5 maart 2018, 
sluit hij nog een overeenkomst voor 
nog eens 1 procent van de aandelen. 
Op die dag maakt hij ook een bedrag 
van 20.000 euro over naar Cornelis 
van Z., blijkt uit een banktransactie. 
Later maakt Meijers nog eens 56.000 
euro over.

Er is nog een document dat de 
aandacht trekt: ‘koopovk aandelen R. 
Kishna’. Het gaat om Ricardo Kish- 
na, linksbuiten bij ADO. Omdat de 
politie via afgeluisterde gesprekken 
het idee heeft gekregen dat Kishna 
heeft gegokt bij Edobet en dat er 
problemen zijn ontstaan rondom 
eventuele schulden, besluit de poli-
tie hem te verhoren. Op 13 december 
2021 zit Kishna tegenover twee re-
chercheurs. Hij vertelt dat hij inder-
daad gegokt heeft bij Edobet. ,,Je 
hebt een account en daar zetten ze 
dan geld op. Dan kun je wedden op 
wedstrijden, of wie de eerste goal 
scoort, of wie de eerste corner krijgt. 
Als ik won, kreeg ik dat geld cash 
uitbetaald.”

Maar de inzet moet ook (meestal) 
cash worden betaald. Zo vertelt de 
voetballer dat hij een keer met een 
contactpersoon van Edobet af-
spreekt bij een pinautomaat in Am-
sterdam. Zo kan hij handje contantje 
zijn schuld van 3500 euro voldoen. 
Kishna gokte, vertelt hij, toen hij 
lang geblesseerd was.  ,,Uiteindelijk 
heb ik ongeveer 1000 euro verloren. 
Toen vond ik het wel welletjes.”

Als de politie de bankrekeningen 
van Cornelis van Z. bekijkt, valt op 
dat er méér voetballers betrokken lij-
ken te zijn bij Edobet. Rechercheurs 
stuiten op een Duitse bankrekening 
waarnaar voetballers grote geldbe-

dragen hebben overgemaakt. Zo 
maakt Jordy Clasie in januari en fe-
bruari 2019 in twee overboekingen 
30.000 euro over. De transactie is 
opvallend, omdat Clasie in 2021 door 
de KNVB werd geschorst omdat hij 
via een andere gokaanbieder op 
wedstrijden in de eredivisie had ge-
gokt. Gokken op wedstrijden in de 
competitie waarin je uitkomt is ver-
boden. De zaakwaarnemer van Cla-
sie laat weten ‘niet te weten waarom’ 
hij zou moeten reageren. Kishna laat 
weten dat hij nooit op wedstrijden 
in zijn eigen competitie heeft ge-
gokt.

Ook transacties van oud-ADO-
spelers Thomas Meissner (30.000 
euro in het najaar van 2019) en Mike 
Havenaar (22.000 euro in het najaar 
van 2017) vallen op. Wesley 
Sneijder maakt in mei 2018 een 
bedrag van 7600 euro over, ‘con-
form afspraak’. Sneijder zegt in 
een reactie dat hij niets meer 
weet van die transactie en 
dat hij met Edobet niets te 
maken heeft. Meissner 
en Havenaar hebben 
ondanks herhaalde-
lijke verzoeken niet 
gereageerd. Ondui-
delijk blijft dus of de 
voetballers met het 
gestorte geld ook 
daadwerkelijk bij 
Edobet hebben ge-
gokt.

Kishna gaat door. 
Hij vertelt dat hij in 
een lounge in het 
ADO-stadion een ont-
moeting heeft gehad met 
Roderick de Munck van 
Edobet. Kishna’s team-
genoot Meijers stelde de 
twee aan elkaar voor. 
,,Roderick vroeg of ik aan-
delen wilde kopen en dat 
leek me wel interessant.” Ook 
Edobet zag het wel zitten: bij een 
huiszoeking werd een, nog ongete-
kende, koopovereenkomst gevonden 
voor 50.000 euro. Waarom Kishna 
niet tekende? ,,Mijn management gaf 
mij het advies om me niet in te laten 
met deze wereld”, zegt hij in het ver-
hoor tegen de politie.

Ook de Nederlands-Finse voetbal-
ler Thomas Lam wordt door De 
Munck gevraagd aandelen Edobet te 
kopen, vertelt hij aan deze krant. 
,,Roderick is een vriend, maar ik heb 
snel nee gezegd. Het is niet mijn we-
reld.” Maar het valt de politie wel op 
dat Lam een bedrag van in totaal 
61.000 euro heeft overgemaakt aan 
Roderick. Was dit geld om mee te 
gokken? Volgens Lam ging het om 
een persoonlijke lening, en heeft hij 
het geld teruggekregen. Cash.

Wie is deze Roderick de Munck? 
Hij blijkt een 37-jarige man uit Den 

Haag met een achtergrond in marke-
ting en sales. Naar eigen zeggen was 
hij enkele jaren geleden in beeld 
voor een commerciële functie bij 
voetbalclub ADO Den Haag.

,,De opstart van Edobet komt voor 
een groot gedeelte uit mijn koker. 
Uit mijn netwerk. Ik ben in 2017 sa-
les van Edobet gaan doen, Cornelis 
deed de financiën en de vergunnin-
gen. We hadden grootse plannen. 
Shirtsponsor worden van een grote 
club, dat was het einddoel. We wil-
den met Edobet ook internationaal. 

Ik was bijvoorbeeld in gesprek met 
de Zuid-Afrikaan Steven Pienaar 

(oud-speler van Ajax, Everton en 
Dortmund) en Renato Tapia (de Pe-
ruviaan is oud-speler van Feyen-
oord). Zij hebben veel aanzien in 
hun land van herkomst en via hen 
gaan deuren open die voor andere 
mensen gesloten blijven. We wilden 
in het buitenland ook vergunningen 
gaan aanvragen. Maar Zuid-Afrika 
werd steeds gevaarlijker qua crimi-
naliteit, dus daarom hebben we daar 
van afgezien. Voor Peru waren de 
eerste contacten gelegd, maar 

Ricardo Kishna: ‘Uiteindelijk 
heb ik 1000 euro verloren, 
toen vond ik het welletjes’

‘Je hebt een account en daar zetten ze 
dan geld op. Dan kun je wedden. Als ik 
won, kreeg ik dat geld cash uitbetaald’
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toen kwam corona, dus is het niet 
doorgegaan.”

Het idee voetballers te betrekken 
bij Edobet komt van De Munck. ,,Het 
zijn jongens met een grote schare 
volgers en aanzien bij het grote pu-
bliek. Ik besef dat de gokwereld mis-
schien controversieel is, maar ik 
wilde altijd binnen de lijntjes kleu-
ren. We wisten dat de wetgeving 
voor gokvergunningen in Nederland 
zou veranderen. Daar wilden we op 
anticiperen.” Dat Beugelsdijk en 
Meijers aandeelhouders zijn in Edo-
bet, wist De Munck niet, zegt hij.

Dat de zaken wellicht toch anders 
lagen, kwam dan ook als een don-
derslag bij heldere hemel. ,,Op 16 
september 2020 viel de politie op-
eens bij me binnen. Ze deden een 
huiszoeking, maar bij mij hebben ze 
niks gevonden. Vanaf dat moment 
begreep ik wel dat ik met een charla-
tan had samengewerkt.” Ja, De 
Munck wist dat er ‘verschillende 
voetballers’ gokten bij Edobet. Maar: 
,,Ik ga niet zeggen wie, want ik wil 
niemand voor de bus gooien.” En hij 
zegt ook niet te weten dat bijvoor-
beeld de voetballers Clasie, Meissner 
en Havenaar grote geldbedragen 
overmaakten. Hij denkt dat het te 
maken kan hebben met een lening, 
crypto of de verkoop van horloges.

,,Die transacties zijn echt buiten 
mijn weten gegaan. Ik heb nooit toe-
gang gehad tot de zakelijke rekening. 
Ik vaarde blind op mijn nu ex-com-
pagnon. De rolverdeling was duide-
lijk. Het geld is ook niet naar mijn 
bankrekening gestuurd. Ik voel me 
behoorlijk genaaid. Ik ben ook geen 
verdachte in deze zaak en ben ook 

aandeelhouder zijn. ,,De spelers heb-
ben er sowieso belang bij dat het be-
drijf het goed doet. Ze worden er im-
mers aandeelhouder in en hebben er 
al voor getekend. Dat die aandelen 
dan later worden geleverd, na hun 
carrière, doet er niet toe.”

Volgens Olfers ‘moet je niet wil-
len’ dat sporters een belang krijgen 
in een gokbedrijf. ,,Mede-eigenaar 
worden van een bedrijf dat geen 
kansspelvergunning bezit, is op 
zichzelf al onwenselijk en risicovol 
omdat er geen screening plaatsvindt 
van het bedrijf en we uit onderzoek 
weten dat illegale aanbieders zich 
schuldig kunnen maken aan fraude 
en witwassen. En er bestaan risico’s 
rond matchfixing.” Ook de Kans-
spelautoriteit zegt dat bij illegale 
goksites de kans op intimidatie en 
afpersing op de loer ligt.

Incasso
Daarvan was ook bij Edobet sprake. 
Terug naar het Rotterdamse thee-
huis Diamant. Volgens de eigenaar 
van het theehuis was het David 
Mendes da Silva die ‘de toto’ bij hem 
introduceerde. Maar al snel gaat het 
mis, volgens de eigenaar ligt dat aan 
het systeem van Edobet. Hij wordt 
onder druk gezet om een bedrag van 
83.000 euro te betalen. Maar dat geld 
heeft hij niet. Wel lukt het hem 
20.000 euro te betalen.

,,Ik kon niks zeggen, ze hebben mij 
bedreigd. Ik was bang, ze waren met 
vijf tot zes man. Zij zeiden: ‘Als je 
niet gaat betalen heb je een groot 
probleem’.” Hij vertelt dat ze na deze 
betaling nog eens zijn geweest. ,,Een 
van hen zei: ‘Ik ben van de incasso. 
Als je niet gaat betalen, dan ga ik op 
je zaak schieten’.” Met Mendes komt 
hij dan moeilijk in contact, zijn tele-
foonnummer werkt opeens niet 
meer. Later lukt dat wel, daarna laat 
de ‘incasso-man’ zich niet meer zien.

Voor de politie reden genoeg om 
David Mendes da Silva uit te nodi-
gen voor een getuigenverhoor. Op  
3 januari van dit jaar zit de oud-prof 
tegenover twee rechercheurs, die 
hem vragen hoe hij bij Edobet is te-
rechtgekomen. Mendes vertelt dat 
hij via Youssouf Hersi, een be-
vriende oud-voetballer, heeft ken-
nisgemaakt met Edobet. Hersi is op 
zijn beurt weer bevriend met Rode-
rick de Munck. Die vertelt aan Men-
des dat hij met Edobet grootse plan-
nen heeft: shirtsponsor worden van 
Real Madrid. Mendes zou zijn con-
tacten gebruiken om Edobet in het 
buitenland te promoten. ,,Ik heb Ro-
derick ook voorgesteld aan Steven 
Pienaar.” Pienaar laat op zijn beurt 
aan deze krant weten benaderd te 
zijn, maar dat het daarbij is gebleven.

Als de politie Mendes confronteert 

met de verklaringen van de eigenaar 
van het theehuis, zegt Mendes dat 
hij daar niets mee te maken heeft. 
Hoe het precies is gegaan met deze 
uitbater, zegt hij niet te weten. Wel 
zegt hij te weten dat in het theehuis 
veel voetballers komen die anoniem 
gokken. En dat De Munck vaak aan 
hem vroeg of hij voetballers bij Edo-
bet kon laten gokken. ,,Ik heb de 
mensen van Edobet aan veel mensen 
voorgesteld. Dat was mijn taak.”

Uiteindelijk dooft het contact tus-
sen Mendes en Edobet, vertelt Men-
des aan deze krant. ,,Mijn intentie 
was om mooie dingen te doen met 
Edobet. Real Madrid sponsoren, dat 
klinkt goed. Maar uiteindelijk is het 
misgegaan. De samenwerking ver-
liep stroef. Uiteindelijk ben ik ge-
woon genaaid. Als ik had geweten 
waar ik in was terechtgekomen, dan 
was ik er nooit aan begonnen.”

Uit afgetapt 
gesprek: ‘Dirk Kuyt 
speelt soms 25 
ruggen per dag’

nooit opgepakt.” Hij wil ook bena-
drukken dat hij en de voetballers die 
hij bij Edobet introduceerde nooit 
hebben geweten dat sommige perso-
nen rondom Edobet mogelijk crimi-
neel zouden zijn.

Bij het horen van deze verhalen 
over Edobet gaan alle alarmbellen 
rinkelen bij de Nederlandse Kan-
spelautoriteit. En bij Marjan Olfers, 
hoogleraar Sport en Recht aan de 
Vrije Universiteit in Amsterdam. 
Het lijkt haar bijzonder onwenselijk 
dat profvoetballers betrokken zijn 
bij gokbedrijven, laat staan dat ze 

Naschrift
de zaak tegen de verdachten in 
het onderzoek taxus wordt pas 
in januari 2023 inhoudelijk be-
sproken door de Haagse recht-
bank. de reactie van tom Beu-
gelsdijk: ,,ik wil niet reageren. 
daar heb ik niets aan, mensen 
hebben hun oordeel toch al 
klaar. Het was voor na mijn car-
rière, staat in de documenten. 
dat zegt genoeg.”
aaron Meijers heeft ondanks 
herhaalde verzoeken niet gere-
ageerd op vragen die aan hem 
zijn gesteld.
de KNVB stelt in een reactie: 
‘Sporters, functionarissen en 
bestuurders van sportorganisa-
ties die invloed (kunnen) heb-
ben op de wedstrijd, mogen niet 
tegelijkertijd werkzaam zijn bij 
een kansspelaanbieder die 
deze wedstrijd in zijn  
spelaanbod heeft. en an-
dersom. Wat betreft illegale 
goksites: dat is sowieso verbo-
den. als spelers dan aandeel-
houders zijn, maken ze eigenlijk 
onderdeel uit van een illegale 
en dus verboden organisatie. 
indien dat enige relatie heeft 
met het voetbal, zou dit ook 
kunnen worden aangemerkt als 
het schaden van de belangen 
van het voetbal en dat is een 
tuchtrechtelijke overtreding.’
de advocaat van Cornelis van 
z. onthoudt zich van commen-
taar.

Verantwoording: 
Dit artikel is gebaseerd op verschil-
lende politieverhoren die door betrok-
kenen zijn afgelegd. Ook heeft deze 
krant inzage gehad in diverse andere 
processtukken. Daarnaast is gespro-
ken met enkele betrokkenen. Cornelis 
van Z. is verdachte in de zaak en 
wordt verdacht van fraude en het 
overtreden van de Kansspelwet. Hij 
werd in januari 2022 aangehouden en 
is nog dezelfde dag heengezonden. 
Piet S. en Freddy S. zijn hoofdver-
dachten in het Taxus-onderzoek.B
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Kolencentrales leiden tot ongewenste uitstoot en opwarming van de aarde. 
FOTO GETTY IMAGES 

De Oekraïense Svit-
lana Krakovska, 
de belangrijkste 

klimaatwetenschapper 
van haar land, kijkt op 
een andere manier naar 
de invasie. ,,Dit is een 
fossiele-brandstoffen-
oorlog”, zei ze tegen de 
Britse krant The Guar-
dian. ,,Dit gaat over kli-
maatverandering. Door 
het verbranden van olie, 
gas en kolen warmt de 
aarde op en daar moeten 
we iets aan doen. Rus-
land verkoopt tegelijker-
tijd deze brandstoffen 
aan landen die er afhan-
kelijk van zijn en ge-
bruikt het geld om wa-
pens te kopen. Dit gaat 
onze beschaving vernie-
tigen.”

Zeker dat laatste is 
geen nieuw inzicht. Maar 
de mate waarin met 
name Europese landen 
zichzelf afhankelijk heb-
ben gemaakt van Russi-
sche olie en Russisch gas 
geeft aan hoe ingewik-
keld de kwestie is. De Eu-
ropese Unie haalt een 
derde van haar olie uit 
Rusland en 40 procent 
van haar gas. Duitsland is 

helemaal een speciale 
klant. Het koopt de helft 
van zijn gas, de helft van 
zijn kolen (voor het sto-
ken van de energiecen-
trales) en een derde van 
zijn olie in Rusland. 
Deels omdat de Duitsers 
in een andere tijd (na de 
kernramp van 2011 in Fu-
kushima) besloten hun 
kerncentrales te sluiten, 
maar deels ook uit vrede-
lievende overwegingen: 
zo konden ze Rusland 
blijvend betrekken bij de 
rest van Europa.

Inmiddels is wel dui-
delijk dat niemand meer 
in die mate afhankelijk 
wil zijn van een regime 
als dat van Vladimir Poe-
tin. Maar wat nu? Je kunt 
niet zomaar al je fossiele 
brandstoffen de deur uit-
doen. Er zijn niet onmid-
dellijk alternatieven 
voorhanden. Fors minder 
gebruiken zou een begin 
kunnen zijn (Duitsland 
zette al stappen), maar 
dat gaat onvermijdelijk 
ten koste van de econo-
mie en dus de welvaart. 
De vooraanstaande Ame-
rikaanse econoom Paul 
Krugman waarschuwde 

al voor een recessie. Dat 
geldt voor de Duitsers en 
verder alle EU-landen.

Maar het moet, dus het 
zal. De EU heeft zich hei-
lig voorgenomen om 
vóór de komende winter 
de invoer van Russisch 
gas met twee derde be-
perkt te hebben. En in 
2027 moet de kraan hele-
maal dicht zijn. Mocht 
dat lukken, dan zou dat 
tegelijkertijd een enorme 
boost geven aan het am-
bitieuze Green Deal-pro-
gramma van Eurocom-
missaris Frans Timmer-
mans. Die Green Deal 
moet ertoe leiden dat de 
EU in 2050 klimaatneu-
traal is, dat wil zeggen: 
geen enkele uitstoot 
meer van broeikasgassen.

Die Green Deal is er 
niet zonder slag of stoot 
gekomen. Met name de 
Oost-Europese lidstaten 
vonden de operatie veel 
te kostbaar. De kaarten 
liggen nu echter anders. 
Vergroenen is niet alleen 
meer goed voor het kli-
maat, maar beter nog: 
een manier om Rusland 
een machtig wapen uit 
handen te slaan.

Een beter klimaat?

De grootste 
schat van 
Oekraïne is de 
‘zwarte aarde’

De grootste schat van 
Oekraïne is zijn tsjer-
nozem, zijn ‘zwarte 

aarde’. Letterlijk zwart van 
kleur en vaak ongeveer een 
meter dik, ongekend rijk aan 
onder meer humus en cal-
cium, en daardoor zeer 
vruchtbaar. Sterker: dit type 
grond is de vruchtbaarste op 
aarde. Hij komt grofweg op 
twee plekken voor. In Canada 
en Amerika ligt een groot ge-
bied, dat zich uitstrekt van de 
prairies in Manitoba via de 
grote Amerikaanse vlaktes 
(de Great Plains) tot aan de 
staat Kansas in het zuiden 
van de VS. De andere lap be-
dekt de Euraziatische steppe, 
dus vanaf het oosten van 
Kroatië over de vlaktes van 
Servië, Bulgarije, Roemenië, 
zo ongeveer heel Oekraïne en 
dan door Rusland richting Si-
berië.

Dat betekent dat een derde 
van de allerbeste landbouw-
grond die we hebben in Oe- 
kraïne ligt. Het land geldt als 
een van graanschuren van de 
wereld. Er wordt niet alleen 
tarwe verbouwd, maar ook 
enorme hoeveelheden kool-
zaad, gerst, mais en zonne-
bloemen (voor de olie). Dat er 
nu juist in dit gebied een oor-
log is uitgebroken, leidt dan 
ook tot grote problemen: in 
Oekraïne, maar ook in de rest 
van de wereld.

Om te beginnen heeft  
Oekraïne de export van veel 
goederen stilgelegd. Niemand 
weet hoelang deze oorlog 
duurt, en het land probeert zo 
een binnenlandse voedselcri-
sis te voorkomen. Verder is er 
inmiddels veel schade aange-
richt aan materieel en infra-
structuur (hoe ga je alles ver-

Hele wereld 
voelt pijn 
van invasie
De Russische invasie van Oekraïne is geen 
wereldoorlog: het gaat om het ene land dat een 
ander land binnenvalt. Toch heeft het conflict overal 
impact. Drie belangrijke thema’s op een rij.
MARK VAN ASSEN

Oekraïne is een graanschuur voor veel landen. 
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voeren?), is het onduidelijk 
hoe en of de komende oogst 
kan worden binnengehaald 
en of er kan worden gezaaid 
voor de volgende oogst.

Het probleem is niet dat 
plots de hele wereld zonder 
brood of olie komt te zitten. 
Oekraïne is niet de enige 
graanschuur en zelfs niet de 
grootste. De belangrijkste ex-
porteur van tarwe is bijvoor-
beeld Rusland (wat in dit ge-
val ook niet goed is), gevolgd 
door de VS, Canada en Frank-
rijk. Oekraïne staat op de 
vijfde plek. Het probleem is 
wél dat een aantal landen, 
voornamelijk in Noord-
Afrika en het Midden-Oos-
ten, bijna alleen maar in Oek-
raïne winkelen. Libanon bij-

voorbeeld haalt er 80 procent 
van zijn tarwe. Nu die toevoer 
stokt (of de prijzen heel erg 
omhoogschieten) leidt dat 
daar tot een grote crisis. Zeker 
omdat er door de grote explo-
sie in de havenstad Beiroet 
(in augustus 2020) nauwelijks 
opslagruimte is. Op is echt 
op. Ander voorbeeld: Egypte 
koopt niet alleen de helft van 
zijn zonnebloemolie in Oek-
raïne, maar haalt als grootste 
tarwe-importeur ter wereld 
de bulk daarvan uit Rusland. 
Dat land heeft nu dus een 
dubbel probleem. Waar in 
ons deel van de wereld een 
hogere broodprijs een relatief 
klein ongemak is, en er vol-
doende alternatieven zijn 
voor zonnebloemolie, bete-
kent hier ‘geen tarwe’ simpel-
weg ‘geen eten’. Leiders in de 
Arabische wereld worden dus 
almaar nerveuzer. Zij weten 
nog maar al te goed dat hoge 
voedselprijzen een belang-
rijke oorzaak waren van de 
opstanden tijdens de Arabi-
sche Lente.

Brood en revolutie?

Oorlog in Oekraïne bepalend voor de voedselvoorziening en   
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Onder politici

het onderzoek naar een vleestaks.
,,Kleine dingen zijn verbeterd, 

maar veel niet’’, zegt Pieter Omt-
zigt. Het Kamerlid werd een jaar 
geleden het gezicht van de door 
het parlement zo gewenste 
nieuwe bestuurscultuur. ,,Rutte 
beloofde meer menselijke maat. 
Maar nog steeds niet alle toesla-
genouders zijn geholpen en er is 
nog geen meldpunt voor de 
slachtoffers wier kinderen uit huis 
zijn geplaatst.’’

Als gebaar van openheid zijn de 
agenda’s en besluiten van de mi-
nisterraad tegenwoordig openbaar. 
Omtzigt: ,,Maar als een Kamerlid 
écht openheid vraagt, spelen nog 
dezelfde mechanismen. Ik zie geen 
vooruitgang bij grote dossiers als 
de toeslagen, Afghanistan en co-
rona. Als je moeilijke dingen 
vraagt, krijg je de informatie niet. 
Zo is al vijf keer gevraagd om de 
brief waarin toenmalig minister 
Cora van Nieuwenhuizen aan for-
mateur Rutte moet hebben be-
loofd dat ze niet tussentijds op 
zoek zou gaan naar een nieuwe 

baan. Wat ze wél deed.’’
En de besluitvorming is 

nog steeds ondoorzichtig, 
vindt het oppositielid. ,,Het 
regeerakkoord is nog net zo 
bizar als voorheen. Alle re-

geringspartijen beloofden  
in hun verkiezings-

programma 100 
miljoen euro te 
bezuinigen op ex-
patregelingen. 
Niets mee ge-
beurd.’’ En zo 
kent het debat 
over nieuwe be-
stuurscultuur 

een verrassende 
tussenstand: on-

danks alle strijd zit 
de premier steviger 
in het zadel dan de 
Kamervoorzitter.

H
aagse relletjes hebben 
soms een onbenullige 
oorzaak. Deze week 
kreeg Kamervoorzitter 
Vera Bergkamp de 

wind van voren van andere Ka-
merleden nadat premier  Rutte 
had gezegd dat hij niet welkom 
was bij de toespraak van de Oekra-
iense president Zelenski. Waarom 
was dat niet overlegd? Snel no-
digde Bergkamp hem alsnog uit.

Navraag bij ambtenaren leert 
dat het een misverstand was. Het 
was voor het eerst dat zoiets werd 
georganiseerd. Ambtenaren van 
Ruttes ministerie vroegen of er 
een formele uitnodiging zou ko-
men. Ambtenaren van de Tweede 
Kamer keken in het reglement en 
zeiden: ‘nee, het is een Kameraan-
gelegenheid’. Er stond immers 
nergens dat het kabinet erbij 
moest zijn. Was de vraag gesteld of 
Rutte erbij mócht zijn, dan zou de 
vraag wel zijn voorgelegd aan de 
Kamer. Door die woordkloverij 
brokkelde Bergkamps toch al niet 
zo sterke positie weer wat af.

Soms ook hebben Haagse rellen 
een onbenullig vervolg. Dit 
weekend is het een jaar geleden 
dat Rutte na het ‘Pieter Omtzigt, 
functie elders’-debat cameraploe-
gen optrommelde in de Haagse 
binnenstad waar hij, mutsje op, 
sportief jasje aan, kwam aanfiet-
sen. Rutte moest vechten voor zijn 
politieke toekomst. Hij zei dat hij 
de kritiek had begrepen en dat er 
dingen zouden verbeteren. ,,Ik heb 
daar radicale ideeën over.’’

De crisis in Den Haag was diep. 
Rutte was na tien jaar premier-
schap voor veel partijen het ge-
zicht van alles wat  misging in Den 
Haag, zoals fouten afdekken en 
kritiek smoren. En de controle-
rende rol van het parlement was 
ondergraven door fractiediscipline 
en doordat alles vooraf in achter-
kamertjes werd dichtgesmeerd.

Een jaar na de Omtzigt-rel zit 
Rutte nog stevig in het zadel
Politiek verslaggever Hans van Soest schrijft elke week over wat er speelt in Den Haag. 
Deze week: Ruttes ‘radicale ideeën’ zijn nog weinig zichtbaar.

Rutte beloofde beterschap. Zijn 
radicale ideeën lichtte hij later toe: 
geen wekelijks coalitieoverleg 
meer waarin besluiten werden 
voorgekookt. Meer debat. Een dui-
delijker scheiding tussen kabinet 
en parlement. En geen akkoorden 
meer zoals de klimaattafels, waar 
het parlement na afloop alleen 
maar ‘ja’ tegen kon zeggen.

Een jaar later lijkt er weinig ver-
anderd. Het regeerakkoord van 
Rutte IV werd amper dunner. 
Hervorming van de jeugdzorg ligt 
stil omdat er ruzie is met de maat-
schappelijke partners waarmee 
een akkoord moet worden geslo-
ten. Oppositieleiders klagen nog 
steeds over de slechte informatie-
voorziening aan de Kamer. Deze 
week weigerde het kabinet een 
feitenrelaas over de betrokkenheid 
van minister Hugo de Jonge bij de 
omstreden mondkapjesdeal met 
Sywert van Lienden. De coalitie-
partijen legden zich erbij neer.

Het wekelijks coalitieberaad is 
afgeschaft. Wel overlegde minister 
Sigrid Kaag (Financiën) vooraf 
met Kamerleden van VVD, D66, 
CDA en ChristenUnie over de 
verlaging van btw op ener-
gie om de koopkracht te 
stutten. Al is er zeker niet 
over álles overleg: coalitiege-
noten werden verrast door 
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Oekraïne, voorlopig nog geen EU-land. 
FOTO GETTY IMAGES

De Franse presi-
dent Emmanuel 
Macron zei het al 

meteen op de allereerste 
dag van de oorlog, nadat 
in de vroege ochtend 
van 24 februari de eerste 
raketten op Oekraïne 
vielen: ,,Dit is een keer-
punt in de geschiedenis 
van Europa.” In krap 
veertig dagen tijd heeft 
één man met één leger 
voor elkaar gekregen dat 
een aantal zekerheden 
misschien wel voorgoed 
vervaagd is.

Het is nog relatief on-
schuldig, maar wie had 
ooit kunnen vermoeden 
dat Zwitserland zijn 
bijna spreekwoordelijke 
neutraliteit zou opge-
ven? Het verbiedt nu 
Russen rekeningen te 
openen en zo de sanc-
ties te omzeilen. En in 
Scandinavië is het op-
eens niet meer onge-
makkelijk om hardop te 
praten over een 
Navo-lidmaatschap. In 
zowel Zweden als Noor-
wegen gaan voorzichtig 
stemmen op om de (mi-
litaire) neutraliteit in de 
toekomst te laten varen. 
Ze zijn daar nog wel 
bang voor Rusland, 
maar niet meer zó bang. 
Dat is daar niet minder 
dan een revolutie.

In Duitsland heeft 
zich nog een opzienba-
render omwenteling 
voorgedaan. Ons buur-
land, dat zich tientallen 
jaren prima in orde 
voelde zonder leger van 
betekenis (inclusief al-
lerlei restricties om his-
torische redenen), is na 
de Russische invasie in 
Oekraïne abrupt en 
drastisch van koers ver-
anderd. 

De regering van de 
nieuwe kanselier Olaf 
Scholz werd aanvanke-
lijk nog belachelijk ge-
maakt vanwege het aan-
bod om vijfduizend hel-
men aan het Oekraïense 
leger te schenken 

(,,Waar blijven de kus-
sens?” schamperde de 
burgemeester van 
Kiev). 

De stemming veran-
derde totaal toen be-
kend werd gemaakt dat 
er 100 miljard euro extra 
vrijkomt voor het leger. 
Het is een eenmalige 
booster, bovenop het 
extra geld dat al was uit-
getrokken om te vol-
doen aan de eisen van 
de Navo (2 procent van 
het bruto nationaal pro-
duct moet worden be-
steed aan defensie). 
Waarom? ,,Omdat Rus-
land door de aanval op 
Oekraïne”, zo zei 
Scholz, ,,niet alleen een 
land van de wereldkaart 
wil vegen, maar ook de 
Europese veiligheids-
structuur vernietigt.”

Er is ook nog een land 
dat helemaal niks hoeft 
te doen en redelijk ont-
spannen achterover kan 
leunen. In China ziet 
president Xi Jinping hoe 
Amerika en de Europese 
Unie de handen vol 
hebben aan de oorlog 
(en de sociale, economi-
sche en politieke gevol-
gen daarvan), hij ziet 
hoe Rusland zich steeds 
meer in de nesten 
werkt, en kan alleen 
maar concluderen dat 
de andere grote wereld-
spelers hier niet onge-
schonden uitkomen. 
Het gaat vooralsnog te 
ver om China de win-
naar van deze oorlog te 
noemen, maar de kaar-
ten zijn de afgelopen 
weken flink geschud en 
die van Xi zijn er niet 
bepaald slechter op ge-
worden.

Neutraal  of toch spierballen?

Duitsland 
is drastisch 
van koers 
veranderd

Oorlog in Oekraïne bepalend voor de voedselvoorziening en   klimaatdoelen  

baan. Wat ze wél deed.’’
En de besluitvorming is 

nog steeds ondoorzichtig, 
vindt het oppositielid. ,,Het 
regeerakkoord is nog net zo 
bizar als voorheen. Alle re-

geringspartijen beloofden  
in hun verkiezings-

programma 100 
miljoen euro te 
bezuinigen op ex-
patregelingen. 
Niets mee ge-

een verrassende 
tussenstand: on-

danks alle strijd zit 
de premier steviger 
in het zadel dan de 
Kamervoorzitter.

CDA en ChristenUnie over de 
verlaging van btw op ener-
gie om de koopkracht te 
stutten. Al is er zeker niet 
over álles overleg: coalitiege-
noten werden verrast door 

Positie van 
Bergkamp 
brokkelde 
weer wat 
verder af
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‘Strijdlust Fransen spreekt me aan’ ‘Situatie in banlieues verontrustend’

Nederlanders in Frankrijk over de mooie (en soms lelijke)  

‘In Nederland werkte ik met kinde-
ren, op een peuterspeelzaal en in de 
buitenschoolse opvang. Nu hebben 

we een chambre d’hôtes, twee huisjes, een 
safaritent en een mini-
camping met vier plaat-
sen. In ons dorpje staan 21 
huizen. Elke vrijdag ko-
men we met de vrouwen 
samen. We organiseren 
dingen: samen pannen-
koeken bakken op feestda-
gen bijvoorbeeld. Ik zit 
ook in de gemeenteraad. 
Kort geleden heb ik er-
voorgezorgd dat we een 
nieuwe uitbater van het 
dorpsrestaurant kregen. Er 
zit nu een superleuk stel 
in. Het zijn twee mannen, 
dus dat is wel even wen-
nen voor enkele bewoners. Sommigen 
zijn nogal conservatief. Maar het gaat 
hartstikke goed. Eén van die mannen is 
ook kapper, dus we hebben nu zelfs een 
kapper in ons dorp!

Het is fijn om hier te wonen, het is een 
hartstikke mooi land, de mensen zijn su-
pervriendelijk en we zijn hier als buiten-
landers helemaal geaccepteerd.

Toen corona begon, dacht ik wel: oh 

jee, straks zijn we failliet. Wij zijn afhan-
kelijk van het toerisme. Maar er kwam 
volop financiële steun van de Franse 
staat. Dat was heel goed. En de Franse re-

gering heeft Fransen ook 
opgeroepen om in eigen 
land op vakantie te gaan. 
Om de sector te steunen.

Wat mij wel aan-
spreekt in de Fransen is 
hun strijdlust. Als ze het 
ergens niet mee eens 
zijn, dan staken ze of 
protesteren ze. Dat heeft 
wel wat. Als  Fransen iets 
vinden, dan staan ze er 
ook voor. 

Wat ik niet goed vind: 
de slechte telefoonnet-
werken hier op het plat-
teland. We hebben wel-

eens een ambulance gehad waarvan het 
personeel niet kon bellen met het zie-
kenhuis: ze hadden geen bereik. En oh ja: 
er wordt bij ons veel gejaagd. Ik heb er 
niets tegen, maar waarom jagen ze altijd 
in het weekend als gewone mensen vrij 
zijn en dan de natuur in willen om te 
wandelen? Er is pas iemand per ongeluk 
doodgeschoten door een jager! Kan dat 
niet beter geregeld worden?’’

‘Ik werk op het Franse ministerie 
van Transport. Ik woon net buiten 
Parijs en fiets elke dag in 20 minu-

ten naar mijn werk, in zakenwijk La Dé-
fense. Er waren daar 
twee fietsenstallingen, 
maar dat gaan ze uitbrei-
den omdat steeds meer 
Fransen fietsen. Ook ko-
men er steeds meer fiets-
paden in Parijs, maar de 
afwerking, nou, daar 
schort nog weleens wat 
aan, hahaha. Dan ontbre-
ken bijvoorbeeld de laat-
ste meters van het fiets-
pad, en daar sta je dan in-
eens midden op de weg.

De laatste jaren zijn 
bedrijven veel flexibeler 
geworden door corona. 
Vroeger was thuiswerken in Frankrijk 
not done. Nu heeft iedereen bij mij op 
het werk een laptop gekregen om thuis 
te werken. Dat doe ik ook twee dagen in 
de week. Maar ik realiseer me dat dat op 
het Franse platteland nog heel anders is. 

Wat ik in Frankrijk verontrustend 
vind, zijn de banlieues. Er is daar zo veel 
misdaad. Het is echt de onderkant van 
de samenleving. Aan de rand van 

Parijs staan tentenkampen, mensen be-
delen er met bordjes in hun handen: ‘ik 
kom uit Syrië’. Dat vind ik een vlek op 
het blazoen van een rijk land als Frank-

rijk.
 De koopkracht is toch 

wel het belangrijkste on-
derwerp. Kijk naar de 
benzineprijzen. Er wordt 
nu dus geprobeerd met 
wat knip- en plakwerk 
om oplossingen te be-
denken. Maar ik denk dat 
er over echte oplossin-
gen moet worden nage-
dacht. 

Verder vind ik dat de 
verkiezingscampagne 
heel weinig over de in-
houd gaat. Er is vooral 
veel geruzie tussen de 

kandidaten. Maar daarmee trek je de 
Fransen niet naar de stembus.

De Fransen zelf klagen veel, ze zijn 
ontevreden. Ik las laatst een mooie zin: 
‘Frankrijk is een paradijs maar de bewo-
ners wanen zich in de hel’. Nou, ík geef 
Frankrijk een dikke 8. Ik ben echt ver-
liefd op het land. Op de historie, op de 
taal, op de cultuur en natuurlijk op de 
Franse keuken!’’

Mélanie Deijn (59) is getrouwd en woont met haar man sinds 2013 in het gehucht 
Deux-Frères, tussen Clermont-Ferrand en Lyon.

Raymond van Doorn-Smeulers (51) is getrouwd en woont sinds 2019 met zijn 
echtgenoot en hun hond Renoir in de Parijse voorstad Colombes.

‘ Ik ben 
verliefd, 
geef een 
dikke 8’
In Frankrijk worden op 10 en 24 april 
presidentsverkiezingen gehouden. In het 
land wonen ruim 36.000 Nederlanders. Ze 
hebben geen stemrecht, maar hoe kijken 
zij naar hun ‘tweede vaderland’? Wat zijn 
voor hen belangrijke thema’s?
FRANK RENOUT
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‘Iedereen in het dorp helpt elkaar’ ‘Porsches en zwervers vlak bij elkaar’

    kanten van het land aan vooravond presidentsverkiezingen

‘Ik ben van huis uit homeopaat en 
edelsmid, en samen met mijn man 
restaureer ik nu ons Franse kasteela

tje dat honderd jaar leeg heeft gestaan. Ik 
houd me bar weinig bea
zig met de politiek en de 
andere bewoners hier 
ook niet. We leven in de 
natuur. Naast ons huis 
ligt een beekje, daaracha
ter is weiland en bos, en 
de wijnboer verderop 
vraagt vaak of we even 
komen proeven. 

Mensen zijn aardig en 
de sfeer is gemoedelijk. 
Als er ergens in het dorp 
een dak stuk is, helpt iea
dereen bij het repareren. 
In Nederland gaat alles 
veel sneller, hier leven 
we in vertraging.

Wij genieten hier elke dag. Het is hier 
zo mooi, waanzinnig gewoon: we zijn 
echt verliefd op ons dorpje. Als ze me 
hier weg willen halen, zullen ze me met 
een vrachtwagen weg moeten slepen!

Een nadeel van het leven hier vind ik 
de Franse bureaucratie. We zitten hier 
nu een jaar en hebben nog steeds geen 
zorgverzekering. Je moet heel veel papiea

ren invullen en opsturen en daarna nog 
een keer en nog een keer. Daar word ik 
weleens moe van. Want mijn man en ik 
staan elke dag op de steigers. Als er één 

naar beneden kukelt, is 
dat niet handig.

  Verder is het schoola
systeem erg ouderwets. 
Mijn kinderen studeren in 
Nederland, maar ik keek 
ernaar met mijn zus die 
jonge kinderen heeft en 
zich hier wil vestigen. Het 
lijken de jaren 30 wel: heel 
schools, streng en met 
veel huiswerk.

Onze buurman is boer 
en doet alles alleen: zijn 
knecht is vertrokken. Wij 
helpen nu: elke dag rijden 
we met onze tractor hooi 

naar zijn koeien. Alleen kan hij het niet.
Franse boeren hebben het moeilijk. Ze 
verdienen niets. Jongeren kiezen voor 
andere banen, trekken weg uit dorpen, 
en grote Chinese bedrijven kopen in 
Frankrijk land op. Maar kleine boerenbea
drijven zijn lokaal zo ontzettend belanga
rijk. Ze maken goede producten die veel 
beter zijn dan wat je in de supermarkt 
koopt.’’

‘Ik ben huisarts. Mijn vriendin ging 
bij een grote organsiatie in Parijs 
werken, dus ik heb mijn Nedera

landse huisartsregistratie omgezet naar 
een Franse registratie. 
We wonen in het 
noordoosten van Parijs 
in een klein rustig straa
tje. We hebben er zelfs 
een tuintje! Er  
wonen veel jonge mena
sen in de buurt, dus er 
zijn veel restaurants en 
cafés.

 Parijs is voor ons een 
heel fijne plek om te 
wonen. Het is zo’n intea
ressante stad, met zo’n 
rijke geschiedenis. De 
gebouwen, de monua
menten, de winkels: het 
aanbod is zo groot en divers. En elke wijk 
is anders, je ontdekt overal steeds iets 
nieuws.

 Mijn vriendin en ik zijn vegan en we 
dachten: oh jee, in vleesland Frankrijk 
wordt dat moeilijk. Maar er zijn in Parijs 
echt veel meer veganarestaurants dan ik 
dacht. Maar als je in de Loirestreek om 
vegan vraagt, kijken ze je aan alsof je van 
een andere planeet komt.

Als huisarts heb ik veel met corona te 
maken gehad en ik vind dat de Franse rea
gering het goed heeft aangepakt. Presia
dent Macron hield veel toespraken op tea

levisie. Hij wilde de eena
heid bewaren. Ik heb het 
gevoel dat er in Nederland 
veel minder eensgezinda
heid is over het beleid. 

Wat ik niet goed vind in 
Frankrijk is de armoede en 
dat er zoveel zwervers zijn. 
Als we in Parijs lopen zie je 
dure restaurants met Pora
sches voor de deur en als je 
de hoek omgaat, slapen 
mensen in tentjes op straat. 
De tegenstellingen tussen 
rijk en arm zijn hier gea
woon erg groot.

Van mij mag er best wel 
wat meer aandacht komen voor kerna
energie. Als je kijkt naar de internatioa
nale spanningen, naar de afhankelijkheid 
van het buitenland voor energie: dat is 
toch een belangrijk onderwerp? Presia
dent Macron kiest voor kernenergie en ik 
denk dat dat goed is. Dan zorg je als land 
voor je eigen energie. En dan die pensia
oenleeftijd, hè? Die ligt op 62 jaar, maar 
dat wordt onbetaalbaar.’’

Muriel Pelle-Calis (47) is getrouwd en woont sinds vorig jaar met haar man in het 
gehucht Paraize, in de Bourgogne, in Midden-Frankrijk.

Christiaan Springer (37) woont sinds 2020 samen met zijn Italiaans-Roemeense 
partner in Parijs.

Verkiezingen 
a in Frankrijk worden deze maand 
presidentsverkiezingen gehouden. 
er zijn twaalf kandidaten.

a Op 10 april is de eerste ronde. 
als niemand de absolute meerder-
heid behaalt, is er op 24 april een 
tweede ronde met alleen nog de 
twee populairste kandidaten.

a in de Franse politiek is het 
zwaartepunt de laatste jaren naar 
rechts opgeschoven.

a de huidige president, emmanuel 
Macron, een centrumpoliticus,  
gaat aan kop in de peilingen. zijn 
grootste rivaal is de rechts-radicale 
Marine le pen. in de top 5 van po-
pulairste kandidaten staan ook de 
rechts-radicale Éric zemmour en 
de conservatieve Valérie pécresse. 
Slechts één linkse politicus gooit 
hoge ogen: Jean-luc Mélenchon.

a aanvankelijk werd de campagne 
overheerst door onder meer de the-
ma’s koopkracht, corona, migratie 
en islam. Na de russische invasie in 
Oekraïne veranderde dat. president 
Macron kreeg veel lof voor zijn di-
plomatieke aanpak: hij steeg flink in 
de peilingen. andere kandidaten la-
gen juist onder vuur omdat ze in het 
verleden sympathie hadden ge-
toond voor rusland of poetin – zo-
als le pen, zemmour en Mé-
lenchon. toen na de invasie de 
benzine-, gas- en elektriciteitsprij-
zen bleven stijgen, daalde Macrons 
populariteit weer iets. 

Een affiche  met de 
beeltenis van Em-
manuel Macron 
wordt aangeplakt. 
De huidige presi-
dent gaat aan kop 
in de peilingen voor 
de komende presi-
dentsverkiezingen.  
FOTO  AFP, BEELDEN ONDER: 
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Werking hydrogel

Kniegewricht

Kraakbeen

Beschadiging in 
kraakbeen, 

opgevuld met gel

Hydrogel

BRON: HY2CARE

Subchondraal bot: 
poreus bot dat lichtjes 

wordt ingedrukt bij 
belasting en daardoor 

werkt als schokdemper

Het kraakbeen is 
hersteld

De hydrogel is in staat beschadigd kraakbeen te vervangen. Dat gaat 
via een operatie en een lokale injectie van de gel, op de plek van de 
beschadiging. De gel vult de beschadigde plek en hecht zich aan het 
gezonde kraakbeen rondom de beschadiging, zodat de functie 
herstelt en erger wordt voorkomen.

(Beschadigd)
kraakbeen

Gemineraliseerd kraakbeen:  intermediair tussen 
bot en kraakbeen. Het zorgt voor hechting van 

het kraakbeen aan het onderliggende bot

Hydrogel

WETENSCHAP Injectie in kraakbeen nu           getest op mensen

HANS VAN ZON

A
rtrose telt veel 
slachtoffers. Als de 
kwaliteit van het 
kraakbeen in een ge-
wricht achteruitgaat, 

leidt dat tot veel pijn en stijfheid. 
Dat geldt zeker ook voor knie-
klachten.

Mogelijk biedt een hydrogel, 
ontwikkeld aan de Universiteit 
Twente, nu uitkomst in de strijd 
tegen gewrichtsslijtage. Het mid-
del kan een beschadiging aan het 
kraakbeen, bijvoorbeeld als gevolg 
van een sportblessure, repareren 
en daarmee artrose mogelijk voor-
komen. Of de hydrogel aan die 
hoge verwachtingen voldoet, 
wordt nu uitgetest aan het UMC 
Utrecht, met de allereerste klini-
sche proeven op mensen.

,,Volgens de jongste voorspellin-
gen is artrose in 2040 de meest 
voorkomende chronische ziekte in 
Nederland. Daarom is de organisa-
tie ReumaNederland begonnen 
met een artrose-offensief waaraan 

Gel nieuw wapen in aanpak     artrose 
In de strijd tegen artrose legt een in 
Nederland ontwikkelde hydrogel een 
cruciaal examen af. Het middel dat 
beschadigd kraakbeen kan repareren 
wordt voor het eerst getest op mensen.

ook de wetenschap bijdraagt’’, 
zegt Marcel Karperien, hoogleraar 
Developmental BioEngeneering 
aan de Universiteit Twente. Met 
een team van veertig mensen richt 
hij zich op technologische oplos-
singen voor kraakbeenherstel en 
gewrichtsaandoeningen. ,,Onze 
injecteerbare gel is niet dé oplos-
sing, maar kan voor een bepaald 
segment van artrose-patiënten 
wel van nut zijn’’, legt Karperien 
uit. ,,Als we kraakbeendefect in re-
latief jonge patiënten kunnen re-
pareren, dan voorkomen we daar-
mee posttraumatische artrose, of-

teerd op de knie van een koe, uit 
het slachthuis. Daarna gebruikten 
we knieën van paardenkadavers. 
We zagen dat de gel uithardde en 
zich hechtte aan het kraakbeen. 
Vervolgens zie je dat zich kraak-
been vormt’’, zegt de hoogleraar.

In 2014 richtte Karperien de 
start-up Hy2Care op om de hydro-
gel op de markt te kunnen bren-
gen. ,,We hadden 4 miljoen euro 
nodig om hetgeen we in het lab 
hebben ontwikkeld naar de mens 
te brengen. Dan heb je een bedrijf 
nodig. ReumaNederland is hierbij 
een belangrijke aanjager geweest. 
De ontwikkeling van een product 
en al de regelgeving eromheen 
vragen om specialisten. Daarom 
prijs ik  me gelukkig met Leo Smit, 
de ceo van het bedrijf. Hij kan dat 
veel beter dan ik.’’

Smit verwacht in 2024 de resul-
taten van de klinische studies en 
begin 2025 rekent hij op de toe-
stemming van de autoriteiten om 
de techniek buiten studieverband 

‘In 2040 is 
artrose de meest 
voorkomende 
chronische ziekte 
in Nederland’

beschikbaar te stellen. ,,Dan wacht 
de laatste stap: opname in de zorg-
verzekering. Pas dan kan de tech-
niek worden aangewend bij meer 
patiënten met kraakbeenschade 
aan de knie’’, aldus de ceo. 

Het is nu eerst aan orthopedisch 
chirurg Roel Custers, van het 
UMC Utrecht, om de kracht van 
het nieuwe middel voor de mens 
te bewijzen. Vorige week donder-
dag behandelde hij de allereerste 
patiënt. Custers behandelt al vele 
jaren kraakbeenbeschadigingen 
aan de knie, tot nu toe onder meer 
met behulp van stamcellen. ,,De 
klassieke ingreep is arbeidsinten-
sief. Niet alle patiënten hebben er 
baat bij. Er is dus nog ruimte voor 
verbetering. De vraag is nu: gaat 
deze nieuwe behandeling met hy-
drogel het beter doen?.’’

Welke patiënten komen in aan-
merking voor deze eerste klinische 
testen? ,,Patiënten van 18 tot 50 
jaar. Gezonde mensen met een 
kraakbeenbeschadiging als gevolg 
van een sportblessure of een ver-
draaiing. Om te voorkomen dat we 
worden bedolven onder aanmel-
dingen, bezoek alsjeblieft op de 
website van het UMC Utrecht de 
pagina Active-studie. Daarop staan 
alle selectiecriteria’’, zegt Custers.

Als de hydrogel werkt zoals die 
zou moeten werken, dan zou op 
termijn een grote groep mensen 
hiermee kunnen worden behan-
deld. ,,De hoop is dat je hiermee 
niet alleen de klachten van kraak-

wel extra slijtage door een andere 
manier van bewegen. Dan praten 
we over 10 tot 15 procent van de to-
tale artrosepopulatie (1,5 miljoen 
mensen).’’

Wat doet de hydrogel? Karpe-
rien: ,,Stel, je hebt een gat in het 
kraakbeen in de knie en dat moet 
worden opgevuld met nieuw 
weefsel. De geïnjecteerde gel cre-
eert de juiste omgeving voor een 
herstel. Die hecht zich aan het 
kraakbeen dat er nog is, zorgt er-
voor dat nieuw kraakbeen kan 
worden gevormd. Bovendien 
voorkomt de gel dat de beschadi-
ging bij beweging groter wordt. 
Gedurende het herstelproces 
breekt de gel naar verwachting in 
drie tot zes maanden af.’’

Karperien kwam in 2007 op het 
idee van de hydrogel. ,,Toen was er 
slechts die fundamentele vraag: 
Kunnen we gel maken die we vei-
lig kunnen injecteren? Daarna 
kwam pas de vraag of de resulta-
ten kunnen worden toegepast in 
de mens. Door mijn biologische 
achtergrond ben ik daar van na-
ture altijd mee bezig. We hebben 
daarom bijvoorbeeld gekozen voor 
het gebruik van stoffen die ge-
woon in het lichaam voorkomen. 
En voor een eenvoudig, goedkoop 
productieproces en een simpele 
behandelingsstrategie. Met een in-
jectienaald. Tijd is geld, ook in de 
gezondheidszorg, en je wilt een 
grote doelgroep bedienen.

,,Eerst hebben we geëxperimen-

De behandeling 
tot nu toe, onder 
meer met behulp 
van stamcellen, is 
arbeidsintensief
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De hydrogel hecht 
zich aan het gezonde 

kraakbeen

De kraakbeencellen 
vervangen de hydrogel 
door nieuw kraakbeen

Kraakbeencel

De hydrogel hecht De hydrogel hecht De hydrogel hecht De hydrogel hecht De hydrogel hecht De hydrogel hecht De hydrogel hecht De hydrogel hecht De hydrogel hecht 
zich aan het gezonde zich aan het gezonde zich aan het gezonde zich aan het gezonde zich aan het gezonde zich aan het gezonde zich aan het gezonde zich aan het gezonde zich aan het gezonde zich aan het gezonde 

Eureka! 

Wetenschap wordt gemaakt in samenwerking met  en met 

Wat zegt de wetenschap

p  Kijk op de site bij 
/wetenschap

Injectie in kraakbeen nu           getest op mensen

Gel nieuw wapen in aanpak     artrose 

Roel Custers, ortho-
pedisch chirurg.

Marcel Karperien, 
hoogleraar Develop-
mental BioEnge-
neering. FOTO’S UMC EN 

EMIEL MUIJDERMAN

Dyslexie hebben is niet zo raar: 
lezen is iets heel onnatuurlijks

CLAIRE VAN DER MEER

,,Dyslexie betekent letterlijk ‘be-
perkt lezen’’’, vertelt neuroweten-
schapper Milene Bonte (Maas-
tricht University). ,,Je merkt dat 
bijvoorbeeld als iemand met dys-
lexie voorleest. Dat gaat vaak lang-
zaam, radend, of letter voor letter.’’ 
Het is volgens Bonte niet gek dat 
veel mensen moeite hebben met 
lezen: ,,Waar we meestal niet bij 
stilstaan, is dat het iets heel onna-
tuurlijks is. We zijn niet met de 
vaardigheid geboren en hebben 
het onszelf aangeleerd. Geschre-
ven taal is iets wat mensen onge-
veer vijfduizend jaar geleden be-
dacht hebben. Dat is relatief kort 
voor evolutiebegrippen.’’

Ons brein is er dan ook nog niet 
helemaal goed voor ingericht, ver-
telt de neurowetenschapper: ,,Als 
we leren lezen, is het belangrijk 
dat we de letters op papier kunnen 
herkennen. We hebben alleen 
geen specifiek gebied in de herse-
nen dat daar goed in is. We moe-
ten dit daarom zelf creëren tijdens 
het leren lezen. Bij mensen die be-
ginnen met lezen, zie je dat er een 
aanpassing plaatsvindt in het her-
sengebied voor visuele waarne-
ming. Dat is oorspronkelijk be-
doeld om objecten te herkennen, 
zoals een tafel of een stoel. Door 
veel te lezen wordt een deel van 
dit gebied uiteindelijk gespeciali-
seerd in letterherkenning.’’

Dat lijkt misschien niet zo lastig, 
maar is het wel. Een stoel herken-
nen of een letter is een wezenlijk 
verschil. Bonte: ,,Voor het herken-
nen van objecten in onze omge-
ving is het belangrijk dat we de ro-
tatie van links naar rechts negeren. 

Als het oor van een koffiekopje de 
ene keer naar links staat en de an-
dere keer naar rechts, dan moet je 
het nog steeds als een kopje her-
kennen. Maar als jij leert lezen is 
het juist wel belangrijk dat je het 
verschil tussen een b en een d 
kunt zien. We moeten ons brein 
dus een beetje aanpassen zodat die 
rotatie wél opvalt.’’

Om te kunnen lezen, moet in 
het brein vervolgens ook nog een 
verbinding gelegd worden tussen 
dit nieuwe ‘lettergebied’ en de zo-
genoemde auditieve cortex. De au-
ditieve cortex specialiseert zich in 

het herkennen van taalklanken. En 
de verbinding tussen die twee is 
ook nog niet zo eenvoudig te ma-
ken. Ga maar na: als je een d leest, 
moet je snappen dat dat soms 
klinkt als een ‘duh’ zoals in het 
woord ‘duif’, en soms als een ‘tuh’, 
zoals in het woord ‘brood’.

,,Precies dit leerproces van het 
koppelen van letters aan geluiden 
verloopt vaak lastiger voor mensen 
met dyslexie’’, vertelt Bonte. ,,En 
dit is ook een van de redenen 
waarom bijvoorbeeld Engels een 
extra lastige taal is voor hen. Daar 
kan dezelfde klank vaak op ver-
schillende manieren geschreven 
worden, denk maar aan de woor-
den ‘eight’ en ‘late’. Italiaans is op 
dat vlak juist een stuk makkelijker. 
Ernstige dyslexie komt daar dan 
ook minder vaak voor.’’ 

Is het nou dislexie, dyslexie of dislexy? Voor veel Nederlanders is de spelling van dit woord al lastig, maar voor 
de mensen die er last van hebben is het helemaal niet te doen. Wat maakt lezen voor hen zo moeilijk?

Een tafel of stoel 
herkennen of een 
letter is een 
cruciaal verschil

FOTO GETTY IMAGES

Eettempo is van groot belang
,,Van jongs af aan vind ik 
het thema voeding razend 
interessant. Ik weet nog 
goed dat ik vroeger in de 
supermarkt nooit de lek-
kerste koekjes kocht, om-
dat ik er dan te veel van 
zou eten. 

De laatste vijftien jaar 
doe ik onderzoek naar 
voedselinname en verza-
diging en dat heeft bij mij 
geleid tot een groot in-
zicht. Het was in 2015 en 
ik was aan het werk aan 
de Deakin University in 
Australië, waar we onder-
zoek deden naar de in-
vloed van vet en zout op 
hoeveel men at. Ik maakte 
pastamaaltijden met ver-
schillende hoeveelheden 
vet en zout. Al deze ingre-

diënten deden niet zoveel, 
het aantal grammen die 
men at was gelijk, belang-
rijk was hóé men at. 

Een deel van de mensen 
at met een vork en de rest 
een lepel. De eerste groep 
at significant minder, 
doordat ze kleinere hap-
pen namen en dus minder 
snel aten. Opeens begreep 
ik het. Het gaat niet alleen 
om de ingrediënten, maar 
vooral om factoren die be-
palen hoe snel je eet. Dat 
geldt ook voor het inne-
men van een vloeibaar 
product. Als je drinkt met 
een rietje, neem je minder 
tot je dan als je grote slok-
ken neemt. Uiteindelijk 
heb ik niet alleen over het 
vet en zout gepubliceerd, 

maar ook over het gebruik 
van de vork en lepel. 

Mensen vragen mij wel-
eens voedingstips en ik 
zeg dan steevast: neem 
kleine happen vezelrijk 
voedsel dat je goed moet 
kauwen, dan raak je snel-
ler verzadigd en eet je 
minder. Uiteindelijk be-
paalt de textuur hoe je eet 
en daarmee ook hoeveel je 
van iets eet. Onlangs at ik 
een groentequiche van 
Albert Heijn met bijna 
geen textuur. In een mum 
van tijd had ik 600 calo-
rieën binnen en na afloop 
was mijn honger niet ge-
stild. Ik dacht iets gezonds 
te hebben gegeten, maar 
dat viel erg tegen.’’
 – Jim Jansen

Wetenschappers 
vertellen over hun 
eurekamoment. 
Deze keer 
Dieuwerke Bolhuis 
(40), onderzoeker 
bij de Wageningen 
University.

beenbeschadiging vermindert 
maar dat je het kraakbeen herstelt 
en de artrose mogelijk kunt afrem-
men. Maar we richten ons nu eerst 
op kleine beschadigingen.’’

Custers begint de eerste klini-
sche test met tien mensen die drie 
maanden worden gevolgd. Daarbij 
zijn er twee hoofdvragen: Is de gel 
veilig en is die effectief? En: kan de 
gel meteen van de plank worden 
gehaald en toegepast?

Custers en een onafhankelijke 
onderzoekscommissie leggen hun 
bevindingen voor aan de me-
disch-ethische commissie. ,,Als 
die overtuigd is, komt er een fase 
twee: dan breiden we de groepen 
en het onderzoek uit met twee  
ziekenhuizen: het Maastricht 
UMC en het Elisabeth Tweesteden 
Ziekenhuis in Tilburg. In de 
tweede fase doen zij met het UMC 
Utrecht elk onderzoek met een 
groep van twaalf patiënten. In to-
taal komen we dus op 46’’, aldus 
de chirurg. ,,We volgen hen mini-
maal een jaar. Daarna kijken we of 
er nog klachten zijn en of de 
schade zich heeft hersteld.’’

Is de gel ook te gebruiken voor 
andere gewrichten? ,,Dat zou zo-
maar kunnen’’, zegt Custers. ,,De 
enkel heeft veel overeenkomsten 
met de knie. Voor de heup wordt 
het lastiger. De schouder zou er 
zich ook voor kunnen lenen. Maar 
ik ben wel iemand van ‘eerst zien, 
dan geloven’. Ik wil geen valse ver-
wachtingen wekken.’’
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In topvorm 
voor act op 
circuspiste

de Cubaanse Stefany rivera oefent haar act als slangenmens op het podium van het Blackpool tower Circus 
in de engelse badplaats, dat vandaag de deuren opent na een renovatie. intussen wordt op de achtergrond de 
laatste hand gelegd aan de inrichting van het vaste theater, waar sinds 1894 circusvoorstellingen plaatsvinden. 
Sinds 1990 zijn er geen dierennummers meer en vormen de acrobatische optredens de voornaamste attractie. FOTO PAUL ELLIS / AFP
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EERSTE HULP BIJ ALLEDAAGSE KWESTIES

10
ze gaan over de dood, 
over volksbuurten of 
hangen vol kattenkunst. 
tien musea op een rij 
waar je misschien niet 
zo snel aan denkt, maar 
die hartstikke leuk zijn.

 c pagina 16

Alles schoon
grote schoonmaak? Met  
de uitleg van Jessie  
Kroon maak je de  
middelen die je  
nodig hebt gewoon zelf,  
zonder kwalijke stoffen.

 c pagina 18

Barbecuelessen 
Voor wie al staat te popelen:  
professioneel barbecueër 
ralph de Kok legt je uit waar 
je op moet letten bij een  
barbecuesessie en wat je er 
het beste op kunt leggen. 

 c pagina 23

‘In de lente heeft je huid een 
minder vette crème nodig’

Wind, kou, de ver-
warming hoog. Onze 
huid heeft een flinke 
knauw gekregen van 
de winter. Dermato-
loog Francis Wu (50) 
van het Dermatolo-
gisch Centrum 
Utrecht vertelt  
hoe we onze huid  
‘lenteklaar’ krijgen.

‘Kies vanaf de lente een 
gezichtscrème die  
beschermt tegen zowel 
uv A- als uv B-straling’
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Welke schade heeft de winter aan 
onze huid toegebracht?
,,De winter doet veel met je huid. 
Kou, wind en de verwarming drogen 
de huid uit. Lang douchen en een 
heet bad nemen, wat we ’s winters 
vaker doen, helpen ook al niet. In de 
winter verandert de zuurgraad van 
de huid, waardoor je minder be-
schermd bent tegen bijvoorbeeld 
schimmels, bacteriële infecties en 
acne. De ideale zuurgraad is ongeveer 
5. Door bijvoorbeeld lang douchen 
stijgt deze waarde, want water met 
een pH van 7 is minder zuur. Boven-
dien spoelt het je natuurlijke talglaag 
eraf. Door dit alles kan je huid schil-
ferig, jeukerig en rood worden en 
kun je last krijgen van eczeem.’’

Dus je huid kan wel een oppepper 
gebruiken?
,,Zeker. Bij veel mensen ziet de huid 
er na de winterperiode doffer uit. 
Scrubben helpt. Hiermee verwijder 
je de dode cellen in de bovenste 
huidlaag. Het opent de poriën, waar-
door verzorgingsproducten beter 
worden opgenomen. Idealiter scrub 
je je huid het hele jaar door, maar 
wellicht heb je het in de winter niet 
zo vaak gedaan. Je kunt zelf een sui-
ker- of zoutmengsel maken met bij-
voorbeeld amandel- of arganolie. Het 
gaat erom dat het korrelig is. Masseer 
het met je handen in de huid en spoel 

CARIN RÖST

het af met water. Je kunt ook fruitzu-
ren gebruiken, zoals AHA of BHA, 
verkrijgbaar bij de drogist. Borstels 
van de drogist doen het ook goed, 
maar die kunnen de huid meer irri-
teren.’’

Hoe vaak moet je dat doen?
,,Dat hangt af van je huidtype. Scrub 
bij een normale tot vette huid weke-
lijks twee tot drie keer. Begin bij een 
gevoelige huid met eens per week en 
bouw het vervolgens rustig op. 
Wordt je huid droog, branderig of zie 
je een lichte glans of puistjes, dan 
heb je te veel gescrubd en is het ver-
standig wat te minderen.’’

Is de huidverzorging in de lente  
anders dan in de winter?
,,Een ander seizoen heeft een andere 
huidverzorging nodig. Normale 
huidverzorging in de winter houdt 
in dat je je lichaam, met name je  
armen en benen, insmeert met een 

vettere lichaamscrème, 
zoals vaseline of lanette-
zalf. Doe dat minimaal 
één keer per dag. Het is 
goed om in de lente een 
andere, lichter aanvoe-
lende huidverzorging te 
nemen, zoals een serum 
of crème.’’

Waarom is dat nodig?
,,Je huid is in de lente 
minder droog dan in de 
winter. Een serum of 
crème voelt aangenamer 
op de huid doordat het 
minder plakt, zeker als de 
zonkracht toeneemt en 
de omgeving warmer 
wordt. Neem ook een  
andere gezichtscrème. In 
de winter heb je een 
crème met SPF 15 nodig, 
die beschermt tegen uv 
A-straling. Dit is straling 
die het hele jaar aanwezig 
is en zorgt voor huidver-
oudering. In de lente en 
de zomer is dit niet ge-
noeg.’’

Waarom niet?
,,Vanaf april wordt de uv 
B-straling, die zorgt voor 
verbranding van de huid, 

steeds sterker. Kies dan een gezichts-
crème die zowel tegen uv A- als uv-
B-straling beschermt, minimaal SPF 
30. Daarnaast moet je smeren met 
zonnebrandcrème als je langer naar 
buiten gaat.’’

TIPS VAN DE 
EXPERT

 c Pas op met pillen
Sommige medicijnen kun-
nen overgevoeligheid 
voor licht veroorzaken, 
zoals bepaalde antibio-
tica, plastabletten tegen 
een hoge bloeddruk en 
antischimmelmiddelen. 
Kies dan voor een zonne-
brandcrème. 

 c Geen zonnebank 
ga niet naar de zonne-
bank. een zonnebank 
geeft vooral uv a-licht. dit 
geeft wel pigment, maar 
zorgt niet voor het dikker 
worden van de opperhuid, 
wat nodig is om je tegen 
verbranding of zonnealler-
gie te beschermen.

 c Water helpt
drink minimaal 2 liter per 
dag voor een betere huid-
hydratatie.
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TUSSEN OUDE 
DODENMASKERS 
EN KATTENKUNST

Tien musea die de moeite waard zijn

e Museum Tot Zover. Detail uit Schemering van Sarah 
 Grothus.

f Het Wrakken
museum puilt uit  
van de rariteiten.

Natuurlijk kun je tijdens de Nationale Museumweek, van 
4 t/m 10 april, naar het Mauritshuis of Kröller-Müller. 
Maar tussen de ruim 600 Nederlandse musea wemelt het 
ook van de onbekendere aanraders. Tien suggesties.

hondenmens? Ook het 17de-eeuwse 
grachtenpand waarin dit museum is 
gehuisvest, is met zijn weelderige  
interieur bepaald niet voor de poes.
kattenkabinet.nl

3 Rijksmuseum  
Boerhaave
Geen fan van de tandarts? 

Dikke tip: ga voor je volgende gebits-
controle langs bij deze schatkamer 
van wetenschap en geneeskunde in 
Leiden. Bezoekers vergapen zich aan 
de eerste kunstnieren, ’s werelds 
oudste heliocentrische planetarium 
en natuurlijk de microscoop van 

 Antoni van Leeuwenhoek. Meest 
memorabel zijn echter de vitrines vol 
primitieve wondensperders, kiezen-
trekkers, darmklemmen, aambeitan-
gen, verloshaken – formaatje heggen-
schaar – en andere doktersinstru-
menten die in vroeger tijden vaak 
zonder verdoving werden ingezet. Je 
dankt de wetenschap ineens op je 
blote knietjes voor de uitvinding van 
de moderne tandartsboor.
rijksmuseumboerhaave.nl

4 Nederlands 
Volksbuurtmuseum
Musea zijn maar al te vaak  

gewijd aan legendarische schilders, 
revolutionaire wetenschappers of  
andere roemruchte lieden. De ge-
wone man komt er bekaaid vanaf. 
Behalve in Utrecht dan, waar het 
Volksbuurtmuseum de pet afneemt 
voor Jan met de pet. Je wordt er mee-
genomen in de romantiek, maar 
vooral in de snoeiharde realiteit van 
het leven in een volksbuurt aan het  
begin van de vorige eeuw. Niet  
geheel toevallig is het museum gele-
gen in het hart van Wijk C. Zo kun je 
tijdens een rondleiding door de  
omringende straten meteen kennis-
maken met het huidige bestaan in de 
bekendste volksbuurt van de Dom-
stad.
volksbuurtmuseum.nl

5 Wrakkenmuseum
In een beetje juttersmuseum 
zijn de strandvonsten tot aan 

het plafond opgestapeld en puilt zelfs 
de tuin uit van de rariteiten. Zo ook 
in het Wrakkenmuseum op Ter-
schelling, levenswerk van wrakdui-
ker Hille van Dieren. De begane 
grond is een doodgewone bruine 
kroeg, maar achter de patrijspoorten 
van de bovenliggende verdiepingen 
word je kruip-door-sluip-door langs 
een polonaise van juttersvondsten 
geleid. De opgeduikelde kanonsko-
gels, torpedoafvuurknoppen, bad-
eendjes, slagersmessen en seksspeel-
tjes zijn veelal voorzien van gort-
droge kwinkslagen (‘Deze kaars is 
aangevreten door onze verschrikke-
lijke sneeuwhond Does’). Waar-
schijnlijk bedacht door de stamgas-
ten die beneden aan de toog hangen.
wrakkenmuseum.nl

6 Museum Valse Kunst
De werken van beroemde 
kunstenaars als Miró, Van 

Gogh, Dalí of Matisse verwacht je 
niet in een Drents gehucht. Toch 
hangen ze er, daar in het voormalige 
gemeentehuis van Vledder. Kleine 
kanttekening: de schilderijen zijn 
stuk voor stuk vervalsingen. Natuur-
lijk is het aardig om voor de verande-
ring eens in je uppie voor de Mona 
Lisa te kunnen staan, maar de verha-
len over meestervervalsers als Han 
van Meegeren en Geert Jan Jansen 
gaan pas echt leven tijdens de gratis 
rondleidingen. Herken jij de echte 
Picasso tussen de bijna identieke 
neppers? 
museumsvledder.nl

7 Museum Tot Zover
Ruim een op de drie Neder-
landers praat nooit over de 

dood. Moet je misschien toch eens 
richting begraafplaats De Nieuwe 

MATTHIJS MEEUWSEN

e De dominomus werd doodge
schoten tijdens Domino Day.  
FOTO NATUURHISTORISCH MUSEUM ROTTERDAM

e Rijksmuseum Boerhaave her
bergt een schatkamer aan weten
schappelijke en geneeskundige  
informatie. FOTO FRED ERNST

Herken jij  
de echte  
Picasso  
tussen  
de bijna  
identieke  
neppers?

1 Natuurhistorisch 
Museum Rotterdam
Qua omvang kan de verzameling 

van dit Rotterdamse museum onmo-
gelijk opboksen tegen de schier  
onuitputtelijke depots van Naturalis 
in Leiden. Maar de ware kracht van 
‘Het Natuurhistorisch’ zijn ook niet 
de weckpotten vol weekdieren of 
eeuwenoude mammoetkiezen, maar 
de originele blik van de museumstaf. 
Kenmerkend is de permanente expo-
sitie met dode dieren die ooit de 
krantenkoppen haalden; van domi-
nomus tot McFlurry-egel en van 
mondkapmeeuw tot Tweede Kamer-
muis. Maar dit scherpe oog voor  
een goed verhaal komt net zo fijn  
tot  uiting in de vele wisselende ten-
toonstellingen.
hetnatuurhistorisch.nl

2 KattenKabinet
Van surrealistische schilde-
rijen tot levensechte litho’s en 

van antieke beelden tot eigentijdse 
fotografie: dit Amsterdamse kunst-
museum herbergt een enorme, 
diverse collectie. Toch hebben de vele 
honderden werken één ding gemeen: 
katten. In vijf bomvolle vertrekken 
schetst het museum de eeuwenoude 
rol van de kat in onze kunst en cul-
tuur. Dat het KattenKabinet het 
‘uit-de-hand-gelopen-hobbyniveau’ 
spinnend ontstijgt, bewijzen de wer-
ken van onder meer Rembrandt,  
Picasso en Corneille. Ben je meer een 
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 O
pa vertelt: ik groeide op 
vlak bij een onderzoeks-
station voor de fruitteelt. 
En hoewel er in onze  
eigen tuin een paar  

appelbomen stonden – een ‘Zoete 
Ermgaard’ en een ‘Groninger Kroon’ 
– was het jatten van appels natuurlijk 
een stuk spannender dan het eten 
van fruit uit eigen tuin. Vooral omdat 
in de boomgaard van dat instituut 
een bord stond met het opschrift: 
‘Pas op! Voetangels en klemmen’.

Dat bord oefende een grote aan-
trekkingskracht uit op mij en mijn 
vrienden. Zelfs lang voordat de 
oogsttijd van het fruit was aangebro-
ken, was het een huzarenstukje om 
over het hek te klimmen en met een 
paar onrijpe appels terug te komen. 
Genietend van een mengsel van 
angst en spanning vestigde je voor-
goed je reputatie van durfal.

Misschien waren er helemaal geen 
voetangels en klemmen. Misschien 
was dat bord pure bluf en waren 
klemmen om mensen te vangen  
allang verboden. In ieder geval heb ik 
nooit iets over slachtoffers van deze 
middeleeuwse instrumenten  
gehoord. Wel weet ik dat de middel-
eeuwen nog niet voorbij zijn, want 
de bisamrattenklem en de mollen-
klem zijn nog steeds  
legaal. Voor bisamrat-
tenvanger moet je zijn 
opgeleid, maar mollen-
klemmen zijn in ieder 
tuincentrum te koop.

De mol krijgt vaak een 
slechte pers: molshopen 
ontsieren het gazon en 
je kunt je enkel lelijk 
verzwikken in een mol-
lengang. Daarnaast zou 
de mol schadelijk zijn.

Dat laatste verdient 
nuancering. De mol eet 
larven van insecten  
zoals engerlingen en 
emelten, regenwormen, 
naaktslakken en verder 
alles wat op zijn pad 
komt, van woelmuizen 
tot salamanders.  
Regenwormen zijn 
nuttig en zelfs onmis-
baar voor gezonde 
tuingrond. Engerlingen, 
larven van de meikever, 
en emelten, larven van 

een langpootmug, worden door tui-
niers gehaat, hoewel ze bijdragen aan 
de biodiversiteit van de tuin. Dat-
zelfde geldt overigens voor de mol. 
Ook naaktslakken zijn niet populair, 
ondanks hun functie in het ecosys-
teem als verwerker van organische 
stof. Mollen eten dus zowel dieren 
die in onze ogen nuttig als schadelijk 
zijn. Over het algemeen zijn ze nut-
tig, maar het ligt eraan of je met een 
ecologisch of esthetisch tuinoog 
kijkt.

Wat vreemd is, is een zekere gesple-
tenheid in het gedrag van de tuinei-
genaar. Hij roept ach en wee als de 
emelten voor gele plekken in het  
gazon zorgen omdat ze aan de wor-
tels van zijn gras knagen. Hij jam-
mert als de naaktslakken het blad 
van zijn hosta’s tot rafels hebben  

geraspt. Tegelijker-
tijd gebruikt hij een 
wrede methode om 
de bestrijder van de 
emelt en naaktslak 
te doden.

Want een mol die 
in een klem be-
landt, is vaak niet 
op slag dood. De 
doodsstrijd raakt 
ons niet, omdat die 
buiten ons gezichts-
veld plaatsvindt: 
onder de grond. 
Daardoor zijn we 
ons er ook niet  
bewust van dat niet 
alleen de mol in 

onze klem be-
landt. Hetzelfde 

lot treft de  
wezel, ons 
kleinste roof-

diertje dat bij 
voorkeur in 

mollengangen op 
woelmuizen jaagt.

De mollenklem is een wrede 
methode om te doden

EIGEN TUIN EERST
ROMKE VAN DE KAA

Snoeien, stekken, 
planten, verpotten, 
zaaien en schoffelen. 
Tuingoeroe Romke 
van de Kaa helpt een 
handje.

Mol

Langpootmug

Wezel

Ooster in Amsterdam, waar dit fasci-
nerende uitvaartmuseum al vijftien 
jaar alles uit de kast haalt om de dood 
bespreekbaar te maken. 

Rouwserviezen, oude dodenmas-
kers, stolp urnen en een luxe lijk-
koets: het zijn nog maar een paar van 
de topstukken die een beeld schep-
pen van onze omgang met de dood 
door de eeuwen heen. Tot Zover is 
niet bang om te schuren, met exposi-
ties over suïcide of de rouw om huis-
dieren. Met hetzelfde gemak wordt er 
doorgeschakeld naar ‘de Sneu’: een 
zwarte kubus die nabestaanden op 
hun neus kunnen zetten als teken 
van rouw. Een lach en een traan dus. 
Net het leven zelf.
totzover.nl

8 Moco Museum
Het Stedelijk, Van Gogh en  
Rijksmuseum staan al een 

halve eeuw samen langs het Amster-
damse Museumplein. Tussen die drie 
culturele mastodonten wist ook dit 
MOderne en COntemporaine  
museum zes jaar geleden een plekje 
te veroveren. Het Moco wil eigen-
tijdse kunst toegankelijk maken voor 
een breed en jong publiek. Geen plek 
dus om met een quasi-intellectuele 

kunstfrons naar een blauw vierkant 
te staren. Wel een eclectische roer-
bakmix van popart en straatkunst, 
gemaakt door onder meer Banksy, 
Andy Warhol, JR, Keith Haring en 
een bonte stoet aan nieuw talent.
mocomuseum.nl

9 Vrijheidsmuseum
Nederland zit allerminst verle-
gen om musea over de Tweede 

Wereldoorlog, maar binnen dit aan-
bod staat het Vrijheidsmuseum in 
Groesbeek moeiteloos zijn mannetje. 
Niet alleen vanwege het historische 
decor, midden in de Gelderse heuvels 
waar ooit de parachutisten tijdens 
Operatie Market Garden landden. 
Ook dankzij de interactieve tentoon-
stellingen, waarin je leert dat elke 
oorlog nooit één verhaal kent. Tussen 
de dagboekfragmenten en het an-
tieke wapentuig worden bezoekers 
uitgedaagd om kritisch na te denken 
over het belang van vrijheid. Juist in 
deze tijden een waardevol vraagstuk.
vrijheidsmuseum.nl

10 Storyworld
Hoe krijg je het kroost los-
geweekt van tablet, tv of 

computerscherm? Gewoon meene-
men naar dit Groningse museum 
over stripverhalen, tekenfilms en 
games. Storyworld is de reïncarnatie 
van het Nederlands Stripmuseum 
dat drie jaar geleden de deuren sloot, 
maar nu met aandacht voor meer 
moderne, digitale vruchten van de 
tekenkunst. Van Aladdin tot Sponge-
Bob en van Ollie B. Bommel tot Fort-
nite: aan de hand van bekende figu-
ren worden de geheimen van een 
goed verhaal ontrafeld. Uitgekeken 
op alle schetsen, storyboards, filmat-
tributen en kleipoppetjes? Je kunt in 
het museum ook heerlijk gamen.
storyworld.nl

e De Diamond Matrix in het Moco 
Museum. FOTO ANP
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Weg met de chemische schoonmaakmiddelen

Schoonmaken kost  
mij gelukkig veel  
minder tijd sinds wij 
duurzaam leven

 – JESSIE KROON

 O
oit was het vaste prik.  
Ergens in april of mei 
kregen we – meestal de 
vrouwen des huizes – 
het op onze heupen en 

moest de bezem erdoor. Deuren en 
ramen werden opengezet en gordij-
nen, beddengoed en zelfs matrassen 
gingen naar buiten om te luchten en 
daarna gewassen te worden. Weg 
met winterse mufheid, klaar voor 
een frisse lente. Eens per jaar alles 
schoon, dat was het idee van de voor-
jaarsschoonmaak die eind 19de eeuw 
hoogtij vierde en traditiegetrouw 
voor Pasen plaatsvond. 

Zo doen we dat meestal niet meer. 
Dat geldt ook voor Jessie Kroon. 
Sinds ze samen met haar zus Nicky 
in 2014 zonder afval ging leven, is ze 
expert in duurzaam schoonmaken. 
Al zal poetsen nooit haar hobby wor-
den. ,,Sinds wij duurzaam leven, kost 
schoonmaken mij gelukkig veel min-
der tijd.’’ Haar geheim? ,,Het is een 
kwestie van bijhouden. Wij hebben 
onze hele levensstijl omgegooid en 
schoon maken is onderdeel van de 
nieuwe routine.’’ Stiekem toch een 
routine dus, net als de voorjaars-
schoonmaak.

Zero waste
De twee zussen begonnen ooit met 
het verminderen van afval, Het Zero 

Met deze basisingrediën-
ten (plus water, suiker en 
zout uit je keukenkastje) 
maak je zelf schoonmaak-
middelen:

1. (Natuur)azijn: wasver-
zachter, ontkalker en basis 
voor allesreinigers.

2. Citroen: het zuur rea-
geert bruisend met bak-
soda en doodt bacteriën 
en schimmels.

3. Baksoda (natri-
umbicarbonaat): dit 
zuiveringszout werkt 
als ‘geurvreter’ en 
schuurmiddel.

4. Schoonmaak- of 
kristalsoda: maakt 
water minder hard en 
reinigt krachtig.

5. Vaste waterstof-
peroxide (natriumper-
carbonaat): verwijdert 
vlekken en vet, zónder  
optische bleekmiddelen.

6. Marseille- of castille-
zeep

Een schoon 
huis met maar 
6 ingrediënten

De voorjaarsschoonmaak ouderwets? Doe 
het duurzaam. Dat is beter voor het milieu, 
scheelt veel geld en is ook nog eens  
hartstikke leuk. Althans, dat stelt duurzame 
schoonmaakspecialist Jessie Kroon van de 
Zero Waste Academy.

Waste Project. ,,We wilden alle plas-
tic verpakkingen uitbannen, die ver-
vuilen het milieu. Als vanzelf ver-
schoof onze aandacht naar de in-
houd. Dat je denkt: wacht eens even? 
Wat zit er eigenlijk in al die flessen 
en tubes?’’ Ze schrokken zich rot. ,,In 
de winkels, en dus in de meeste goot-
steenkastjes, staan eindeloos veel 
producten. Voor elke ruimte of klus 
een ander middel, soms zelfs voor het 
putje een ander middel dan voor de 
gootsteen zelf. Totaal niet nodig. Uit-
eindelijk zorgen steeds dezelfde  
ingrediënten voor een schoon huis.’’ 

Ondertussen zijn aan veel schoon-
maakmiddelen chemische en soms 
giftige stoffen toegevoegd. ,,Als op 
het etiket staat dat je de ruimte goed 
moet ventileren bij gebruik, is dat  
eigenlijk al een signaal.’’ Niet alleen 
het milieu, ook gezondheid speelt 
daarmee een rol bij de keuze voor 
duurzaam schoonmaken, stelt Kroon. 

De zussen gingen daarom op ont-
dekkingstocht – online, maar ook in 
boeken uit grootmoeders tijd – en 
kwamen erachter dat het heel simpel 
is om zelf duurzame schoonmaak-
middelen te maken. ,,De meeste  
benodigdheden zijn puur en heb je 
waarschijnlijk al in huis: azijn, een ci-
troen, soda, een stuk (pure olijfolie)
zeep. Je moet alleen even weten hoe 
en wat je mengt, want je wilt je hou-
ten kast niet verpesten met een zuur 
middel. En ook voor pure ingrediën-
ten kun je allergisch zijn. Heb je het 
eenmaal in de vingers, dan kun je  
variëren, bijvoorbeeld door etheri-
sche oliën toe te voegen voor een 
geur naar smaak.’’ 

Het was een kwestie van vallen en 
opstaan, maar inmiddels hebben de 
zussen recepten voor alle mogelijke 
schoonmaakmiddelen: van vaatwas-

Duurzaam 
en snel een 
lentefris huis

poeder tot allesreiniger, van vlekver-
wijderaar tot toiletblokjes. Ze maken 
ze zelf en bewaren ze in herbruikbaar 
glas. ,,Het is simpel en schoon. Het is 
ontzettend leuk om je eigen duur-
zame schoonmaakmiddelen te  
maken. Het scheelt bovendien enorm 
veel keuzestress en geld. Soda,  
citroen en zeep zijn niet duur, al die 
flitsende industriële middelen bij  
elkaar zijn dat wel.’’

De zussen Kroon merken dat de 
vraag naar doe-het-zelfrecepten  
alleen maar groeit. De lockdowns  

deden er nog een schepje bovenop: 
iedereen was veel thuis, dat nodigt 
uit om je omgeving te herwaarderen, 
op te ruimen én schoon te maken.  
,,Er is echt iets gaande. Mensen wil-
len het anders: schoner en simpeler. 
Dat duurzaam met doe-het-zelf-
sopjes schoonmaken ook nog sneller 
en goedkoper is, zijn bonuspunten.’’

Nicky en Jessie Kroon beginnen in 
mei met de zero Waste  academy, een 
(online) cursus over duurzame 
schoonmaakmiddelen.

RENSKE SCHRIEMER
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geen tijd of zin om zelf schoonmaak-
middelen te maken? er zijn ook kant-
en-klare, duurzame alternatieven te 
koop. Jessie Kroon: ,,denk aan was-
sen met wasnoten, herbruikbare ver-
pakkingen of tabletjes schoonmaak-
middel die je oplost in water. Het blijft 
wel opletten wat er precies in 
zit en of het echt duur-
zaam en schoon 
is.’’ tips van 
Kroon: de 
middelen 
van 
Klaeny, 
Brauzz, 
Skosh 
en 
Kinfill.

Kant-en-klare 
 middeltjes

Zo maak  
je het zelf:  
allesreiniger

HEBBEDINGEN
TECH
games, gadgets, apps: techjournalist anton damen tipt 
elke week de leukste en beste die hij tegenkomt.

Het anders zo levendige en 
hippe stads district Shibuya is 
in Ghostwire: Tokyo maar een 
dooie boel. letterlijk, want na 
een bovennatuurlijke catastro fe 
ging de bevolking in rook op en 
zijn de straten uitgestorven. de 
setting is spectaculair en on-
heilspellend, maar de uitwer-
king van het intrigerende gege-
ven is bijzonder conventioneel. 
Want nadat jouw personage uit 
de dood is herrezen, moet je 
een weg vinden door de verla-
ten stad, waarbij je kwaadaar-
dige geesten op jouw pad on-
schadelijk moet maken en 
meer vredelievende spoken als 

een soort ghostbuster moet 
opzuigen. 
in deze game schiet je niet met 
kogels, maar met magische 
mu  nitie. de gameplay is verre 
van vernieuwend, maar de ei-
genzinnige vondsten en folk -
loristische elementen maken 
het lekker gek. zo koop je tus-
sen de gevechten door extra 
spullen bij door kattenwezens 
gerunde winkels, speel je ver-
stoppertje met wasberen, lees 
je de gedachten van honden en 
verbeter je jezelf door boed-
dhistische weesgegroetjes.
Ghostwire: Tokyo | voor 
 PlayStation 5 en pc | €70

Twee zien meer dan een, en dat 
blijkt ook voor videodeurbellen te 
gelden. de eufy Video doorbell  
dual heeft behalve een normale 
 cameralens – voor bezoekers en 
 belletjestrekkers – er ook eentje  
aan de onderkant, speciaal om pak-
jes die voor de voordeur worden ach-
tergelaten in de smiezen te houden. 
dumpt een haastige bezorger het 
pakketje voor jouw voordeur, dan 
krijg je daarvan in de bijbehorende 
app automatisch een seintje. 

zelfs wie nooit online bestelt, zou deze eufy kunnen overwegen. 
Niet vanwege die extra camera, maar vanwege het feit dat dit  
een van de weinige slimme deurbellen is waar je niet per se een 
abonnement voor hoeft af te sluiten om opnames nog eens terug 
te kijken.
Eufy Video Doorbell Dual | €249

Of je nu lang ach-
ter je laptop zit of 

op de bank hangt, beide zijn 
doorgaans niet bevorderlijk 
voor je rug. Of nek. Voor een 
betere (werk)houding heb je 
soms een corrigerende tik 
nodig. de app posture pal 
deelt die uiterst vriendelijk 
uit, met een trilling of ge-
luidssignaal en een vrolijk (of 
sip) kijkende giraf op het 
scherm. de iphone-app 
werkt alleen als je ook de 

draadloze oordopjes van 
 apple in hebt, want die re-
gistreren ook bewegingen. 
Honderd procent feilloos 
werkt het niet, maar inven-
tief is het beslist. de app 
komt van Nederlandse bo-
dem en is gratis voor korte 
sessies. Wil je dat de giraf 
langer een oogje in het zeil 
houdt en op je houding let, 
dan kun je voor 3 euro up-
graden naar de pro-versie.
Posture Pal | gratis voor iOS

De redactie van Zo werkt samen met de specialisten van AutoTrack, 
HardwareInfo, Independer, Intermediair, Koken&Eten, Nationale 
 Vacaturebank, New Scientist en Tweakers.

 gVoor de schoon-
maak kun je simpel  
je eigen middeltjes 
maken. FOTO’S GETTY IMAGES 

EN CINDY VAN REES 

Rondspoken door Tokio

Deze deurbel heeft een  
oog voor pakketjes

Giraf geeft je een 
steuntje in de rug

Nodig: 1 theelepel  
geraspte zeepvlokken 
(bijv. marseillezeep), 
heet water, 2 theelepels 
baksoda en naar wens 5 
druppels etherische olie 
voor een lekker geurtje 
(bijvoorbeeld citroen en/
of sinaasappel).

1. doe de zeepvlokken 
in de fles waarin je je  
allesreiniger wilt bewa-
ren.
2. Voeg heet water toe 
en schud goed tot de 
zeep is opgelost.
3. doe de baksoda (en 
druppels olie) erbij. 
Klaar!

Wat is duurzamer? 
Schoonmaken met een 
apparaat of met de 
hand? ,,Sommigen doen 
de vaat met de hand om 
energie te besparen’’, 
stelt Jessie Kroon. 
,,Maar de vaatwasser 
bespaart water. Wij hou-
den niet zo van schoon-
maken, dus kiezen wij 
voor de machine. Wel 
gebruiken we zelfge-
maakt vaatwasmiddel.’’
Stofzuigen? Kan met de 
bezem, maar Kroon pre-
fereert ook in dit geval 
het snoer. 
de stoommachine ge-
bruiken om de bank te 
reinigen? ,,Kan, maar 
dan wel zonder che-
misch sopje. Nog beter: 
laat het niet zover ko-
men dat je bank zo vies 
is dat je hem wilt sto-
men. Behandel hem, 
naargelang de vlek,  
direct met water, zeep, 
natriumpercarbonaat of 
soda en klaar ben je.’’

Zonder of 
met snoer?
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Een andere taal leer je gewoon met je smartphone

Een app als je docent Duits
Zin in de zomerva-
kantie? Je hebt nog 
alle tijd om woord-
jes te stampen of je 
spreekvaardigheid 
af te stoffen. Met 
deze taalapps moet 
dat helemaal gut of 
bueno komen.

 N
ee, niet iedere bui-
tenlander spreekt na-
tuurlijk zo goed En-
gels als – ahum –  wij 
Nederlanders. Maar 
los daarvan vindt de 
boulanger het natuur-

lijk magnifique als zijn Hollandse 
klant respect toont door de pain aux 
chocolat niet met lompe gebarentaal 
te bestellen. En de Oostenrijkse ober 
zal een gemütliche conversatie mis-
schien nog meer waarderen dan een 
fooi.

Of je nu bij nul moet beginnen of 
dat je de sinds de middelbare school 
niet meer gebezigde taal moet afstof-
fen: het enige wat je tegenwoordig 
voor taalles nodig hebt, is een smart-
phone of tablet. Én tijd, weet ieder-
een die pas bij het wegrijden begon 
met het afspelen van de talencursus 
op de autoradio.

Hoeveel tijd is sterk afhankelijk 
van jouw talenknobbel, de al aanwe-
zige kennis en wélke taal. Na 480 uur 
moet je bijvoorbeeld al aardig uit je 
Spaans of Duits kunnen komen. Maar 
wil je Urdu of Thai onder de knie 
krijgen, ga dan maar uit van een uur 
of 720. Al is het misschien beter om 
die in minuten om te rekenen. Want 
in plaats van drie uur per dag te 
stampen zijn drie sessies van 30 mi-
nuten veel effectiever. Korter kan 
ook, in minisessies, bij uitstek op ver-
loren momenten en plekken (bus-
halte, wc) die je normaliter niet deelt 
met een leraar Italiaans of docent 
Duits.

MEMRISE 
Sprekers met accent
 

Memrise oogt wat 
flets, maar heeft van-
uit het Nederlands 
bovenop de bekend-
ste Europese talen 
ook Chinees, Japans 

en Koreaans als keuze. Memrise is 
een app die je ook gewoon via een 
webbrowser kunt spelen op mem-
rise.com. Het zet in op de authen-
tieke spreekervaring door echte spre-
kers – ook in beeld – aan het woord te 
laten. Zo hoor je de taal niet alleen in 
de algemeen beschaafd-variant, maar 
ook met accent: eenmaal in het bui-

Memrise geeft je een 
authentieke ervaring 
door sprekers met  
 een accent aan het 
woord te laten   

ILLUSTRATIE NOZZMANtenland zul je waarschijnlijk niets 
anders horen.

Het hoofdbestanddeel is de 
 multiple choicetest waarmee je snel 
je woordenschat uitbreidt. Soms 
moet je het juiste antwoord niet aan-
raken, maar intikken. Ook al helpt de 
app door dan enkel de te gebruiken 
letters te tonen, heel lekker typen is 
het niet. Toch is dat nog een stuk leu-
ker en levendiger dan woordjes stam-
pen via de ouderwetse lijstjes.

Je kunt de app gratis uitproberen. 
Als die in de smaak valt, kost je dat 9 
euro per maand aan abonnements-
geld. Een jaarabonnement is in ver-
houding scherp geprijsd, want dat 
kost slechts 35 euro.

BABBEL 
Focus op uitspraak en klank

Lukt het ondanks je 
voornemens toch 
niet om ruim voor 
de vakantie met de 
studie te starten? 
Dan is Babbel wel-

licht je redding. Deze app belooft dat 
je binnen drie weken al een basisge-
sprekje kunt voeren. Om Babbel te 
gebruiken moet je al redelijk Engels 
beheersen, want vanuit het Neder-
lands werkt het niet.

Je kunt wel kiezen om Nederlands te 
leren, iets wat we de ontwikkelaars 
zelf ook van harte kunnen aanraden: 
de beschrijvende tekst in de App 
Store barst van de ‘taalvoutjes’. Ge-
lukkig is het ín de app allemaal keu-
rig. Het leuke is dat die je direct in 
het diepe gooit met korte conversa-
ties van native speakers. De focus ligt 
daardoor sterk op uitspraak en op 
klank: de te kiezen woorden worden 
voor het gemak soms in let-ter-gre-
pen opgesplitst.

De eerste lessen zijn gratis, daar  na 
kost een abonnement 10 euro per 
maand of 60 euro voor een jaar.

DUOLINGO 
Zelfs Klingon kun je leren

De meest gebruikte app om een 
vreemde taal te leren is Duolingo. De 
app dankt zijn populariteit niet al-
leen aan het vrolijke uiterlijk of de af-
wisselende lessen in de vorm van 

quizjes, maar zeker 
ook aan het feit dat 
hij helemaal gratis is. 
Terwijl de inhoud 
toch van kwalitatief 
hoog niveau is, en het 

cursusaanbod ruim.
Nederlandse sprekers kunnen kie-

zen uit Frans, Duits en Engels. Maar 
als je die laatste taal een  beetje mach-
tig bent, heb je veel meer keuze. Van-
uit het Engels kun je maar liefst 38 ta-
len leren, en die zijn zeer divers. Van 
Portugees tot Pools, van klassieke ta-
len als Latijn tot de bijna uitgestor-
ven Indianentaal Navajo. Of zelfs 
pure fantasietalen als Klingon en 
Hoog-Valyrisch; de eerste is handig 
als je met het ruimteschip Enterprise 
gaat startrekken, de tweede komt van 
pas in het continent Westeros van 
Game of Thrones.

Duidelijk is dat de makers achter 
deze app er alles aan doen om het le-
ren leuk te houden. Bij de gratis ver-
sie krijg je wel reclameboodschappen 
voorgeschoteld. Blijf je liever versto-
ken van dergelijke commerciële ui-
tingen, dan betaal je iets meer dan 7 
euro per maand voor een abonne-
ment. 

Bijkomend voordeel is dan dat de 
uilachtige mascotte Duo iets verge-
vingsgezinder is als je foutjes maakt.

ANTON DAMEN
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Barbecuetips om indruk te maken op je vrienden

 H
et is vrijdagochtend. Mijn 
tweede patiënt van de dag is de 
4-jarige Sacha. Ze heeft buik-
pijn. Als ik haar oproep in de 
wachtkamer, loopt ze me aan de 

hand van haar vader tegemoet. Meestal 
kan ik aan de lichaamshouding afleiden 
hoe heftig de buikpijn is. Bij Sacha is dat 
niet het geval. Ook het gaan zitten aan 
mijn bureau verloopt soepel.

,,Sacha, sinds wanneer heb je buikpijn?’’ 
vraag ik haar als eerste. Sacha werpt een 
hulpzoekende blik richting haar vader. 
,,Sinds twee dagen’’, antwoordt die voor 
haar. ,,Toen ze vanochtend niet meer 

wilde eten, heb ik een afspraak gemaakt. 
Weet u, ze klaagt niet zo snel.’’

Vervolgens grijpt hij naar de binnenzak 
van zijn colbert, haalt een potje met urine 
tevoorschijn en zet het neer op het  
bureau. ,,Uw assistente vroeg 
erom.’’

,,Fijn. Ik zal de urine zo  
onderzoeken. Eerst wil ik iets 
meer weten over Sacha.’’

Net als op de eerste vraag, 
geeft haar vader telkens ant-
woord: ,,Ze heeft geen koorts 
en plast en poept minder dan 
normaal.’’

,,Dan wil ik nu graag jouw buikje bekij-
ken’’, wend ik me opnieuw tot Sacha. 
Weer dezelfde blik richting haar vader. ,,Ik 

ga met je mee’’, belooft hij haar.
Tijdens het buikonderzoek blijft ze stil. 

Wanneer ik klaar ben, leg ik hen beiden 
uit dat ik de urine ga nakijken. Hierop 

kijkt haar vader me bezorgd aan. 
,,Ze is nooit zo stil, hoor.’’

Op enkele rode en witte 
bloedcellen na toont het  
urineonderzoek geen duide-
lijke blaasontsteking. Ik be-
sluit de urine een paar dagen 

op kweek te zetten. Ik stel 
voor om in de tussentijd para-

cetamol te geven tegen de pijn.
Haar vader lijkt er niet gerust  

op. ,,En als dat niet werkt?’’ Gauw verzin  
ik een tussenoplossing. ,,Zal ik u van-
middag bellen hoe het gaat?’’ Hij knikt 

goedkeurend. ,,Dat zou fijn zijn.’’
In dat telefoongesprek uit haar vader 

nogmaals zijn zorgen. Sacha ligt de hele 
dag op de bank. De paracetamol lijkt wei-
nig te doen. Toevallig moet ik nog een  
visite bij hen in de buurt doen en zo  
gebeurt het dat ik Sacha aan het einde van 
de dag weer onderzoek. Deze keer thuis, 
met beide ouders. Ondanks het feit dat het 
ziektebeeld in mijn ogen onveranderd is, 
stuur ik Sacha puur op basis 
van ouderlijk instinct voor 
de zekerheid naar de kin-
derarts.

De volgende dag lees ik 
dat ze succesvol geopereerd 
is wegens een blindedarm-
ontsteking.

Haar 
vader kijkt 
me hierop 

bezorgd aan.  
‘Ze is nooit zo 

stil, hoor’

HUISARTSENPOST Rutger Verhoeff schrijft wekelijks over patiënten die hem raken

Ouderlijk instinct

Low and slow op de barbecue
ELLEN DEN HOLLANDER

Zodra de eerste zonnige dag zich aandient, steken 
we de barbecue aan. Wat is nou het geheim van 
een goede kooksessie in de buitenlucht?

 R
alph de Kok is al vijftien 
jaar professioneel barbe-
cueër en heeft al veel Ne-
derlanders de fijne kneep-
jes van het low and slow 

barbecueën bijgebracht, via tal van 
workshops, tv-programma’s en vi-
deo’s. Hoewel hij het hele jaar rond 
achter de barbecue staat, kan hij niet 
wachten tot het seizoen losbarst. ,,Ik 
merk dat mensen er echt naar snak-
ken om weer bij elkaar te komen 
rond de barbecue, zeker na de afgelo-
pen tijd.’’

Inspiratie en tips voor een lekker 
barbecueseizoen deelt De Kok samen 
met collega-chefs Jord Althuizen, 
Pitmaster X (Roel Westra), Peter de 
Clercq en Harm Jan Bloem in een 
nieuw seizoen van het 24Kit-
chen-programma BBQStreet.

Hebben we die tips hard nodig?
De Kok: ,,Het zit in de Nederlandse 
cultuur om kant-en-klare vleespak-
ketten te kopen. Daarnaast wordt er 
al jaren op dezelfde manier gebarbe-
cued. Wij willen laten zien dat het 
ook anders kan. Gelukkig is dat ‘an-
ders barbecueën’ in opkomst in Ne-
derland. Je ziet steeds meer mensen 
grote stukken vlees, vis of groenten 
op de low and slow manier bereiden, 
dus langzaam gegaard op lage tempe-
ratuur.’’

Wat is onmisbaar voor een ge-
slaagde barbecuesessie?
,,Je hebt allereerst een goede barbe-
cue nodig waarmee je de tempera-
tuur kunt regelen, het liefst eentje 
met een deksel. Zo kun je veel meer 
technieken toepassen, zoals het lang-
zaam garen. Aan onze keuken bin-
nen geven we duizenden euro’s uit, 
maar een barbecue vinden we vaak te 
duur. Terwijl een goede al gauw 1500 
euro kost. Je resultaat wordt er niet 
alleen beter van, barbecueën wordt 
ook veel leuker.

Kijk ook kritisch naar de brandstof 
die je gebruikt. Als je de juiste kiest, 
heb je nauwelijks of geen last van 
rook. Als je niet kunt vinden waar het 
hout vandaan komt en welke hout-
soort het is, dan weet je bijna zeker 

dat het geen kwaliteitsspul is. Wil 
je zekerheid? Haal je houtskool 

dan bij een speciaalzaak. Je kunt 
overigens ook op een gasbarbe-

cue met bijvoorbeeld biop-
raangas koken, die zijn even 
goed.’’

En welke producten ko-
pen we?
,,Verdiep je in wat je 
koopt. Wil je rund, 
kijk dan of er aan-
dacht is geweest voor 

het dierenwelzijn en welke voeding 
het dier heeft gehad. Dat heeft alle-
maal effect op de kwaliteit en smaak. 
Dat geldt ook voor vis en groente.’’

Je bent van het low and slow barbe-
cueën, hoe pak je dat aan?
,,Mensen denken vaak dat een barbe-
cue pas heet genoeg is als je het vlees 
hoort sissen op het rooster. Ik ben 
van de temperatuur verlagen en de 
tijd verlengen. Dan blijft je vlees veel 
sappiger, want zo verliest het minder 
vocht. Ook verbrandt het minder 
snel.

Gebruik je een ronde barbecue, dan 
kun je verschillende hittezones ma-
ken door aan de ene kant meer kolen 
te leggen dan aan de andere kant. Bij 
mij is vaak twee derde van de barbe-
cue helemaal leeg. Boven de kolen is 
‘t het heetst, maar ga je een aantal 
centimeter meer naar rechts, dan is 
de temperatuur daar lager. Zo kun je 
met de hitte spelen.’’

Wat gooi je erop als je indruk wil 
 maken op je gasten?
,,Ik vind een stuk bavette erg lekker. 

Dat vlees heeft veel meer karakter 
dan bijvoorbeeld ossenhaas. Heerlijk 
met paprikasalsa, kerriemayonaise of 
bereid in carpaccio-stijl met parme-
zaanse kaas en pijnboompitjes. Een 
stuk buikspek is ook een goede optie, 
dat kan niet mislukken door de grote 
hoeveelheid vet dat erin zit. Lak het 
vlees af met teriyakisaus en je ser-
veert echt iets heerlijks.

Qua groenten is het heel lekker om 
een hele bloemkool te gebruiken. 
Laat de groente zo’n anderhalf uur 
langzaam garen op zo’n 180 graden 
met een klontje boter erop en bij-
voorbeeld kerrie madraspoeder. Je 
zult zien dat er geuren vanaf komen 
die echt waanzinnig zijn. Daarnaast 
is het ook nog eens erg makkelijk te 
bereiden. Je doet de deksel erop en 
wacht rustig af tot alle aroma’s zijn 
opgenomen. In dit seizoen maak ik 
ook  shoarma van knolselderij van het 
spit en heilbot boven houtvuur. Som-
mige producten hebben echt niet 
meer nodig dan een goed vuur.’’

BBQStreet is elke werkdag te zien om 
17:30 uur op 24Kitchen

 e Vlees aflakken 
met een mari-
nade zorgt voor 
een heerlijk  
resultaat.  
FOTO GETTY IMAGES

 g Ralph de Kok: 
,,Met een lagere 
temperatuur  
blijft je vlees  
veel sappiger.’’  
FOTO 24KITCHEN
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Qatar

FOTO PIM RAS

Louis van Gaal 
voorspelde het al, 
dat het geluk weer 
met hem zou zijn. 
En ja hoor, de 
WK-poule van 
Nederland lijkt 
op het oog erg 
gunstig.  P2

‘Mijn vrouw 
dacht dat ik 

dood was’
Foeke Booy 

vertelt over die 
dramatische dag 

in juli vorig jaar
c P8

‘Het is geen 
rock-’n-roll 
bij mij’
Gernot 
Trauner is 
in de Kuip 
helemaal 
zichzelf  c P4

Van Baarle 
gelooft in 

grote prijs
Overwinning in 

Ronde van 
Vlaanderen, 

waarom niet?  P12

INTERVIEW INTERVIEW INTERVIEW

Louis van Gaal 
voorspelde het al, 
dat het geluk weer 
met hem zou zijn. 
En ja hoor, de 
WK-poule van 
Nederland lijkt 
op het oog erg 

P2

Senegal Ecuador

e Hassan al-Haydos, de captain van 
gastland Qatar. FOTO ANP

e Sadio Mané, de vedette en 
captain van Senegal. FOTO PRO SHOTS

e Enner Valencia, ervaren schutter van Ecuador. 
FOTO GETTY

Het zit 
Oranje 

mee
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 c Gastland Qatar, Afrikaans kampioen Senegal en onbekend Ecuador vormen                de opdracht voor het Nederlands elftal

Dat kon een heel stuk    moeilijker

Beginnen tegen de kampioen van 
Afrika. Eindigen tegen het gastland. 
En tussendoor een krachtmeting 
met een ploeg die zich verrassend 
als nummer vier van Zuid-Amerika 
kwalificeerde voor het WK.

Ja, het kon veel slechter uitpak-
ken, de routekaart voor de eerste 

Het Nederlands elftal treft op het WK in de groepsfase 
Qatar, Senegal en Ecuador. Een poule met twee landen 
waartegen Oranje nog nooit speelde. Het is een loting met 
perspectief, ziet ook bondscoach Louis van Gaal.

VOETBAL                 LOTING WK 2022 IN QATAR

Met Félix Sánchez heeft Qatar momenteel een 
Spaanse bondscoach, maar de derde poule- 
opponent van Oranje stond in het verleden ook 
al eens onder Nederlandse leiding. Jo Bonfrère 
was er eind jaren 90 twee periodes werkzaam.

Hollands glorie in Qatar
Kwalifi catie voor het WK in Qatar begon 
al op 6 juni 2019. Norjmoogiin Tsedenbal, 
de aanvoerder van Mongolië, maakte op die 
dag het eerste doelpunt in de cyclus, in een 
met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Brunei.

Drie jaar kwalifi catie Afrika
a Oranje doet het histo-
risch gezien goed tegen 
Afrikaanse opponenten: 
13 zeges, 4 gelijke spe-
len en 2 nederlagen.13

VOETBAL                 

MAARTEN
WIJFFELS
Doha

y @M_Wij� elsAD poulefase in acht jaar die Oranje op 
een WK gaat spelen. Nederland 
moet in dit veld de tweede ronde 
kunnen bereiken en wie weet wat 
er daarna nog meer mogelijk is.

Oranje speelt meteen op de ope-
ningsdag van het toernooi. Dat is 
maandag 21 november. Senegal is 
dan de tegenstander. De ploeg won 
onder aanvoering van Liverpool- 
ster Sadio Mané deze winter de 
Afrika Cup. Senegal klopte in de fi-
nale Egypte en versloeg dat land af-
gelopen week opnieuw in een be-
slissende WK-play-off. 

Oranje speelde in zijn historie al 
tegen menig land van het Afri-
kaanse continent, maar nog nooit 
tegen de Leeuwen van Teranga. 
Datzelfde geldt voor Qatar. Louis 
van Gaal zag met de koppeling aan 
het thuisland zowaar uitkomen wat 
hij vooraf met een kwinkslag had 
voorspeld. Met Ecuador heeft 
Oranje wel enige ervaring, zij het 
dat die beperkt blijft tot twee oe-
fenduels, de laatste in aanloop naar 
het WK in 2014 (1-1). Ook toen was 
Van Gaal bondscoach.

Naar de loting in Doha werd gis-
teravond reikhalzend uitgekeken. 
De laatste WK-wedstrijd van 
Oranje dateert alweer van veel te 
lang geleden, 12 juni 2014 om pre-
cies te zijn. Die dag pakte Neder-
land brons bij het WK in Brazilië, 
na een 3-0 zege op het gastland. Het 
werd de wedstrijd van een symbo-
lische wissel vlak voor tijd. Derde 
keeper Michel Vorm viel in voor 
Jasper Cillessen en daarmee kreeg 

ook de 23ste en laatste selectiespeler 
speeltijd van bondscoach Van Gaal. 
Die roemde na afloop de teamgeest. 
Hij zei dat hij nog nooit zo’n hechte 
groep spelers had gecoacht.

Acht jaar later leidt Van Gaal Ne-
derland dus opnieuw. Nog één keer 
gaat hij op zijn 71ste voor de ultieme 
droom: wereldkampioen worden.
Als Oranje de poulefase overleeft 
als nummer 1 of 2 wacht in de 
knock-out-fase een land uit groep 
B. Ook dat is bepaald geen groep des 
doods. Engeland behoort weliswaar 
tot de toplanden in de wereld, maar 
Iran, de Verenigde Staten en de 
winnaar van de Europese play-offs 
(Wales, Oekraïne of Schotland) zijn 
modaal.

Het WK in Qatar wordt het kort-
ste sinds 1978. In 28 dagen worden 
alle 64 duels erdoorheen gejast. Het 
wordt de eerste mondiale titelstrijd 
in de Arabische wereld en pas het 
tweede WK ooit op het Aziatische 

continent. En deze editie is op voor-
hand al bijzonder door zijn timing. 
Nooit eerder was een WK in no-
vember en december. Alle voor-
gaande toernooien stonden in mei, 
juni en/of juli op de rol.

Het compacte schema van dit 
WK is mogelijk, omdat er in de 
groepsfase dagelijks vier wedstrij-
den zijn. De eerste start al om 11.00 
uur ’s ochtends Nederlandse tijd 
(13.00 uur in Qatar) en de laatste om 
20.00 uur ‘s avonds (22.00 uur lo-
kale tijd).

De KNVB gaat ervan uit dat per 
duel acht procent van de kaartjes 
beschikbaar zijn voor Nederlandse 
fans. Let wel: dat gaat om acht pro-
cent van de beschikbare stadionca-
paciteit. Een deel van alle stoeltjes is 
telkens op voorhand al gereser-

Reactie bondscoach

,,Een kleurrijke loting’’, zo om-
schrijft Louis van Gaal de 
poule van Oranje op het WK. 
,,En ook een loting die ons 
kansen biedt. Je moet tegen 
de Afrikaanse kampioen spe-
len, dat is een aardige tegen-
stander. Qatar heb ik nog 
nooit zien spelen. Tegen 
Ecuador hebben we acht jaar 
geleden gespeeld als 
voorbereiding op het 
WK. Dat werd 1-1, dus 
je weet nooit wat 
zo’n ploeg nu kan.

,,Dat grapje dat ik 
maakte met Qatar komt 
uit, ik weet niet waarom. Maar 
ik moest wel lachen toen zij uit 
de koker kwamen. Qatar loten 
betekent dat je in groep A zit en 
meteen in actie moet komen. 
Dat is een nadeel. Wij hebben 
spelers die tot zondag competi-
tie spelen bij hun club en dan is 
het afwachten hoe ze maandag 
aankomen in Zeist. Op dinsdag 
reizen we naar Qatar, waar we 
dan de maandag erop spelen, 
op de openingsdag. Iets van ex-
tra tijd om ons voor te bereiden 
krijgen we niet. Een voordeel 
kan zijn dat het thuisland altijd 
het beste schema qua rustda-
gen heeft in het vervolg van een 
toernooi.’’

,,Zitten de echt grote landen aan 
de andere kant van het schema? 
Engeland is ook wel een topland 
in mijn ogen. Gareth Southgate 
heeft als coach niet veel wed-
strijden verloren. Wij kunnen 
onze groep al gaan analyseren. 
We zijn niet in afwachting van 
een play-o� -winnaar die er nog 
bij komt. Dat is een voordeel. 

Maar niet heel groot. Onze 
analisten zijn niet naar 

Senegal of Ecuador ge-
weest de afgelopen 
tijd, dus die kunnen 
aan de bak. Deze poule 

is op zich geen reden 
om onze speelwijze weer 

te veranderen. Je kan onge-
loofl ijk aanvallend spelen in hoe 
we het nu doen, dat hebben we 
tegen Denemarken gezien. We 
spelen mogelijk ook een keer 
om één uur ’s middags. Dat ken 
ik nog van Engeland, toen ik 
Manchester United coachte. Dat 
heb ik toen niet ervaren als een 
groot probleem. Ik heb er zin in. 
Met Bayern München ben ik in 
2011 in Qatar geweest. Een 
week trainen en spelen. Alles 
was toen tiptop georganiseerd 
en dat zal nu ook zo zijn. Daar 
twijfel ik niet aan. Danny Blind is 
nu in Qatar. Die heeft ons trai-
ningscomplex en hotel bekeken 
en is daar tevreden over.’’

‘Ik moest lachen dat dat 
grapje over Qatar uitkomt’

Poule A
Maandag 21 november
Qatar - Ecuador
Nederland - Senegal

Vrijdag 25 november
Qatar - Senegal
Nederland - Ecuador

Dinsdag 29 november
Nederland - Qatar
Ecuador - Senegal

WK VOETBAL

PROGRAMMA

l 
De KNVB gaat ervan 
uit dat per duel acht 
procent van de 
kaartjes beschikbaar 
is voor Oranje-fans
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Gastland Qatar, Afrikaans kampioen Senegal en onbekend Ecuador vormen                de opdracht voor het Nederlands elftal

Dat kon een heel stuk    moeilijker

START WK 21 NOVEMBER  |  VEEL MEER OVER DE LOTING AD.NL  |  FACEBOOK.NL/SPORTWERELD

Het Nederlands elftal doet voor de elfde 
keer mee aan een WK. De primeur was in 
1934, Oranjes tot op heden laatste mondi-
ale eindtoernooi was in 2014. Alleen Brazilië 
was op alle 21 eerdere edities aanwezig.

Elfde WK voor Nederland Laagste ranking

a Met Senegal, Ecuador 
en Qatar treft Nederland 
(zelf 10de) de nummers 
20, 46 en 51 op de FIFA- 
ranglijst voor landen.51

BEVEILIGING

‘Vlaggen mogelijk afgepakt’
Regenboogvlaggen kunnen tij-
dens het WK in Qatar afgepakt 
worden van fans, ‘om ze te be-
schermen tegen aanvallen van-
wege het verdedigen van ho-
morechten’. Dat heeft majoor 
Abdulaziz Al Ansari, een hoge 
o�  cial in het beveiligingsappa-
raat van het WK, gezegd tegen 
persbureau AP.
Al Ansari benadrukte dat 
LHBTI+-koppels tijdens het 
WK van harte welkom zijn in 
Qatar, maar dat hij tegen open-

bare uitingen van homorechten 
is, uit veiligheidsoverwegingen. 
,,Als we een regenboogvlag af-
pakken, dan is dat niet omdat 
we dat graag willen, of om ie-
mand te beledigen, maar ter 
bescherming. Iemand anders 
op de tribune kan zo iemand 
aanvallen, ik kan niet instaan 
voor ieders gedrag’’, aldus Al 
Ansari. ,,Ik zal zo iemand vra-
gen: ‘Is het echt nodig om op 
dit moment met die vlag te 
zwaaien?’’’   

La’eeb, ‘getalenteerde 
speler’ in een wit gewaad
De organisatie van het WK pre-
senteerde aan het begin van de 
loting gisteren mascotte 
La’eeb. Dat is Arabisch 
en betekent zoveel als 
‘erg getalenteerde 
speler’.

Met het figuurtje ho-
pen de organisatoren 
wereldwijd jongeren te 
inspireren het beste van 
zichzelf te geven en in zichzelf 
te geloven.

De mascotte is een wit figuurtje 
dat lijkt te zijn gemaakt van een 
traditioneel gewaad met hoofd-
doek, waarin de mannen in Qatar 

lopen. „Met heel veel enthousi-
asme onthullen we La’eeb als de 

officiële mascotte voor het eer-
ste WK in het Mid-

den-Oosten en in de 
Arabische wereld”, zei 
Khalid Ali Al Maw-
lawi, de vice-direc-
teur-generaal van de 

organisatie. „We zijn 
ervan overtuigd dat 

voetbalfans overal ter we-
reld van dit leuke figuurtje zul-

len houden.”
Ook werd het officiële WK-lied 

gepresenteerd: Hayya Hayya (Bet-
ter Together), gezongen door Tri-
nidad Cordona, Davido en Aisha.

MASCOTTE

PROTEST

6500 ‘voetballen’ voor 
hoofdkantoor FIFA
Mensenrechtenorganisaties 
hebben in samenwerking met 
de Duitse kunstenaar Vol-
ker-Johannes Trieb 6500 
zandzakken met het uiterlijk 
van een voetbal gedeponeerd 
voor het hoofdkantoor van de 
FIFA in Zürich. 

Dat doen zij als protest tegen de 
toewijzing van het WK aan Qatar. 
De ballen zijn bedrukt met de 
tekst ‘Het geweten van de wereld, 
je bent een schande’. „Vele dui-
zenden mensen stierven in Qatar 
bij het bouwen van stadions ten 

behoeve van het WK. Ze werden 
behandeld als slaven en stierven 
van hitte, uitputting of gebrek aan 
veiligheidsmaatregelen. Dat werd 
aanvaard door zowel de FIFA als 
de regering in Qatar”, aldus Trieb 
in een verklaring.

Volgens The Guardian zijn zo’n 
6500 arbeiders om het leven geko-
men bij de bouw van de stadions. 
FIFA-voorzitter Gianni Infantino 
bestreed dat enkele maanden in 
het Europees Parlement geleden 
nog ten stelligste en sprak over 
drie dodelijke slachtoffers op de 
bouwlocaties.

 e De ‘voetballen’ die voor het kantoor van de FIFA werden neer-
gelegd hadden teksten in verschillende talen. FOTO ANP/EPA

veerd door de FIFA voor al zijn 
(commerciële) partners.

Oranje heeft zijn basiskamp 
straks in Doha. Het St. Regis-hotel 
ligt letterlijk aan de boorden van de 
Perzische Golf en op hooguit tien 
minuten rijden van de sportvelden 
van Qatar University. Daar gaat de 
ploeg dagelijks trainen.

Om de groepsfase voor te berei-
den is straks nauwelijks tijd. Alle 
clubcompetities stoppen pas een 
week voor de WK-start. Ze worden 
dan op zijn minst voor zes weken 
stilgelegd. De Premier League is de 
eerste die na het WK weer opstart, 
op tweede kerstdag. Dat is amper 
een week na de finale. Wie weet 
trapt Virgil van Dijk (Liverpool) 
dan op Boxing Day wel af als kers-
vers wereldkampioen

 e Lothar Matthäus trekt het lootje met Nederland uit de pot. Oranje 
moet al op de openingsdag spelen. FOTO AP
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‘ Ik ben wie ik ben, het is 
geen rock-’n-roll bij mij’

O
f Gernot Trauner 
nog even breeduit 
wil lachen terwijl hij 
op de grond zit met 
de schaal. Die ont-
ving hij omdat hij de 

beste is in het AD Spelersklassement 
van februari en maart. De centrale 
verdediger van Feyenoord willigt het 
verzoek met alle liefde in. ,,Poseerden 
de Italiaanse verdedigers Claudio 
Gentile, Alessandro Nesta en Marco 
Materazzi zelden lachend voor foto-
grafen? Ja, maar die hebben deze prijs 
nooit gewonnen’’, lacht Trauner.

Het is uiteraard een grapje van de 
Oostenrijker, die zegt wel degelijk 
blij te zijn met zijn uitverkiezing. 
,,Omdat het aangeeft hoe constant je 
als speler bent.’’ De routinier lijkt op 
weg om in mei iedereen achter zich 
te houden, gezien zijn gemiddelde. 
,,Dat zou ik echt een hele eer vinden, 
de meest constante speler in de ere-
divisie. Maar er kan nog veel gebeu-
ren dit seizoen.’’

Toen Frank Arnesen afgelopen zo-
mer een miljoen neertelde voor een 
toen 29-jarige verdediger uit de Oos-
tenrijkse competitie, met nauwelijks 
interlands achter zijn naam, werden 
er vraagtekens geplaatst. Gernot 
Trauner van LASK Linz, was dat dan 
de ontbrekende schakel voor Arne 
Slot om Feyenoord ver van het eigen 

‘De voetballende apotheker’ wordt Gernot Trauner (30) door de 
Feyenoord-supporters genoemd. Verdediger zonder fratsen, zelden 
op een fout te betrappen. De koploper in het AD Spelersklassement 
kent zijn geheim. ,,Met de jaren kwam de stabiliteit.’’

GERNOT TRAUNER, OOSTENRIJKSE STEUNPILAAR VAN FEYENOORD, GENIET VAN VOETBALLEN IN DE                     EREDIVISIE EN VAN DAGJES NAAR DE DIERENTUIN OF EEN PRETPARKINTERVIEW

doel te kunnen laten verdedigen? Het 
antwoord van de speler volgde snel, 
met een reeks zeer solide optredens. 
,,Ik ben zelf ook wel een beetje ver-
rast hoe snel dat is gegaan’’, zegt 
Trauner. ,,Dit is wel het niveau dat ik 
de laatste jaren haalde in Oostenrijk. 
Met de jaren kwam de stabiliteit.’’

Het bevalt de vader van drie jonge 
kinderen wel in Nederland, waar hij 
het niveau van de eredivisie hoger 
aanslaat dan dat van de Oostenrijkse 
competitie. Heeft hij geen spijt dat 
hij niet eerder zijn kans heeft ge-
waagd om de grens over te trekken? 
,,Er waren wel wat mogelijkheden, 
ook in de Duitse Bundesliga. Dit was 
het juiste moment. Ik heb wel een 
paar jaar nodig gehad om het niveau 
te halen waar ik mee verder kon. 
Maar ik vond het ook gewoon moei-
lijk om de streek waar ik was opge-
groeid te verlaten. Ik heb er altijd ge-
woond en gevoetbald, het is mijn 
thuis. Dat achter me laten was een 
hele stap. Ook voor de familie. 

,,Ik zag mijn ouders zo vaak, ik heb 
daar veel vrienden. Mijn kinderen za-
gen hun opa en oma wekelijks. Dat is 
nu compleet anders, maar het is mee-
gevallen. We hebben als gezin een 
ruimere blik gekregen. En dat het de 
eredivisie is geworden, zie ik als een 
mooie stap. Deze competitie en het 
type voetbal dat hier wordt gespeeld, 
passen goed bij mij. En dat geldt ook 
zeker voor de club Feyenoord.’’

Rustig blijven
Dat gevoel is wederzijds. Het Legioen 
geniet met volle teugen van de speler, 
bij wie sommige fans bewust de ‘r’ 

vergeten als ze zijn voornaam noe-
men of opschrijven. Ge(r)not werd al 
snel omgedoopt tot ‘de voetballende 
apotheker van Feyenoord’. ,,Ja, ik 
hoorde dat laatst. Ik trek mijn pak uit 
en speel een wedstrijd en dan dat pak 
weer aan: dat idee toch? Haha, ja. Ik 
ben wie ik ben, misschien is het zoals 
jullie zeggen geen rock-’n-roll bij 
mij. Wat een verdediger vooral moet 
hebben volgens mij, is dat je rustig 
blijft, je niet laat afleiden door volle 
of juist lege stadions. Niet in de war 
raken van een fout. Tegen Cambuur 
in de Kuip draaide de bal door de 
wind bij mij weg en stond het opeens 
0-1. Dan weet je dat je rustig moet 
blijven, mentaal sterk moet zijn. 

,,Een wedstrijd weggeven kan in 
één moment of zelfs een seconde. Na 
al die jaren weet ik dat ik het van me 
af moet zetten en moet zorgen dat er 
niet nog meer mis gaat. Dat de sup-
porters enthousiast zijn, dat krijg ik 
wel mee. Hoe de analytici over mij 
praten eigenlijk niet. Het probleem 
met Nederland is dat je nooit wordt 
gedwongen om Nederlands te leren 
praten, want iedereen spreekt hier 
Engels. Zelfs de kinderen. Ik krijg dus 
niet alles mee, maar waardering is al-
tijd goed. Wat in mijn voordeel was, 
is het feit dat niemand echt heel veel 
verwachtte van een bijna-dertiger uit 
de Oostenrijkse competitie.’’

Abonnement
Dat bondscoach Franco Foda, die in-
middels weg is bij de Oostenrijkse 
voetbalbond, de vijfvoudig internati-
onal sinds maart 2021 niet meer op-
riep voor het nationale elftal, bete-
kent voor het gezin nog meer kansen 
om Nederland te ontdekken. De 
Trauners trekken er nogal eens op 
uit. 

,,We hebben een abonnement op 
Diergaarde Blijdorp. Dat vinden de 
kinderen prachtig, maar ik vind het 
zelf ook leuk. We waren in Maduro-

dam in Den Haag. Soms gaan we naar 
het strand van Hoek van Holland, we 
waren in Scheveningen. Plaswijck-
park in Rotterdam. Zolang de kinde-
ren er zich maar kunnen vermaken. 
Ja, ik kan rustig rondlopen in een 
dierentuin of pretpark, hoor. De 
mensen die mij herkennen, zijn al-
tijd vriendelijk. Ze maken snel een 
foto, zien dat ik met de familie op 
pad ben en gaan weer verder. Soms 
staan ze ook op de stoep van ons 
huis. Ach, zolang het niet dagelijks is, 
haha.’’

Groundhopper
Na Willem II (vanavond) wacht 
 donderdag Slavia Praag in de Kuip in 
de kwartfinale van de Conference 
League. Niet alleen de verdediger, die 
nog drie seizoenen onder contract 
staat in Rotterdam, kijkt ernaar uit. 
,,Mijn broer Peter is een groundhop-
per. Hij bezoekt overal voetbal-  en 
ijshockeystadions en mijn stap naar 
Feyenoord beviel hem wel, want die 
heeft hem wat extra stadions opgele-
verd. In de poulefase was hij erbij in 
Praag tegen Slavia. We verloren niet 
(2-2, red.), maar het was heel hard 
werken voor ons. Het is een lastige 
tegenstander. In de achtste finale 
schakelden ze mijn voormalige club 
LASK uit, maar in Oostenrijk verlo-
ren ze toch met 4-3. We zijn erg be-
nieuwd, we moeten in de Kuip een 
goede uitgangspositie creëren voor 
een ongetwijfeld zware uitwedstrijd 
in Tsjechië. 

,,Ik ben realistisch, naar plek 2 in 
de eredivisie moeten we nu niet 
kijken. We moeten FC Twente 
en AZ op afstand houden en 
zo ver mogelijk zien te ko-
men in de Conference 
 League. Als dat lukt, kun-
nen we zeker praten over 
een geslaagd seizoen. Als 
ik daarbij ook nog het 
spelersklassement zou 

l 
Niemand 
verwachtte 
echt heel veel 
van een bijna-
dertiger uit de 
Oostenrijkse 
competitie

 – Gernot Trauner

Arne Slot

Feyenoord-trainer Arne Slot 
kan vanavond tegen Willem II 
geen beroep doen op Lutsha-
rel Geertruida (bles-
sure), terwijl de in-
zetbaarheid van 
Jens Toornstra 
(ziek) hoogst 
twijfelachtig is. 
gernot trauner is 
er zeker bij en dat 
is volgens Slot (foto) 
erg belangrijk voor de 
rotterdammers. dat de 
Oostenrijker fier bovenaan 
staat in het ad Spelersklasse-
ment, zegt dat iets over hem, 

over de eredivisie of over de 
speelwijze van Feyenoord? 
,,een combinatie’’, zegt Slot. 

,,Maar het zegt natuurlijk 
vooral iets over gernot 

zelf. in Oostenrijk was 
hij ook al heel con-
stant, daar stond hij 
ook altijd hoog in de 
klassementen. als je 

gernot zou ontleden 
als speler, zou je er 

misschien eerder voor 
kiezen om wat verder terug te 

gaan als elftal. Want hij is niet 
exceptioneel snel, maar hij was 
wel al gewend om hoog op het 

veld te staan. Of ik dit seizoen al 
een keer heb gedacht: die trau-
ner, wat was die slecht van-
daag? Nou, daar moet ik lang 
over nadenken en dat zegt alles. 
zijn eerste wedstrijd, tegen 
adO in de voorbereiding, was 
niet best. en ik kan me een fout 
herinneren tegen Cambuur met 
een goal van tom Boere, maar 
verder kan hij volgens mij zo’n 
beetje op alle wedstrijden met 
een goed gevoel terugkijken.’’

‘Ook in Oostenrijk was hij heel constant’

Top 10
1. Gernot Trauner (Feyenoord) 7,07
2.  Érick gutiérrez (pSV) 6,90
3.  Mauro Júnior (pSV) 6,86
4.  Jesper Karlsson (az) 6,79
5.  lars Unnerstall (FC twente) 6,71
6.  Michal Sadílek (FC twente) 6,70
 Mees de Wit (peC zwolle) 6,70
8.  dan Crowley (Willem ii) 6,67
9.  luuk Brouwers (go ahead) 6,64
10.  Joey Veerman (pSV) 6,60

Februari/maart

AD-speler van de maand

MIKOS 
GOUKA
Rotterdam

y @MikosGouka GOAL ALERT

MIS GEEN  
GOAL VAN
Feyenoord -  
Willem II

Open de ad-app op 
uw mobiele apparaat 
of ga naar ad.nl/goal-
alert, stel gratis Goal 
Alert in en ontvang tij-
dens wedstrijden bin-
nen 5 minuten een 
melding én een video 
van elk doelpunt.

Eredivisie 

Feyenoord - Willem II
Vandaag, 21.00 uur liveblog op AD.nl
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Voor het FIFA-hoofdkantoor in Zürich la-
gen gisterochtend 6500 lekgestoken voet-
ballen, verspreid over de stoep voor de in-

gang. Het betrof een protestactie van de Duitse 
kunstenaar Volker-Johannes Trieb. ‘Weltgewissen, 
du bist ein Fleck der Schande’, stond er op de ballen. 
Vrij vertaald: jullie zijn een schandvlek. 

De timing van de actie was enigszins gek. De 
topmensen van de FIFA waren geen van allen in 
Zürich, maar in Qatar voor de WK-loting. Dat 
Trieb precies 6500 ballen had neergelegd, was geen 
toeval. Het getal 6500 is sinds vorig jaar onlosma-
kelijk verbonden met het WK, het meest bedenke-
lijke en meest bekritiseerde sporttoernooi aller 
 tijden.

In februari 2021 publiceerde de Engelse krant  
The Guardian een groot onderzoeksartikel naar 
sterfgevallen onder arbeidsmigranten. Conclusie: 
in de tien jaar sinds de toewijzing van het WK wa-
ren minimaal 6500 arbeiders uit India, Pakistan, 
Bangladesh, Nepal en Sri Lanka overleden in 
Qatar.

Dat getal is niet alleen schokkend, maar ook 
 dubieus. Vaak wordt aangenomen dat deze 6500 
mensen allemaal zijn overleden bij de bouw van 
de WK-stadions en bijbehorende infrastructuur.

Dat is niet zo en The Guardian schreef dat ook 
niet. Het getal is gebaseerd op de totale sterfte-
cijfers van arbeidsmigranten uit die genoemde vijf 
landen. Ook natuurlijke overlijdensgevallen wer-
den meegeteld en de overledenen werden niet ge-
categoriseerd naar beroep of specifieke plek, ook 
niet naar het voetbaltoernooi.

Maakt dat het minder schokkend? Niet echt. 
Amnesty International onderstreepte al vaak dat 
de arbeidsomstandigheden van de 2 miljoen 
buitenlandse werknemers dramatisch zijn in 
Qatar, bovenal door de extreme hitte waarin ze 
moeten werken. Het aantal doden dat verband 
houdt met die zo slechte werkomstandigheden, is 
volgens Amnesty sowieso ‘significant’.

Niettemin probeerde Qatar-ambassadeur Ro-
nald de Boer het aantal 6500 in het praatpro-
gramma Jinek te relativeren. Dat ging faliekant 
mis.

Vooral omdat De Boer op onnavolgbare wijze 
exact de verkeerde woorden koos, in een soort 
clusterfuck waar je oren van begonnen te huilen 
(,,Ik word een beetje moe van de kritiek’’, ,,Alle do-
den worden op één hoop gegooid’’, ,,Er zitten ook 
gewoon kapsters en leraren bij, hoor’’).

Feitelijk had De Boer niet eens volledig ongelijk. 
Maar zelfs als hij zijn woorden ietsje slimmer had 
gekozen, of zich níét had laten betalen door de 
Qatarezen: van de ‘6500’ valt onmogelijk te win-
nen. Het getal is als een vlek die alsmaar groter 
wordt, hoe driftig je ook wrijft, of juist hoe voor-
zichtig je ook poetst. 

Dat maakt de ‘6500’ stilaan óók tot een vijand 
van het debat. Het getal is zo immens en hard-
nekkig dat elke discussie of nuancering onherroe-
pelijk te pletter loopt, zelfs wanneer Ronald de 
Boer in geen velden of wegen te bekennen is. 

Terwijl er in Qatar sinds 2010 toch echt méér 
verbeterd is voor arbeidsmigranten dan in de rest 
van het Midden-Oosten, zo bevestigen ook inter-
nationale vakbonden. Dat nu heel de wereld mee-
kijkt, leidt blijkbaar wel degelijk tot verbetering, al 
is het afwachten waar de bühne begint en waar-ie 
eindigt.

Dit WK zal altijd een schandvlek blijven. Maar 
relevanter nog dan het getal 6500 zelf, lijkt me 
vooral dat het aantal drastisch omlaaggaat, voor 
eens en voor altijd.

Het getal 6500

Sjoerd Mossou

kunnen winnen, voegt dat zeker iets 
toe. Je wint niet jaarlijks zo’n uitver-
kiezing. Het zou aantonen dat ik een 
sterk en stabiel seizoen heb gedraaid. 
We dachten dat er tijd nodig was om 
allerlei veranderingen in onze ma-
nier van voetballen door te kunnen 
voeren, met een nieuwe trainer. Ik 
denk dat het sneller is gegaan dan 
verwacht. 

,,Maar we zijn er nog niet, de ko-
mende weken moeten we nog vol 
aan de bak om onze doelen te berei-
ken. De finale in Tirana? We zijn 
dichtbij, maar toch nog ver weg. Het 
is niet onmogelijk, zeker niet. Maar 
alles moet dan meezitten de ko-
mende weken. Voor nu is het aller-
belangrijkste dat we deze periode 
goed aftrappen met een over-
winning op Willem II. Pas na 
deze wedstrijd kunnen 
we weer verder 
kijken.’’

GERNOT TRAUNER, OOSTENRIJKSE STEUNPILAAR VAN FEYENOORD, GENIET VAN VOETBALLEN IN DE                     EREDIVISIE EN VAN DAGJES NAAR DE DIERENTUIN OF EEN PRETPARK

 e Trauner wringt zich 
los van FC Groningen- 
spits Jørgen Strand 
Larsen. FOTO PRO SHOTS

 d Gernot Trauner met zijn 
schaal. ,,Het geeft aan hoe 
constant je als speler bent.’’ 
FOTO PIM RAS
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 c Interlandbreak en blessures breken ritme van opgeleefd PSV 

Schmidt koestert de luxe 
van vissen in drie vijvers

‘Bom dia’, kreeg PSV-trainer Ro-
ger Schmidt gisteren te horen op 
het moment dat hij het perszaaltje 
op trainingscomplex De Herdgang 
betrad. De Portugese begroeting 
toverde een glimlach op het ge-
zicht van de coach, die zich duide-
lijk had voorgenomen om alleen 
over het hier en nu te praten. Over 
een paar maanden zou hij als 
coach aan de slag kunnen bij Ben-
fica, maar veel liever spreekt hij 
met een strak gezicht over de prij-
zen die PSV dit seizoen nog kan 
winnen. ,,Ik ga nu niet praten over 
dingen in de verdere toekomst”, 
aldus Schmidt, voor wie PSV afge-
lopen week in Ruud van Nistel-
rooij al een opvolger presenteerde.

,,Het kan de komende weken 
heel bijzonder worden voor PSV 
en daar moet het nu over gaan”, 
vindt Schmidt. Is de Duitse coach 
zelf klaar voor de finale van het 
seizoen, met een strijd in de eredi-
visie, de bekerfinale en de Confe-
rence League? Vorige week spen-
deerde Schmidt thuis wat tijd met 
zijn familie en harkte hij de tuin 
een keer goed aan. ,,Het was bijna 
zomer en normaal gesproken is 
daar geen tijd voor”, zo verklaarde 
de oefenmeester de aanval van 
werklust nabij zijn woning. ,,Van 
de wedstrijden zelf krijg ik de 
energie die ik nodig heb. We heb-
ben een heel jaar gespeeld om nu 
mee te kunnen doen om iets te be-
reiken. Daar moet je van genieten. 
Er zijn in Europa maar heel weinig 
ploegen die nog op drie fronten 
meedoen.”

Even was er afgelopen week dus 
wat afleiding voordat vanavond in 
Enschede de meest cruciale fase 
van Schmidts twee seizoenen in 
Nederland begint. PSV wil zo lang 
mogelijk in drie vijvers vissen en 
bij voorkeur zilverwerk aan de 
prijzenkast toevoegen. Als de 
ploeg de vorm van de laatste twee 
maanden etaleert, kunnen er 
mooie dingen gebeuren in Eind-
hoven. Een interlandperiode brak 
echter het ritme en Schmidt heeft 
nogal wat fysieke problemen in 
zijn selectie. Hoewel Ibrahim San-
garé, Jordan Teze en Cody Gakpo 
gisteren gewoon meetrainden, is 
het volgens hun trainer nog niet 
honderd procent zeker dat ze in 
Twente inzetbaar zijn.

Ramalho of Teze
Dat geldt wel voor André Ra-
malho, die na een week groeps-
training kan instromen. Schmidt 
wil nog voorzichtig zijn met hem, 
maar heeft alle vertrouwen in de 
Braziliaan, die mogelijk weer me-
teen aan de aftrap staat. Het zou 
zuur zijn voor Teze, omdat die dit 
jaar juist op Ramalho’s positie een 
plek bij Oranje afdwong. ,,André 
heeft drie maanden niet gespeeld 
en daarom moeten we hem ver-
antwoord laten instromen”, zei 
Schmidt, die dus moet kiezen tus-
sen een man die recent eventjes 
geblesseerd was en een man die na 

maanden absentie instroomt. Nor-
maal gesproken pakt die keuze nog 
in het voordeel van Teze uit.

Al met al blijven blessures dit 
seizoen een verhaal bij PSV. Te 
vaak is er weer een tegenvaller of 
blijkt een speler moeizaam te her-
stellen. Eerder stonden anderen
op zulke momenten op. Schmidt: 
,,We hebben al vaker meegemaakt 
dat er problemen waren en daarna 
blijkt onze groep het telkens weer 
op te kunnen pakken.’’

Het zal Schmidt vooral zorgen 
baren dat op het PSV-middenveld 
zijn succesduo Sangaré en Érick 
Gutiérrez mogelijk een week uit 
elkaar is gespeeld. Sangaré had als 
gezegd nog lichte klachten en 
‘Guti’ sluit vandaag pas aan na de 
interlandperiode. De Mexicaan, 
die zich op de valreep met zijn 
land verzekerde van deelname aan 
‘Qatar 2022’ is aanstaande donder-
dag geschorst voor de eerste Con-
ference League- kwartfinale, op 
bezoek bij Leicester City.

Al afgeschreven, 
daarna kwam het 

weer bovendrijven, 
toen nogmaals 

afgeschreven en 
inmiddels wordt 

PSV geprezen voor 
zijn veerkracht. Wat 

is nu dé waarheid? 
De komende weken 

mag de ploeg het 
antwoord geven.

 e PSV viert de meest recente 
zege, 5-0 op Fortuna. Onder: 
Vandaag treft coach Schmidt 
opnieuw zijn collega Ron Jans 
van FC Twente. FOTO’S PRO SHOTS

GOAL ALERT

MIS GEEN GOAL VAN
FC Twente - PSV

Open de AD-app op uw mobiele 
apparaat of ga naar ad.nl/goalalert, 
stel gratis Goal Alert in en ontvang 
tijdens wedstrijden binnen 5 minuten 
een melding én een video van elk 
doelpunt.

Eredivisie

FC Twente - PSV
Vandaag, 18.45 uur Liveblog op AD.nl
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 FC Emmen * 33 22 5 6 71 55 -23

 FC Volendam 32 18 10 4 64 67 -43

 Excelsior * 33 19 5 9 62 73 -45

 FC Eindhoven 33 18 7 8 61 61 -37

 Roda JC  32 15 11 6 56 65 -39

 ADO DH * (-6) 32 19 5 8 56 69 -46

 Jong Ajax 32 16 7 9 55 68 -54

 De Graafschap 33 14 9 10 51 44 -36

 NAC  32 13 10 9 49 49 -38

 VVV 33 12 5 16 41 40 -49

 Jong AZ 32 11 5 16 38 33 -41

 Almere City FC 33 10 8 15 38 52 -58

 FC Den Bosch 33 11 4 18 37 35 -58

 Jong PSV 31 10 6 15 36 50 -52

 TOP Oss 32 9 8 15 35 41 -50

 FC Dordrecht 33 8 8 17 32 47 -69

 Telstar 33 7 11 15 32 37 -62

 MVV  33 10 2 21 32 36 -68

 Jong FC Utrecht 32 8 4 20 28 32 -59

 Helmond S. (-3) 33 7 6 20 24 33 -60 

* periodekampioen

KEUKEN 
KAMPIOEN DIVISIE

SPEELRONDE 33
Uitslagen

FC Dordrecht - FC Eindhoven 0 - 1 

5. Sleegers 0-1. Toeschouwers: 1557.
Scheidsrechter: Gerrets. Geel: Zehir, 
Conteh (FC Dordrecht), Verreth, Peijnen-
burg, Van der Sande (FC Eindhoven).

NAC - Jong Ajax 0 - 0 

Toeschouwers: 17.231. Scheidsrechter: 
Blank. Geel: Azzagari (NAC), Rasmus-
sen (Jong Ajax).

Roda JC - Jong FC Utrecht 2 - 1 

45+1. Van den Berg 1-0, 58. Sanches 
Fernandes 1-1, 74. Klaasen 2-1.
Toeschouwers: 4523. Scheidsrechter: 
Van der Laan. Geel: Van den Berg (Roda 
JC), Lottin, Shein (Jong Utrecht).

FC Volendam - TOP Oss 1 - 2 

4. Sanches 0-1, 90+1. Guezen 0-2, 
90+3. Kaars 1-2. Toeschouwers: 4418.
Scheidsrechter: Kooij. Geel: Leliendal 
(TOP Oss).

VVV - ADO Den Haag 0 - 5 

5. Verheydt 0-1, 47. Steijn 0-2, 54. Ver-
heydt 0-3, 61. Kishna 0-4, 76. Verheydt 
0-5. Toeschouwers: 5259. Scheids-
rechter: Dieperink. Geel: Venema (VVV), 
Asante, Severina (ADO Den Haag).

Helmond Sport - MVV 1 - 2 

42. Seys 1-0, 52. Keulen 1-1, 67. Dzepar 
1-2. Toeschouwers: 2344. Scheids-
rechter: Smit. Geel: Lion, De Bie (Hel-
mond Sport), Dzepar (MVV).

De Graafschap - FC Emmen 1 - 1 

15. Konings 1-0, 45+1. Mendes 1-1.
Toeschouwers: 14.022. 
Scheidsrechter: Kamphuis. 
Geel: Apau, Mendes (FC Emmen).

Telstar - FC Den Bosch 1 - 2 

40. Van den Bogert 0-1, 59. Plet 1-1, 78. 
Ahannach 1-2. Toeschouwers: 1435.
Scheidsrechter: Pérez. Geel: Mulders 
(FC Den Bosch).

Jong AZ - Jong PSV 2 - 0 

17. Buurmeester 1-0, 90+3. Franken 2-0.
Toeschouwers: nnb. Scheidsrechter: 
Timmer. Rood: 90+2. Seelt (Jong PSV). 
Geel: Vos, Timan, Leysen (Jong PSV).

Almere City - Excelsior 3 - 0 

51. Puriel 1-0, 54. Alhaft 2-0, 69. Duij-
vesteijn 3-0. Toeschouwers: 2847.
Scheidsrechter: Higler. Geel: Pouwels 
(Almere City), El Yaakoubi, Wie� er 
(Excelsior).

Programma
Maandag
20.00 uur Jong Ajax - TOP Oss
20.00 uur Jong FC Utrecht - NAC
20.00 uur Jong PSV - FC Volendam
20.00 uur Jong AZ - Roda JC

RIK
ELFRINK
Eindhoven

y @RikElfrink
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De interlandbreak zit erop, de te-
genstanders van Oranje op het WK 
zijn bekend en dus kunnen de gor-
dels om voor wat een bloedstol-
lende nek-aan-nekrace in de eredi-
visie belooft te worden. Niet alleen 
bij de aanhang van de twee titelpre-
tendenten Ajax en PSV, maar ook 
bij de neutrale liefhebber. Voor hen 
gloort na jaren een heroïsch ge-
vecht dat tot de slotdag duurt.

Zo spectaculair als in 2007, toen 
PSV concurrenten AZ en Ajax in de 
laatste minuten van het seizoen de 
schaal ontfutselde, kan het moeilijk 
worden. Maar de ontlading bij PSV 
in Zwolle en de tranen van Ajax op 
8 mei 2016, de laatste titel van Fey-
enoord en Dirk Kuijt in 2017, de me-
gastunt van Twente in 2010 en de 
coup van Ajax een jaar later op de 
slotdag tegen de Tukkers: een 
nieuwe memorabele ontknoping 
behoort heel nadrukkelijk tot de 
mogelijkheden.

En wie had dat gedacht, toen Ajax 
een jaar geleden nog freewheelde 
naar de landstitel en met zestien 
punten verschil op PSV een Am-
sterdamse hegemonie voor de jaren 
daarop leek aan te kondigen? Maar 
hetzelfde Ajax heeft na 27 speelron-
den in de huidige eredivisie slechts 
een buffertje van twee punten. 
Waarbij de koploper op het oog ook 
meer kopzorgen heeft dan de enige 
serieuze achtervolger.

Ga maar na. Ajax zit met een 
handvol spelers die door een schor-
sing ontbreken (Antony) of door 
klachten (Lisandro Martínez en 
Jurriën Timber) en late interlands 

(Nicolás Tagliafico en Edson Álva-
rez) twijfelgevallen vormen voor 
het traditioneel lastige uitduel met 
FC Groningen. Dan is er de defen-
sieve stabiliteit, die voor de inter-
landperiode ineens compleet zoek 
leek. Ajax incasseerde in de laatste 
vier duels evenveel goals als in de 
dertig wedstrijden daarvoor. En er 
is de onduidelijkheid over de invul-
ling van de trainerspost voor vol-
gend seizoen, iets wat door de pijn-
lijke aftocht van directeur Marc 
Overmars een nog lastiger dossier 
is geworden.

Coach Erik ten Hag gebruikte de 
eredivisiepauze deels om zichzelf 
en zijn plannen voor te stellen aan 
de directie van Manchester United. 
Dat ziet in de succesvolle Nederlan-
der één van de topkandidaten om 
de afgegleden grootmacht weer 
naar de Engelse en Europese top te 
stuwen. Ten Hag heeft meer opties, 
waarbij het ook het ‘gewoon’ uit-
dienen van zijn tot medio 2023 lo-
pende contract bij Ajax nog altijd 
mogelijk is. Maar zolang zijn toe-

komst onzeker is, kan dat afleiden 
van Ten Hags kern taken, op het 
veld en in de kleedkamer.

De op zijn beurt aan Benfica ge-
linkte PSV-trainer Roger Schmidt 
liet gisteren al blijken niet op zulke 
afleiding te zitten te wachten. ,,We 
zitten in een heel speciale tijd met 
PSV. Er is geen ruimte voor iets an-
ders. Ik wil me volledig focussen op 
PSV”, trachtte de Duitser de inte-
resse van de Portugezen naar de 
achtergrond te drukken. Spelers 
van PSV weten in ieder geval al wel 
wie Schmidt opvolgt: Ruud van 
Nistelrooij. Diens aanstelling werd 
afgelopen week beklonken, waar-
mee PSV alvast een valkuiltje heeft 
omzeild.

Zo lijkt PSV in meer rust te baden 
dan Ajax. Dat betekent niet dat de 
outsider, die de duels voor de inter-
landperiode gemakkelijker won 
dan de koploper, zorgeloos toeleeft 
naar het begin van de seizoensont-
knoping. Met Cody Gakpo, Ibrahim 
Sangaré, Jordan Teze en Érick Gu-
tiérrez kent PSV ook niet de minste 
twijfelgevallen voor het lastige uit-
duel met de moeilijk verslaanbare 
en gedeelde nummer vier FC 
Twente. Zo krijgen de twee titel- 
kandidaten, die op 17 april elkaar 
ook in de bekerfinale treffen, me-
teen een zware dobber.

Uit het resterende programma 
kunnen Ajax en PSV weinig psy-
chologisch voordeel halen, voor zo-
ver dat ürberhaupt mogelijk is in 
een fase waarin vrijwel alle tegen-
standers zich nog in de veilige ha-
ven of in de Europese zone probe-

ren te nestelen. Supporters zullen 
vooral zondag 8 mei omcirkelen als 
D-day, aangezien voor Ajax dan de 
hoge horde AZ en voor PSV de 
zware clash met Feyenoord wach-
ten. En de neutrale kijker mag zich 
ook al verheugen op de week erna, 
als er wellicht schalen naar zowel 
Arnhem (Ajax) als Zwolle (PSV) 
gereden worden, om er zeker van te 
zijn dat de felbegeerde kampioens-
trofee aan de winnaar van een he-
roïsche titelstrijd kan worden uit-
gereikt.

 c Ajax voelt hete adem van PSV, onzekerheid rond coach Ten Hag helpt niet

De eredivisie staat voor een zinderende fi nale. 
Ajax begon dit seizoen als de gedoodverfde 
kampioen, maar wankelde de laatste weken 
nadrukkelijk. Ziet de koploper kans de twee 
punten voorsprong op achtervolger PSV in de 
laatste zeven duels te verdedigen?

d Marco van 
Ginkel vecht 
een verbeten 
duel uit met 
Ryan Graven-
berch tijdens 
PSV-Ajax (1-2) 
in januari.
FOTO PIM RAS

GOAL ALERT

MIS GEEN GOAL VAN
FC Groningen - Ajax

Open de AD-app op uw mobiele 
apparaat of ga naar ad.nl/goalalert, 
stel gratis Goal Alert in en ontvang 
tijdens wedstrijden binnen 5 minuten 
een melding én een video van elk 
doelpunt.

Eredivisie

FC Groningen - Ajax
Vandaag, 16.30 uur Liveblog op AD.nl

JOHAN
INAN
Amsterdam

y @JohanInan

Programma
Vandaag
16.30 uur FC Groningen - Ajax 
18.45 uur FC Twente - PSV

Zaterdag 9/zondag 10 april
20.00 uur Ajax - Sparta 
14.30 uur PSV - RKC

Zaterdag 23 april
16.30 uur NEC - Ajax 
21.00 uur Cambuur - PSV

Zaterdag 30 april/zondag 1 mei
18.45 uur Ajax - PEC Zwolle 
14.30 uur PSV - Willem II

Zondag 8 mei
14.30 uur Feyenoord - PSV 
16.45 uur AZ - Ajax

Woensdag 11 mei
20.00 uur Ajax - Heerenveen 
20.00 uur PSV - NEC

Zondag 15 mei
14.30 uur Vitesse - Ajax 
14.30 uur PEC Zwolle - PSV

AJAX vs. PSV
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Ajax 27 21 3 3 66 80-13

PSV 27 21 1 5 64 68-31

Feyenoord 27 17 4 6 55 61-27

FC Twente 27 16 6 5 54 41-30

AZ 27 16 4 7 52 52-32

Vitesse 26 12 5 9 41 33-40

FC Utrecht 27 11 7 9 40 44-36

FC Groningen 27 9 9 9 36 35-37

Cambuur 27 10 3 14 33 43-58

NEC 27 8 8 11 32 33-43

Heerenveen 27 8 6 13 30 24-36

Go Ahead E. 27 8 6 13 30 30-43

Heracles 27 7 6 14 27 27-37

RKC 27 6 9 12 27 30-43

Willem II 27 6 5 16 23 23-46

Fortuna Sittard 26 6 4 16 22 26-58

Sparta 25 4 9 12 21 19-37

PEC Zwolle 27 5 5 17 20 20-42

EREDIVISIE

Freewheelen? 
Nee, billenknijpen!

 e Erik ten Hag op de tribune bij 
Nederland - Duitsland. FOTO ANP
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‘Ik sta niet meer 24/7 aan’
De paniek was groot toen Foeke Booy afgelopen 

zomer in één klap doof én blind werd. Hij bleek te zijn 
getro� en door een herseninfarct. Een onzekere 

tijd volgde, vol emotie en angst. Inmiddels is 
de technisch directeur van Cambuur hersteld. 

,,Ik heb zoveel geluk gehad.”

 d Foeke Booy: 
,,Mijn vrouw dacht 
dat ik doodging.’’ 
FOTO HENRI VAN DER BEEK

DOOR ZIJN HERSENINFARCT IN DE ZOMER EN DE REVALIDATIEPERIODE DIE DAAROP VOLGDE, KREEG FOEKE BOOY (59), OUD-VOETBALLER EN -TRAINER, EEN ANDERE KIJK OP HET LEVENINTERVIEW

Vincent de Vries
Houten

olgens mij gaat er iets niet goed.’’ 
Met die zin laat Foeke Booy op 4 juli 

2021 zijn vrouw Wendy weten dat hij 
zich niet lekker voelt. Meer kan hij 

niet zeggen. Nog geen tel later gaat bij 
hem het licht uit. In één klap is hij doof 

én blind. 
Het is het gevolg van een herseninfarct, 

ontstaan vanuit een hartritmestoornis. 
,,Maar van dat moment heb ik niks gemerkt. 
Het ging pats, in een split second.’’

Omdat zijn vrouw direct 112 belt en de 
ambulance er binnen twee minuten is, ligt 
Booy nog geen twintig minuten later al in 
het ziekenhuis. Het is zijn redding, zegt hij. 
,,Daardoor kon snel de juiste medicatie wor-
den toegediend. Ik moet er niet aan denken 
wat er zou zijn gebeurd als Wendy niet snel 
en adequaat had gehandeld. Of als dit me in 
mijn slaap was overkomen. Of als ik alleen 
thuis was. Dan was ik er misschien niet 
eens meer geweest. Als dit je overkomt, telt 
elke seconde. Dát bepaalt hoe je eruit 
komt.’’

Booy (59) vertelt het deze ochtend, in zijn 
favoriete koffietentje aan het dorpsplein in 
Houten, ogenschijnlijk rustig. Dat is hij ook, 
zegt hij. Zoals hij zich ook weer energiek 
voelt. 

Hoe anders is dat wanneer hij, liggend in 
de scanner, hoort wat hem was overkomen. 
Door het fibrilleren van zijn hart was een 
bloedpropje naar zijn hersenen gegaan. 
,,Niet dat ik bang was, maar je wordt wel 
emotioneel. En je denkt: wat nu? Ik kon on-
dertussen wel weer horen, zien en lopen. 
Zoals de neurologische en cardiologische 
onderzoeken ook goed waren. Maar nie-
mand kon me de garantie geven dat ik vol-
ledig zou herstellen.’’

Want bij zes op tien loopt het niet goed af 
na een herseninfarct.
Foeke Booy: ,,Precies. Daarom was ik ook 
opgelucht dat ik vrij snel het ziekenhuis 
kon verlaten. Al haalde dat niet alle angst en 
onzekerheid bij me weg. Maar wat wil je 
ook? Ik was alle vertrouwen in mijn lichaam 
kwijtgeraakt.’’

Wanneer kwam dat weer terug?
,,Na een maand of twee. Dan krabbel je sa-
men met je vrouw weer langzaam op. Je 
hebt samen ook die tijd nodig om het te 
verwerken. Om weer naar de toekomst te 
kunnen kijken. Bovendien was er hoop op 
volledig herstel. Dat gaf vertrouwen.’’

Waar haalde je de kracht vandaan?
,,Van alle steun die ik kreeg. Op een gegeven 
moment hing de hele wand in het revalida-

‘V



SPORTWERELDZATERDAG 2 APRIL 2022NL 9

‘Ik sta niet meer 24/7 aan’
DOOR ZIJN HERSENINFARCT IN DE ZOMER EN DE REVALIDATIEPERIODE DIE DAAROP VOLGDE, KREEG FOEKE BOOY (59), OUD-VOETBALLER EN -TRAINER, EEN ANDERE KIJK OP HET LEVEN

tiecentrum vol met kaarten. Zoals ik ook 
heel veel berichten en bloemen kreeg, uit 
zowel binnen-als buitenland. Dat moti-
veerde niet alleen mij, maar ook mijn fami-
lie.’’

Eenvoudig gaat dat niet. Zo moet Booy de 
geboorte van zijn tweede kleinkind mee-
maken vanuit het revalidatiecentrum. Deli-
caat aspect: het is hetzelfde centrum dat hij 
jaarlijks bezocht in zijn tijd bij FC Utrecht, 
waar hij zowel speler als trainer was. ,,Een 
rare gewaarwording. Omdat je op zo’n dag 
nauw samenwerkt met de therapeuten, ken 
je ze goed. Die kom je dan opnieuw tegen, 
maar vanuit een heel andere invalshoek. 
Ditmaal ging het niet om gehandicapte kin-
deren of mensen met verlammingsver-
schijnselen, maar om mezelf.’’

Booy knokt zich, mede gesteund door de 
therapeuten, door zijn herstelperiode. ,,Al 
zag ik het niet als een wedstrijd. Ik wilde 
gewoon weer herstellen.’’

En dat lukt. De revalidatie gaat zelfs zo 
goed dat hij zich na vijf maanden alweer 
meldt bij Cambuur, de club waar hij zijn de-
buut maakte als profvoetballer en waarvan 
hij sinds 2018 technisch directeur is. ,,Na-
tuurlijk denk je wel: wil ik dat blijven doen? 
Maar daar was ik vrij snel uit. Voetbal is 
mijn passie, mijn ambitie. Dat geeft me juist 
energie.’’

Wel houdt de oud-spits lange tijd een 
schuldgevoel. En niet alleen omdat Booy, 

een fanatiek hardloper, denkt dat hij mis-
schien geen herseninfarct had gekregen als 
hij zich minder had laten leiden door zijn 
loopschema’s. Wat hem ook een rotgevoel 
geeft, is dat opnieuw alles om hem draait. 
Net als tijdens zijn periode als voetballer, 
bij Cambuur, De Graafschap, PEC Zwolle, 
FC Groningen, KV Kortrijk, Club Brugge, 
AA Gent en FC Utrecht. ,,Ik weet dat mijn 
vrouw het met liefde doet, maar wederom 
staat ons leven op z’n kop. En wéér door 
mij.’’

Is jullie relatie daardoor ook veranderd?
,,Zeker. Onze band is veel sterker geworden. 
Vergeet niet: voor haar is de impact mis-
schien nog wel groter. Wendy maakte het 
allemaal bewust mee, dacht zelfs dat ik dood 
zou gaan. Dat gaat je niet in je koude kleren 
zitten. Daarom: omdat we het samen heb-
ben beleefd, ieder op zijn eigen manier, ver-
geten we dit nooit meer.’’

Leven jullie nu ook anders?
,,Absoluut. Zo doen we veel meer dingen sa-
men. En dat kan ook, omdat we nu veel beter 
plannen. Ik ben er inmiddels wel achter dat 
het leven meer is dan alleen voetbal.’’

Komt dat besef niet een beetje laat?
,,Dat is de aard van het beestje. Ik bleef maar 
doorgaan. Zelfs op vakantie. Is belangrijk, 
zei ik dan en pakte weer de telefoon of 
stuurde een mailtje. Terwijl dat echt nog wel 
een dag had kunnen wachten. Dat is nu to-
taal anders. De aandacht gaat veel meer uit 
mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.’’

Geeft dat rust?
,,Zonder meer. Ik merkte het toen we laatst 
voor het eerst allemaal samen op vakantie 
waren, een weekje naar Tenerife. Het was 
een verademing. Pure rijkdom.’’

Maakt jou dat ook emotioneel?
,,Natuurlijk. Neem de eerste avond, toen we 
met z’n allen aan een grote tafel zaten. Dan 
heb je wel even een emotioneel momentje 
met elkaar. Ik heb er niets aan overgehou-
den, maar het had anders kunnen aflopen. 
Daar heb je het dan over. Dat ik een geluks-
vogel ben. Maar tegelijkertijd zei ik ook: la-
ten we vooral genieten met én van elkaar. 
Dat hebben we ook gedaan.’’

Waardeer je het leven nu ook meer?
,,Heb ik altijd wel gedaan. Komt ook door 
mijn tijd in België. Daardoor zijn we wat 
bourgondisch ingesteld. Maar ik kijk nu wel 
anders naar het leven. Ik sta niet meer 24/7 
aan. Sterker nog, ’s avonds om tien uur zet ik 
de telefoon uit. Daarnaast sport ik minder 
vaak.’’

Het zijn volgens Booy, hoe klein ook, alle-
maal dingen waardoor de kwaliteit van het 
leven meer kan worden benut. Lachend: 
,,Geloof het of niet, maar ik heb zelfs een 
trekhaak onder de auto laten zetten.’’

Die is bedoeld voor een fietsenrek. Bin-
nenkort gaat hij samen met zijn vrouw een 
paar dagen naar Zuid-Limburg. Booy kijkt 
ernaar uit. ,,Het is een cliché, maar het leven 
kan zomaar voorbij zijn. Dus moet je er opti-
maal van genieten. En dat weet je ook wel. 
Het is alleen wel jammer dat er zoiets ergs 
moet gebeuren om dat écht te beseffen.’’

SCHAATSEN

Visser verlengt 
voor 2 jaar bij IKO
Esmee Visser rijdt ook de 
komende twee seizoenen 
voor Team IKO. De olym-
pisch kampioene op de 
5000 meter van 2018 is nog 
op de weg terug na een pe-
riode van overtraindheid en 
plaatste zich niet voor de 
Spelen van Peking. Visser is 
blij met het door IKO in haar 
gestelde vertrouwen. ,,Ik 
ben pas 26 jaar en nog lang 
niet klaar met schaatsen.’’ 

VOETBAL

Van den Brom is 
weer onderdak
John van den Brom is be-
noemd tot trainer van Al-
Taawon uit Saoedi-Arabië. 
De oud-coach van AZ, ADO, 
FC Utrecht en Vitesse heeft 
een overeenkomst tot het 
einde van het seizoen 2022-
2023 getekend. Eind vorig 
jaar werd de 55-jarige Van 
den Brom ontslagen bij het 
Belgische Racing Genk.
Al-Taawon is zijn derde 
buitenlandse werkgever,
na Anderlecht en Genk.

VOETBAL

Debuut Ihattaren 
bij Jong Ajax
Mohammed Ihattaren heeft 
gisteren voor het eerst in 
bijna een jaar weer op het 
veld gestaan in een wed-
strijd. Hij viel namens Jong 
Ajax na 62 minuten in tegen 
NAC (0-0). Ihattaren kwam 
voor het laatst in actie op 
24 april vorig jaar, toen met 
PSV tegen FC Groningen. 
Ajax heeft de middenvelder 
gehuurd van Juventus, met 
een optie tot koop.

Flitsen

a Darter Ted Hankey (54) 
wordt beschuldigd van 
aanranding. De Engels-
man, tweevoudig wereld-
kampioen, staat komende 
woensdag voor de rechter.
a Het Jaarbeursplein in 
Utrecht is eind september 
een halte in de World Tour 
van het 3x3 basketbal.
a Manchester City laat
de Oekraïense vluchteling 
Andrij Kravtsjoek (23) tot 
het einde van dit seizoen 
meetrainen. Hij stond on-
der contract bij Torpedo 
Moskou in Rusland.
a Real Madrid huurt op 
zijn beurt de Braziliaanse 
verdediger Vinícius To-
bías (18) van Sjachtar Do-
netsk, met optie tot koop.

PEC - Go Ahead

Morgen tre� en PEC Zwolle en Go 
Ahead Eagles, twee voormalige 
werkgevers van Foeke Booy, elkaar 
in de eredivisie. Booy speelde zes 
keer de IJsselderby: tweemaal als 
speler van PEC, vier keer als trainer 
van Go Ahead. ,,Geweldige wedstrij-
den’’, zegt Booy, die tussen 1985 en 
1987 onder contract stond in Zwolle 
en van zomer 2013 tot maart 2015 
in dienst was in Deventer. ,,En altijd 
spektakel. In Zwolle woonde ik aan 
de IJssel. Daar lopend dacht ik wel-
eens: hoe mooi zou het zijn als we 
niet met de spelersbus, maar met 
een Vikingschip naar Deventer 
gaan? Dat we dan als een soort 
strijders naar het stadion lopen. Het 
is er uiteraard nooit van gekomen. 
Maar het zou wel fantastisch zijn 
geweest, juist omdat het twee clubs 
zijn die elkaar bevechten.’’

Met Vikingschip 
over de IJssel 
voor de derby

 g Booy (midden) 
als speler van 
PEC Zwolle, in 
1986. FOTO ANP 

 d Als trainer 
pakte Booy 
met FC Utrecht 
twee keer op 
rij de KNVB 
Beker, in 2003 
en 2004. 
FOTO JAAP DE BOER
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RKC 

FC Utrecht

RKC: Coach Joseph Oosting kent 
voor de beslissende fase van de 
competitie de luxe van een na-
genoeg fitte selectie. door gratis 
tickets uit te delen onder seizoen-
kaarthouders zal het zo goed als 
uitverkocht zijn. Vorig seizoen 
verloor rKC thuis van FC Utrecht 
door een dubieuze penalty in de 
extra tijd (1-2). 
Afwezig: augustijns (blessure).

FC Utrecht: rick Kruys (36) 
debuteert na het ontslag van 
rené Hake als hoofdtrainer van 
FC Utrecht. Hij wordt op de bank 
vergezeld door de nieuwe assis-
tent-trainer Michael Silberbauer 
(40). ‘Klankbord’ dick advocaat 
blijft op de achtergrond. Mimoun 
Mahi is een vraagteken.
Afwezig: Veerman (enkel), Maeda 
(beenbreuk).
Onzeker: Mahi.

Vandaag Nagtegaal

20.00 u eSpN 3

2
Gaari

28
Büttner

4
Adewoye

1
Vaessen

9
Stokkers

29
Kramer

6
Anita

7
Odgaard

8
Azhil

3
Meulensteen

59
Touba

3
St. Jago

16
De Keijzer

9
Douvikas

29
Sylla

6
Maher

23
Ramselaar

27
Timber

10
Gustafson

33
Van der Hoorn 5

Ter Avest

35
Van der Kust

Sparta

Heerenveen

Sparta: Sparta kan gewoon 
beschikken over keeper Maduka 
Okoye. de doelman was vorige 
week, toen hij op pad was met zijn 
vaderland Nigeria, geveld door 
corona. inmiddels is hij daarvan 
hersteld. Bart Vriends lijkt achterin 
de voorkeur te krijgen boven de 
van een hersenschudding herstel-
de tom Beugelsdijk.
Afwezig: Niemand.

Heerenveen: de Friezen hebben 
een marge van acht punten ten 
opzichte van de zestiende plaats. 
Joost van aken is geblesseerd, 
hij heeft nog te veel last van de 
liesblessure die hij opliep bij het 
juichen na de eerste goal tegen 
Heracles. Verder keerde Nicolas 
Madsen geblesseerd terug van de 
interlandperiode. 
Afwezig: Bochniewicz (knie), Van 
aken (lies), Madsen (onbekend).  

Morgen lindhout

14.30 u eSpN

2
Abels

5
Durmisi3

Vriends

1
Okoye

8
Verschueren

11
Engels

7
Van Crooij

9
Thy

10
Namli

6
De Kamps

4
Auassar

14
Dresevic

1
Mulder

10
Halilovic

9
Sarr

33
Haye

20
Van Hooijdonk

26
Tahiri

15
Bakker

4
Van Beek

27
Van Ewijk

13
El Kaib

FC Groningen

Ajax

FC Groningen: FC groningen 
pakte in de laatste vijf wedstrijden 
elf punten en hoopt deze serie 
een vervolg te geven tegen ajax. 
Wel moet trainer danny Buys het 
doen zonder tomas Suslov. Hij 
raakte geblesseerd in de inter-
landweek bij Slowakije. 
Afwezig: Balker (knie), Hoekstra 
(schouder), Suslov. 
Onzeker: irandust. 

Ajax: antony is geschorst. Ver-
wacht wordt dat Steven Berghuis 
daarom als rechtsbuiten begint. 
lisandro Martínez, Jurriën timber 
en devyne rensch zijn twijfelge-
vallen.
Afwezig: Stekelenburg (lies/
heup), Klaiber (knie), pasveer 
(vinger), antony (geschorst).
Onzeker: Martínez, timber,  
rensch (blessures) en tagliafico 
en Álvarez (late interlands).

Vandaag Nijhuis

16.30 u eSpN 

2
Dankerlui

40
Meijer5

Te Wierik

1
Leeuwenburgh

9
Strand Larsen

11
El Hankouri

6
Duare

27
Ngonge

21
Kasanwirjo 8

De Leeuw

3
Van Hintum

17
Blind

24
Onana

9
Haller

23
Berghuis

4
Álvarez

10
Tadic

8
Gravenberch

6
Klaassen

2
Timber 12

Mazraoui

31
Tagliafico

Feyenoord

Willem II

Feyenoord: de 20-jarige Sem 
Valk, uit eigen kweek, begint op 
de bank omdat lutsharel geer-
truida een bovenbeenblessure 
heeft en alternatief Mimeirhel 
Benita een hoofdblessure heeft. 
Afwezig: Bijlow (voet), geertrui-
da (bovenbeen), Sandler (niet 
wedstrijdfit), Benita (hersen-
schudding).
Onzeker: toornstra (ziek).

Willem II: Willem ii-trainer Kevin 
Hofland, die tussen 2007 en 
2010 zelf nog een paar jaar bij 
tegenstander Feyenoord voet-
balde, verwacht (logischerwijs) 
een loodzwaar duel in de Kuip. ,,ik 
hamer bij mijn ploeg op het spelen 
met intensiteit en dat is precies 
wat arne Slot bij Feyenoord voor 
elkaar heeft gekregen.”
Afwezig: Meerveld, Oosting, 
Jenssen (allen geblesseerd).

Vandaag Van de graaf

21.00 u eSpN

10
Kökçü

2
Pedersen

5
Malacia18

Trauner

21
Marciano

33
Dessers

7
Sinisterra

14
Nelson

17
Aursnes 26

Til

4
Senesi

3
Heerkens

21
Wellenreuther

9
Hornkamp

7
Nunnely

17
Saddiki

15
Svensson

19
Crowley

8
Llonch

6
Dammers27

Köhn

13
Owusu

x
Xxx

x
Xxx

x
Xxx

x
Xxx

x
Xxx

Fortuna Sittard 

Heracles

Fortuna: Coach Sjors Ultee kan 
morgen, tijdens de kraker tegen 
Heracles, weer een beroep doen 
op verdediger george Cox. Hij 
keert terug van een schorsing en 
neemt waarschijnlijk zijn positie 
van linksback weer in. Fortuna 
loste van alle clubs het minste 
schoten op doel (244) en kreeg 
de meeste schoten tegen (442). 
Afwezig: Ferati, Johansson.

Heracles: Heracles-doelman 
Janis Blaswich ontbreekt opnieuw 
met een spierblessure, zijn 
vervanger is Koen Bucker. Orestis 
Kiomourtzoglou heeft last van 
zijn enkel en is er ook niet bij. 
dat is een gemis, want de duitse 
middenvelder is een belangrijke 
speler dit seizoen. Verder is ieder-
een inzetbaar. 
Afwezig: Blaswich (spierblessu-
re), Kiomourtzoglou (enkel).

Morgen Van den Kerkhof

14.30 u eSpN 2

25
Tirpan

35
Cox22

Samaris

1
Van Osch

9
Benschop

8
Flemming

10 
Seuntjens

6
Duarte

7
Semedo23

Rienstra

33
Siovas

13
Knoester

26
Bucker

9
Bakis

7
Basaçikoglu

11
Laursen

14
De la Torre

15
Schoofs

30
Ouahim

5
Rente4

Quagliata

23
Fadiga

FC Twente

PSV

FC Twente: de tukkers wonnen 
al 15 eredivisieduels niet meer van 
pSV, sinds de 3-1 zege in ensche-
de op 12 mei 2013. toch is trainer 
ron Jans vol vertrouwen: „pSV 
verkeert in de beste vorm van dit 
seizoen, maar dat kan je net zo 
goed over nóg een ploeg zeggen: 
namelijk over ons.”
Afwezig: Brama, pierie (blessu-
res).

PSV: pSV kent nogal wat twijfel-
gevallen in de ploeg, waardoor 
vandaag nog het nodige kan 
veranderen in de basisopstelling 
tegen FC twente. de ploeg van 
roger Schmidt begroet in en-
schede normaal gesproken andré 
ramalho weer bij de selectie.
Afwezig: thomas, Mwene (beiden 
knie).
Onzeker: gakpo, teze, ramalho, 
gutiérrez, Sangaré.

Vandaag gözübüyük

18.45 u eSpN

14
Vlap

20
Brenet

5
Smal4

Pleguezuelo

1
Unnerstall

13
Van Wolfswinkel

18
Rots

10
Misidjan

6
Zerrouki 18

Sadílek

4
Pröpper

18
Boscagli 16

Drommel

7
Zahavi 25

Doan

15
Gutiérrez

11
Gakpo

6
Sangaré

27
Götze

3
Teze

31
Max

17
Mauro Jr.

AZ

Vitesse

AZ: az kan weer beschikken over 
Fredrik Midtsjø. de Noor ontbrak 
de afgelopen weken waarin az 
veel wedstrijden verloor. Hij kan 
nog geen negentig minuten spe-
len. zakaria aboukhlal scoorde 
vier keer in een oefenwedstrijd 
tegen go ahead eagles. Of hij 
daarmee een basisplaats heeft 
verdiend, is nog de vraag.
Afwezig: Barasi (blessure)

Vitesse: eli dasa ontbreekt tegen 
az. de israëliër heeft corona 
opgelopen. Ook dominik Oroz 
mist het duel. Hij heeft verplich-
tingen in Oostenrijk vanwege de 
dienstplichtregels. Hij sluit na het 
weekeinde weer aan.
Afwezig: dasa (corona), Baden 
Frederiksen (enkel), Oroz (dienst-
plicht Oostenrijk), Schubert (ziek), 
Hernandéz (interlandverplichtin-
gen el Salvador).

Vandaag Manschot

20.00 u eSpN 2

6
Rasmussen

24
Houwen

8
Tronstad

7
Openda

21
Bero

9
Grbic

22
Domgjoni

10
Bazoer

3
Doekhi

32
Wittek

42
Manhoef

15
Witry

5
Wijndal

1
Vindahl

21
Pavlidis

11
Karlsson

2
Sugawara

10
De Wit

3
Hatzidiakos

4
Martins Indi

20
Clasie

6
Midtsjø

PEC Zwolle

Go Ahead Eagles

PEC Zwolle: de thuisploeg mist 
in de iJsselderby niet alleen de 
geschorste thomas van den 
Belt, maar ook Mustafa Saymak. 
de middenvelder is nog niet 
hersteld van zijn botsing met FC 
twente-doelman lars Unnerstall. 
de vraag is zelfs of hij dit seizoen 
nog in actie komt. Afwezig: 
Saymak (blessure), Van den Belt 
(geschorst).Onzeker: darfalou.

Go Ahead Eagles: Met een speci-
ale videosessie verzorgde trainer 
Kees van Wonderen eerder in de 
week voor zijn spelers nog even 
een opfriscursus iJsselderby. 
geen enkele eagles-speler speel-
de ooit deze beladen wedstrijd. 
Joris Kramer is een vraagteken 
en luuk Brouwers raakte op de 
vrijdagtraining aan zijn enkel ge-
blesseerd. Onzeker: Joris Kramer, 
luuk Brouwers (beiden enkel).

Morgen Makkelie

12.33u eSpN

4
Kramer

23
Noppert

9
Lidberg

21
Córdoba

20
Deijl

11
Oratmangoen

2
Lucassen

10
Rommens

3
Nauber5

Kuipers

30
Martina

21
Anderson

34
De Wit

1
Lamprou

23
Reijnders

19
Redan

7
Kastaneer

4
Nakayama

5
Paal

10
Clement

2
Van Polen

30
Van der Werff

x
Xxx

x
Xxx

x
Xxx

x
Xxx

x
Xxx

x
Xxx

Cambuur

NEC

Cambuur: interim-trainer dennis 
Haar zit voor het eerst op de bank 
bij Cambuur. Hij heeft erik Schou-
ten en roberts Uldrikis terug van 
blessures. Marco tol en Michael 
Breij beginnen daardoor weer op 
de bank. Cambuur won van maar 
één van de laatste elf wedstrijden.  
Afwezig: gullit (knie), Stevens 
(enkel), Boere (hamstring), Maulun 
(geschorst).

NEC: NeC kan opnieuw niet be-
schikken over edgar Barreto. de 
middenvelder ontbrak twee we-
ken geleden ook al tegen Sparta 
rotterdam en heeft sindsdien nog 
niet op het trainingsveld gestaan 
door een blessure. Bart van rooij 
is nog een twijfelgeval. de rechts-
back is ziek. Mikkel duelund keert 
terug in de wedstrijdselectie. 
Afwezig: Barreto (blessure).
Onzeker: Van rooij (ziek).

Morgen Van Boekel

16.45 u eSpN

26
Odenthal

1
Branderhorst

11
Mattsson

10
Okita

7
Tavsan

71
Proper

20
Schöne

4
Marquéz

5
Guth16

El Karouani

28
Van Rooij

5
Schmidt

16
Bangura

12
Bos

28
Uldrikis

7
Kallon

27
Joosten

6
Hoedemakers

10
Paulissen

8
Jacobs

3
Mac-Intosch

4
Schouten
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 c Door enorme schulden kunnen minder clubs grote transfersommen betalen

De transfervrije exodus van spe-
lers werd vijf jaar geleden al voor-
speld door toenmalig Arsen-
al-coach Arsène Wenger. De 
Fransman, geconfronteerd met 
een rits aan Gunners die het einde 
van hun contract naderden, stelde 
toen: ,,Ik denk dat je het in de toe-
komst meer en meer gaat zien. 
Waarom? Omdat de transfersom-
men zo hoog zijn, zelfs voor ge-
wone spelers. Wat je gaat zien, is 
dat steeds meer spelers hun laatste 
contractjaar in zullen gaan omdat 
er geen clubs zijn die aan de vraag-
prijs willen voldoen. In de ko-
mende tien jaar zal dit gebruikelijk 
worden.”

Wenger heeft een half decen-
nium verder al zijn gelijk gehaald. 
Wat Le Professeur echter niet had 

Vier wereldkampioenen, drie Champions League-winnaars en twee 
Copa America-houders zijn deze zomer gratis op te halen. Nou ja, gratis. 
Wel op voorwaarde dat clubs deze spelers tientallen miljoenen euro’s 
aan salaris en tekengeld kunnen bieden. Over een trend die Arsène 
Wenger al voorspelde en waar steeds meer grote vedetten op inspelen.

 e Barcelona verdient niks terug aan Ousmane Dembélé . FOTO ANP

Elftal transfervrij 2022

b
Noussair Mazraoui

b
César Azpilicueta

b
Kylian Mbappé

b
Angel Di Maria

b
Ousmane Dembélé

b
Corentin Tolisso

b
Paulo Dybala

b
Paul Pogba

b
Andreas Cristensen

b
Toni Rüdiger

b
Andre Onana

Elftal transfervrij 2021

b
Sergio Ramos

b
Lionel Messi

b
Memphis Depay

b
Sergio Agüero

b
Georginio Wijnaldum

b
Hakan Calhanoglu

b
Javi Martínez

b
Eric García

b
Jérôme Boateng

b
Gianluigi Donnarumma b

David Alaba

Waarom WK- en CL-winnaars 
‘voor niets’ zijn binnen te halen

kunnen voorspellen, is dat de we-
reld, en daarmee het voetbal, hard 
zou worden getroffen door een vi-
rus. De coronacrisis bracht zijn 
voorspelling in een stroomver-
snelling. Europese topclubs wer-
den, na een periode waarin re-
cordsommen werden verpulverd, 
plots gedwongen de hand op de 
knip te houden. De transferuitga-
ven halveerden in het voorjaar na 
de uitbraak.

Teruglopende inkomsten
Veel topclubs, zeker in Zuid-Eu-
ropa, kampten al met torenhoge 
schulden. Daarbij zagen ze hun in-
komsten vooral door lege tribunes 
teruglopen. Niet voor niets lan-
ceerden twaalf giganten het plan 
voor de zogeheten Super League, 
een gesloten Europese topcompe-
titie om verzekerd te zijn van deel-
name, de daaraan gekoppelde jack-
pot en dus ook nieuwe topspelers.

Hoewel het uitgavenpatroon 
vooral in Engeland alweer exorbi-
tante vormen aanneemt, kunnen 

en willen steeds meer eliteclubs 
de knip minder trekken dan voor-
heen. Naast Barcelona, dat mede 
door een omzetverlies van hon-
derd miljoen met meer dan een 
miljard euro schuld kampt en 
clublegende Lionel Messi liet gaan, 
deed ook Bayern München met 
150 miljoen minder inkomsten 
een jasje uit.

Dat was de laatste jaren weer te-
rug te zien, toen de Duitse groot-
macht mede door zijn blessurege-
voeligheid nog net kon voldoen 
aan de torenhoge salariseisen van 
Kingsley Coman, maar David 
Alaba liet gaan. Real Madrid, een 
club die zich voor haar doen ook 
eens gedeisd hield, bood netto 
meer dan Bayern bruto in gedach-
ten had.

De koploper van Spanje lijkt ook 
de nieuwe werkgever van degene 
die als beste speler voor de ko-
mend jaren beschouwd wordt: Ky-
lian Mbappé. De watervlugge aan-
valler kostte PSG in 2018 zo’n 180 
miljoen euro en begeeft zich vier 

jaar later richting de transfervrije 
uitgang. Hetzelfde geldt voor we-
reldkampioenen Paul Pogba en 
Ousmane Dembélé, die Manches-
ter United en FC Barcelona meer 
dan honderd miljoen kostten.

Zo sorteren spelers zelf ook voor 
op de verminderde financiële 
stootkracht van de Europese elite. 
Door hun contract uit te zingen, 
kunnen hedendaagse vedetten als-
nog van topclub- en competitie 
wisselen. Sterker nog, in veel ge-

vallen zijn zij dan juist spekkoper, 
omdat meer clubs dan in de rij 
staan en met gigantische salaris-
sen en tekengelden tegen elkaar 
opbieden.

Ook Ajax ondervindt de trend 
aan den lijve. Doelman Andre  
Onana verkast transfervrij naar  
Internazionale, terwijl Noussair 
Mazraoui op weg lijkt naar Barce-
lona, de club die zich al heeft ver-
zekerd van de komst van CL-win-
naar Andreas Cristensen en de 
eveneens transfervrije Milan-mid-
denvelder Franck Kessié.

Op die manier dacht PSG vorig 
jaar een stap dichter bij de zo ge-
wenste CL-beker te komen. De 
door een sjeik gerunde Franse 
kampioen strikte Europees Kam-
pioen Gianluigi Donnarumma, 
Georginio Wijnaldum en Sergio 
Ramos en Messi. Tevergeefs, aan-
gezien het sterrenensemble in de 
achtste finale sneuvelde tegen 
Real Madrid.

Dat de trend voorlopig aan-
houdt, blijkt wel uit de volgende 
worstelingen in onderhandelingen 
met wereldspelers die tot volgend 
jaar vastliggen. Liverpool komt er 
vooralsnog niet uit met Moham-
med Salah en Sadio Mané, terwijl 
ook de krabbels van Marcus Rash-
ford (Manchester United) en Ro-
bert Lewandowski (Bayern Mün-
chen) uitblijven.

 e Mohammed Salah is er nog niet uit met Liverpool. FOTO REUTERS

 e Robert Lewandowski: nog niet bijgetekend bij Bayern. FOTO AP
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I
n het celibataire wielerleven 
van Dylan van Baarle is am-
per ruimte voor uitspattin-
gen. Rust, regelmaat, rein-
heid en een streng trainings-
regime. De renner heeft 

geen probleem met de opofferin-
gen die een wielerprof moet doen. 
Maar des te meer geniet hij in de 
winter. Tijdens de spaarzame we-
ken na het seizoen die niet in het 
teken staan van de fiets. 

Zo is een bezoek aan het Am-
sterdam Dance Event al jaren een 
traditie. Zijn vriendschap met Fa-
bio Jakobsen voert terug naar ADE 
in 2015. ,,Fabio was de laatste keer 
niet mee, maar het was heel tof. 
Ook geen corona opgelopen, dus 
dat is altijd bonus. Het optreden 
van Reinier Zonneveld (techno-dj, 
red.) was te gek. Hij deed een live-
show van tien uur in de Ziggo 
Dome, ik ben er negen uur ge-
weest. Wat wij wielrenners doen, 
is speciaal. Maar wat dacht je van 
tien uur achter de draaitafels 
staan? Alleen maar geconcentreerd 
op die knoppen. Dat was indruk-
wekkend om te zien.’’

Drie weken eerder werd je 
tweede op het WK. Waar hangt  
de medaille?
Van Baarle: ,,Hij ligt in mijn slaap-
kamer in een dressoirkast. De laat-
ste keer dat ik ’m heb gepakt, was 
in de winter om te laten zien aan 
een vriend die langskwam. Het 
WK zelf heb ik eigenlijk niet meer 
teruggekeken. Tijdens Parijs-Rou-
baix, een week later, kwamen nog 
wel wat jongens langs, maar dat 
was niet echt de wedstrijd om 
even te komen buurten. Het meest 

speciale was de surpriseparty die 
mijn zusje Ashlynn na Parijs- 
Roubaix had georganiseerd. Met  
al mijn vrienden, jongens van 
vroeger van school en mijn oude 
wielerclub Restore uit Pijnacker. 
Nu is het WK eigenlijk alweer ver-
geten. Dat was 2021, dit is een 
nieuw seizoen.’’

Die tweede plek in Leuven pakte 
je niet op z’n Van Baarles.
,,Nee, het was in een sprintje. Al 
was het geen echte sprint meer. 
Als ik de vermogens terugkijk, val-
len de waardes wel mee. Maar 
mijn wapen is gewoon dat ik het 
ook nog na 270 kilometer kan.’’

Verandert het iets?
,,Alleen voor mijn zelfvertrouwen. 
Zeker na die koers mag ik met zelf-
vertrouwen de grote wedstrijden 
ingaan. Mensen kijken misschien 
nu wat anders naar mij, maar het 
verandert mijn leven niet. Ik heb 
een heel goed leven trouwens, 
maar dat was ook al zo voor die 
tweede plek op het WK. Ook mijn 
status in de ploeg is niet veran-
derd. We gaan hetzelfde de kas-

seienklassiekers in als vorig jaar. 
Het belangrijkste is dat we met zo-
veel mogelijk man in de finale zit-
ten. Of je dan vrije renner bent of 
kopman, maakt niet uit. Je moet er 
toch zitten.’’

Weet je eigenlijk hoeveel wed
strijddagen je afgelopen seizoen 
had?
,,Racedagen? Want op gewone da-

gen heb ik ook niet veel rust ge-
had. Het zal wel rond de 70 zijn ge-
weest.’’

Het waren er 67. In 2020, het 
grote coronajaar, ook nog 61. In 
een jaar rijd jij bij voorkeur twee 
grote ronden en zes klassiekers 
in het voorjaar. Tussen die klas
siekers train je ook nog heel veel.
,,Mijn lichaam heeft dat nodig. Vo-
rig jaar na de Tour de France dacht 
ik: oeh, de Spelen in Tokio en dan 
nog de Vuelta, na een week zal het 
kaarsje wel uitgaan. Maar ik werd 
alleen maar beter. Het klinkt wat 
ongeloofwaardig dat ik zoveel 
moet fietsen. Het heeft ook even 
geduurd voordat ze het bij de 
ploeg (Ineos, red.) inzagen. Vorig 
jaar zijn we begonnen daar een 
goed plan voor te maken. We ba-
lanceren op een dun draadje, maar 
tot nu toe werkt het goed. Team-
genoten verklaren me voor gek en 
gaan niet eens meer mee trainen. 
Ik sta in de top 3 van de ploeg met 
de meeste uren. Ook tussen de 
klassiekers door maak ik weken 
van 25 tot 30 uur. Gewoon om de 
motor maar gesmeerd te houden. 
Rust roest.’’

Met veelwinnaars als Pogacar, 
Van der Poel en Van Aert erbij is 
het eigenlijk alleen maar moei
lijker geworden om te winnen.
,,Zeker. Maar als je dan wint, heeft 
het extra waarde. Hoeveel kas-
seienklassiekers zijn er nou? Als je 
er eentje kunt winnen, mag je daar 
trots op zijn. Vorig jaar won ik 
Dwars door Vlaanderen. Na het 
WK weet ik dat ik echt een rol kan 
spelen in de diepe finale van een 
grote klassieker. Ik moet er ge-
woon met zelfvertrouwen heen 
gaan. Het zou de kers op de taart 
zijn ooit een keer de Ronde van 
Vlaanderen of Parijs-Roubaix te 
winnen.’’

Even terug naar je vriend Fabio 
Jakobsen. Omdat het zo’n bijzon
der verhaal is.
,,Het wordt alleen maar mooier. 
Hij is gewoon de beste sprinter op 
dit moment. Als je ziet dat hij an-
derhalf jaar na zijn crash zo in de 
rondte rijdt. Om bang van te wor-
den. Ik vond misschien wel het 
meest indrukwekkend hoe hij in 
de Ronde van Valencia won. Door 
gewoon iedereen uit het wiel te 
sprinten. Ik kon het bijna niet ge-

DYLAN VAN BAARLE OVER ZILVEREN WK-MEDAILLE, VRIEND FABIO JAKOBSEN EN TRAININGSARBEIDINTERVIEW

WIELRENNEN  RONDE VAN VLAANDEREN

 e Medailles bekijken op het WKpodium in Leuven, met wereldkam
pioen Julian Alaphilippe en Michael Valgren (derde). FOTO BELGA

DAAN 
HAKKENBERG
Antwerpen

y @DaanHakkenberg

Zijn tweede plek op het WK heeft Dylan van Baarle (29) gesterkt in de gedachte 
dat hij ooit een grote klassieker als de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix 
kan winnen. ,,Ook tussen de klassiekers door maak ik weken van 25 tot 30 uur. 
Gewoon om de motor gesmeerd te houden. Rust roest.’’

‘ Ik ga nu met 
zelfvertrouwen 
de echt grote 
wedstrijden in’

 e Van Baarle (rechts) met Fabio Jakobsen. ,,Heel 
indrukwekkend hoe hij nu doorpakt.’’ FOTO COR VOS
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Wit  aan zet , wat is juist? 

Oplossingen van gisteren:                                                                                                                                                 
A8875:-  1. ...Lxg2! 2. Txg2 Tc1 en snel mat op g1. 
B8875:-  1. ...Dxb2! 2. Kxb2 Pc4 3. Kb3 Pa5! 4. Kxb4 Tb8 5. Kxa5 Lc3 mat.

Voor beginners A8876                                       Voor gevorderden B8876

Zwart aan zet  wint met?

JARIG

Charles Urbanus (honkbal, 67)
Linford Christie (atletiek, 62)
Martin van der Horst (volleybal, 57)
teddy Sheringham (voetbal, 56)
todd Woodbridge (tennis, 51)
Chiel Warners (atletiek, 44)
Carlos Salcido (voetbal, 42)
david Ferrer (tennis, 40)
Niels Kerstholt (shorttrack, 39)
Beorn Nijenhuis (schaatsen, 38)
ibrahim afellay (voetbal, 36)
andre Onana (voetbal, 36)

2
april

theo pahlplatz (voetbal, 75)
Nico landeweerd (waterpolo, 68)
Bjarne riis (wielrennen, 58)
leon Vlemmings (voetbal, 52)
picabo Street (skiën, 51)
don diego poeder (boksen, 50)
Nicolas escudé (tennis, 46)
tim Cornelisse (voetbal, 44)
tommy Haas (tennis, 44)
ruben Schaken (voetbal, 40)
tim Krul (voetbal, 34)
Sari van Veenendaal (voetbal, 32)

3
april

WIELRENNEN

Geen Van Aert door corona 
Wout van Aert doet morgen defi-
nitief niet mee aan de Ronde van 
Vlaanderen.  De Belgische kopman 
van Jumbo-Visma heeft positief ge-
test op het coronavirus en kan niet 
starten, zo meldde hij gisteren zelf 
in een korte videoboodschap.

De 27-jarige Van Aert gold als een 
van de topfavorieten voor de zege in 
Oudenaarde. Hij won eerder dit sei-
zoen al de Omloop Het Nieuwsblad 
en de E3 Saxo Bank Classic in Harel-
beke. In 2020 eindigde Van Aert nog 

als tweede in ‘Vlaanderens Mooi-
ste’. Toen verloor hij in een zinde-
rende eindsprint van zijn eeuwige 
rivaal Mathieu van der Poel.

De Belg wordt vervangen door 
neoprof Mick van Dijke, meldde de 
ploeg al eerder. De andere zes ren-
ners van Jumbo-Visma zijn Neder-
lands kampioen Timo Roosen, 
Mike Teunissen, de Belgen Tiesj Be-
noot en Nathan Van Hooydonck, de 
Fransman Christophe Laporte en 
de Italiaan Edoardo Affini.

MORGEN MANNEN 272,5 KM, START 10.00 UUR; VROUWEN 158,6 KM, 13.25 UUR  |  TV NPO 1, SPORZA

Ronde van Vlaanderen

Dit zijn de beklimmingen die het peloton morgen in de 
Ronde van Vlaanderen (272,5 km) voor de kiezen krijgt:

 Naam lengte gem. stijging max. tot finish
1.   Oude Kwaremont 2200 m  4%  11,6%  136,2 km
2.  Kortekeer  1260 m 6,4% 17%  125,7 km
3.  achterberg  1500 m  4,4% 14%  119,2 km
4.  Wolvenberg 645 m 7,9% 17,3%  114,3 km
5.  Molenberg 463 m 7% 12%  101,8 km
6.  Marlboroughstraat 2040 m 3% 7%  97,9 km
7.  Berendries  940 m 7% 12,3%  93,8 km
8.  Valkenberg  550 m  8,2% 13%  88,5 km
9.  Berg ten Houte  1100 m 6% 21%  76 km
10.  Kanarieberg  1000 m 7,7% 14%  70,5 km
11.  Oude Kwaremont 2200 m 4% 11,6%  54,6 km
12. paterberg 360 m 12,9% 20,3%  51,1 km
13.  Koppenberg 600 m 11,6% 22%  44,6 km
14.  Steenbeekdries 700 m 5,3% 7,6%  39,2 km
15.  taaienberg  530 m 6,6% 15,8%  36,8 km
16.  Kruisberg/Hotond 2500 m 5% 9%  26,5 km
17.  Oude Kwaremont 2200 m 4% 11,6%  16,7 km
18.  paterberg 360 m 12,9% 20,3%  13,3 km

de vrouwen rijden 158,6 kilometer, met onderweg elf van de 
boven staande hellingen: 4 t/m 8 en 13 t/m 18.

Achttien Vlaamse hellingen

loven. Ik was erbij in de Vuelta, 
maar hoe hij nu doorpakt, is heel 
indrukwekkend.’’

Gaan jullie ooit samen in een 
ploeg rijden?
Lachend: ,,Wie weet? Als hij me 
ooit als lead-out wil hebben. We 
hebben het er weleens over gehad, 
hoor. Zo van: het zou wel tof zijn. 
Maar niet tot in detail of heel seri-
eus.’’

Pas jij eigenlijk niet hartstikke 
goed bij Quick-Step? Je zou wel 
gedijen in een ploeg met veel 
kanshebbers.
,,Ja, maar ik pas wel bij veel ploe-
gen. Ik ben een veelzijdige renner 
die ze eigenlijk overal wel kunnen 
gebruiken. Op kop, in de klassie-
kers. Maar tot nu toe heb ik het 
heel erg naar mijn zin bij deze 
ploeg. Voor mij is het wel einde 
contract dit jaar, dus we gaan wel 
zien wat eruit rolt.’’

Wordt er nu al aan je getrokken?
,,Ja, uiteindelijk heb ik vorig jaar 
met een klassieker en de tweede 
plaats op het WK laten zien wat ik 
kan. En dan zijn ze er snel bij.’’

 g Dylan van Baarle: 
,,Mensen kijken 

 misschien nu wat 
 anders naar mij.’’  

FOTO BELGA
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Vandaag Morgen Zon, maan & zee Weeradvies
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Dit recept is verzorgd door: 

Kijk voor meer inspiratie 
op onze website in  
de sectie Koken & Eten

Bereidingswijze
Bereidingstijd: 10 minuten 
(+ 20 minuten wachttijd) 

 –Verwarm de oven voor op 180°C. 
prak de bananen en mix hier de eie-
ren doorheen. Voeg de appelmoes 
en maple syrup toe. 
 –Meng er vervolgens het speltmeel, 
amandelmeel, kaneel, zout en bak-
poeder doorheen. Hak de noten grof 
en schep deze erdoorheen.
 –Verdeel over muffinvormpjes en zet 
20 min. in de oven.

Wat eten we vandaag?

Eatertainment biedt 
inspiratie voor food 
en lifestyle, online én 
live in de winkel.  
Van snelle snack  
tot uitgebreid diner, 
leuke tips, workshops 
en receptvideo’s  
zijn te vinden op  
eatertainment.nl. 
Nu ook met uitge-
breide voedingswaar-
den, vitamines en mi-
neralen.

Ingrediënten
Voor 8 stuks

 –3 rijpe bananen 
 –2 eieren 
 –50 gr appelmoes 
 –2 el maple syrup 
 – 140 gr speltmeel 
 – 100 gr amandelmeel
 – 1 tl kaneel
 –½ tl zout
 –2 tl bakpoeder 
 –60 gr gemengde onge-
zouten noten

Bananenbroodmuffins met noten 
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lezershelpenlezers@ad.nl

Ook iets leuks gehoord of gezien?  
Mail naar: alledag@dpgmedia.nl

Heeft u de krant niet ont-
vangen? Meld dit online  
via ad.nl/service/bezorging
telefonisch is de bezorg
service bereikbaar op  
0880505055

ad wordt maandag t/m vrij
dag voor 7.00 uur bezorgd, 
zaterdag voor 8.00 uur.

als abonnee heeft u altiJd 
toegang tot alle artikelen op 
onze site en app. U kunt de 
volledige krant elke ochtend 
al lezen op uw tablet, pC/
laptop of smartphone. Om 
de krant te lezen op tablet  
of smartphone kunt u de 
speciale app downloaden.

Onze abonnementsvoor-
waarden zijn van toepassing 
op alle abonnementen,  
zie ad.nl/abonnementsvoor
waarden

Kijk voor al uw vragen  
over uw abonnement op  
ad.nl/service. Heeft u liever 
telefonisch contact? Voor 
verhuizing, abonnementen, 
digitaal lezen en al uw vra
gen is de klantenservice  
bereikbaar van maandag t/m 
vrijdag van 8.3021.00 uur  
op 088–0505050.

Adverteren in AD?  
Bel 0885722 888 of  
ga naar dpgmedia.nl

deze krant behoort tot  
adr Nieuwsmedia, onder
deel van dpg Media B.V. 

Algemeen Dagblad
postbus 8759
3009 at rotterdam 

Alle auteursrechten en da
tabankrechten voor deze uit
gave worden uitdrukkelijk 
voorbehouden. deze rechten 
berusten bij dpg Media B.V. 
en desbetreffende makers. 

Directie 
erik van gruijthuijsen, 
Bart Verkade, allard Besse

Algemeen hoofdredacteur 
rennie rijpma
Hoofdredacteur Regio 
paul van den Bosch
Centrale redactie AD
0104066077, redactie@ad.nl
AD Amersfoortse Courant
0334647911, ac.redactie@ad.nl
AD De Dordtenaar
0786324705 dd.redactie@ad.nl
AD Groene Hart
0172487404 gh.redactie@ad.nl
AD Haagsche Courant
0703190911 hc.redactie@ad.nl
AD Rivierenland
0786324746 rl.redactie@ad.nl
AD Rotterdams Dagblad 
0104004400 rd.redactie@ad.nl
AD Utrechts Nieuwsblad
0302360300 un.stad@ad.nl

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
ad.nl/service/
bezorging

ABONNEMENT?
ad.nl/abonneren

Lezers helpen lezers

Voor oppasopa’s en 
-oma’s: originele diase-
ries voor kleuters van 
Fibo beeldonderwijs. 
Veertig verhaaltjes en 
sprookjes met tekst-
boekjes. Eventueel met 
diaprojector. Ophalen in 
De Bilt.
agnes van ‘t Hof, 
h.vanthof@casema.nl

Wie heeft het boek Moe-
sasji van schrijver Eiji 
Yoshikawa? Eventueel 
tegen vergoeding.
i. Staalberg,
staalberg@casema.nl

Gratis af te halen in Zoe-
termeer: een paar enve-
loppen met oude gul-
dens, dubbeltjes, rijks-
daalders. En oude mun-
ten uit België, Ierland, 
Engeland.
Nelleke Snel,
f.snel1@hetnet.nl

Kan iemand mij helpen 
aan een handleiding 
voor een Brother AX210 
elektrische schrijfma-
chine? Eventuele onkos-
ten worden vergoed.
J. Bot,
thetuin@hotmail.com

Gratis ophalen in Nieu-
wegein: hardhouten 
tuinscherm, merk Oli-
fant. Het zijn vijf scher-
men en één hek.
M. gangaran panday,
mahhindgp@yahoo.com

Wie kan ons helpen aan 
gebruikte, goede draad-
korven voor onze oude 
maar goed werkende 
AEG Favorit vaatwas-
ser? Niet meer in voor-
raad bij AEG. Het betreft 
type 4408VI met 
PNC-nummer: 

91123531100. Of wie 
heeft een tip waar te 
zoeken? Verzendkosten 
worden vergoed.
peter van Oort,
p.d.van.oort@gmail.com

Gratis ophalen in West-
land: boeken over cac-
tussen, rotsplanten en 
tuinen. En vogelboeken. 
Ik heb een zolder vol.
Willy Staffeleu,
willy_staffeleu@ 
hotmail.com 

Gevonden omgeving 
Zuidlarenstraat in Den 
Haag: een Makita-koffer 
met inhoud. Denk je te 
weten wat de inhoud is, 
stuur dan een mailtje.
a. Boevé,
jakyra@kpnmail.nl

Gratis op te halen in 
Delft: inklapbare pop-
penkast. Afmetingen: 
160 x 80 cm. Met twaalf 
speelpoppen en diverse 
attributen.
gerard de Vreede,
margevrd@hotmail.com

Voor een vriendin zoek 
ik het boek Waar de ri-
vier eindigt van schrijver 
Charles Martin. Op haar 
verjaardag zou ik het 
haar willen geven. Wie 
heeft het en doet er 
niets mee? In de omge-
ving van Gorinchem kom 
ik het graag ophalen. 
Eventuele verzendkos-
ten worden vergoed.
elly Visser,
henkenellyvisser@ 
planet.nl

Gratis afhalen in Delft: 
tachtig vierkante glazen 
potjes.
erik Schreuder,
enwelsvp@ziggo.nl

Wie kan mij hel-
pen aan één tot 
drie van deze  
aspergeborden?

Maria van den 
Berg,
vriesberg@ 
kpnmail.nl

Regelmatig pas ik op  
bij mijn kleinkinderen.  

Op 31 maart sneeuwde het. toen  
Mees wakker werd en de sneeuw  
zag, vroeg hij aan zijn moeder:
,,Mama, ga je nu de kerstboom  
opzetten?’’

 – Ria Wehkamp-Assen

Gehoord... na een sneeuwbui

H
D
20
21
-2
42

Zo te zien heeft 
Donald mĳn advies 

opgevolgd en iets SPECIAALS 
op de kaart gezet!

Nu nog leren 
dat hĳ zĳn klanten 
niet te lang moet
 laten wachten!

Wel gedoe, iets 
BUITENAARDS lekkers 

serveren!

IS ER IETS, 
JEROEN? IK BEN GEBUS-SHAMED, 

OMDAT ER ZOVEEL ROOK 
UIT DE UITLAAT KOMT.

DENK JIJ 
DAT-IE DE 
PLANEET 

VERWOEST?

IK DENK DAT 
JE BODYSPRAY 

ZIJN GELD 
DUBBEL EN DWARS 

WAARD IS.

FC KNUDDE door toon van driel / www.knudde.nl

DONALD DUCK ©disney  www.donaldduck.nl

SINGLE door Hanco Kolk en peter de Wit / www.ComicHouse.nl

DIRKJAN door Mark retera / www.ComicHouse.nl

PUKKELS door Jerry Scott en Jim Borgman © 2009 zits partnership
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 LALE GÜL ‘BEVALLEN, DAT ZIE IK NIET ZITTEN’   AANRADERS: VAN TOPTHRILLERS TOT DE BESTE BIOGRAFIEËN  
 MARIEKE LUCAS RIJNEVELD ‘WE WILLEN OMHELSD WORDEN’ 

   ILJA LEONARD PFEIJFFER

‘  Denk in de liefde nooit: 
ik kan achterover zakken
met een pijpje bier’

KARIN BLOEMEN
‘Ik droomde: papa
kom ons redden’

KIPPENSOEP VOOR DE ZIEL
Verdrietig, boos of eenzaam?
Pak een boek uit je kast

BV DE LIEFDE
‘Hij keek zelfs niet om
naar onze hond’

BOEKEN 
WEEK
SPECIAL

9 T/M 18 APRIL





Ik was elf en knetterverliefd. 
Op Rudolf. Blond, onverschrokken, 
zestien. Jaloers was ik op het spichtje 
Mariecke voor wie hij zo zorgzaam was. 
Bezorgd was ik als hij grote gevaren 
opzocht. En dat deed hij. Want tijdreiziger 
Rudolf, hoofdpersoon van Thea Beckmans 
bestseller Kruistocht in spijkerbroek, 
probeerde duizenden kinderen te redden 
uit handen van middeleeuwse priesters 
die het slecht met hen voorhadden.

Tussen Rudolf en mij is het natuurlijk 
nooit wat geworden, maar ik weet sinds-
dien wel hoe krachtig boeken kunnen 

zijn. Zo werd mijn 
voorjaars vakantie 
waardevoller 
omdat ik de origi-
nele en geestige 
roman Wij zijn 
licht van Gerda Bles 
verslond. En raar 
vroeg wakker wor-
den is zelfs fi jn als 
ik dan het intrige-
rende Raam, sleutel
van Robbert Wela-
gen kan openslaan.

Niet eerder hoorde 
ik dat iemand 
anders verliefd 
werd op een roman-

personage. Tot deze Mezza. Omdat het 
thema van de Boekenweek ‘Eerste liefde’ 
is, gingen we op zoek naar lezers van wie 
een boek hun liefdesleven veranderde. 
En zo troff en we Ilse, die haar man verliet 
omdat ze verliefd werd op bad guy Adam, 
een personage uit een Nicci French. Lees 
haar interview, én de andere bijzondere 
verhalen, op pagina 28. En geniet van 
deze speciale boeken-Mezza. Met ook de 
eerste Boek van de maand -bijdrage van 
ons nieuwe panellid Maritza Dubravac: 
‘Als een personage een plek verovert 
in mijn hart, weet ik dat het een goed 
boek is.’ Precies dat.boek is.’ Precies dat.

 4 Mijn weekend
 7 Hier is Karin Bloemen
 8 Zin in
 11 Egbert Jan
 12 Interview
  Ilja Leonard Pfeijff er
 19 Geld & Geluk
 20 28 boekentips
 34 Interview
  Marieke Lucas Rijneveld
 38 Boek van de maand 
 40 Jan Rot
 41 Puzzels
 45 BV De Liefde

COLOFON
Chef Mezza Sara van Gorp 
Art director Henk Marseille 

Redactie Charlo� e van Genderen, 
Jolanda van der Ploeg (frl), 

Ruud Roodhorst, Mark Roos (chef), 
Els Rozenbroek (frl)  

Vormgeving Imelda van der Helm (frl),
Coby Joustra (frl), Très Melis (frl)

Beeldredacteur Marcel Wagenaar

REAGEREN?
mezza@dpgmedia.nl

Volg ons op Facebook,
Instagram en Twi� er

3

Sara van GorpSara van Gorp (48) 
CChef Mezza en moeder van 
twee zonen van twee zonen van 7 en 7 en 7 12.

Ommekeer
Beproefd recept

26
30

‘Ik was geen lezer, maar door 
Simon Carmiggelt ben ik voor 
mijn kleinkinderen opa Boek’

Lees één- tot tweemaal 
daags een boek

Hemd van het lijf
Lale Gül: ‘Emoties wegeten,

dat moet ik niet doen’

46

SARA VAN GORP

HARTVEROVERENDE 
BOEKEN

‘Ilse verliet  
zelfs haar 
man 
vanwege een 
personage’
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LEKKER MET 
DE MEIDEN

SCHRIJVERS ALS Kluun en 
Maike Meijer reageerden heel leuk, 
dat vindt ze toch een soort van 
erkenning. Het is Maximes drijfveer 
– misschien een fractie meer dan bij 
het overige viertal – om van Lees! 
De Podcast een succesverhaal te 
maken. 
Tuurlijk, de opnamedag is eveneens 
een meidenavond. Ze kennen elkaar 
al ontie gelijk lang, hoewel deze 
formatie pas vier jaar terug tot bloei 
kwam tijdens een spontaan week-
endje Madrid. Met Anne, Mathea, 
Jikke en haar nicht Astrid had ze 
meteen een connectie, uitmondend 
in etentjes en gezellige dingen 
doen. Later, in lockdown, groeide 
het besef hoe fi jn het is echt face 
to face samen te zijn – evenals hun 
behoefte aan diepgang.

Omdat het vaak over boeken ging, 
lag een eigen leesclub voor de hand. 
En omdat ze ook anderen wilden 
enthousiasmeren, kwamen ze op 
het idee van de podcast. De micro-
foon fungeert als stok achter de 
deur, want je stapt uit je comfort-
zone en stuurt een mening de wijde 
wereld in. Best eng, maar ze zijn 
manhaftig gestart. Afwisselend bij 
een van hen thuis. Maxime, net als 
de rest dertigplus met een drukke 
baan, vindt dat het haar blik ver-
ruimt. En ze leert haar vriendinnen 
nog beter kennen, dat is het mooiste 
eraan. Elkaar scherp houden à la 
‘je zit erbij als een zoutzak’ moet 
gewoon kunnen. Naar hun maande-
lijkse sessie – deze zaterdag bespre-
ken ze op Astrids bank Aan de ran-
den van de dag van Femke van der den van de dag van Femke van der den van de dag
Laan – kijkt ze elke keer weer uit. 
Benieuwd wat Anne van dit boek zal 
vinden, bijvoorbeeld. Of Jikke. Ja, ze 
zijn hierdoor alleen maar hechter 
geworden.

Oeverloos ouwehoeren over 
boeken, ongezouten je mening 

geven, elkaar nóg beter leren 
kennen. MAXIME SMITS 

(33, links) runt met vriendinnen 
Anne, Mathea, Jikke en Astrid 

Lees! De Podcast.
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Speciaal voor de Boekenweek schrij�  Karin Bloemen (61) over haar eerste liefde: haar vader. Hij verdween uit haar leven toen ze drie was.

Hier is Karin Bloemen
FO

TO
 J

E
A

N
N

E
T

T
E
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U
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M

A
N

hoopte ik dat hij ons zou komen 
redden. Hij was lang en blond, 
sterk en slim, handig en grappig, 
ik dichtte hem allerlei mooie en 
bijzondere eigenschappen toe. 
Maar eigenlijk kende ik hem 
natuurlijk helemaal niet. Ik heb 
een paar foto’s van hem die ik 
koester.

Nu ben ik 61 jaar en verlang ik 
soms zo erg naar de vader die ik 
nooit heb gekend dat het zeer 
doet. Dat gemis zal wel voor altijd 
blijven. Alle normale stadia die je 
als kind met een vader doormaakt, 
ken ik niet. Het vaderschap van 
mijn eigen man, die een echte 
vader is voor onze drie kinderen, 
werkt daarom helend en verhel-
derend. En dus is eigenlijk mijn 
eigen man mijn eerste liefde. Hij 
belichaamt de vader die ik mis 
maar die ik alsnog leer kennen 
door zijn vaderschap. Dankzij 
hem heb ik de echte liefde 
tussen een man en een vrouw 
mogen ervaren, begrijpen en 
doorgronden. Toch mooi, zoals 
je nog steeds wat kan leren op 
je oude dag.

→ Volgende week Kiki Schippers, 
Nathalie Baartman en Anne 
Neuteboom over hun eerste 
liefde.

Ik weet nog dat ik enorm
van kleine poesjes hield. Tegenwoordig 
noem je dat veiligheidshalve ‘kittens’ 
vanwege het Google-gevaar dat als je 
poesjes intikt je meteen in de porno 
verzeild raakt. Maar goed, ik vind liefde 
zo’n mooi en allesomvattend begrip, dat 
ik het jammer vind me te beperken tot 
partnerliefde. Volgens mij is je eerste 
echte liefde simpelweg de liefde voor 
je vader en moeder. En die liefde zit 
ongeloofl ijk diep. Daarom is de puberteit 
ook zo belangrijk in het leven van de 
mens; om los te komen van je ouders 
moet je ze een beetje gaan haten, je moet 
je afzetten. Zodat je ruimte krijgt voor 
partnerliefde. En als je een partner hebt 
gevonden, kan je weer terug naar je 
ouders en het weer goedmaken met ze. 
U weet wel, de circle of life.

Dus was mijn eerste liefde toch echt 
mijn vader. Hij heette Jan Bloemen en 
verdween uit mijn leven toen ik drie 
jaar was. Mijn ouders gingen uit elkaar 
omdat hij op een andere vrouw verliefd 
was, zij zou zwanger van hem zijn. Dat 
bleek niet het geval, maar toen was het 
kwaad al geschied. Mijn moeder was 
intussen ingepalmd door de man die 
niet veel later mijn stiefvader zou 
worden. Hij bleek een incestpleger te 
zijn die het hele gezin terroriseerde, 
mijn echte vader heb ik nooit meer 
gezien. Dat verdriet was eigenlijk mijn 
eerste grote liefdesverdriet. Jarenlang 

KARIN BLOEMEN
Sinds 1983 maakte 

Karin Bloemen twaalf 
succesvolle

 theatershows. Deze 
maanden is ze te zien in 

Waar waren we gebleven 
met pianist Cor Bakker. Ook 

maakt ze boeken over 
haken en vlogs met tuin-

tips. Zie ook labloemen.nl  

Ik droomde dat 
hij lang en blond 
was, sterk en slim
hij lang en blond 
was, sterk en slim
hij lang en blond 

KARIN BLOEMEN
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LEZERS 

TIP
VAN DE VAN DE VAN
WEEK

Ook een lees-, luister-, 
kijk- of doetip? Mail:
mezza@dpgmedia.nl

ERIC MARTENSERIC MARTENS(38) 
uit Almere: ‘Veel uit Almere: ‘Veel 
boeken vergeet ik boeken vergeet ik 
snel weer. Maar snel weer. Maar 
Schi� erende ruïnes Schi� erende ruïnes 
van Jess Walter van Jess Walter 
(Uitgeverij Marmer) (Uitgeverij Marmer) 
las ik jaren geleden las ik jaren geleden 
en is me altijd bijge-en is me altijd bijge-
bleven. Het draait om bleven. Het draait om 
de Italiaan Pasquale, de Italiaan Pasquale, 
die een hotel drij�  
in een slaperig 
vissersplaatsje. 
Op een dag strijkt 
daar een beroemde 
en doodzieke Ameri-
kaanse actrice neer. 
Pasquale raakt in de 
ban van haar, maar 
het is een onmoge-
lijke liefde. Vij� ig jaar 
later zoekt hij haar 
nog steeds, tot in 
Hollywood. Van Italië 
naar Amerika, van 
het verleden naar nu: 
de schrijver neemt je 
mee. Laatst heb ik 
het herlezen, wat ik 
bijna nooit doe.’

— 3X DEBUUTROMANS OVER STERKE VROUWEN —

Trauma
Katharina staat op een kruis-
punt in haar leven als het ver-
leden zich aan haar opdringt. 
Het gewicht van haar moeders 
oorlogstrauma drukt op haar 
schouders. Gebaseerd op 
ware gebeurtenissen. Soms 
sneeuwt het in april, Janneke 
Siebelink, AmboAnthos € 22,99 

Intriges 
Parijs, 1580. Fiora wordt de 
vertrouweling van Catharina 
de’ Medici. De verzoeken van 
de koningin-moeder aan Fiona 
worden steeds gevaarlijker, 
en uiteindelijk vraagt ze het 
onvoorstelbare. De zwarte 
koningin, Catharina Boter-
mans, Mozaïek € 21,99

Mannenwereld
Scheikundige Elizabeth Zo�  is 
in de jaren zestig een uitzon-
dering in de door mannen 
gedomineerde wetenschap-
pelijke wereld. Haar keuken 
verbouwt ze tot laboratorium 
om de erkenning te krijgen die 
ze zoekt. Lessen in chemie, 
Bonnie Garmus, Boekerij € 20,99

Hij is 
braaf
Hij is 
braaf
Hij is 

Deze trouwe huisgenoot 
houdt het leesvoer op 

plank/bureau/tafel keurig 
in het gelid. En hij hee�  

nog een mooi koppie ook.
sfeervoorjou.nl, € 90sfeervoorjou.nl, € 90
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Paul de Leeuw en oudste zoon Kas zijn 
dol op koken. Toch staan ze zelden samen 
achter het fornuis. Paul kokkerelt op 
gevoel, terwijl Kas de le� er van het recept 
volgt. Waar vader ideeën uit boeken en 
kranten haalt, laat zijn zoon zich online 
inspireren. In dit kookboek laten ze elk 
hun eigen aanpak los op zestig recepten, 
halen ze herinneringen op, praten ze over 
opgroeien en over hun liefde voor eten. 
Moeten, mogen & uitsloven, 
Nijgh & Van Ditmar € 29,99

Hotelier Hotelier 
zoekt zoekt 
actriceactrice

VA D E R  &  Z O O NVA D E R  &  Z O O NVA D E R  &  Z O O NVA D E R  &  Z O O NVA D E R  &  Z O O N

ZINZINZ inINinIN
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En ineens ben je boekenweekdichter. 
Hoe vereerd was je?
‘Het is fi jn dat ik ben gevraagd, maar 
het gaat me niet om de titel. Toen ik op 
mijn negentiende debuteerde, vroeg 
mijn uitgever: wat wil je zijn, dichter of 
schrijver? Dat vond ik een rare vraag 
want ik heb me nooit willen beperken. 
Ik schreef fi ctie, poëzie, theater. Ik 
hoef niet in een hokje te passen. Ik wil 
mijn buikgevoel volgen. Bij een schrijf-
opdracht denk ik: voelt dit juist? Kan ik 
recht doen aan het thema? Bovendien 
word ik graag uitgedaagd. Met het 
thema liefde ben ik in mijn werk altijd 
bezig geweest. Zonder twijfelen zei ik ja .’

Wat inspireerde je tot het gedicht Kortom?
‘Een vriendin belde me midden in de 
nacht op, in zak en as. Haar relatie was 
over. We hebben heel lang over de liefde 
gepraat. Dat we er geen lessen in krijgen. 
Als troost zei ik dat het moeilijk is te 
geloven dat er maar één liefde bestaat. 
Samen kwamen we op het beeld van een 
bus die de hele wereld rondrijdt en hier 
en daar stopt. Dan stapt er een nieuwe 
liefde uit, een voorbije liefde in, en 
misschien sta jij op het goede moment 
op de goede plek. Ik vind het een fi jne 
gedachte dat mijn boekenweekgedicht 
hoopvol is. We kunnen altijd hoopvol 
zijn in de liefde, in welke vorm die zich 
ook aandient.’
→ Het boekenweekgedicht van Bart 
Moeyaert lees je op boomerangkaarten 
en linnen tasjes die via de Nederlandse 
boekhandels worden verspreid.

‘Het leven is 
een bus vol 
geliefdes’

Geïnspireerd door een vriendin met 
liefdesverdriet schreef de Vlaamse 
schrijver en dichter BART MOEYAERT 
(57) het boekenweekgedicht Kortom. 

— BIJPRATEN —

Thuiswerken 
avant la lettre
Tip voor geschiedenis-
liefhebbende museum tijgers:  
bezoek de broedplaats van 
literaire meesterwerken. Ga 
deze Boekenweek langs bij 
het Muiderslot, het zomer-
verblijf van P.C. Hoo�  (foto). 
Tussen de kasteelmuren waar 
de rederijker in 1613 zijn 
toneelstuk Geeraerdt van 
Velsen schreef, is op 10 april 
een boekenweekrondleiding. 
Of bezoek de Voorburgse 
buitenplaats Hofwijck, ooit 
eigendom van Hoo� s tijd-
genoot en multitalent Con-
stantijn Huygens. Hier opent 
op 6 april de expositie Geuren 
en beelden, waar Huygens’ 
kwaliteiten als parfumeur 
voorbijkomen. 
muiderslot.nl, hofwijck.nl
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Even een opfriscursus litera-
tuur voor wie dat leuk vindt: 
bij de dichtvorm ‘rondeel’
is de dichter verplicht in 
herhaling te vallen en zo het 
verhaal te vertellen. Of, zoals 
de poëten doen in de bundel 
Eerste liefde, een onderwerp 
te bezingen. Onder anderen 
dichters Anne van Amstel, 
Peter van Lier en Florence 
Tonk droegen bij aan de 
verzameling.
Eerste liefde – Rondelen 
over het thema van de 
Boekenweek, Nieuw 
Amsterdam € 10

Nog één keertje danNog één keertje dan

— OP DE AGENDA —

MET ZIJN MEDITATIEVE piano-
melodieën is de Italiaanse com-
ponist Federico Albanese een 

grootheid binnen 
het neoklassieke 
genre. Zijn album 
Before And Now 

Seems Infi nite speelt hij 4 april 
in Tivoli Vredenburg (Utrecht) en 
7 april in LantarenVenster (Rot-
terdam). federicoalbanese.com

IN HET LEVEN VAN Herman 
van Veen spelen moeders een 
belangrijke rol. Behalve over 

zijn eigen 
moeder en oma 
schrij�  hij in 
Moeders over 

zijn dochter die mama werd en 
zijn eerste viooljuf met wie hij er 
een moederfi guur bij kreeg. 
Alfabet € 22,50

DENKBEELDIGE VRIENDIN
Ki� y, aan wie Anne Frank haar 
dagboek schreef, is in de fi lm 

Waar is Anne 
Frank tot leven 
gekomen. Op 
zoek naar Anne 

vindt ze een manier om in een 
verdeeld Europa Annes bood-
schap betekenis te geven. 
Te zien in de bioscoop

DANKZIJ ZIJN TROMPET 
overleefde Lex van Weren 
vernietigingskamp Auschwitz. 

In de jaren 80 
vertelde hij zijn 
verhaal aan 
schrijver Dick 

Walda. Soy Kroon en Thomas 
Cammaert spelen Trompe� ist 
in Auschwitz in theaters door 
het hele land. Trompe� ist.eu

MAANDAG

4 

DINSDAG 

5 

DONDERDAG

7

DONDERDAG 

7

OverzichtelijkOverzichtelijk
De Nacht van de Literatuur in Amersfoort  – met Arnon Grunberg 
en Lale Gül – op 10 april, de voordrachten en signeersessies van 

Ilja Leonard Pfeijff er, de speciale editie van INKT in Assen op 
11 april, waar schrijvers en lezers elkaar ontmoeten en Annejet 

van der Zijl en Manon Uphoff  hoofdgast zijn. Deze en meer 
optredens en meet & greets rondom de viering der 

Nederlandse literatuur zijn te vinden op boekenweek.nl
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EJ
Egbert Jan Riethof (68) is journalist, dwarsdenker, ex-leraar, ex-minnaar en vader.

Ze droeg een jurk van dezelfde stof als de pop van mijn 
kleine nichtje. Wel vrouwelijke vormen, stelde ik (twaalf jaar) vast, maar 
die verscholen zich wat verweesd in dat aandoenlijke kleedje. Armen 
over elkaar, verlegen.
Dat vind ik achteraf vreemd, dat juist Marja de allereerste was die mijn 
aandacht trok in die heldere nazomeruren overvol indrukken – de eerste 
dag in de brugklas van het Cartesius Lyceum in Amsterdam.
Mijn aandacht bleef niet bij haar. Later in dat eerste jaar was er Suzanne, 
een roodharige zittenblijver die gefl ankeerd door een vriendin zakelijk 
kwam kennisgeven dat ze me ‘best leuk’ vond. Ze stond onthutsend 
dichtbij, maar dat directe – nee. Bokkig draaide ik mijn hoofd af, toen 
al geen charmeur kennelijk. In de tweede klas was ik verliefd op Titia, 
in de derde op Sylvia. In de vierde gebeurde er niet veel, maar halverwege 
de vijfde werd Marja mijn eerste geliefde, we waren zestien.

Sinds een hal� aar was ik nerveus als ik aan haar dacht, al had dat absoluut 
niets te maken met de fascinatie voor de vrouwelijke vormen, opgejaagd 
door obscene foto’s die ik soms in handen kreeg. Nee, dat waren parallelle 
werelden: de brave en de koortsig obsessieve.
Dat ging wringen toen Marja en ik voor het eerst uit de kleren gingen, want 
haar lieve, gulle voorkomen deed de vlammen niet oplaaien.
In die jaren wist ik wel dat de meeste jongens niets liever wilden dan 
meiden met de ogen uitkleden; in elk geval hadden we het daarover. 
Maar ik had op basis van beschikbare informatie het idee ontwikkeld dat 
dat een kwalijke afwijking was van ons, de mannelijke soort. Dat kon je 
maar beter geheimhouden. Meisjes en vrouwen moesten daar niets van 
hebben. Die konden soms verleidelijk doen, maar dat was om ons te pesten. 
En meisjes als Marja, die waren daar al helemaal niet van.

Ik wilde haar niet tegen me in het harnas jagen, dus zou ik eventuele 
verlangens voor me houden. Die sluimerden namelijk wel ergens, al waren 
de vlammen dan gereserveerd voor heel andere types.
‘Je mag ze aanraken hoor,’ zei ze, wijzend op haar borsten, ‘graag zelfs.’
Ik was diep geschokt.

Als meisjes 
verleidelijk 
deden, was dat 
om te pesten
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— DE HORT OP —

Boekenloods
In een ver verleden werden hier locomotie-
ven gemaakt. De 11.000 vierkante meters 
van de Tilburgse LocHal bieden nu onder-
dak aan kunstenaars, podiumartiesten én 
de 120.000 boeken van de Tilburgse biblio-
theek. Je kunt er een architectuurrondleiding 
boeken. lochal.nl, bibliotheekmb.nl

Betoverende bibliotheken

Niet snurken
Architect Winy Maas zag het zo: De Boeken-
berg moest verleiden tot lezen en vooral 
niet slaapverwekkend zijn. Daarom staat 
de schier eindeloze collectie le� erlijk in de 
etalage en is deze bieb nu een icoon van 
Spijkenisse. deboekenberg.nl

Per post
Sinds 1924 was dit pand een postkantoor 
en vanaf 2020 huist er een bibliotheek aan 
de Utrechtse Neude. Het Rijksmonument
is een nirwana voor boekenliefhebbers, 
architectuur- én geschiedenisfans. Online 
staat een uitgebreide virtuele rondleiding. 
bibliotheekutrecht.nl, biebneude.nl
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‘ Ik moet Stella 
elke dag opnieuw 
versieren’
Laat ILJA LEONARD PFEIJFFER (54) avonturen beleven 
met zijn geliefde en hij is volmaakt gelukkig. De auteur 
van het boekenweekgeschenk over de onstilbare honger 
naar verhalen, het leven als een spel, en natuurlijk de 
liefde. ‘Ik weet niet of ik mijn verloofde verdien, maar zij 
verdient mij in elk geval wel.’
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I
lja Leonard Pfeijff er zit op het terras in 
de lentezon achter een espresso, een 
zilverkleurig doosje tabak voor zich 
op tafel. Hij is voor de gelegenheid in 
zijn schrijvers outfi t naar Amsterdam 
gekomen en ziet eruit als de directeur 
van de botsautootjes – zoals hij het zelf 
met gevoel voor ironie zou kunnen 
omschrijven. Krijtstreeppak, das, barokke 
ringen, lange zilveren haren golvend 
vanonder zijn Borsalino. Een voluptueuze 
jas om de schouders.

‘Ik heb dríe dagen opgeoff erd om hier met jou 
te praten,’ bromt hij vanachter zijn zonnebril 
terwijl hij aandachtig een shagje rolt. ‘Dus ik 
verwacht er veel van. Er staat veel druk op je.’ 
Hij gniff elt. Zaterdag is Pfeijff er vanuit Italië 
vertrokken voor het interview, maandag kon 
hij pas terugvliegen, tot zijn spijt. Want liever 
was hij in Genua gebleven, bij zijn verloofde 
Stella, in hun pas gekochte huis in het hart 
van de stad, een majestueus historisch pand 
tegenover de grote kathedraal.
Maar er was werk aan de winkel, de promotie 
voor zijn boekenweekgeschenk Monterosso 
mon amour. De bedoeling was dat ook de 
auteur van het boekenweekessay, Marieke 
Lucas Rijneveld, zou aanschuiven, maar die 
meldde zich op het laatste moment af wegens 
ziekte. ‘Jammer dat het thema dit jaar niet 
teleurstelling is,’ zegt Pfeijff er. Hij neemt een 
trekje van zijn sigaret, ‘dan had je meteen een 
mooi begin voor je verhaal.’ Opnieuw gegniff el.

HEBBEN ZE ELKAAR weleens ontmoet, zou 
de vraag hebben geluid als beide schrijvers 
aanwezig waren geweest. ‘Meer dan eens,’ vult 
Pfeijff er in. ‘Ik bewonder haar – of hem is het 
tegenwoordig, hè. Dat kan ik zonder enige 
veinzerij of ironie zeggen. Ik vind Rijneveld 
een heel goede schrijver. De grimmigheid in 
zijn boeken is cool. Een overeenkomst is dat 
we beiden zijn gedebuteerd als dichter. We 
zijn eigenlijk altijd dichter, ook als we proza 

Een van de thema’s die steeds 
terugkeert in jouw werk is de 
spanning tussen feit en fi ctie.
‘Dat is niet alleen omdat ik daar 
literair allerlei spelletjes mee kan 
spelen, maar vooral omdat het een 
thema van nu is. Het is in toenemen-
 de mate lastig om een scheidslijn 
te trekken tussen feit en fi ctie.’
Het is nu zelfs heel gevaarlijk. Kijk 
naar al het nepnieuws. Het bedreigt 
de wereldvrede.
‘Precies. De oorlog in Oekraïne heeft 
ermee te maken, de uitverkiezing 
van Trump ook. Er worden alter-
natieve werkelijkheden geschapen. 
In de Russische propaganda heerst 
een andere werkelijkheid dan in 
onze propaganda. Ook in Neder-
land leven mensen in totaal 
verschillende werkelijkheden. 
Heel zorgwekkend. Kijk naar de 
pandemie. Gesprekken tussen het 
ene kamp en het andere kamp 
waren onmogelijk. Als je het niet 
eens kan worden over de feiten 
die ten grondslag liggen aan een 
discussie, houdt het helemaal op.’
Het is bijzonder lastig te bestrijden.
‘Het achterhalen van de werke-
lijkheid wordt een individuele 
verantwoordelijkheid. Je kunt 
ontsnappen uit de fabeltjesfuik, 
maar je moet het wel zelf doen. 
Je moet, zoals fi losoof Karl Popper 
zegt, op zoek naar de falsifi catie 
van je eigen theorieën. Je moet 
kijken of je je eigen opvattingen 
kan weerleggen.’
Nepnieuws lijkt wel de norm.
‘Je ziet ook bij sociale media dat de 
werkelijkheid niet langer het uit-
gangspunt is. Facebook is gemaakt 
om ‘spontane’ inkijkjes te geven in 

schrijven. Het gaat om de muzi-
kaliteit van taal, en elke zin moet 
opnieuw de beste zijn van het 
boek. Waarin we ook op elkaar 
lijken, is de ambitie. Daar heb je 
raakvlak nummer twee. Hij wil 
de beste schrijver van de wereld 
wor             den.’ Pfeijff er laat wel bewust 
een pauze vallen. ‘Dat zal hem 
helaas niet lukken, want dat ben 
ik.’ Triomfantelijk lachje. ‘Maar de 
een na beste, dat zou wel kunnen.’
Je mag graag spelen met het beeld 
van jezelf als de succesvolle 
schrijver, ook in het boekenweek-
geschenk. Zoals hoofdpersoon 
Carmen jouw entree omschrij� : 
‘Ongenaakbaar, zelfverzekerd en 
met een paar meesterlijk getimede 
oprispingen van zelfi ronie.’
‘Ha, ja, in het boekenweekgeschenk 
omschrijf ik mezelf met bijzonder 
veel spot.’
Wat erg grappig is.
‘O, dank je wel. Ik heb er veel plezier 
in gehad, mezelf te beschrijven 
door de ogen van Carmen. Terwijl 
ik vind dat ik helemaal geen arrivé 
schrijver ben, laat dat duidelijk zijn. 
Ik moet mijn beste boeken nog 
maken. Je moet nooit het idee 
krijgen dat je er al bent. Dat is in 
de liefde zo, en ook met schrijven. 
Als ik het idee zou hebben dat ik 
mijn beste boek al geschreven 
heb, kan ik net zo goed stoppen. 
Maar de Ilja Leonard Pfeijff er in 
het boek is wel tamelijk tevreden 
over zichzelf, ja.’
Denk je dat veel mensen je zien 
zoals Carmen je ziet: ongenaak-
baar en zelfverzekerd?
Luid gegrinnik. ‘Ik hoop van niet 
maar ik vrees het wel.’

‘Ongenaakbaar en zelfverzekerd. 
Ik vrees dat veel mensen 

mij zo zien’
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je dagelijks leven. Maar als je kijkt 
hoe mensen het daadwerkelijk 
gebruiken, is het helemaal niet 
spontaan. Het wordt heel selectief 
gebruikt om doelbewust een imago 
neer te zetten, bijna als een avatar. 
Je geeft een fi ctief leven vorm. De 
momenten die het meest geschikt 
zijn om je eigen imago vorm te 
geven, zijn vaak uitzonderings-
momenten. Vakanties bijvoorbeeld. 
Ik zie niet veel mensen die de hele 

dag foto’s delen van hun kantoor, hè. Dus die 
drie weken per jaar dat je op vakantie bent 
gebruik je om te laten zien dat je eigenlijk een 
fantastisch leven hebt.’
Is dat treurig?
‘Ik vind het treurig dat als dat kennelijk is wat 
mensen willen, ze maar zo’n klein percentage 
van hun leven zo kunnen doorbrengen.’
Misschien is het een verlangen naar het ideale 
leven. Maar dat is onbereikbaar omdat je geld 
moet verdienen om de gasrekening te kunnen 
betalen.

‘Er is iets mis met het systeem, dat 
klopt. We hebben het idee dat de 
slavernij is afgeschaft, maar dat is 
natuurlijk niet zo. Alleen zijn de 
middelen geraffi  neerder vandaag 
de dag. We hebben geen ijzeren 
ketenen waaraan we vastzitten, 
maar een hypotheek.’
Dat is toch een keuze?
‘Néé, daartoe worden we gedwon-
gen. Het systeem is zo ingericht 
dat een basisbehoefte zoals wonen 
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een beetje toeval dat ik het wel heb 
gedaan. De CPNB had gewoon een 
leuk thema gekozen, dat doen ze 
ook niet elk jaar. Dit thema paste 
goed bij het verhaal dat ik wilde 
vertellen.’
Was jouw eerste liefde inderdaad 
Monique, het mooiste meisje van 
de klas, zoals in Monterosso mon 
amour valt te lezen?amour valt te lezen?amour
Lachje. ‘Hmmmpff f nee. Dat is 
allemaal fi ctie.’
Wie was dan je eerste liefde?
‘Ik vind eigenlijk dat Stella mijn 
eerste liefde is. Mijn huidige liefde 
is mijn eerste liefde. Alles vóór 
haar was een soort van oefenen.’
Bij wie ben je dan begonnen met 
oefenen?
‘Het lijkt me niet nodig daar een 
uitgebreide lijst van op te stellen.’
Het gaat mij niet per se om de 
persoon, maar om het gevoel. Het 
gevoel dat je ervoer toen je voor 
het eerst verliefd werd.
Zwijgt een poosje. ‘Nou, ik kan me 
dat eigenlijk het best herinneren 
met Stella. Zij was mijn buurmeisje 
in Genua. Ik kende haar van 
gezicht, we groetten elkaar op 
straat maar ik wist niet eens hoe ze 
heette. Het enige wat ik van haar 
wist, was dat ze heel mooi was. 
Ik wist dat ik mezelf geen illusies 
moest maken. Mooie vrouwen in 
Italië zijn natuurlijk niet beschik-
baar.’ Gniff el. ‘Maar op een gegeven 
moment... ik zat op het terras voor 
ons huis en zag dat ze langsliep. 
Ze was aan de telefoon en stond 
een beetje te drentelen voor de 

maar die zijn niet zo verrassend. Ik ben in 
willekeurige volgorde gelukkig als ik kan doen 
wat ik het liefste doe, namelijk schrijven. En 
ik ben gelukkig als ik avonturen kan beleven 
met Stella. Als ik mijn leven kan delen met de 
persoon die dat het meest verdient… ik weet 
niet of ik haar ook verdien, maar zij verdient 
mij in elk geval wel.’ Gegrinnik.
Waarom zeg je dat laatste?
‘Nou, het is niet slecht om de hele tijd door-
drongen te blijven van het besef dat je jezelf 
zou moeten verbeteren voor de liefde van je 
leven. Ik kan nog een veel betere man worden 
voor haar. En zolang ik dat blijf vinden, gaat 
het goed. Je moet nooit het idee hebben dat 
je achterover kan zakken met een pijpje bier 
in je mond.’
En dan lekker pizza bestellen, in Genua.
Lacht. ‘Ik moet haar toch elke dag opnieuw 
versieren.’
Het thema van de Boekenweek is ‘eerste liefde’. 
De meeste schrijvers doen niets met het thema.
‘Nee, daar ben je ook niet toe verplicht. Het was 

zo onbereikbaar is geworden dat 
je levenslang een schuld moet 
a�  etalen als je die basisbehoefte 
wilt vervullen. Je kan dat alleen 
a� etalen door slavenarbeid te 
verrichten in een kantoor. En het 
is nog geraffi  neerder: er is een 
soort propaganda dat je daar trots 
op moet zijn. Want je identiteit 
ontleen je aan je werk, je schept 
erover op hoe ontzettend druk je 
bent, dat je wel tachtig uur per 
week werkt.’
Toch merk je dat dit wel aan het 
veranderen is, dankzij de pande-
mie. Mensen komen erachter dat 
ook andere dingen in het leven 
belangrijk zijn.
‘Dat je thuis kunt werken is een 
grote vooruitgang, ook voor het 
klimaat, maar je zit nog wel vast 
in het systeem. Maar ik was nog 
niet klaar, want het is nog erger: 
het is helemaal niet de bedoeling 
dat je gelukkig wordt. Want als je 
gelukkig bent, heb je niet zo veel 
meer nodig. En als je ongelukkig 
bent, ga je shoppen. We hebben 
uiteindelijk, na 2500 jaar fi losofi e, 
ontdekt wat het doel is van het 
leven: consumeren! Dat is ons 
doel. Het idee wordt gecreëerd 
dat je gelukkig wordt van dingen 
kopen, maar dat is niet zo.’
Ben jij er inmiddels achter wat jou 
gelukkig maakt?
Lange pauze. ‘Het zijn twee dingen, 

GEBOREN  17 januari 1968, Rijswijk OPLEIDING
studeer de klassieke talen aan de Universiteit 
Leiden CARRIÈRE van 1992 tot 2004 onderzoeker 
en docent Oudgrieks. Zijn poëziedebuut Van 
de vierkante man uit werd bekroond met de 
C. Buddingh’-prijs, zijn debuut roman Rupert, 
een bekentenis kreeg de Anton Wachterprijs. 
Publiceerde meer dan veertig titels, waar onder 
ook korte verhalen, toneelteksten, essays en 
columns. Grand Hotel Europa is zijn bekendste 
werk TEKSTSCHRIJVER van Ellen ten Damme 
WOONT  sinds 2008 in Genua PRIVÉ lee�  samen 
met Stella Seitun, kunsthistorica.

Ilja Leonard Pfeijff er 

‘Het was moeilijk 
niet te drinken, 

‘Het was moeilijk 
niet te drinken, 

‘Het was moeilijk 
maar 

het zou zwak zijn 
zo’n vrouw te laten lopen 

het zou zwak zijn 
zo’n vrouw te laten lopen 

het zou zwak zijn 

voor alcohol’
zo’n vrouw te laten lopen 

voor alcohol’
zo’n vrouw te laten lopen 
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om niet te drinken, maar 
tegelijkertijd: het zou ontzet-
tend zwak zijn zo’n vrouw te 
laten lopen voor drank. Dat 
gevoel, die zekerheid dat ik 
haar niet moest laten lopen, 
wat het off er ook was... Dat 
is het gevoel waar je naar 
vraagt.’
Volgens mij kun je uren over 
haar praten. Ze kwam als 
Clio al uitgebreid langs in 
Grand Hotel Europa. Wat is 
er zo leuk aan Stella?
‘Over haar zou ik héél lang 
kunnen praten. Wat ik 
bewonder, is dat ze militant 
altruïstisch is. Ze heeft veel 
oog voor de ander. Dat is een 
van de vele dingen die ik van 
haar zou moeten leren. Een 
ander ding dat echt heel 
bijzonder is, wat ik nog nooit 
eerder heb meegemaakt, is 
dat we ons altijd amuseren. 
Onder alle omstandigheden. 
Dat we altijd lol hebben.’
Je bewondert haar militante 
altruïsme. Heb je daar inmid-
dels iets van opgestoken?
‘Ja! Ik probeer wat aardiger 
te zijn.’
Vind je het moeilijk aardig te 
doen?
‘Nou, ik ben op zich heel 
aardig. Dat is niet zo moeilijk. 
Het is meer een kwestie van 
attent zijn. Dat je snapt 
wanneer je iets voor een 
ander kunt doen. Als iemand 
mij iets vraagt: zou je iets 
voor me kunnen doen, dan 
doe ik dat, dat is geen kunst. 

voordeur om het gesprek af te 
maken. Ik weet nog steeds niet 
waar ik de moed vandaan haalde, 
maar ik ben opgestaan en heb haar 
uitgenodigd een drankje te drinken. 
Tot mijn verbijstering zei ze ja. Ik 
kan me herinneren dat we de hele 
avond praatten en aan het einde 
van de avond was ik hopeloos 
verliefd. Toen besefte ik dat ik 
héél erg mijn best moest doen 
daar iets van te maken, haar niet 

te verliezen, dit niet te verpesten. 
En op gegeven moment, een tijdje 
later, merkte ik dat zij problemen 
had met mijn drankgebruik.’
En jij zelf ook.
‘In die tijd beschouwde ik dat zelf 
niet als een probleem. Dat was het 
wel, maar ik was nog niet zo ver 
dat voor mijzelf toe te geven. Op 
een gegeven moment besefte ik 
dat ik moest kiezen tussen de 
drank en haar. Het was moeilijk 

De kunst is dat ik het in de gaten heb voordat 
iemand me het vraagt.’
Is dat misschien Italiaans, om maar een heel 
generalistische vraag te stellen?
‘Italianen zijn wel aardiger dan Nederlanders, 
dat klopt. Hoff elijk. Wij hebben in Nederland 
een Angelsaksische succescultuur. Succes is 
een keuze hè, in het neo liberale systeem gaat 
het erom te winnen, ten koste van anderen. 
We zijn allemaal ondernemers van ons eigen 
leven en een altruïstische ondernemer is een 
slechte ondernemer. Italië is anders. Toen 
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Stella op school zat, zei de juf dat 
ze haar buurjongetje moest laten 
a� ijken. Anders zou hij zijn proef-
werk niet halen. In het Italiaanse 
systeem word je opgeleid om te 
helpen, te laten a� ijken.’
Je schreef in NRC Handelsblad
dagelijks over de pandemie vanuit 
Genua, voel je nu de urgentie om te 
schrijven over Oekraïne?
‘Die voel ik wel, ja. Ik las ooit een 
interview met de Canadese schrijf-
ster Margaret Atwood, waarin de 

de vraag of je het moet hebben 
over Zelenski of Trump, het gaat 
over de principes die eronder zitten. 
Je moet iets aan de oppervlakte 
brengen in een verhaal wat je 
daarvoor nog niet zag.’
Zou je dat kunnen?
‘Nou… ik ben nu bezig met een 
nieuw project, het kan nog op 
honderd manieren mislukken, 
maar als het ooit a� omt, zal het 
een historische roman zijn die zich 
in het oude Griekenland afspeelt, 
in de laatste jaren van de Atheense 
democratie. Ik heb een personage, 
Alcibiades, die is heel kleurrijk, 
maar wat mij vooral interesseert is 
het einde van de democratie. Wij 
houden er geen rekening mee dat 
een democratie ook kan ophouden. 
Wij zijn door de Amerikaanse 
Koude Oorlog-propaganda opge-
leid met de gedachte dat als je 
eenmaal een democratie bent, je 
je doel hebt bereikt. Dan ben je 
duizend jaar gelukkig. Maar zo is 
het natuurlijk niet, de democratie 
kan tot een einde komen. Dat is 
gebeurd in Athene in de vijfde eeuw 
voor Christus en dat is ook nu aan 
het gebeuren – behalve dan dat we 
het niet zien. Dus het is misschien 
nuttig die spiegel voor te houden. 
Het gaat impliciet over nu. Over 
principes, populisme en oorlog. 
Zo komt er na de dood van staats-
man Perikles een politicus naar 
voren, genaamd Kleon, dat is een 
aards populist. Deze Kleon houdt 
op een gegeven moment een 
speech. Ik dacht: ik ga deze speech 
vertalen in de taal van Wilders. 
Nou, dat kostte geen enkele 
moeite. Het was precies hetzelfde.’
Wat doe je hier nog, kom maar 
door met dat boek.
Gegrinnik vanonder de snor. ‘Oké, 
als jij het zegt. Ik zal een beetje 
haast maken.’ «

→   Monterosso mon amour 
krijgt u in de Boekenweek 
(9 t/m 18 april) cadeau als 
u minimaal € 15 uitgee�  
aan Nederlandstalige 
boeken.

interviewer vroeg of ze het haar taak vond te 
refl ecteren op de actualiteit. Haar antwoord 
was: ‘Nee, dat is mijn taak als burger. Mijn taak 
als schrijver is ervoor zorgen dat jij de bladzijde 
omslaat.’ Een goed antwoord.’
Met de Oekraïense president Zelenski heb je 
eigenlijk al een kant en klaar romanpersonage, 
vol drama en heroïek.
‘Dat is bijna te mooi om waar te zijn. Je zou 
ook kunnen schrijven over Trump, dat is ook 
een personage dat bijna te mooi is om waar 
te zijn. Maar toch is dat is niet zo interessant, 
want die personages bestaan al. Het is ook niet 

‘Stella is mijn eerste 
liefde.

Stella is mijn eerste 
liefde.

Stella is mijn eerste 
 Alles vóór haar was 

Stella is mijn eerste 
 Alles vóór haar was 

Stella is mijn eerste 

een soort van oefenen’
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‘DE BABY 
HEEFT OOK 

AL EEN 
BOEKEN-

KAST’

Kimberley ‘De eerste keer dat ik bij Stephan 
bleef slapen, negen jaar geleden, stond ik 
voor zijn boekenkast toen hij vertelde dat 
Het oneindige verhaal van Michael Ende zijn 
lievelingsboek is. Laat dat nou ook het boek 
zijn dat ik als kind het liefst las.’
Stephan ‘Het draait om het el� arige jongetje 
Bastiaan dat leest over magische krachten.’
Kimberley ‘Stephan zei meteen dat we 
moesten trouwen. Dat hebben we gedaan.’
Stephan ‘Op elke verdieping van ons huis 
staan boekenkasten, vooral met de genres 
young adult en fantasy.’
Kimberley ‘Ook op het kamertje van Marisol 
hebben we al twee planken vol.’
Stephan ‘Vanwege mijn werk krijg ik veel 
Friese uitgaven, vaak voor kinderen. Op 
zolder is Kimberleys kamer. Langs de schuine 
wanden staat het vol kastjes.’
Kimberley ‘Net als in jouw domein staan daar 
zeker vijf-, zeshonderd boeken. Toen we 
ineens de ruimte hadden, ging ik los. Ik heb 
een abonnement op een box uit Engeland; 
voor 50 euro krijg ik elke maand een boek 
en wat goodies. Maandelijks geef ik zo’n 
honderd euro uit aan mijn leesverslaving.’
Stephan ‘Ik zo’n honderdvijftig tot twee-

Roken, drinken, stappen: niks voor Kimberley en Stephan. 
Hun geld gaat naar hun leesverslaving. ‘O, de geur van een nieuw boek!’

Kimberley Scheen-
stra-Berger (31) is stra-Berger (31) is stra-Berger
docent Nederlands.
Stephan Berger (35) Stephan Berger (35) Stephan Berger
maakt lesmateriaal 
voor het schoolvak 
Fries. Ze wonen met 
Marisol (3 maanden) 
in een koophuis in 
Leeuwarden.
BESTE KOOP
Kimberley ‘De geïl-Kimberley ‘De geïl-Kimberley
lustreerde edities van 
Harry Po� er. Ga ik 
later voorlezen aan 
Marisol.’
Stephan ‘Lego 
Batmobile, kos� e 
350 euro.’
MISKOOP
Kimberley ‘Warmte-
kussens van de Lidl. 
Onbruikbaar.’
Stephan ‘Een doos 
heruitgaven van 
Suske en Wiske. 
Staan vol drukfouten.’

honderd euro per maand. Daarvan besteed ik 
ook een deel aan mijn Batmanverzameling. We 
kunnen het ons permitteren. Onze hypotheek 
is ongeveer 550 euro. We roken niet, gaan 
weinig op stap, afgezien van de bioscoop en 
soms het theater.’
Kimberley ‘Ik drink bijna nooit, de laatste 
jaren helemaal niet, vanwege ons ivf-traject. 
Dat is de tweede keer gelukkig geslaagd. Je 
krijgt er drie vergoed, maar ik had alvast 
gespaard voor een extra poging. Van dat geld 
kochten we zonnepanelen.’
Stephan ‘Voor tienduizend euro.’
Kimberley ‘We willen onze benzineauto’s 
inruilen voor een goeie gezinsauto.’
Stephan ‘Elektrisch of hybride. En dan een 
elektrische scooter voor noodgevallen.’
Kimberley ‘Tot die tijd gaat de verzameling 
door. Ik droom van een eigen, gigantisch 
mooie bibliotheek à la Belle en het Beest. Dat 
zal wel altijd een droom blijven. O, de geur 
van een nieuw boek! Dat dat dan van mij is!’
Stephan ‘Zelfs met een baby lukt het ons 
om voor het slapengaan nog wat te lezen. Fijn.’

→ Ook meedoen? Stuur een mail naar 
geldengeluk@dpgmedia.nl

Gezamenlijk ne� o-inkomen:
€3000 – €4500
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DE SPANNENDSTE THRILLERS
MARK SNOEK (46(46( )46)46 van The Read Shop, Barendrecht

1. Gruwelijk & grappig
‘De Spaanse thriller De rode koningin (Boekerij 
€ 20,99) is het eerste deel van een trilogie van 
Juan Gómez-Jurado. Superspannend en steen-
goed. Antonia Scott is een amateurdetective die 
vroeger het eliteteam van de politie bijstond in 
moeilijke zaken. Sinds twee jaar komt ze haar 
appartement niet meer uit, maar als de zoon van 
een bankdirecteur dood wordt aangetroff en in 
een zwaarbeveiligde villawijk, moet ze worden 
overgehaald mee te werken aan het onderzoek. 
Het is een vrij rauw boek, soms best gruwelijk, 
maar er zit ook humor in. Ik kijk al uit naar het 
tweede deel, dat op 5 april verschijnt.’

2. Lange oren, grote neuzen
‘Jeroen Windmeijer wordt wel de Nederlandse 
Dan Brown genoemd, omdat hij veel geschiedenis 
en religie in zijn thrillers verwerkt. Zijn boeken 
wekken bij mij altijd een enorme nieuwsgierigheid 
op. Zijn nieuwe boek De stenen goden (Harper-
Collins € 21,99) speelt zich af op Paaseiland, waar 
een Middelburgse antropologiestudent onderzoek 
doet naar mysterieuze beelden: die koppen met 
lange oren en grote neuzen. Tegelijk bereidt de 
conservator van het Zeeuws Museum  een ten-

1
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Romans, thrillers en nog veel meer 
fi jns voor op het nachtkastje: zeven 
boekhandelaars tippen hun favorieten.
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toonstelling over Paaseiland voor. Dan valt er een 
dode en gebeuren er allerlei mysterieuze dingen. 
Dit is een van zijn beste boeken.’

3. Jeu de boules & croissantjes
‘Madame le Commissaire en de dood van de 
politiechef (Luitingh-Sijthoff  € 17,50) van Pierre 
Martin is wat ze weleens cosy crime noemen: de 
Zuid-Franse setting is sfeervol, er wordt gejeu-de-
bould en ontbeten met croissants. Tegelijk is het 
heel spannend. Een heerlijk vakantieboek dus. 
In het eerste deel overleeft inspecteur Isabelle 
Bonnet een bomaanslag. Om te herstellen verblijft 
ze aan de Zuid-Franse kust. Veel rust is haar niet 
gegund, samen met assistent Apollinaire, een heel 
geestig karakter, moet ze toch weer aan de bak.’

4. Baantjer op z’n Ro� erdams
‘De serie van P. Dieudonné over rechercheur 
Lucien de Klerck en zijn assistent Ruben Klaver is 
eigenlijk de Rotterdamse Baantjer. Het vijfde deel, 
Rechercheur De Klerck en het duistere web
(E-Pulp Publishers € 9,95) gaat over een vermeend 
pedofi elennetwerk. Omdat de omgeving zo her-
kenbaar is, is het voor mensen uit Rotterdam en 
omgeving extra leuk. Voor wie van Baantjer houdt 
en niet van dikke pillen zijn de boekjes uit de serie 
ideaal. Je kunt ze prima los van elkaar lezen en 
elk deel is weer heel origineel.’
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VO O R  E E N  B E T E R  L E V E N
CINDY WELBOREN (53(53( ) van Nauta Boek, Den Burg Texel

1. Eva Jinek dur�  te dromen
‘Droom groot (Spectrum € 24,99) van Eva Jinek 
bevat prachtige verhalen van bekende en minder 
bekende mensen, met mooie foto’s erbij. Jinek 
interviewde mensen die een voorbeeld voor haar 
zijn geweest over het geheim van hun succes en 
maakte daar intieme, persoonlijke portretten van. 
Een leerzaam boek voor jong en oud over het heft 
in eigen handen nemen en doorzettingsvermogen. 
Een van mijn favorieten van dit moment.’

2. Hoe kan ik je troosten?
‘De vijf talen van troost (Spectrum € 21,99) van 
Huub Buijssen heeft me verrast.  Mijn zus verloor 
op 43-jarige leeftijd haar man en bleef achter met 
twee kleine kinderen. Niet veel later overleed 
ook onze nog vrij jonge moeder. We wonen in 
een hechte gemeenschap en werden er vaak op 
aangesproken. Maar ik merkte ook dat sommigen 
dat moeilijk vonden. Hij schrijft dat veel mensen 
er tegen opzien een gesprek aan te gaan met 
iemand die een dierbare heeft verloren, of 
stuntelig reageren. Buijssen geeft handvatten 
om beter met zo’n situatie om te kunnen gaan. 
Een toegankelijk boek waar je écht wat aan hebt.’

3. Martine dur�  alles
‘Ik durf niets maar doe alles (Lev € 20,99) van 
Martine Bakker is een verslag van het jaar 
waarin ze besluit stand-upcomedian te worden, 
iets wat ze heel graag wil maar niet durft. Op 
droogkomische wijze beschrijft ze hoe ze dat voor 
elkaar probeert te krijgen. Veel mensen vinden 
spreken in het openbaar moeilijk en spannend, 
en het is inspirerend om te zien hoe zij zich daar-
overheen zet en zichzelf ook weer opraapt als 
het niet lukt. Doorzetten en de boel met humor 
relativeren, dat is de boodschap aan de lezers.’

4. Een boek voor echte mannen
‘Commando Dai Carter zat bij de Nederlandse 
special forces en is een van de instructeurs in het 
tv-programma Kamp Van Koningsbrugge. In Nu 
of nooit (Prometheus € 22,50) vertelt hij over de 
missies waaraan hij meedeed en deelt hij zijn 
levenslessen en inzichten om mentaal sterker te 
worden. Zo benadrukt hij dat je anderen nodig 
hebt en dus de verantwoordelijkheid hebt om 
anderen te helpen. Een boek dat denk ik vooral 
mannelijke lezers zal aanspreken.’
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DE BESTE BIOGRAFIEËN
MICHIEL SCHEEN (58) van Boekhandel Stumpel, Almere

1. Els Borst, supervrouw
‘Els Borst was in de jaren negentig minister van 
Volksgezondheid, maar ook arts en directeur van 
de Bloedbank. De biografi e Els Borst - Medicus 
in de politiek (Wereldbibliotheek € 29,99) van 
Nele Beyens bestrijkt haar hele leven. Ze heeft 
in de politiek veel voor elkaar gebokst, zoals de 
euthanasiewet en de snelle goedkeuring van aids-
remmers. Het boek geeft inzicht in hoe ze daar op 
meesterlijke wijze steeds weer draagvlak voor wist 
te vinden bij patiënten, artsen en poltici.’ 

2. Hoe Petertje miljonair werd
‘Ondernemer en tv-persoonlijkheid Peter Gillis 
ging als twaal� arige al in de handel, schrijft Mark 
Koster in Peter Gillis: Massa is kassa (Vesper 
Publishing € 19,95). Hij begon met brommers, 
verkocht hamburgers en nam later het vakantie-
park van zijn ouders over. Je leest hoe Gillis 
zakendoet, in dure auto’s rijdt, op de foto gaat met 
fans en een kasteeltje koopt voor na zijn pensio-
nering. Waar Els Borst vooral voor anderen iets 
wilde bereiken, werkte Gillis vooral voor zichzelf.’

3. Mark Ru� e, de tefl onman
‘Toen hij tijdens zijn studie geschiedenis bij de 
jongerenafdeling van de VDD kwam, zei Mark 
Rutte al dat hij premier wilde worden. In Mark 
Rutte (Brooklyn € 20), waarvan een herziene 
versie is verschenen, beschrijft Petra de Koning
wat hij hiervoor allemaal heeft gedaan. Rutte 
komt over als een man met een tefl onlaag: niets 
lijkt diep te gaan. Hij laat beleidmaken over 
aan vakministers. Zo blijft hij als er iets misgaat 
verschoond van blaam. Boeiend om over dat 
politieke spel van binnenuit te lezen.’

4. Josef Mengele, mijn zusje & ik
‘Het boek van Lily Ebert, Lily’s belofte (Luitingh- 
Sijthoff  € 21,99) maakte grote indruk op me. De 
Joodse Ebert werd op haar twintigste met haar 
hele gezin naar Auschwitz gedeporteerd. Haar 
moeder, broertje en zus werden direct door Josef 
Mengele naar de gaskamer gestuurd. Zij en haar 
andere twee zussen overleven het kamp. Ze 
belooft zichzelf dat ze haar verhaal aan de hele 
wereld zal vertellen. Ze kan jarenlang niet over 
de verschrikkingen praten, totdat ze iemand 
ontmoet die haar bevrijder kende. Een prachtig 
boek, dat ik heb gelezen met tranen in mijn ogen.’
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OV E R  D E  L I E F D E
CAROLINE QUIST (49) van Boekhandel Quist, 
Bergen op Zoom

1. Twee verliefde jongetjes
‘Een boek over de eerste liefde voor kinderen in 
de basischoolleeftijd, dat is Van Arthur voor Zeb 
(Luitingh-Sijthoff  € 15,99) van Vincent X. Kirsch. 
Iedereen weet dat Arthur en Zeb verliefd op elkaar 
zijn, maar dat durven ze niet tegen elkaar te zeggen. 
Arthur schrijft een brief aan Zeb, maar vindt de 
juiste woorden niet en verstopt het. Uiteindelijk 
krijgt Zeb toch zijn brief en daar is hij heel blij 
mee. Dat het om twee jongetjes gaat is zo volkomen 
vanzelfsprekend. Dat vind ik mooi.’

2. Mijn lieve Griekse leraar
‘NRC-journalist Jannetje Koelewijn vertelt in 
Late liefde (Van Oorschot € 17,50) het verhaal 
van Margaretha Schenkeveld, haar hoogleraar 
Nederlandse letterkunde. Als meisje van twaalf 
werd Margaretha verliefd op haar leraar Grieks: 
zestien jaar ouder, getrouwd en bijna vader. Hij 
blijft heel lang haar heimelijke, stille liefde. Pas na 
35 jaar ontmoeten ze elkaar weer, en trouwen ze. 
Koelewijn vermengt dat verhaal met refl ecties 
over haar eigen verleden. Mooi en aandoenlijk.’

3. Romeo en Julia in Manha� an
‘Blijf zachtjes bij me (Volt € 15,99) is een young-
adultroman van de zwarte Amerikaanse schrijver 
Jacqueline Woodson die alle grote prijzen voor 
haar oeuvre heeft gewonnen. Dit boek is van 1998 
maar is recent opnieuw uitgegeven. De witte, 
Joodse Ellie en de zwarte Jeremiah ontmoeten 
elkaar op een eliteschool in Manhattan; ze botsen 
tegen elkaar op en als hun blikken elkaar kruisen, 
zijn ze direct verliefd. Maar ze hebben totaal 
verschillende achtergronden, dus hoe vertellen 
ze het aan hun ouders? Een heerlijk Romeo- en 
Julia-drama.’

4. Jacqueline & Rosa
‘Dichter Willemijn Kranendonk debuteerde in 
februari als romanschrijver met De geliefden 
(Van Oorschot € 21). In dit boek beschrijft ze de 
liefde tussen twee vrouwen op leeftijd. Het eerste 
deel gezien vanuit Jacqueline, het tweede vanuit 
Rosa. Vroeger waren ze geliefden, maar ze zijn 
uit elkaar. De roman draait om de keuzes die een 
mens maakt in zijn leven, en waarom. Had het 
ook anders kunnen gaan? Willemijn Kranendonk 
zet dit verhaal krachtig en overtuigend neer.’

VOOR GESCHIEDENISFREAKS
ROGIER KNIPSCHEER (49) van Boekhandel Koops, Venlo 

1. Pleij vertelt over toen
‘In Met een scheef oog (Prometheus € 25) schetst 
emeritus-hoogleraar Herman Pleij aan de hand 
van zijn herinneringen een beeld van naoorlogs 
Nederland; toen er nog geen computers waren 
en kinderen leerden uit boeken. In de romans 
van Jan Wolkers lazen pubers over liefde en sek-
sualiteit, zaken waarover thuis niet werd gepraat. 
Het is een geschiedenisboek, maar geen feitelijk 
relaas. Pleij schrijft heel prettig en het boek bevat 
veel foto’s van zijn school, familie en vrienden.’

2. Geen kip te bekennen 
‘Het verhaal van Nederland (Nieuw Amsterdam 
€ 24,99) van Florence Tonk bestrijkt zo’n 20.000 
jaar, van de jager-verzamelaarstijd naar het 
Nederland van 1950. Tonk legt verbanden die in 
de geschiedenisles vaak ontbreken. Bijvoorbeeld 
waarom er tweehonderd jaar lang niemand in 
Zuid-Nederland woont: waarschijnlijk vanwege 
overstromingen. Ook is het interessant te zien hoe 
bezit steeds meer bepaalt hoe volkeren met elkaar 
omgaan. Een aanrader voor leraren geschiedenis.’

3. Einde van de Gouden Eeuw
‘Het jaar 1672 markeert het einde van de Gouden 
Eeuw. Johan de Witt en het Rampjaar (Catullus 
€ 24,99), samengesteld door Ineke Huysman en 
Roosje Peeters, draait helemaal om het jaar 
waarin de raadspensionaris en zijn broer werden 
vermoord en de Republiek werd aangevallen door 
Frankijk, Engeland, Münster en Keulen. In de 
brieven die De Witt schreef en ontving is die 
chaos duidelijk merkbaar; moeders schrijven 
omdat ze zich zorgen maken over hun zoons, 
mannen willen meevechten. Je ontdekt veel 
parallellen met de huidige tijd. Met illustraties 
van Jean-Marc van Tol.’

4. Napoleons dappere vrouw 
‘Een geschiedenisboek in de vorm van een roman 
is De roos van Napoleon (HarperCollins € 21,99) 
van Jacobine van den Hoek. Een makkelijk 
leesbaar verhaal over Napoleons vrouw Joséphine. 
Samen met haar dochter ontvlucht zij de slaven-
opstanden en armoede op Martinique. In Parijs 
begint ze een nieuw leven, tijdens de Franse 
Revolutie belandt ze in de gevangenis. Als ze 
weer op vrije voeten komt en Napoleon ontmoet, 
is hij meteen hoteldebotel verliefd.’
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DE MOOISTE ROMANS
MANDA HEDDEMA (56) van Boekhandel Jacques Baas, 
Driebergen 

1. Als muziek in de ogen
‘Sloop (De Arbeiderspers € 22,50) van Anna 
Enquist is een roman over creëren in allerlei 
vormen: je eigen leven, een nieuw leven, een 
muziekstuk. Je kunt het verhaal daardoor op 
verschillende manieren lezen. De passages over 
muziek zijn weergaloos en de constructie en 
opbouw van de roman is ontzettend knap. Eigen-
lijk is het niet geschreven, maar gecomponeerd. 
Lees dit boek alsof het een muziekstuk is.’ 

2. Dagboek van mijn grootvader
‘Willem van Toorn is een auteur met een grote 
staat van dienst. Zijn nieuwe roman Morgenrood
(Querido € 21,99) gaat over een schrijver die 
moeite heeft met de huidige maatschappij. Het is 
ook het verhaal van een jongeman die bij toeval 
de dagboeken van zijn overgrootvader in handen 
krijgt, een man die verzeild raakte in de Eerste 
Wereldoorlog. Hoewel Van Toorn al 86 is, zet hij 
die hoofdpersoon van 27 geloofwaardig neer en 
knoopt hij heden en verleden fraai aan elkaar. 
Ook een aanrader voor leesclubs.’

3. Klapper van de Boekenweek
‘Ik ben een lie� ebber van het werk van de 
Vlaamse auteur Tom Lanoye, vooral vanwege 
zijn ritmische en dynamische taal. Ik zou al zijn 
boeken wel als luisterboek willen hebben. In 
De draaischijf (Prometheus € 25,99) kruip je 
in de huid van Alex de Smet. Hij neemt je mee 
in de theaterwereld tegen de achtergrond van 
Antwerpen in de Tweede Wereldoorlog. Het is een 
monoloog, totdat iemand aan het einde van het 
boek die monoloog overneemt en blijkt hoezeer 
je je hebt laten meeslepen. Een fantastisch boek, 
volgens mij de klapper van de Boekenweek.’

4. Mijn geheimzinnige moeder
‘De moeders van Mahipar (Meridiaan Uitgevers 
€ 23,99) is de debuutroman van Forugh Karimi, 
een vrouwelijke psychiater uit A� anistan die in 
Nederland woont. Het gaat over de radioloog 
Ramín, die als kind naar Nederland vluchtte. 
Zijn moeder heeft zijn a� omst altijd voor hem 
verborgen gehouden. Door haar dagboeken, 
geschreven in het Farsi, ontdekt hij zijn familie-
geschiedenis. Een toegankelijk boek over meer-
dere generaties met mooi uitgediepte karakters.’
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VOOR BUITENMENSEN
LEON RECEVEUR (67) van Reisboekwinkel 
De Noorderzon, Arnhem 

1. Oude bomen, mooie graven
‘Begraafplaatsen zijn vaak mooie, lommerrijke 
plekken met een interessante geschiedenis. Juist 
omdat ze goed onderhouden en met rust gelaten 
worden, kan de natuur haar gang gaan. Over 
de groene zoden (Stichting Terebinth € 19,45), 
samengesteld door Bartho Hendriksen en 
Korrie Korevaart, bevat korte wandelingen 
langs bijzondere begraafplaatsen in Nederland. 
Je leest over de geschiedenis en de bekende 
mensen die er liggen. Veel leuke anekdotes ook.’

2. De plek waar we wonen
‘Het innige landschap (KNNV Uitgeverij € 9,95) 
van kunsthistoricus Marcel van Ool is een fi loso-
fi sch relaas over het verlies van onze band met 
de natuur. Iedereen is mobieler dan ooit, zowel 
in fysieke als virtuele zin. Het boekje beoogt die 
emotionele band te herstellen door je er bewuster 
van te maken dat je deel uitmaakt van je omgeving.  
Een interessante invalshoek.’

3. Boswachter, mijn droombaan
‘Het pad van de boswachter (KNNV Uitgeverij 
€ 24,95) van rasverteller Wim Huijser is een licht 
en leuk boek. Boswachter is voor veel kinderen 
een droombaan, ook voor de auteur toen hij 
klein was. Al wandelend interviewde Huijser 
boswachters over hun vak en waarom ze het 
hebben gekozen. Dat levert boeiende verhalen 
op, want hun achtergrond en drijfveren zijn heel 
verschillend. Het boek is mooi geïllustreerd, en 
er staan 24 wandelroutes in. Erg de moeite waard.’

4. Oernatuur in Nederland
‘Een echte wandelgids is Voetafdruk van de 
Elisabethsvloed (Streekpad 18: Biesboschpad) 
(Stichting Wandelnet € 19,45)van Wim van Wijk. 
In de Biesbosch kan sinds enkele decennia de 
natuur weer haar eigen gang gaan. Er is bijvoor-
beeld weer eb en vloed, wat een bijzondere 
dynamiek geeft aan het natuurgebied. Een 
stuk oernatuur dat je in Nederland niet meer 
verwacht. Het boekje bevat veel informatie 
over de streek waar je doorheen loopt en de 
geschiedenis van de plaatsen, goede route-
beschrijvingen en duidelijke kaartjes. De 
wandelgidsen van Wandelnet zijn wat mij 
betreft de beste die er zijn.’
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Ilse ruilde haar goedzak in voor een spannende punker. 
A� y besloot het daten anders aan te pakken. Robin vond iemand die 

zijn stoornis begrijpt en Jan Willem is alweer 48 jaar getrouwd met het 
meisje van de badmintonclub. En dat allemaal door dat ene boek.

‘Vijftien jaar geleden, na mijn scheiding, begon ik te daten. 
Hoe teleurstellend was dat. In mijn hoofd schetste ik steevast 
een te romantisch beeld, ik verwachtte veel te veel. Vlinders 
wilde ik voelen – het gevoel dat ik ooit kreeg van mijn eerste 
liefde. Dat kwam maar niet. Ik werd keer op keer afgewezen 
en vond weinig mannen leuk. Tijdens een workshop voor 
ondernemers viel mijn oog op een vel papier aan de muur: 
Vind je eindman. Het bleek een kreet te zijn van liefdes expert 
Carla Ketelaar. Toen haar boek uitkwam, heb ik het meteen 
gekocht. Een eye opener. Ik ontdekte dat ik leed aan het ‘zelf-
standigheidssyndroom’: als alleenstaande moeder was ik 

gewend alles zelf te regelen. Ik was voor mannen té 
assertief en daadkrachtig. Altijd nam ik het initiatief 
om af te spreken, nooit liet ik een beslissing aan hen 
over. Ik besefte dat ik vaker achterover mocht leunen. 
Ook heb ik veel gehad aan de lijst van karaktereigen-

schappen waaraan beide partners moeten voldoen voor het 
slagen van een relatie. Emotionele openheid, bereidheid tot 
persoonlijke ontwikkeling en zelfvertrouwen zijn belangrijk.
Ik ontmoette Theo  – een type met wie ik voorheen nooit zou 
hebben afgesproken. Ik viel op mannen in pak, Theo is juist 
een spiritueel type. Het voelde meteen goed. Op de tweede 
date, tijdens een wandeling in Drenthe, zoenden we en vroeg 
hij offi  cieel verkering. En nu zijn we alweer vijf jaar samen. 
Met hem voelt het warm, veilig, vertrouwd. Ik leg de lat 
minder hoog en eis geen vlinders meer. Alle vrouwen die 
op zoek zijn naar ware liefde, raad ik dit boek aan.’

En ze lazen nog 

Vind je eindman, 
Carla Ketelaar

ATTY VAN DE BRAKE (59) UIT HARFSEN 

‘Ik viel toch 
op mannen in pak?’

lang en gelukkig
En ze lazen nog 

lang en gelukkig
En ze lazen nog 
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‘Bij badmintonclub Refoba  in Vlaardingen 
zag ik haar voor het eerst. Evelyn, een meisje 
met prachtig lang donker haar en hypnotiserend 
blauwe ogen. Zij was zestien, ik achttien. Ik gaf badminton-
les. Gelukkig vond zij mij ook leuk en een gezellig school-
feestje later stelde ze me al voor aan haar ouders. Wat staan 
hier veel boeken, dacht ik toen ik hun woonkamer instapte. 
Mijn moeder las alleen bibliotheekboeken. Evelyns ouders 
zaten rustig te lezen onder hun leeslampjes en vonden het 
goed dat we naar haar kamer gingen. Daar zette ze een plaat 
van Leonard Cohen op, pakte een boek, lachte naar me en 
begon te lezen. Wat moest ik doen? Ook een boek pakken? Ik 
was geen lezer, ik was een sporter. Ik werd overdonderd door 

het cultuurverschil maar wist zeker: dit meisje wil 
ik nooit meer kwijt. ‘Heb je ook een boek voor mij,’ 
vroeg ik. ‘Dat wordt wel m’n eerste.’

In de woonkamer hoorde ik haar zachtjes met haar vader 
overleggen. Simon Carmiggelt moest het worden, vond hij 
– korte verhalen waren een goed begin. Ik koos de bundel Ik 
lieg de waarheid. Die ontzettend grappige verhaaltjes bleken 
een gouden greep. Al gauw gingen er stapels Carmiggeltjes 
met ons mee naar het strand. In één boek zit nog steeds een 
afdruk van een appel die ook in de tas zat. In 1974 zijn we 
getrouwd, Evelyn en ik, en we kregen twee dochters en zes 
kleinkinderen. We lezen alles wat los en vast zit. En intussen 
noemen de kleinkinderen me opa Boek.’

JAN WILLEM KROON (70) UIT SCHIEDAM

‘En nu ben ik opa Boek’
Ik lieg de waarheid, 

Simon Carmiggelt

»
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‘Mijn vriend stond onder de douche, ik lag in 
bed te lezen. Ik weet nog hoe schuldig ik me voelde. 
Dat het voelde als vreemdgaan wil ik niet zeggen, 
maar ik liet me wel meevoeren naar een fantasiewereld 
waarin een onweerstaanbaar ongrijpbare, sexy bad guy de 
hoofdrol speelde. Opwindend. En mijn nietsvermoedende 
goedzak van een vriend maar douchen.
Adam. 
Zo heet een van de personages in Bezeten van mij van Nicci 
French. Het ultieme foute type; het is niet voor niets een 
thriller. Adam was alles wat mijn betrouwbare, stabiele en 
lieve vriend – laten we hem Joris noemen – niet was. Verliefd 
geworden in 6 vwo en braaf onze studies afgemaakt, stevenden 
we af op huisje, boompje, beestje. Toen ik las over de bezeten-
heid van Adam voor ene Alice kon ik alleen maar denken: 

zo’n verliefdheid die je tot in je tenen voelt, dat wil 
ik óók.
Ik maakte het uit met Joris. En vond een man als 

Adam. Paolo, een halve punker met een fi etsketting om z’n 
nek en niet één diploma. De chemie tussen ons was enorm, 
we beleefden pieken en dalen – precies wat ik wilde. Op dat 
ongrijpbare en spannende liep het uiteindelijk stuk, hoe kan 
het ook anders. Na zeven mooie jaren – waarvan één getrouwd 
– zijn we in 2010 gescheiden.
Bezeten van mij heeft me geleerd dat er meer is in het leven. Bezeten van mij heeft me geleerd dat er meer is in het leven. Bezeten van mij
Ik schrijf zelf ook thrillers, voor de uitgeverij die ook Nicci 
French publiceert. Tijdens een schrijversuitje op een Amster-
damse rondvaartboot bekende ik aan Nicci Gerrard en Sean 
French dat ik ooit mijn vriend heb verlaten voor een Adam. 
Ze reageerden een beetje verwonderd.’

ILSE RUIJTERS (42) UIT ALMERE

‘Zo’n bad guy, dat wilde ik ook’
Bezeten van mij, 

Nicci French
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‘Carnaval 1999, een kroeg in Veldhoven.
Uitgedost als aap liep ik een mooie vrouw tegen 
het lijf. Felblauwe ogen, verkleed als leeuw. 
‘Hé toevallig, ik lees net een boek over wilde dieren,’ zei ik. 
‘Le carnaval des animaux, naar het muziekstuk van Camille 
Saint-Saëns, ken je dat?’ Nee, dat was niet het geval, maar 
gelukkig hadden we genoeg gespreksstof. Urenlang hebben 
we staan praten, aan het eind van de avond zoenden we, 
drie maanden later woonden we samen.
Tussen het carnavalsgedruis had ik Ine verteld dat ik een 
bipolaire stoornis heb. Ze was nieuwsgierig geworden naar 
Le carnaval des animaux en leende het kort na onze ont-
moeting bij de bibliotheek. Na het lezen begreep ze beter 
wat voor man ik ben: het verhaal draait om uit de pas lopen, 

je niet schikken naar anderen. Zo zit ik in elkaar. 
Ine niet, zij is van de structuur en de loyaliteit. 
Als tegenpolen passen we bij elkaar.

In februari waren we twintig jaar getrouwd. Dankzij de GGZ 
en lithium heb ik mijn moodswings onder controle, maar Ine 
heeft veel ups en downs met me meegemaakt. Toch bleef ze 
bij me. Over loyaliteit gesproken.
Op onze zolder staan negen boekenkasten en een lekkere 
leesfauteuil. Af en toe neem ik me voor de boel op te ruimen, 
maar meestal pak ik dan een boek. En ja, soms grijp ik weer 
naar Le carnaval des animaux. Het muziekstuk vind ik ook 
prachtig; elk stukje beeldt een dier uit en het zit vol muzikale 
grapjes. Het boek en de muziek zullen altijd bijzonder voor 
me blijven.’

ROBIN SCHATTEFOR (63) UIT VELDHOVEN

‘Ik ben de aap, mijn vrouw is de leeuw’
Le carnaval des animaux, 

Camille Saint-Saëns 
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»

E
rgens in het jaar 2010 verscheen Thomas 
Blondeau op de Antwerpse boekenbeurs 
in wit dokterstenue. In een heuse spreek-
kamer ontving hij beursbezoekers die 
hem hun kwalen en zielenroerselen 
toe vertrouwden. De Vlaamse schrijver 
stuurde zijn patiënten huiswaarts met een 
recept: voor iedere aandoening bedacht 

hij een passend boek. De schrijver overleed in 2013 op 
35-jarige leeftijd aan een hartslagaderbreuk. Een aantal 
van zijn recepten werd vereeuwigd in De boekendokter, 
samengesteld door Roderik Six, vriend en collegaschrijver 
van Blondeau. Wie gruwt van de feestdagen heeft baat bij 
De correcties van Jonathan Franzen, voor lezers met een 
rotjaar achter de rug schrijft hij Ik ben mogelijk van Maud Ik ben mogelijk van Maud Ik ben mogelijk
Vanhauwaert voor. Wie niets van de ander begrijpt, zou 
volgens Blondeau absoluut Maan Leo’s Ik ben Maan
moeten lezen, en ‘al wie overweegt zich in te schrijven 
voor een reality-programma’ krijgt De stolp van Jeroen 
Theunissen in de handen gedrukt: ‘Soms helpt het als 
iemand voordoet hoe u voor lul kunt staan. Ik hoop dat de 
patiënt in dezen dat doorheeft na lezing,’ aldus Blondeau.
Er huist veel liefde in de recepten die Blondeau uitschreef 
voor zijn patiënten, én veel waarheid. Want dat een boek 
als kippensoep voor de ziel kan dienen, is zelfs bekend 
binnen de geestelijke gezondheidszorg. Daar wordt het 
bibliotherapie genoemd. In een aantal Britse bibliotheken 
vind je de sectie books on prescription, boeken die de 
lezer perspectief en handvatten bieden om uit dalen te 
klimmen, patronen te doorbreken of uit een hopeloze 
relatie te stappen.
Overigens heb je geen verwijzing nodig om de geneugten 
van lezen te kunnen ervaren. Wie gewoon thuis een boek 
van de plank pakt en daarmee op de bank ploft, kan daar 
evengoed baat bij hebben. Een greep uit de heilzame 
eff ecten die onderzoekers noemen: het verhoogt je con-
centratievermogen en je woordenschat, het verkleint de 

KIPPEN   
       SOEP

Voel je je verdrietig, boos 
of eenzaam, pak een boek 
uit de kast en je merkt dat 

je niet de enige bent die 
het leven geen makkie 
vindt. Daarvoor heb je 

geen goeroe of therapeut 
nodig. John Grisham, 

P.F. Thomése en 
Saskia Noort kikkeren je 

waarschijnlijk sneller op.

VOOR 
 JE ZIEL
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kans op dementie en het werkt stressverlagend. Ook 
vergroot het ons empathisch vermogen. Door je in 
perso nages te verdiepen en te lezen hoe ze zich gedragen, 
ben je beter in staat je in een ander te verplaatsen, blijkt 
uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Hoewel ze veruit in de minderheid zijn, zijn er ook schrift-
geleerden die minder positief zijn over de eff ecten van 
lezen. Zo waarschuwde dominee J.T. Crane in de negen-
tiende eeuw in zijn boek Popular Amusements hoe lezers 
last zouden kunnen krijgen van ‘malle emoties’, of juist 
gevoelloos zouden worden door een overdaad aan span-
ning. Ook is er veel gepubliceerd over book hangovers bij 
fanatieke lezers. Met zo’n ‘boekenkater’ blijft het hoofd 
van de lezer nog lang in de (meestal fi ctieve) wereld van 
het boek hangen, soms nog wel twee weken na de laatste 
bladzijde.

IN HUN BOEK DE LEZENDE MENS zien boekhistoricus 
Adriaan van der Weel en schrijver en docent Nederlands 
Ruud Hisgen vooral de voordelen van lezen. Hisgen ziet 
het lezen als een gesprek met auteurs, zo vertelt hij in 
een Zoom-gesprek. ‘Met schrijvers kun je je problemen 
bekijken. Eigenlijk heb je gratis fi losofen en psychologen 
tot je beschikking die je dingen laten ontdekken die je 
weer kunt delen met andere mensen.’
Volgens de schrijvers groeit door te lezen niet alleen je 
begrip voor de medemens, maar ook voor jezelf. ‘Tekst 
brengt orde aan in de chaos van het bestaan,’ schrijven ze. 
Van der Weel: ‘Het geeft je het gevoel dat je dingen kunt 
begrijpen. Stel dat je relatie moeizaam loopt en je leest in 
een boek een vergelijkbaar verhaal. Dan weet je: ik ben 
niet de enige die lijdt. En je ziet ook waar de problemen 
door ontstaan, je kunt er beter de vinger op leggen.’
Schrijver en columnist Özcan Akyol kan zich helemaal 
in die uitleg vinden. ‘Door te lezen merkte ik dat ik 
loskwam van mijn eigen jeugd en opvoeding, met alle

normen, waarden, tradities die daarbij horen. Waar ik 
eerder geïnspireerd werd door ouders en vrienden, werd 
ik het nu door literatuur. Ik leerde mezelf te zijn.’ 
Een boek dat veel voor hem heeft gedaan is Goethes Het 
lijden van de jonge Werther. ‘De hoofdpersoon schrijft 
brieven aan een onbereikbare liefde. Voor mij was het 
altijd not done om over emoties te praten. Maar in dit boek 
schrijft Goethe er op een totaal ongeremde manier over. 
Zo mooi als je dat zo kunt opschrijven, en andere mensen 
er deelgenoot van kan maken, zonder bang te zijn van wat 
anderen daarvan vinden.’
Akyol noemt nog een prettig eff ect van lezen: het heeft hem 
sociaal vaardiger gemaakt. ‘Vroeger was ik een kluizenaar 
die op slot ging in een ruimte met meerdere mensen. 
Dankzij boeken weet ik meer, vind ik mezelf niet meer 
dom. Daardoor durf ik sociale interacties aan te gaan, ik 
begrijp waar gesprekken over gaan. Dankzij boeken heb 
ik woorden geleerd die me daarbij helpen.’
Dan rijst de vraag: hoe moet je lezen om de gewenste 
eff ecten te ervaren? Kun je simpelweg één tot tweemaal 
daags een boek tot je nemen, en bij uitblijven van eff ect de 
doses verhogen? Volgens fi losoof Stine Jensen zit ’t hem 
in de intensiteit van het lezen zelf. Hapsnap voor de neus 
weg een boek wegsnacken zal op zijn minst ontspannend 
werken, maar met slow reading haal je pas echt het onder-slow reading haal je pas echt het onder-slow reading
ste uit de kan. Hierbij wordt ieder woord vastgepakt, 
omgedraaid, om zo tot diepere betekenissen van het 
verhaal te komen. Ze leerde het zelf van dichter Wiel 
Kusters, haar promotor aan de Universiteit Maastricht. 
‘Hij zei: ik ga je een cadeau geven, ik ga je écht leren lezen. 
We doken bijvoorbeeld in de korte novelle Mijn aap schreit
van Albert Helman. Uren hadden we het over het woord 
‘schreien’, zo’n mooi oud-Nederlands woord. En dan ‘mijn 
aap’: wat bedoelt de schrijver daarmee? Slaat het op een 
echte aap, of de aap in jou? Een dierlijk instinct? Zo leerde 
ik hoe rijk een verhaal kan zijn.’
Volgens Jensen zie je op die manier als lezer steeds duide-
lijker de gelaagdheid van de wereld. ‘Zoals met de oorlog: 
je ziet dat Russen niet één vijand zijn, er zijn ook Russen 
die tegen Poetin zijn. Door echt te lezen, zie je de verschil-
lende kanten van het leven.’ Overigens hoef je hiervoor 
geen zware literatuur tot je te nemen, meent Jensen, ook 
een thriller van pakweg Saskia Noort, Agatha Christie of 
John Grisham kan dat bewerkstelligen. ‘Ik ben gek op de 
thrillers van Grisham. Die kan je op twee manieren lezen: 
rechttoe, rechtaan, als een whodunnit, of zoekend naar 
de meerdere lagen. Want dat is iets wat Grisham graag 
aanbrengt. Zoals in Camino Island, waarin een dief 
ervandoor gaat met oude manuscripten van F. Scott 
Fitzgerald. Daarmee is het niet alleen letterlijk, maar 
ook fi guurlijk een verhaal over de waarde van literatuur.’ 

AKYOL GAAT NOG VERDER: juist boeken met weinig 
pretentie moet je diep lezen, vindt hij. ‘Als een verhaal 
niet gelaagd is, kan er nog wel een enorme stilistische 
rijkdom zitten in taalvondsten, woordgrappen en 

Wie gruwt van de 
feestdagen hee�  baat 

bij 
feestdagen hee�  baat 

bij 
feestdagen hee�  baat 

De correcties
feestdagen hee�  baat 

De correcties
feestdagen hee�  baat 

, 
begrijp je niets van 
de ander lees dan 

Ik ben Maan
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zinsconstructies. Maar daar moet je dus wel scherp op 
zijn. Anders mis je ze.’
Ook Hisgen en Van der Weel pleiten in hun boek voor een 
intensievere vorm van lezen, die zij ‘diep lezen’ noemen. 
Dat zit iets anders in elkaar dan slow reading, maar ook 
hier draait het om opperste concentratie, volle aandacht 
voor het geschrevene en ruimte geven aan gedachten die 
de zinnen bij je oproepen. Daarmee, schrijven de mannen, 
‘scherp je het verstand’ en ‘leer je denken’ – misschien wel 
het ultieme dat je als lezer kunt bereiken.
Dat klinkt mooi, maar ook als hard werken. En dat is nu 
juist iets wat mensen ervan zou kunnen weerhouden een 
boek te pakken. ‘We moeten stoppen met denken dat 
lezen altijd maar leuk moet zijn,’ zegt Stine Jensen. ‘Soms 
moet je wat leren, en daar moet je moeite voor doen. Als 
kind verdwijn je in een boek, maar dan breekt er een fase 
aan waarin je gaat leren op een ander niveau. Je leert 
mooie zinnen herkennen, metaforen, je haalt plezier uit 

het esthetische, je praat met anderen 
over literatuur.’
Volgens schrijver Van der Weel zou 
hiervoor in het onderwijs al aandacht 
moeten zijn. ‘Het is toch idioot dat 
kinderen ploeteren voor wiskunde, 
maar dat lezen vooral leuk moet zijn? 
Het lezen mag best wat meer worden 
afgedwongen, maar wel met het besef 
waarom het zo belangrijk is.’
Özcan Akyol is het hier niet mee eens. 
‘Literatuur kan ook amusement zijn. 
Denk aan J. Kessels, The Novel van J. Kessels, The Novel van J. Kessels, The Novel
P.F. Thomése. Als je dat leest, heb je je 
toch een paar uur vermaakt, de taal is 
mooi en er valt wat te lachen. Dat is mis-
schien geen enorme inspanning maar 
wel heel waardevol.’ Het argument dat 
mensen zich niet meer kunnen focussen 
op een boek omdat er tegenwoordig 
zoveel afl eiding is, veegt hij resoluut 
van tafel. ‘Uren vloggen, tiktokken, dat 
vraagt meer van je dan lezen. Het is 
alleen niet het soort inspanning die wij 

literatuur zendelingen willen zien.’
Of het nu om plezier gaat of om het slijpen van het verstand: 
lezen zullen we, menen alle experts. ‘Lezen is de basis 
van de beschaving, voor democratie, omgangs vormen, 
intelligentie,’ zegt Akyol. ‘Lezen is noodzakelijk als je niet 
in een land terecht wil komen waar barbarij de dienst 
uitmaakt.’

BOEKEN DIE EEN SAMENLEVING BINDEN, en tegelijker-
tijd de mens op de been houden; als er ooit een tijd was 
waarin dit medicijn onmisbaar bleek, is het nu. Al klinkt 
dat natuurlijk mooier (en vooral makkelijker) dan het 
in de praktijk is. Met zo’n dooddoener mogen we niet 
eindigen, tenminste: als we in de geest van boekendokter 
Blondeau willen blijven. In een van zijn laatste interviews 
in De Standaard benadrukte hij nog dat literatuur dingen 
kan veranderen; hij wist het zeker. Maar, zo schreef de 
dokter ook voor, je moet er wel een beetje in geloven. «

Hoe meer je je 
verdiept in 

Hoe meer je je 
verdiept in 

Hoe meer je je 

personages,  hoe 
meer je in staat bent

 je in anderen te 
verplaatsen



‘Ik 
hield 
meer 

van de 
juf dan 

van 
Jezus’
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Een gedicht over de liefde, Turks Fruit, een 
beeld van Maria met haar gestorven zoon. 
MARIEKE LUCAS RIJNEVELD (30), auteur 
van het Boekenweekessay Het warmtefort, 
kan er eindeloos van genieten.

—  M O O I ST E  R O M A N  — 
‘Dat is en blijft Turks Fruit van Jan Wol-
kers. Het gaat niet zozeer om de eerste 
liefde, als wel om het verlies van de eerste 
liefde. Toen ik het op mijn twintigste 
voor het eerst las, werd ik betoverd door 
de prachtige, weerbarstige en rauwe 
taal, en door de oeverloze liefde tussen 
twee mensen. Het verhaal gaat over de 
roze wolk, en de worsteling die liefde 
óók is. De machteloosheid en hoe je 
afscheid neemt van iemand die je zo 
dierbaar is – zo dierbaar dat de liefde 
stukloopt maar weer toeneemt als de 
ziekte ertussen probeert te komen.
Ik heb zelf nooit zo’n liefde mogen 
ervaren. Natuurlijk ben ik vaak genoeg 
verliefd geweest, maar beleefde dat 
meer in mijn fantasie dan in de wer-
kelijkheid. Ik vind het heerlijk over de 
ideale liefde te dagdromen. Inmiddels 
weet ik ook dat zij meerdere vormen 
heeft. Dat liefde ook in een vriendschap 
zit, of in die ene juf die je aandacht geeft.’

35

→ Het warmtefort, 
het boekenweek-
essay van Marieke 
Lucas Rijneveld, is 
in de Boekenweek 
te koop voor € 5.

—  M O O I ST E  K U N ST W E R K  — 
‘Het videobeeld Mary van kunstenaar Bill Viola zag 
ik voor het eerst toen ik op een schrijfresidentie was 
in Parijs, een paar jaar geleden. Ik had nog nooit van 
Bill Viola gehoord, maar toen ik het museum Grand 
Palais binnenstapte en dit werk zag, was ik meteen 
verkocht. Op het beeld zie je Maria met in haar 
armen het levenloze lichaam van Jezus. Naast de 
juff en die ik lie� ad, was mijn eerste liefde Jezus. 
Ik ben gereformeerd opgevoed en werd iedere dag 
zowel op school als thuis uit de Bijbel voorgelezen. 
Al moet ik stiekem bekennen dat ik meer van de 
juf hield dan van Jezus, omdat zij me op schoot 
nam en daar kon Jezus – met al die mensen die 
in hem geloven – natuurlijk niet aan beginnen. 
Dit beeld trof me. Hoe de Maria haar zoon vast-
houdt, met haar ene hand om zijn schouder en de 
andere om zijn knie. Je ziet het ongeloof en de pijn 
in haar blik, maar ook de grenzeloze liefde die ze 
voor hem voelt.’

»
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—  M O O I ST E  G E D I C H T—
‘Er zijn zoveel prachtige gedichten over de liefde, 
van Roland Holst, Rutger Kopland, Ida Gerhardt, 
Joke van Leeuwen, Judith Herzberg en Menno 
Wigman. Maar het gedicht Wij. hier. nu. ja van 
Maud Vanhauwaert bevat de mooiste beschrijving 
van de liefde. Vooral de laatste zin vind ik mooi: Aan 
u gebonden ben ik vrij. Veel mensen denken of zijn 
bang dat liefde je de vleugels ontneemt, maar zij 
zou je juist vleugels moeten geven.’

wij. hier. nu. ja

en ach, misschien zullen er ooit bergen rijzen
valleien splijten tussen ons in, zullen wij

met rookpluimen moeten seinen: weet je nog

daar. toen. wij. toch

maar zolang we niet vergeten dat er een moment
was in ons leven waarop we dachten

dit en voor eeuwig, dit heden is een eden

vinden wij ons wel weer in elkaar
en zal ik denken aan wat je ooit onbewaakt

tegen mij zei, je had het in oude psalmen gelezen

aan u gebonden ben ik vrij

‘We verlangen 
allemaal naar 
‘We verlangen 
allemaal naar 
‘We verlangen 

aanraking. Door 
kunst, een lied of 
aanraking. Door 
kunst, een lied of 
aanraking. Door 

een geliefde’

—  M O O I ST E  F I L M  — 
‘Sinds ik Call Me By Your Name heb gezien, koester ik een 
heimelijke adoratie voor acteur Timothée Chalamet. Op 
Instagram post hij af en toe een foto waarbij hij vertelt 
waar hij zijn kleding heeft gekocht. Ik heb weleens wat 
aangeschaft, alleen om wat meer op hem te lijken. Hij is 
een wonderschone jongen, en bovenal een begenadigd 
acteur. In Call Me By Your Name speelt hij Elio, die tijdens 
een warme zomer in Italië verliefd wordt op de oudere 
Oliver. Er ontstaat een kortstondige, hartstochtelijke 
liefde. Voor Elio is het voor het eerst dat hij verliefd wordt 
op een man. Zijn verwarring en nieuwsgierigheid zijn zo 
goed neergezet. De meest hartverscheurende scène is die 
waarin de vader van Elio zegt: You’re too smart not to know 
how rare, how special what you two had was. He was good, 
and you’re both lucky to have found each other, because you 
too are good. (‘Je weet als geen ander hoe zeldzaam, hoe 
bijzonder het was wat jullie hadden. Hij was een goed 
mens, en jullie boff en dat jullie elkaar hebben gevonden, 
want ook jij bent een goed mens.’) Geen afwijzing van de 
vader, maar acceptatie. Hij zag hoe mooi de liefde was 
tussen zijn zoon en Oliver. Het raakte me omdat 
zoveel ouders geneigd zijn hun kind te veroordelen als 
hij of zij homoseksueel is. Terwijl de grootste liefde die 
je je kind kunt geven geborgenheid en acceptatie is, de 
vrijheid om te onderzoeken en je te ontwikkelen.’ «

—  M O O I ST E  L I E D  — 
‘In Raak mij aan van de fantastische Roosbeef zit 
zoveel verlangen. Het gaat over de wens te leren hoe 
je van iemand kunt houden, en het verlangen dat 
iemand je mooi vindt en dat de liefde je niet 
ongedeerd laat, want echte liefde raakt. In deze 
tijd verlangen we misschien wel extra naar aan-
raking. Of dat nu door kunst, een gedicht, een lied 
of een geliefde is, we willen vastgehouden worden, 
omhelsd.’ 
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ANTHONI FIERLOOS
Boekhandels Het Paard 
van Troje en De Koperen 
Tuin in Goes

DEBBIE 
VAN DER ZANDE
Redacteur Hebban.nl

OLAF TIGCHELAAR
Boekhandel Kramer 
en Van Doorn in Zeist

MARITZA DUBRAVAC
Boekhandel Maximus 
in Ro� erdam

omkomt. Het verlies ontwricht het jonge gezin. 
De huisarts oppert iets wat zou kunnen helpen 
tegen de ondraaglijke pijn: nog een kind krijgen. 
Een jaar later wordt Kjeld geboren. Maar hij lijkt 
in niets op de engelachtige Abel. De hand van 
Mustang Sally volgt de bewoners aan de dijk, 
met de familie De Ridder als middelpunt, over 
een periode van veertig jaar.
Olaf Tigchelaar: ‘Een gestorven kind zal altijd 
de hoofdrol in je leven spelen, dat laat dit boek 
zien. Vader en moeder De Ridder zijn niet in 
staat contact te maken met hun dochter Janna 
en zoon Kjeld. Ieder verwerkt het verlies op zijn 
eigen eilandje. Schrijnend, en prachtig geschreven. 
Posthuma de Boer maakt een verpletterende 
indruk.’
Debbie van der Zande: ‘Wat een vol verhaal is 
dit, ik hield het niet droog tijdens het lezen. Als 
lezer heb je het gevoel dat je de volledige veertig 
jaar die het verhaal beslaat, intensief beleeft. De 
schrijver heeft niets onbelicht gelaten. Ze heeft 
ook een knappe constructie gemaakt, met veel 
perspectieven. Ieder personage, op troostkind 
Kjeld na, heeft zijn eigen hoofdstuk. Daardoor is 
iedereen even hoofdpersoon. En hoewel Kjeld 
zelf niet aan het woord komt, ben je als lezer 
misschien wel het meest bij hem betrokken.’
Maritza Dubravac: ‘Met weinig woorden weet 
ze een sterk sfeerbeeld te schetsen. Alles vloeit, 
het leest als een trein. Wat overheerst, is het 
onvermogen van de personages. Maar allemaal 
veroveren ze een plek in je hart. Als mij dat 
gebeurt als lezer, weet ik dat het een goed boek is.’
Anthoni Fierloos: ‘En toch is het geen lood-
zware roman. Met alle drie de gezinnen aan de 
dijk die we volgen in het verhaal, is iets gebeurd. 
Hoe ze elkaar vervolgens vinden en wél contact 
maken, is bijzonder. Eva Posthuma de Boer 
heeft een uitzonderlijk inlevingsvermogen, dat 
is duidelijk.’

B O E K  VA N  D E  M A A N D

‘De moeder, de vader,
de kinderen: ze gaan 

in je hart zitten’
EVA POSTHUMA DE BOER  

DE HAND VAN MUSTANG SALLY

Een noodlottig ongeval verandert eind jaren 
zeventig het leven van de familie De Ridder 
ingrijpend. Op de dijk voor hun boerderij schept 
een vrachtwagen de zesjarige Abel, die daarbij 

De hand van Mustang Sally van Eva Posthuma 
de Boer kwam hard aan bij ons boekenpanel. ‘Schrijnend, 

verple� erend – en toch is het niet loodzwaar.’

BOEKVAN DE MAAND

Ons boekenpanel 
selecteert het Mezza 
Boek van de Maand en 
drie andere aanraders.



RO M A N 

‘Moet je wel normaal willen 
zijn, dat is de vraag’ 

ROBIN VAN DEN MAAGDENBERG 
THUIS IS WAAR WE BEGINNEN

AU TO B I O G R A F I S C H E  RO M A N

‘Liegen, bedriegen, 
prostitutie: hij moet wel’

ÉDOUARD LOUIS - VERANDEREN: METHODE
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Het is 1847. Abel 
Sikkink is acht jaar als 
zijn ouders besluiten 
van Winterswijk naar 
Amerika te emigreren. 
Maar het schip waar-

mee ze naar hun bestemming varen, vergaat. 
Als enige uit het gezin overleeft Abel de ramp 
met de Phoenix. Hij groeit op in een dorp in 
Wisconsin en reist later vriend Kalle achterna, 
die het in New York wil maken als fotograaf. 
Zo kruisen krantentycoon Gordon Bennett, 
actrice Ada Clare en John Brown – die strijdt 
tegen de slavernij – zijn pad. Aan de voor-
avond van de Amerikaanse Burgeroorlog 
bereidt Abel zich voor op een nieuwe rol: die 
van oorlogsverslaggever.

Olaf Tigchelaar: ‘Phoenix is het eerste deel 
van een trilogie, gebaseerd op waargebeurde 
feiten, maar bovenal een avonturenroman pur 
sang. Dankzij de voetnoten kun je het verhaal 
beter in de tijd plaatsen. Je ziet voor je hoe 
zwaar het leven van landverhuizers was.’
Anthoni Fierloos: ‘En wat een droom van een 
hoofdpersoon. Dit boek is interessant voor 
romanlezers én geschiedenislie� ebbers.’
Debbie van der Zande: ‘Ondanks de tragedie 
die zich heeft afgespeeld – Abels herinnerin-
gen aan de schipbreuk en het verlies van zijn 
familie zijn hartverscheurend – is het gek 
genoeg een licht en vrolijk boek.’
Maritza Dubravac: ‘En af en toe googelen 
naar de historische gebeurtenissen maakt 
deze roman nog levendiger dan-ie al is.’

‘Is gekte erfelijk?’ vraagt Robin 
zich af na een jeugd binnen een 
kunstenaarsgezin in de jaren negen-
tig. Daarin eindigden de manische 
episodes van haar vader steevast in 
een ziekenhuisbed, afgewisseld met 
maanden waarin hij de seizoenen 
aan zich voorbij liet gaan. Als ze in 
haar geschiedenis duikt, ontdekt 
Robin dat er altijd een belangrijke 
gebeurtenis verzwegen werd.
Maritza Dubravac: ‘Van den Maag-

denberg doorbreekt taboes rond mentale gezondheid. 
Hoe werkt trauma door in een familiegeschiedenis? Toch 
schrijft ze vol compassie over haar familie. Thuis is waar 
we beginnen is roman, biografi e en autobiografi e ineen.’
Debbie van der Zande: ‘Ze vraagt zich af: waar is iemand 
excentriek en wanneer glijd je de gekte in? Tegelijkertijd 
laat Van den Maagdenberg de positieve kanten zien die 
mentale aandoeningen óók kunnen hebben.’
Anthoni Fierloos: ‘Is normaal zijn wel zo wenselijk, 
vraagt ze zich terecht af. Een vraag die je als lezer direct 
op jezelf betrekt.’
Olaf Tigchelaar: ‘Ze laat zien hoeveel ruimte iemand die 
mentaal niet in orde is, inneemt in een gezin. De dochters 
leven aan de zijlijn. Intelligent geschreven, met scherp 
inzicht in haar eigen gedrag.’

Édouard Louis heeft één wens:
ontsnappen aan zijn geboortedorp 
in Noord-Frankrijk. Hij droomt van 
rijk en beroemd worden en om dat 
te bereiken zal hij zijn leven tot 
tweemaal toe omgooien. Het kans-
arme dorpje verlaat hij voor een 
nieuw leven in Amiens, om daar 
zijn vriendin in de steek te laten 
voor de elite in Parijs.
Olaf Tigchelaar: ‘Édouard Louis 
– die eigenlijk Eddy heet – vertelt 

zijn eigen verhaal, nietsontziend. Hij is niet per se 
sympathiek; hij liegt, bedriegt en prostitueert zich-
zelf om te bereiken wat hij wil. Maar hij moet wel, 
het leven in een Franse voorstad is zwaar.’
Debbie van der Zande: ‘Louis meet zich continu 
met anderen: als ik dát bereik, heb ik het gered.’
Maritza Dubravac: ‘Hij schaamt zich voor zijn 
a� omst, zijn coladrinkende, ongezond etende en 
zeven uur per dag televisiekijkende familie. Maar 
hij streeft iets na wat niet na te streven is. Verande-
ren is in zijn geval een methode, maar wanneer is 
die verandering klaar? Hij gaat maar door.’
Anthoni Fierloos: ‘Grote kans dat Édouard Louis 
met dit boek een nog groter publiek krijgt dan hij 
nu al heeft. En terecht.’

G E S C H I E D E N I S

‘Zo zwaar was het leven 
van landverhuizers’

BERT WAGENDORP – PHOENIX
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Jan Rot

Ja, je gaat dood, 
maar dit moment 
Ja, je gaat dood, 
maar dit moment 
Ja, je gaat dood, 

nemen ze 
ons niet 
meer af

Twee dagen voor Matthijs gaat door in concert
ziet het er fysiek nog somber uit. De dag zelf word ik 
monter wakker. Als bij aankomst in Ziggodome de lift 
lang op zich laat wachten, por ik Laszlo: ‘Kom, we nemen 
de trap.’ Dat is dan weer iets te enthousiast. Maar bij het 
zien van de eerste vakvrienden zwijgt het gehijg.
We lopen groetend langs de kleedkamers, Hans en Candy 
Dulfer, Danny Vera, Jacqueline Govaert, o kijk… ‘Daar is 
zowaar de grote Han Bennink!’ groet ik de jazz-veteraan 
(79), die ik vroeger vaak in het BIM-huis zag. We kennen 
elkaar niet, maar omhelzen elkaar als oude vrienden, want 
zo zijn muzikanten. Ook maak ik een selfi e met drummer 
John Engels (86). ‘Kijken wie het eerst omvalt,’ grap ik.
Alles is tot in de puntjes geregeld. ‘Kan ik nog iets beteke-
nen?’ vraagt Yvonne van de productie. Eh ja. Mijn zilveren 
Turkse bruiloftspak heb ik een half jaar niet aangehad, 
inmiddels zakt de broek spontaan naar mijn knieën. Een 
geluidstechnicus staat zijn riem af.
De soundcheck is al ontroerend. Wat een paleis. Dat we 
hier mogen staan, zeg. ‘Hallelujah,’ weerkaatst het en ik 
ben blij dat ik oortjes in heb, al ben ik nog van de generatie 
geluidsmonitor.
‘Ik zit gewoon naast André van Duin,’ glimt Laszlo als we 
wachten op de doorloop. Als Slimste Mens Rob Kemps 
zijn Snollebollekes-hit uitvoert loop ik snel even naar het 
midden van de lege zaal en doe wat stapjes links-rechts. 
Lachen. Vrienden op het eerste gezicht.

En dan niet te veel lol maken, maar naar de kleedkamer, 
met meegenomen luchtbed en warmtedeken. Energie-
management. Met extra pillen tegen de pijn. Slaap lukt 
niet, maar rusten wel en ook het eten gaat goed.
Wij hoeven pas halverwege maar gaan bij aanvang even 
lekker de zaal in, sfeer proeven tussen het publiek, weten 
voor wie je het gaat doen. Hoe zouden Daan en Rover op 
de tribune zich voelen?
Na een hartverscheurend mooi Almost Blue door Marcel 
Veenendaal van Di-rect, mogen we de trap op. Ik heb geen 
last van zenuwen, maar word overstelpt door de golf van 
warmte als ik met Matthijs de catwalk oploop. Het lied 
leidt ons vanzelf, spontaan springen overal lichtjes aan, 
de zaklamp op zwaaiende mobieltjes. Genieten.
‘Maar echt is echt en dat is wat ik doe, ja,’ zing ik in het 
laatste couplet en krijg een open doekje, wat nog wordt 
overtroff en bij de afslag. Want als ik naar de tribunes 
zwaai, zwiepen alle zitvakken overeind. Staand applaus 
van 15.000 man. Ik voel me even de Zangeres Zonder 
Naam bij haar afscheid. ‘Vaarwel lieve Jan Rot, dank voor 
alles!’ Backstage lopen tranen over de wangen. Ja, je gaat 
dood, maar dit moment nemen ze ons allen niet meer af.
’s Nachts komt de man met de hamer. Om zeven uur 
’s morgens, na de derde keer kotsen, stuur ik wat mailtjes 
en veeg de agenda een week leeg. Vreselijk, dingen ver-
zetten, maar wat moet dat moet. En het was het waard. 
Hallelujah!

Muzikant Jan Rot (64) is getrouwd met Daan (46). Ze hebben vier kinderen: dochters Elvis (20) en Maantje Piet (10) 
en zoons Rover (17) en Wolf (13). In juli hoorde hij dat hij ongeneeslijk ziek is.
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‘De muzikant met wie ik als student een 
wilde romance beleefde, de man van wie 
iedereen dacht dat ik zijn kinderen zou baren, 
scharrels tussendoor – ik gaf ze nooit een 
echte kans. Want iedereen legde het af tegen 
Rob, mijn eerste liefde toen ik vijftien was.
We waren te jong voor zoveel liefde. Ik wilde 
ontdekken, studeren, leven. Rob was niet 
gemaakt voor school en maakte er een potje 
van. Na een jaar verkering vertrok hij naar 
het mbo, ik zette mijn zinnen op een links-
activistische klasgenoot. Niet omdat ik niet 
meer verliefd was op Rob, maar hij paste niet 
in mijn ideaalplaatje. Ik droomde van een 
intellectueel die kinderen met me wilde, Rob 
lag het liefst blowend in bed.
Er waren maanden, misschien zelfs jaren dat 
ik hem vergat. Tot er weer een relatie op de 
klippen liep en ik terugverlangde naar de 
dagen van toen. Want eigenlijk was ik nooit 
zo gelukkig geweest als met Rob. Zo mezelf, 
zo onbevangen. Hij accepteerde me met al mijn 
onhebbelijkheden en voelde als mijn basis, 
we hadden de liefde immers samen ontdekt.
We hadden elkaar al twaalf jaar niet meer 
gezien toen mijn zus hem tegenkwam. ‘Vraag 
of ze me belt,’ zei Rob, en gaf haar zijn nummer. 
De volgende middag hing ik aan de lijn. Zijn 

Na vele vriendjes 
keerde Simone (45) 

terug naar Rob, de 
jongen op wie ze als 
vij� ienjarige verliefd 

was. Helaas, hij hield 
nog evenveel 

van lanterfanten 
als vroeger.

stem voelde als thuiskomen, we stem voelde als thuiskomen, we 
bleven aan de praat. Diezelfde bleven aan de praat. Diezelfde 
avond spraken we af en ben ik niet avond spraken we af en ben ik niet 
meer weggegaan. Ik verruilde mijn meer weggegaan. Ik verruilde mijn 
huis en werk voor een bestaan huis en werk voor een bestaan 
onder zijn dak in onze moederstad, onder zijn dak in onze moederstad, 
we trouwden hetzelfde jaar en we trouwden hetzelfde jaar en 
bezegelden onze liefde met een bezegelden onze liefde met een 
labrador. Een romantischer labrador. Een romantischer 
verhaal bestond niet.verhaal bestond niet.
Helaas, onze relatie vertoonde 
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‘HIJ LAG 
HET 

LIEFST 
BLOWEND 

IN BED’

→ De echte namen van 
Simone , Rob en Midas 

zijn bij de redactie 
bekend.

bvbvDe Liefde

het eerste jaar na ons huwelijk al barsten. 
We waren begin dertig, maar Rob wilde nog 
altijd geen kinderen. Zelfs naar de hond keek 
hij niet om. Zijn gelanterfant van vroeger 
bleek een diep ingesleten karaktertrek. Hij 
meldde zich vaker ziek dan dat hij werkte, 
terwijl ik brood op de plank bracht. We hadden 
het gezellig, maar ik miste bevlogenheid en 
passie. Uitbundige seks zat er niet in. Steeds 
meer realiseerde ik me dat ik verliefd was op 
de herinnering, niet op de man die hij was 
geworden. De liefde was echt, maar meer als 
broer en zus.

Vijf jaar lang schoven we een scheiding voor 
ons uit, toen werd ik halsoverkop verliefd op 
een zakenrelatie, Midas. Midden in een vurige 
discussie over duurzaamheid, boven de kerst-
dis van onze gezamenlijke opdrachtgever. 
Alles klikte. In paniek én dolgelukkig biechtte 
ik het dezelfde week nog op aan Rob. Die knikte 
rustig, gaf me een kus en nodigde Midas uit te 
komen eten. Op bijna rituele wijze gaf Rob ons 
zijn zegen. Twee jaar later kregen Midas en ik 
onze dochter. Rob is haar peetoom, we zijn 
zelfs met z’n allen op vakantie geweest. Je 
eerste liefde vergeet je nooit, maar in mijn 
geval is hij voor altijd familie.’
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HEMD
VAN

    HET
        LIJF

M E D I S C H  D O SS I E R
Lengte 1.58 m | Gewicht 75 kilo

Familiekwaal
‘Van mijn vaderskant: wagenziekte. 
Een vloek in mijn leven. Altijd voorin 
zi� en, altijd medicatie innemen die 
me sloom en ongezellig maakt.’

Angst
‘Dat ik een ziekte krijg waardoor mijn 
uiterlijk wordt aangetast. Ik ben ijdel. 
Ik wil wel kinderen, maar zie het niet 
zi� en om te bevallen. Het klinkt 
misschien oppervlakkig maar het 
lijkt me gewoon vreselijk daar beneden 
te worden toegetakeld.’

Blij
‘Met mijn goede huid. En ik ben blij 
met de rust die ik in het leven heb 
gevonden. Ook dat mijn ouders mij 
door mijn boek niet meer willen 
spreken, heb ik een plek gegeven.’

Balen
‘Dat ik in mijn eentje moet verhuizen. 
In een normale situatie kun je 
daarvoor op je familie terugvallen.’

Botox & co.
‘Botox tegen rimpels: ja, maar ik ga 
niet onder het mes. In de Turkse en 
Arabische cultuur is het normaal je 
neus te laten doen. Vroeger zat ik 
met mijn neus, nu niet meer.’

Opluchting
‘Ik maak me niet meer druk om wat 
mensen van me vinden. Word ik hoer 
genoemd? Nou en. Het is een bevrij-
ding en dat gevoel gun ik iedereen.’TE
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‘ BEVALLEN, 
DAT ZIE IK 
NIET ZITTEN’

‘Toen woog ik vijftien kilo minder’
— ETEN & DRINKEN — ‘Mijn gewicht schommelt altijd. Toen ik de eerste 
keer aan tafel zat bij Op1 was ik vijftien kilo lichter dan nu. Laatst was ik 
op tv bij VI en dan lees ik op Twitter: de kebab gaat er goed in zo te zien. Ach, 
ik hou van wijn en kaasjes en pasta, door de lockdown was de sportschool 
dicht en dan neem ik maar voor lief dat ik aankom. Als ik elke dag ontbijt 
met kwark in plaats van een broodje Nutella val ik wel weer af. Ik kan in één 
keer een ommedraai maken, dat heb ik zo vaak gedaan. Ik heb aanleg voor 
molligheid. Kwestie van discipline: geen suiker, geen frituur, geen kool-
hydraten, dan vliegen de kilo’s er zo weer af. Ik drink graag wijn en als er 
iets te vieren is ben ik de eerste die de champagne opentrekt. Tot het gaatje 
ga ik nooit, als ik me aangeschoten voel stop ik. Ik ben een control freak, 
daarom ben ik ook heel erg anti-drugs.’

‘Zwemles en judo, dat was te duur’
— BEWEGEN —  ‘Doe ik minder dan ik zou willen. Ik heb een abonnement 
op de sportschool, maar ben al vier weken niet geweest. Dan verzin ik 
excuses: eerst de zooi thuis opruimen enzo. Ik voel me lekker tijdens het 
sporten en daarna thuis onder de douche, maar spullen pakken en ernaartoe 
gaan, dat blijft moeilijk. Ik hield als kind van zwemmen en ik wilde op judo, 
maar mijn ouders vonden dat te duur. Zwemdiploma’s haalde ik via de 
basisschool. Nu wil ik op salsales, dat lijkt me leuk. Ik word vrolijk van die 
dansfi lmpjes en ben ritmisch goed. Als ik uitga kan ik helemaal opgaan in 
de muziek.’

‘Iedereen had last van de buren, behalve ik’
— SLAPEN — ‘Ik slaap zo diep dat ik de wekker vaak niet hoor. Of de bel als 
er een pakketje wordt geleverd. Soms vind ik dat eng: stel dat mijn huis in 
de fi k staat. We hadden vroeger luidruchtige buren van wie de hele fl at last 
had behalve ik. Wel heb ik een probleem met vroeg wakker worden. Dat had 
ik al op school. Als je zo diep slaapt als ik, word je verward wakker en dan 
moet je ook nog opschieten. Daar ben ik nog steeds slecht in.’

‘Ik krijg ook positieve berichten’
— SCHERMTIJD —  ‘Weinig. Ik gebruik mijn telefoon voor podcasts en 
muziek. Ik kijk weleens op Insta maar plaats bijna niks. Om erbij te horen 
heb ik het een tijdje gedaan, maar ik vind het niet leuk. Een plaatje van een 
restaurant of nieuwe outfi t, wat is de toegevoegde waarde? Nare reacties op 
mijn boek kreeg ik vooral na mijn tv-optredens, dan kreeg ik berichten via 
Facebook: we weten je te vinden. Dat account heb ik verwijderd. De berichten 
via Insta en Twitter lees ik bijna niet meer en anonieme bellers blokkeer ik. 
Ik krijg ook weleens positieve berichten, dan voel ik me schuldig dat ik daar 
niet op reageer.’

‘Telefoon weg, stofzuigen, wasje draaien’
— ONTSPANNEN — ‘Meestal door telefoon weg te leggen, daar komt de 
meeste stress vandaan. Verder alles op een rijtje zetten, wasje draaien, 
stofzuigen, wandelingetje maken. En als dat niet helpt en ik zit ergens mee, 
dan praat ik met iemand die ik gezellig vind, vrolijk is of die ik hoog heb 
zitten. Alcohol helpt ook en vaak ga ik eten van de stress: veel chocola, een 
hele zak M&M’s. Dan ga je je emoties wegeten. Moet ik niet doen.’

Met haar neus hee�  ze vrede gesloten, 
maar later ziet ze zichzelf best botox 
gebruiken. Ze maakt zich sowieso om 
weinig druk, behalve haar wagenziekte:
‘Een vloek in mijn leven.’

Lale Gül 

LALE GÜL (24)
STUDEERT Nederlandse 

taal- en le� erkunde aan de Vrije 
Universiteit BOEK Dé bestseller 

van 2021: Ik ga leven, waarin 
ze afstand neemt van haar 

streng-islamitische opvoeding. Het  
verschijnt deze maand in het Duits 
en Italiaans MAAKT met Ömer Uyar 

de podcast Ik ga leven en schrij�  
een column in Het Parool 

WOONT alleen 
HEEFT een relatie
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