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‘Kankerjoden!’
Bolkestein waarschuwde, maar
niemand heeft geluisterd.
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Viva Las Valkenburg!
Holland Casino moet groter en gekker, maar dat mag niet van
de politiek. Privatiseren dus maar? Ja, zeggen ze in Vegas.
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Lopen! Vandaag rijdt door een staking
40 procent van het Rotterdamse ov niet.

ZOUT Première dansstuk van Anne
Soldaat in Rotterdamse Schouwburg.

Wilders PVV-leider zit bij Uitgesproken
WNL om Pauw & Witteman te stangen.
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Eerst

Column Peter Middendorp

Teleurstelling

wee maanden geleden
werd mij iets in het vooruitzicht gesteld. Een kans,
die me in staat zou stellen alles te
laten vallen en elders opnieuw te
beginnen; de andere kant van het
land, de andere kant van de wereld.
De weken voor een grote verandering zijn gevuld met knisperend geluk. Als mensen tegen je
praten, kun je denken: doe maar,
praat maar, over enkele weken
zul je een ander hoofd moeten
zoeken om tegenaan te zeuren.
Op maandag zou de bevestiging komen, maar op maandag
kwam er geen bevestiging. De
dagen erna gebeurde hetzelfde.
Na anderhalve week begon tot
me door te dringen dat de kans
aan mijn neus voorbij zou gaan,
dat men iemand anders kennelijk
geschikter vond om gelukkig te
worden.
Ik ontving een mail waarin
werd aangekondigd hoe laat ik
de volgende dag zou worden gebeld. Tien minuten voordat de
telefoon ging, begon ik door het
huis te lopen. Ik was tien minuten voor een grote teleurstelling,
tien minuten voordat alles meedogenloos hetzelfde zou blijven.
Langzaam begon ik in deze
ijle, vacuümachtige minuten een
mooi onderwerp te zien om over
te schrijven. En ik moest denken
aan het moment, zo’n achttien
jaar geleden, dat ik languit op
een ﬁetspad achter een benzinestation in Emmen onverwacht,
maar deﬁnitief mijn beroepskeuze had gemaakt.

Even tevoren was mijn voorwiel
onstuimig uit een kuil tevoorschijn gekomen, en de handvatten van het stuur geglipt. Nu lag
ik languit op de tegels, de handvatten nog in de handen, en
dacht: wat zou het mooi zijn als
ik de overgeleverde gevoelens
die mij hadden bezocht, zou kunnen beschrijven.
Teleurstelling in taal vervat,
een strikje eromheen, is geen teleurstelling. De taal was een
loopplank, ik moest de eerste
sloot nog tegenkomen die daar
te breed voor was.
De telefoon ging, ik hoorde de
teleurstellening aan. Maak het
kort, dacht ik – ik wil weer aan
het werk.
‘Ik stuur wel een kaartje’,
zingt Daniël Lohues, ‘als ik ben
waar ik wil zijn.’ Het zou aardig
zijn als lezers dit stukje als een
kaartje zouden beschouwen.

T

Ajax houdt de eredivisie
op de been, zegt Ajax.
Check de Pinokkio of dit waar is Pagina 6

Vijftig jaar misbruik op
Duitse school en internaat

Terreurverdachte mag
uitgeleverd aan de VS

PvdA herstelt zich heel
klein beetje in peiling

Bonn Op het jezuïetengymnasium
Aloisius College in de Duitse stad
Bonn zijn vijftig jaar lang jongens
seksueel misbruikt en mishandeld.
Een pater kon zelfs veertig jaar lang
zijn gang gaan zonder in moeilijkheden te komen. De man werd later
zelfs rector. Het Aloisiuscollege is een
eliteschool met een internaat.

Amsterdam Nederland mag de veronderstelde terrorist Mahamud S.O.
uitleveren aan de Verenigde Staten.
Dat heeft de Hoge Raad besloten. De
Somaliër werd in november 2009 in
het asielzoekerscentrum in Dronten
gearresteerd. Volgens de Amerikanen
is hij lid van de Somalische terroristische groepering Al-Shabaab.

Amsterdam De PvdA kruipt in een
peiling van Maurice de Hond verder
omhoog. Nadat de partij vorige week
virtueel twee Kamerzetels had gewonnen, mogen de sociaal-democraten
er deze week nog eentje bijtellen. Bij
verkiezingen zouden ze nu uitkomen
op 23 zetels, vijf boven het minimum
van vier weken geleden.

Nou Bello, dit zijn ze dan

#De pineut

De Italiaanse premier Silvio Berlusconi moet zich op 6 april in de rechtbank
verantwoorden voor betaalde seks
met een minderjarige en voor
machtsmisbruik.
Redactie buitenland
Amsterdam
V

Peter Middendorp doet dagelijks
verslag vanuit de Residentie.
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In de mini-sudoku gebruikt u op
elke horizontale rij, op elke
verticale rij en in elk vak de cijfers
1 tot en met 6 één keer.

Berlusconi
op 6 april voor
het hekje
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5
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Cartoon Argus

Den Haag onderzoekt hoge babysterfte

In Capelle aan den IJssel zijn bijzondere opsporingsambtenaren gepresenteerd
die zich exclusief gaan bezighouden met het opsporen van dierenleed. Of dit de
voorlopers zijn van de nu al roemruchte animal cops, is onduidelijk. Minister
Opstelten komt binnenkort met een uitgewerkt plan. FOTO: WFA

Het Italiaanse Openbaar Ministerie
beschuldigt de premier ervan betaalde seks te hebben gehad met een
‘aanzienlijk’ aantal jonge vrouwen,
onder wie de 17-jarige Marokkaanse
nachtclubdanseres Karima El Maroug, ook bekend onder haar bijnaam Ruby.
Toen Ruby later werd gearresteerd
in verband met een andere zaak, zou
Berlusconi ontoelaatbare druk op de
politie hebben uitgeoefend om haar
vrij te laten.
Berlusconi ontkent alle aantijgingen. Volgens hem is de zaak politiek
gemotiveerd. ‘Ik kan alleen maar zeggen dat het een farce is’, zei hij eerder.
‘Het enige doel van het onderzoek is
mij te schande te maken.’
De driekoppige rechtbank die in
april de zaak tegen Silvio Berlusconi
behandelt, bestaat volledig uit vrouwen. Justitie in Milaan heeft rechter
Giulia Turri aangewezen als president van de rechtbank in het proces
tegen Berlusconi.
Afgelopen weekend gingen in
honderden Italiaanse steden vrouwen de straat op om het aftreden van
de controversiële minister-president
te eisen.

Weer heet dagje in Midden-Oosten
Dictator
Domino

In Tunesië en Egypte zijn de dictators
al opgestapt. Elders in het MiddenOosten rommelt het nog steeds.
Who’s next?
Redactie buitenland
Amsterdam
V

Twee mensen zijn omgekomen bij
confrontaties tussen de politie en demonstranten in de Iraanse hoofdstad Teheran. Kazem Jalali, lid van de

parlementscommissie voor nationale
veiligheid en buitenlands beleid, zei
tegen het persbureau ISNA dat hij het
nieuwe dodental had vernomen van
minister van Binnenlandse Zaken
Mostafa Mohammad Najjar.
De confrontaties speelden zich
maandagavond af. Agenten schoten
met traangas op betogers die riepen:
‘Dood aan de dictator’, doelend op
president Mahmoud Ahmadinejad.
De politie pakte toen honderden betogers op bij de verboden betoging.
In de hoofdstad van de golfstaat
Bahrein viel gisteren een dode bij
protesten tegen het bewind. De politie greep in toen enkele duizenden
mensen een parkeerplaats van een
groot ziekenhuis bezetten. De menigte werd met traangas en hagelschoten uiteen gejaagd. De rest van
de dag was het rustiger.

In Jemen was het voor de zoveelste
dag op rij raak. In hoofstad Sanaa
gingen betogers met de politie op de
vuist; zij eisten het vertrek van dictator Ali Abdullah Saleh.
Het was een voortdurend kat-enmuisspel tussen betogers en politie.
De demonstranten probeerden het
centrum te bereiken door de confrontatie aan te gaan, maar politiemensen gebruikten traangas, tasers
en andere wapens. Daarbij geholpen
door 2000 inderhaast opgetrommelde ‘aanhangers’ van de regering.
Ook in de zuidelijke provincie Taiz
was het voor de tweede opeenvolgende dag onrustig.
In Irak willen de protesten vooralsnog niet echt van de grond komen.
In Bagdad en Kirkuk protesteerde een
handvol mensen tegen corruptie, armoede en werkloosheid.

Exhibitionisme

Veel ballen

Galileo?

Prairiehonden in gevangenschap zijn zich ervan
bewust als er mensen naar hen kijken. Ze geven
elkaar dan meer kusjes, vertellen onderzoekers.

Een bejaarde man werd bij de Luxemburgse
grens aangehouden omdat hij bulten in zijn
broek had. Het bleek om 200.000 euro te gaan.

Een op de drie Russen gelooft dat de zon
om de aarde heen draait. Dat blijkt uit de
resultaten van een recent onderzoek.

       

Het zijn heel slimme jongens in
Vegas. En gegokt wordt er toch wel.

Eerst

Gerard van Rens Politicus die Amerikanen naar hier haalde
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Binnenkort
Vegas in uw
achtertuin
#Gokken Restaurants, theaters, dansvloeren:

het Holland Casino lijkt steeds minder op een
casino. Tot woede van de politiek: ‘Stop daarmee,
of we verkopen die handel.’ Dat horen ze in
Amerika graag.

Marten Blankesteijn
Edward Deiters
Amsterdam
V

Of er nog Amerikaanse interesse is in
onze casino’s? ‘Zeker weten!’, brult
Gerard van Rens door de telefoon.
Vijf jaar geleden probeerde hij samen
met burgemeester Gerd Leers het gigantische gokconcern Harrah’s naar
Maastricht te halen. ‘Vorige maand
sprak ik nog met de man die onze tussenpersoon was, en hij vertelde dat ze
de ontwikkelingen hier scherp in de
gaten houden. Datzelfde geldt voor
gokbedrijven in Azië.’
In 2006 had Harrah’s naar verluidt
600 miljoen euro over voor een megacasino in Maastricht, en vijf miljard
euro voor de hele Holland Casinoconsessie. Dat liep stuk op wetgeving
en onwillende politici, maar inmiddels waait er een andere gokwind
door Den Haag. Gisteren verscheen
een rapport over Holland Casino van
de Algemene Rekenkamer, een rapport waarmee ze in Las Vegas niet ontevreden zullen zijn.
De rekenmeesters beginnen met
de complimenten. De salarissen zijn
keurig, gokverslavingen en witwassers worden bestreden, maar er is één
groot probleem: het netto bedrijfsresultaat verdampte tussen 2005 en
2009 van 114,4 miljoen naar 7,7 miljoen euro. Daar zijn meerdere oorzaken voor – crisis, rookverbod, kansspelbelasting – maar dat die
neerwaartse spriraal niet veel verder
kan, was ook Dick Flink duidelijk.
De Holland Casino-directeur trad
aan in 2007. Het casino moest wor-

  
 



den vernieuwd, vond hij. En dus ontsloeg hij werknemers, verving hij
bijna de volledige bedrijfstop en
huurde hij de consultants van Boer
en Croon in. Samen toverden ze ‘Holland Casino nieuwe stijl’ tevoorschijn. Waar de overheidsgoktempels
nu nog voor 89 procent drijven op de
inkomsten uit kansspelen, moet dat
veranderen: er moet meer geld uit andere bronnen komen.

Uitgaanscentrum
En in sommige vestigingen is die
nieuwe lijn al zichtbaar. Wie Holland
Casino Rotterdam bezoekt, weet niet
meer of hij zich nu in een casino bevindt of in een groot uitgaanscentrum met dansvloeren en bars. En er
zijn nog meer plannen met dj’s, kleine theaters en ander entertainment.
Hoewel die aanpak lijkt te werken
– de cijfers over 2010 zijn nog niet bekendgemaakt, maar Flink zei onlangs
in het blaadje van huisconsultant
Boer en Croon dat het casino ‘een redelijke winst maakt, ondanks een lager bezoekersaantal’ – zorgt juist die
nieuwe stijl van het casino ervoor dat
de politiek er in toenemende mate
genoeg van krijgt.
VVD en D66 willen al langer dat
het casino wordt geprivatiseerd, en
CDA, GroenLinks en PvdA sluiten
zich daarbij aan. ‘Ons grootste probleem is dat een staatsdeelneming nu
toestemming krijgt om een complete
entertainmentindustrie te worden’,
zegt PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester. ‘De overheid als concurrent op de
entertainmentmarkt met theater en
horeca – dat moet je niet willen. Stop

Beneden gokken, boven dansen, in Holland Casino Rotterdam.

ermee, of verkoop die handel’.
Ook de Algemene Rekenkamer
waarschuwt in het rapport voor de
koerswijziging van Holland Casino.
De landsadvocaat spreekt zelfs van
‘een glijdende schaal’: ‘Gokken zou te
aantrekkelijk kunnen worden gemaakt, wat in Europa discussie zou
kunnen opleveren over de vraag of dit
nog wel te verenigen is met een restrictief kansspelbeleid’.
Staatssecretaris Frans Weekers van
Financiën neigt eveneens naar privatisering, zo zei hij eind januari na een

debat in de Tweede Kamer. Staatssecretaris Teeven, die volgende maand
een belangrijke nota over dit onderwerp schrijft, liet in zijn tijd als Kamerlid al merken dat hij een voorstander van privatisering is.
En dus komt Las Vegas naar ons
toe, deze zomer? Gerard van Rens:
‘Vijf jaar geleden had Harrah’s 5 miljard euro over voor de concessie. Jammer dat we dat toen niet hebben gedaan, want dat bedrag halen we nu
door de recessie niet meer. Maar toch:
als je de markt vrijlaat haal je veel

    

meer op dan wat je nu verdient. Het
zijn heel slimme jongens, in Vegas.
En gegokt wordt er toch wel.’
Ook directeur Jan Schiffelers van
het grootste private Nederlandse
gokbedrijf, het Limburgse Janshen
Hahnraths, zou een privatisering toejuichen. ‘Dan ontstaat er eindelijk
een level playing ﬁeld‘, zegt hij. ‘Of wij
vestigingen van Holland Casino willen overnemen als tot privatisering
wordt besloten?’ Lachend: ‘Ehm…
laat ik het zo zeggen: wij hebben ons
huiswerk gedaan.’

  
        

      



Met de vlam in de pijp

Tepeltje draaien

Oude vrouw, dik kind

Daar ging hij. Die Belg in zijn auto op de A9.
Niet gezien gisteren? Dat kan best: hij reed
maar liefst 193 km/u, waar hij maar 90 mocht.

In Engeland heeft een homoseksuele ober een
schadevergoeding van ruim €25.000 gekregen,
omdat een klant aan zijn tepels had gezeten.

Moeders boven de 40 jaar hebben 10 procent kans
op het verwekken van een zware baby, tegenover
3 procent van de moeders onder de 25 jaar.
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Een kleine groep moet het geld
opbrengen voor beveiliging.

Eerst

Manfred Gerstenfeld Onderzoeker

Leegte na ’t bommetje van Bolkestein
#Antisemitisme De aanpak van jodenhaat is weinig opgeschoten, vindt de man die Bolkesteins omstreden emigratieadvies

naar buiten bracht. Manfred Gerstenfeld, die als jongetje moest onderduiken, wijt dat aan de Nederlandse neiging tot polderen.

Peter Wierenga
Amsterdam

Maar maakt het voor de aanpak soms
uit of jodenhaat komt van een lelieblanke fascist, of van een opgeschoren mocro? ‘Ja, want als je er iets aan
wilt doen, moet je weten wat de bron
is. Zijn dat familie en vrienden, is dat
de moskee – dat denk ik niet, want
daar komen die jongens niet – of is
dat een satellietzender?’

V

‘Kankerjoden!’ De politie is op zoek
naar de jonge allochtoon die vorige
week Raphaël Evers uitschold, en de
Hitlergroet bracht (zie kader). Arm
omhoog, vingers onder de neus om
het snorretje te symboliseren.
De rabbijn deed aangifte, met
steun van het Contactorgaan Moslims en Overheid. Want ironisch genoeg vond het incident plaats tijdens
een ‘interreligieuze dialoogwandeling’ in Amsterdam-West. Een van de
vele initiatieven tegen antisemitisme.
Zeg maar gerust lawine.
De eerste sneeuwbal kwam van
Manfred Gerstenfeld. ‘Een beetje
overdonderd was ik wel’, geeft hij toe
vanuit Jeruzalem. In zijn boek Het
Verval stond een opvallende passage
van Frits Bolkestein, die de oud-eurocommissaris bevestigde tegenover De
Pers: hij ziet geen toekomst in Nederland voor ‘herkenbare’ joden, vanwege het antisemitisme onder (sommige) moslimjongeren. Deze joden
kunnen hun kinderen het beste aanraden om te emigreren.
Boem! De gevoelige snaar trilde
door tot in België (De Standaard),
Duitsland (Die Zeit), Zwitserland
(Basler Zeitung), Frankrijk (Le Monde), in Israël zelf (Haaretz), ja tot in
Pakistan en Zimbabwe toe. ‘Een filmmaker zei tegen me: hé, wat heb ik nu
over je gelezen in de Tsjechische
pers?’, vertelt Gerstenfeld.
In Nederland bracht het een
tsunami aan artikelen, columns en
opiniestukken teweeg. Bolkestein
werd voor kierewiet verklaard door
politici, maar in de Tweede Kamer
stond antisemitisme evengoed bovenaan de agenda. Mooi toch?
‘Het debat in de Kamer heeft uiteindelijk niets opgeleverd’, reageert
de bestuursvoorzitter van het Jerusa-

Op heterdaad betrapt
Wie deze antisemiet herkent,
die de interreligieuze wandeling verpestte, mag zich melden
bij de Amsterdamse politie.
X depers.nl/hitlergroet

En dan is er nog het fenomeen van
no-go areas, die je niet in de statistieken terugvindt. ‘Rabbijn Evers neemt
de tram al niet meer in Amsterdam.’
Is Gerstenfeld niet te negatief? Wat
te denken van initiatieven als het
Joods-Marokkaans netwerk? ‘Om samen een voetbaltoernooi te houden,
vind ik een uitstekend idee. Maar we
moeten niet suggereren, zoals rabbijn Lody van de Kamp doet, dat het
probleem van twee kanten komt.
Alsof joodse jongens imams aanvallen! Net zoals het geschiedvervalsing
is om de Holocaust op één lijn te stellen met de Nakba’ (de ‘verdrijving’
van de Palestijnen uit Israël, PW).

Artis

Vaker de klos
Volgens politiecijfers maken joden de meeste kans op discriminatie: zo’n 14 keer meer dan
Turken en Marokkanen, 64
keer meer dan Antillianen en
178 keer meer dan Surinamers.
Manfred Gerstenfeld: ‘Joden zijn misschien de eerste slachtoﬀers van haat, maar nooit de laatste.’ JOEL FISHMAN

lem Center voor Public Affairs zuinigjes. ‘Prima dat er hogere straffen
worden geëist tegen antisemitisme,
maar Ivo Opstelten wil geen geld uittrekken voor het beschermen van
joodse instellingen.’
Tenminste, dat wil de VVD-minister overlaten aan lokale overheden,
zolang het niet om (terreur-)dreiging
van nationaal niveau gaat. ‘Maar in
de praktijk betalen die zelden iets’,
riposteert Gerstenfeld.
Slechts zo’n 8.000 Nederlandse
joden – onder wie 1.500 orthodoxen
– zijn lid van een van de drie joodse
kerkgenootschappen. ‘Die kleine

groep moet iedere keer het geld opbrengen voor de beveiliging van activiteiten. Dan is het moeilijk om de
joodse religieuze identiteit te laten
overleven. Zeker omdat juist de orthodoxe groep het meeste emigreert.’

Fantasie
Het stuit de 73-jarige nog meer tegen
de borst dat het kabinet een diepgaand onderzoek afwijst, zoals dat in
Groot-Brittannië en Canada is gehouden. Volgens minister Piet Hein
Donner heeft onderzoek weinig zin
voor een fenomeen dat zulke oude en
diverse wortels heeft. Overigens zoekt

Donner die oorzaken zelf in de (vrij
recente) secularisering. Gerstenfeld:
‘Dat is fantasie, zonder enig bewijs!’
Eerder stelde hij aan Job Cohen,
toen nog burgemeester van Amsterdam, zo’n onderzoek voor. Vergeefs.
Gerstenfeld meent dat er een taboe
rust op antisemitisme door moslims.
‘Dat komt door de poldermentaliteit:
Nederlanders willen zaken niet op
scherp stellen. Want misschien moeten we morgen wel sámen onze vinger in de dijk steken…’
Toch kunnen we er niet omheen,
betoogt hij. ‘Er zijn natuurlijk landen
waar het veel erger is: Noorwegen,

Zweden, België… Maar de schokkendste gevallen halen de pers niet
eens. Zo ken ik een joodse vakkenvuller bij de Albert Heijn, die zo’n twee
keer per week lastiggevallen werd
door Marokkaanse jongens. Hij
woont nu in Jeruzalem.’
Is antisemitisme dan onlosmakelijk met dat geloof verbonden? ‘Ik zeg
niet, zoals de PVV, dat de hele islam
een verwerpelijke ideologie is. Ik zeg
ook niet dat álle moslims antisemiet
zijn, maar het percentage is wel beduidend groter dan onder niet-moslims. Dat is in een aantal Europese
landen aangetoond.’

Over het ‘misbruik’ van de Holocaust
schreef hij een ander boek. De Nederlandse vertaling komt in april uit.
Opgedragen aan de familie Mastenbroek, de – inmiddels overleden –
buren bij wie hij als jongetje ondergedoken zat. Tegenover Artis.
Een vraag dringt zich op. Kan Gerstenfeld, die het land al in 1964 verliet, het Nederlandse antisemitisme
wel goed beoordelen? ‘Juist doordat
ik in verschillende landen heb gewoond, met een andere cultuur, vallen dingen mij sneller op als ik weer
een keertje terug ben. Zoals dat een
joodse school beveiligd moet worden. Of dat ik moet zeggen wie ik ben
voordat ze bij de synagoge de deur
voor me openmaken.’
Al die signalen moeten ons zorgen
baren. ‘Eigenlijk vormen de georganiseerde joden in Nederland maar
een heel kleine groep, in grootte vergelijkbaar met de oud-katholieken.
Toch zijn ze in symbolische zin zeer
belangrijk, als een soort spiegel voor
het land. Ze zijn misschien de eerste
slachtoffers van haat, maar nooit de
laatste. Kijk maar naar de dreiging die
kopten nu ondergaan, niet alleen in
Egypte maar ook in Europa. Ja, ook in
Nederland.’

iDog

Eigen bed

Energiedrankjes

Slecht nieuws voor nerds: jonge vrouwen geven
aan dat ze mannen met een hond aantrekkelijker
vinden dan mannen met een smartphone.

Van 3.000 ondervraagde ouders laat 40 procent
hun kind vaak bij hen slapen. Een kwart krijgt
hierdoor ruzie en de helft slaapt daarom apart.

Onderzoekers in Miami stellen dat drie blikjes
energiedrank genoeg zijn voor cafeïnevergiﬁtiging, zoals steeds meer jongeren ervaren.

       

Een samenleving bestaat
niet zonder seks.

Eerst

Ger Driessen CDA-kandidaat in Limburg

CDA: ‘We zijn trots op de
mooie dames in Limburg’

Column Hans Wiegel

De wereld na Mubarak

Het CDA zet vrouwenbillen in om aan
stemmen te komen. In een erotisch
ﬁlmpje maakt een Limburgse gedeputeerde reclame voor zijn partij.
‘Maxime vond het een mooie dame.’
Peter Schong
Amsterdam
V

Het CDA dreigt in Limburg hopeloos te gaan verliezen van de PVV.
Is het een wanhoopsdaad?
‘Absoluut niet. Deze filmpjes laten
zien dat het CDA creatief is en dat wij
nieuwe media inzetten om jongeren
te bereiken. Ik heb misschien een ouder lichaam, maar ik ben jong van
geest. Dit gebruik van sociale media
zie ik in Limburg verder niet, en nationaal ook niet. Het CDA wil zich niet
zozeer afzetten, maar laten zien dat
we er zijn. En dat we niet van de traditionele aanpak zijn.’
Denkt de CDA-achterban er ook
zo over? Die houden toch doorgaans niet zo van seksﬁlms?
‘We zijn allemaal mensen en een samenleving bestaat niet zonder seks.

mensen te overtuigen. Dat moet niet
alleen gouvernementeel, dat mag
ook met humor. Dit trekt gewoon
veel aandacht.’

Lachen met Limburgers
Volgens Ger Driessen begrijpt
Maxime Verhagen zijn wijze
van communiceren. U ook?
X www.depers.nl/seksvideo

Het thema liefde en genegenheid
wilde ik met een knipoog weergeven.
Je kunt geen virals maken met alleen
een beeld van mensen bij een open
haard. Daar moet een kwinkslag in.
Je moet een beetje lef hebben om

irect na het aftreden van
president Mubarak van
Egypte, barstten de commentaren vanuit de westerse
politieke wereld los.
Vicepresident Biden van de
Verenigde Staten had een lijst
van eisen aan de nieuwe machthebbers. President Obama liet
zich veel voorzichtiger uit.
Minister Rosenthal sprak stevige teksten over het niet voor
langere tijd aanblijven van het
militaire bewind. Premier Rutte
sprak diplomatiekere taal.
Het meest interessant vond ik
dat uit Moskou en Peking weinig
werd vernomen. Men kijkt daar
de kat uit de boom.
Wat gaat er gebeuren in Egypte en met Israël? De toekomst is
ongewis. Ex-president Mubarak
en zijn voorgangers hebben een
grote bijdrage aan een veilig Israel geleverd en de gesloten vredesakkoorden nageleefd.
Daarom ook zeggen opiniemakers in de Verenigde Staten
dat Egypte een sterke man nodig
heeft om de veiligheid van Israël
te waarborgen. Reken maar dat
in Amerika met argusogen gelet
zal worden op wat Obama de komende tijd zal zeggen en doen.
Voor Obama, las ik, beginnen
de problemen nu pas echt.
In de Arabische wereld bestaan ook grote zorgen over de
gevolgen van het gedwongen
vertrek van Mubarak. Hoe zal
het nu gaan in de Arabische lan-

D

#Campagne

Hallo, Ger Driessen. Waarom een
erotisch getint ﬁlmpje?
‘Ik sta op nummer 15 van de CDAlijst in Noord-Limburg en op 18 in
Zuid-Limburg, dus ik ben schier onverkiesbaar. Maar de uitdrukking kan
niet ken ik niet; daarom heb ik besloten mijn creativiteit in te zetten om
het onmogelijke mogelijk te maken.
Ik wil laten zien dat ik er ben.’

5

U was vandaag op stap in Venlo
met partijleider Maxime Verhagen. Wat vond hij van het filmpje?
‘Verhagen heeft het gezien. Hij begrijpt onze wijze van communiceren.
Innovatie is ook een belangrijk thema voor de minister van Economische Zaken. Hij vindt dat het beeld
goed past bij de samenleving.’
Was Verhagen te spreken over het
vrouwelijk schoon?
‘Hij vond het een mooie dame. We
zijn allemaal trots op de mooie dames in Limburg. Er wonen hier alleen
maar mooie vrouwen. Warme Bourgondische vrouwen.’

den? Hoe zal het gaan met de stabiliteit in het Midden-Oosten?
Hoe zal Iran zich gaan bewegen
in de ontstane onzekere situatie?
In Egypte barstte – volkomen
begrijpelijk – een immens gejuich los toen bekend werd dat
Mubarak was afgetreden. Maar
wie en welke groeperingen gaan
het ontstane machtsvacuüm opvullen? Egypte is nooit een democratie geweest. Tijd, rust, het
hervinden van stabiliteit, is eerst
nodig.
Nu heeft de legerleiding de
macht overgenomen.
De voorzitter van de Opperste
Militaire Raad, Veldmaarschalk
en minister van Defensie Tantawi, staat bekend als een harde
niet-veranderingsgezinde man.
Het Midden-Oosten is met het
vertrek van Mubarak in één klap
veranderd in een ondoorzichtig
wespennest.
Geen tijd voor gejuich alleen.

Hans Wiegel is oud-VVDpoliticus.

Strandvakantie naar het populaire Albufeira

Te koop: uw eigen ﬁlmcarrière
#Film

Filmmakers hebben steeds meer
moeite met het vinden van geld voor
hun producties. En dus komen ze het
bij u halen.
Jordy Keupink
Daniel Verheij
Amsterdam
V

U wilt producer worden van een film?
Dat kan: 5.000 euro betalen alstublieft. Wilt u liever een figurantenrolletje? Ook prima, dat wordt dan
1.000 euro. Of neemt u genoegen
met alleen een dvd, als de film af is?
Dan bent u voor een tientje klaar.
Het is een gat in de markt, hopen
de oprichters van Cinecrowd.nl: filmfans betrekken bij de filmproductie,
in ruil voor geld waarmee de film ook
daadwerkelijk kan worden gemaakt.
‘Mensen zijn niet zomaar bereid te
investeren, daar moet wel iets tegenover staan.
Vooralsnog is dit alleen mogelijk
voor korte films, zo vertelt Roel van
de Weijer, een van de oprichters van
de website. Maar de mogelijkheid om
straks ook in grotere producties te investeren houden de oprichters zeker
open. We willen het overzichtelijk
houden voor de mensen die investeren, maar ook voor de filmmaker. We
verzamelen nu steeds tienduizend

euro. Dat is goed te overzien.’
Het initiatief is bedoeld voor filmfanaten. En hoe meer je inlegt, hoe
mooier de beloning wordt. Van de
Weijer: ‘Het idee is dat mensen investeren vanuit hun passie. Op deze manier betrekken we mensen op een
heel leuke manier bij de productie
van een film. Ze kunnen bijvoorbeeld
een figurantenrol krijgen, of ze mogen aanwezig zijn op de set.’
Rijk zul je door een investering
niet worden. ‘Als je echt wilt delen in
de opbrengst, kun je je vanaf 2.500
euro inkopen als producer. Mocht er
dan bijvoorbeeld een prijs worden
gewonnen op een filmfestival, dan
deel je mee in het prijzengeld.’
Bij TenPages.com, een crowdfunding-initiatief voor boeken dat morgen precies een jaar bestaat, delen
aandeelhouders altijd in de winst.

Via de site werden al tonnen in boeken geïnvesteerd. En met succes: het
eerste boek werd duizend keer verkocht, het tweede boek was helemaal
een bestseller: het werd in 2,5 maand
meer dan tienduizend keer verkocht.
TenPages-oprichter Valentine van der
Lande denkt dat crowdfunding op heel
veel branches toepasbaar is. ‘Maar er
is wel een aantal punten waaraan je
moet voldoen om van zo’n initiatief
een succes te maken. Het is belangrijk dat de crowd ook daadwerkelijk
de doelgroep is. Dat is bij boeken en
films mogelijk, maar bij bedrijven
veel lastiger. Daarnaast is het essentieel dat de projecten die gefinancierd
worden ook uitgroeien tot een succes.’
Eddy Terstall, regisseur van bijvoorbeeld Simon, is al enthousiast.
‘Het lijkt me een goed initiatief. Er is
erg weinig geld beschikbaar. Vaak
ben je van de omroep afhankelijk, en
daar zijn nu weinig mogelijkheden
voor financiering. Tenzij je een kinderfilm maakt, daar is altijd wel budget voor.’
En gaat Terstall het ook zelf gebruiken? ‘Ik moet er eens goed naar
kijken. Ik wil nog wel een kort filmpje maken, misschien deze zomer.
Dan is het lekker om een beetje geld
te hebben voor wat boterhammen op
de set.’
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K3 in 3D

Frits Bom jr.

NRC jr.

Bij de musical K3 in Wonderland
zit je al voor schut, maar je moet óók
nog zo’n gek 3D-brilleke op.

Nederland heeft sinds gisteren een oﬃciële
ombudsman voor kinderen, Marc Dullaert. Hij
komt op voor de belangen van iedereen tot 18 jaar.

Ze deden lang nog sjiek met een onhandig grote
krant, maar op 7 maart gaan ook onze deftige
collega’s van NRC Handelsblad over op tabloid.
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Financiële transacties zijn
gemakkelijk te achterhalen.

Eerst

Aaron Barr Directeur internetbeveiligingsbedrijf

Sorry, brandbrief was op Tbs en dwangverpleging
verzoek van raadslid
voor Jack de Prikker
In het artikel ‘Brandbrief van NS
blijkt doorgestoken kaart’ (15-2)
stond dat de Amsterdamse burgemeester Van der Laan de NS had
gevraagd hem een brandbrief te
sturen over de veiligheid op Koninginnedag. Formeel klopt dit,
maar het verzoek daartoe kwam
van een SP-raadslid. Wij wilden
niet de suggestie wekken dat Van
der Laan de gemeenteraad om de
tuin probeerde te leiden.

Lelystad De rechtbank in Lelystad
heeft Nelgelo H. (26), beter bekend als Jack de Prikker, veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. De straf is conform de eis.
‘Jack de Prikker’ hield Lelystad tussen december 2008 en maart 2009
in zijn greep door lukraak mensen
op straat neer te steken. Een 30-jarige man werd dodelijk getroffen
en drie anderen raakten zwaargewond.

Citaat

‘Er is niemand die haar meer
adoreert dan ik. Ik ben haar
grootste fan, zowel persoonlijk
als professioneel.’
Lady Gaga over kritiek dat haar nieuwste single wel erg ‘Madonna’ klinkt.

Eurlings naar KLM

Mijd Bulgaars vlees

Schiphol Voormalig verkeersminister Camiel Eurlings treedt toe
tot de directie van luchtvaartmaatschappij KLM. Hij neemt bij KLM
een deel van de activiteiten van
president-directeur Peter Hartman
over en gaat zich richten op de
vrachtdivisie van Air France-KLM.

Den Haag Vanwege de uitbraak van
mond- en klauwzeer (MKZ) in
Bulgarije roept staatssecretaris
Henk Bleker (Landbouw) reizigers
op om geen vlees, etenswaren of
natuurproducten uit Bulgarije
mee naar huis te nemen. Hij is
bang dat de ziekte hier uitbreekt.

Operatie Destroy WikiLeaks
#Cyberwar

Lek nepdocumenten naar WikiLeaks,
intimideer donoren en pak journalisten die positief over die website
schrijven hard aan. Aanvallen!
Jerome Taylor
Londen
V

Een consortium van beveiligingsbedrijven wil WikiLeaks aanvallen en in
opspraak brengen. Dat heeft het
hackerscollectief Anonymous ontdekt na een inbraak in de servers van
internetbeveiligingsbedrijf HB Gary
Federal. Ze zettten daarna duizenden
e-mails van het bedrijf op internet.
Hacktivisten, journalisten en bloggers hebben de duizenden mails van
HB Gary Federal uitgeplozen en stuitten op een PowerPoint-presentatie
die bestemd was voor de Bank of
America. In de presentatie staan plannen om WikiLeaks te saboteren en
journalisten die sympathiek tegenover de klokkenluiderssite staan in
diskrediet te brengen.

Ontmaskeren
Behalve HB Gary Federal zouden ook
Palantir Technologies en Berico Technologies bereid zijn om de aanval te
openen op WikiLeaks, dat volgens de
geruchten op het punt staat documenten vrij te geven die de Bank of
America in grote verlegenheid zouden brengen.

WINTER
SALE

De presentatie gaat uit van aanvallen
op WikiLeaks van verschillende kanten tegelijk, onder meer door de website valse documenten aan te bieden
om op die manier zijn geloofwaardigheid te ondermijnen. Ook stelt
het consortium voor actie te ondernemen om de klokkenluiders van
WikiLeaks te ontmaskeren en sympathiserende journalisten aan te pakken.

370000
euro
Dat kreeg WikiLeaks tussen
oktober 2009 en december
2010 van donateur de Wau
Holland Foundation.

Een van die journalisten is Glenn
Greenwald, een Amerikaan die op
Salon.com publiceert. Aanvankelijk
reageerde Greenwald met ongeloof
dat zijn naam wordt genoemd, maar
na het bestuderen van de feiten zegt
hij nu: ‘Ik neem de mogelijke implicaties van deze affaire serieus. De genoemde bedrijven zijn grote, legale
en serieuze bedrijven die zowel voor

Pinokkio

Stephan Wageman
Amsterdam

Wat is de bewering?
‘Wij kunnen niet doorgaan met het
subsidiëren van de eredivisie. Dan
krijgen die andere clubs een probleem met hun begroting.’

Rik van den Boog, algemeen directeur
van Ajax.

Waar zei hij dat?
In NUsport. Volgens hem ‘stroomde
een dikke transfer van ons door naar
de andere clubs’ en werd als volgt geredeneerd: ‘Hé, Ajax komt langs, we
vragen even zeven, acht miljoen.’ Van
den Boog: ‘Dat doen we niet meer.
Dan krijgen die andere clubs een probleem met hun begroting, dus ik
hoop dat ze nu normale prijzen gaan
vragen. Zo niet, dan halen wij onze
nieuwe spelers uit andere landen.’

Hoe zat het ook alweer?
Van den Boog vertelde het na de mislukte transfer van Bas Dost. Die ketste
af, omdat sc Heerenveen volgens Ajax
te veel geld vroeg.

ALEXANDRIUMWOONMALL.NL

Wat is waar?
Alexandrium Woonmall in Rotterdam is goed bereikbaar via de A20 afslag 16
Pr. Alexander/Capelle a/d IJssel en met het OV trein & metro station Pr. Alexander.

Dubieus
Een woordvoerder van de Bank of
America ontkent af te weten van de
voorstellen. HB Gary Federal geeft in
een verklaring toe te zijn aangevallen
door hackers, maar stelt dat de documenten die online zijn gezet vervalst
kunnen zijn. Het hacken van de HB
Gary Federal-mails was immers een
wraakactie. De baas van het bedrijf,
Aaron Barr, had eerder laten weten
dat hij met succes had weten te infiltreren in Anonymous en dat hij daar
details had ontdekt over de leiding en
structuur van Anonymous. De twee
andere computerbeveiligingsbedrijven, Berico en Palantir, hebben zich
gedistancieerd van HB Gary Federal.
Volgens Anonymous toont de PowerPoint-presentatie hoe ondernemend Amerika ‘verstrikt zit in hogelijk dubieuze en waarschijnlijk
illegale activiteiten, inclusief een lastercampagne tegen WikiLeaks en
supporters’.
©The Independent

Houdt Ajax de eredivisieclubs
met transfergeld op de been?

Wie zegt dat?

60 WOONSPECIAALZAKEN

de Amerikaanse regering als grote,
private bedrijven werken.’
In een aparte e-mail van Aaron
Barr aan een werknemer van Palantir
suggereert Barr dat mensen die doneren aan WikiLeaks moeten worden
opgespoord en geïntimideerd. ‘Financiële transacties zijn gemakkelijk
te achterhalen’, schrijft hij.

Wie alle aankopen van Ajax van de
laatste drie jaar op een rijtje zet, begrijpt niet waar Van den Boog het over

heeft. Ajax haalt al veel spelers uit het
buitenland. Dario Cvitanich kwam
voor 6,5 miljoen euro over van Banfield uit Argentinië, Oleguer voor
3 miljoen van Barcelona, Evander
Sno voor 1,5 miljoen van Celtic.
Er waren vijf aankopen van spelers
bij een Nederlandse club. Ismaïl Aissati kostte 4 miljoen euro, niet boven
de marktprijs, net zomin als Rob Wielaert, die 3 miljoen kostte. Mounir El
Hamdaoui, topscorer van de eredivisie, kostte ‘slechts’ 5,5 miljoen euro
en Nederlands international Demy
de Zeeuw kwam over voor 7 miljoen
euro. Alleen Miralem Sulejmani kostte Ajax een fortuin, inclusief makelaarskosten ongeveer 18 miljoen
euro. Maar juist over die transfer en
het aankoopbedrag was iedereen het
bij Ajax eens, zei oud-hoofdtrainer
Marco van Basten zaterdag.
Ook de bewering dat andere clubs
in de problemen zouden komen als
Ajax niet meer bij hen winkelt, klopt
niet. De enige vereniging uit de eredivisie met een positief resultaat was
vorig seizoen FC Twente – de club die
weigerde mee te werken aan een
transfer van Eljero Elia naar Ajax.
Bovendien verkocht Ajax in de
laatste drie jaar liefst voor 67,5 miljoen euro, terwijl diezelfde spelers
voor 18,5 miljoen euro waren aangetrokken of al in de jeugdopleiding
liepen. Dat is een nettowinst van 49
miljoen euro. Als er al iemand wordt
gesponsord, dan is het Ajax wel, door
de grote Europese clubs.

Eindoordeel
De bewering is niet waar.

Pocket Rocket

Vriendjes kopen

No jointje, no cry

Een Australische man is verwond geraakt aan zijn
hoofd door de specialiteit van een stripper (zeven
meter ver schieten van een dildo uit haar vagina).

In Israël strooide een 8-jarig jongetje onlangs
8.000 euro uit over het schoolplein. Hij had die
onder het matras van zijn vader gevonden.

Mannen die veel joints roken hebben twee keer
meer erectiestoornissen dan zij die dit niet doen.
THC werkt in op de gladde spier in de penis.

       

Dat het leger er goed aan verdient,
is een publiek geheim.

Eerst

Abir Inwoner van Caïro
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De gouden kip
van het leger
blijft leggen
#Egypte Het Egyptische leger heeft de politieke
macht in handen en heeft ook zijn invloed in
ongeveer elke lucratieve economische sector van
het land weer terug.

Camil Driessen
Eva Ludemann
Caïro
V

‘De kip van het leger is het lekkerst’,
zegt Ibrahim (23). Lachend leunt hij
tegen de achterkant van zijn tank in
een steegje vlakbij het Taalat Harbplein. Zijn maatje doet van binnenuit
het deurtje open en neemt de drie
kartonnen dozen kip van Ibrahim
over. ‘Vlees, kleren, snoep, wij militairen maken álles’, zegt hij. ‘Maar
waar we het maken is geheim.’ Hij
graait in zijn broekzak en steekt zijn
buitenlandse gasten twee pakjes
Turks fruit toe. ‘Welkom in Egypte.’
Het Egyptische leger heeft het
goed voor elkaar. De militairen op de
pantservoertuigen in de straten worden continue bejubeld. Moeders zetten lachend hun kind op de tank. ‘Als
de militairen er niet waren geweest,
hadden we niet gewonnen’, zeggen
alle Egyptenaren.
Nu de militairen de politieke
macht in handen hebben, kunnen ze
hun enorme invloed op de economie
herstellen. ‘Het leger heeft de schurkenministers weggejaagd’, straalt
Abir (22). Ze zit met haar vriend
Ahmed op een bankje bij de ingang
van Khan el-Khalili, dé bazaar van
Cairo. ‘Dat waren allemaal maatjes
van Gamal Mubarak, de zoon van de
president. Een corrupte bende. Gelukkig zijn ze nu weg.’
Het was het eerste wat de militaire
top deed toen begin deze maand de
protesten almaar heviger werden:
Mubarak dwingen die ministers te
ontslaan. Een slimme zet, want daarmee ondermijnden de generaals ook
de positie van Gamal, de beoogde
opvolger van zijn vader. De in de VS
opgeleide Gamal, ex-bankier en econoom, was een sta-in-de-weg voor de
financiële ambities van het leger. Hij
en zijn vriendjes eigenden zich de
laatste jaren steeds meer staatsbezit
toe om dat te privatiseren en er gigantische winsten op te maken. Dat ging
vaak ten koste van het leger, dat des-

Boodschappen, geen bommen.

Het leger zorgt goed voor de Egyptenaren – en voor zichzelf.

ondanks nog altijd talloze staatsfabrieken en enorme lappen grond in
zijn bezit heeft. Hoe ver de invloed
van het leger reikt, is niet duidelijk.

Legerzaken

Ministerswater
Het meest ‘recente’ rapport is van het
Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken uit 1998. Toen zou het
leger 32 industriële complexen hebben gehad. De bedrijven van de militairen betalen geen belasting, de winsten verschijnen nergens in de
boeken. In de grondwet staat dat media hierover niet mogen berichten.
Maar iedereen weet dat de tentakels
van het leger zich uitstrekken tot iedere economische sector in het land.
Slootwater is hemels vergeleken
bij de drab die uit de Egyptische kraan
komt, dus drinkt hier iedereen die
het kan betalen gebotteld water. Van
het merk Safi bijvoorbeeld, dat door
het leger wordt geproduceerd en is
vernoemd naar de dochter van een
oud-minister van Militaire Productie.
Zin in een broodje? Dan eet je waarschijnlijk een pita uit legerovens.

21 miljard dollar
omzet per jaar
‘Mijn ministerie zet jaarlijks
345 miljoen dollar om aan
huis-tuin-en-keuken-producten’, zei de minister van
Militaire Productie Sayed
Meshal vorig jaar tegen Slate. Dat lijkt erg bescheiden.
Volgens de Amerikaanse
professor Paul Sullivan van
de National Defense University die jaren in Egypte
woonde is het leger goed
voor 10 tot 15 procent van de
Egyptische economie van
210 miljard dollar.

Water, brood, melk, olijfolie, kip, sinaasappels, butagas, laptops, brandblussers, medische apparatuur, televisies, koelkasten, textiel, pannen,
potten en zelfs auto’s rollen de legerfabrieken uit. In de enorme militaire
fabrieken in Egypte worden zowel
militaire als civiele producten gemaakt. Zo wordt in Fabriek 63 in Helwan munitie, lakens, borden, theepotten én alumiumfolie gemaakt.

Handelsboycot
‘Dat het leger al die spullen produceert en er goed aan verdient, is publiek geheim’, lacht Abir op haar
bankje bij de bazaar. ‘Dat is ook niet
erg. Het leger zorgt gewoon goed voor
ons, wij vertrouwen de militairen.’
Ooit was de investering in de door
het leger gerunde fabrieken noodzaak. Egypte moest op zichzelf kunnen terugvallen, gold in de jaren ‘70.
Het leefde op voet van oorlog met Israël, de oliecrisis speelde en men wist
nooit of het Westen daar met een
handelsboycot op zou reageren. Dus
werd besloten om niet alleen de wa-

penproductie in eigen beheer te nemen, maar ook tal van civiele goederen. Op grote lappen staatsgrond
verbouwden dienstplichtigen voortaan voedsel voor de natie.
Toen Egypte in 1978 vrede sloot
met Israël, halveerde president Mubarak het budget voor Defensie. Als
goedmakertje mocht de legertop zijn
conglomeraat behouden. De ruim
900.000 militairen moesten bovendien érgens te werk worden gesteld.
Er volgden tal van bouwprojecten.
Maar toen schoof Mubarak zijn zoon
Gamal naar voren. Met lede ogen zagen de militairen toe hoe die hun lucratieve fabrieken en bedrijven voor
een schijntje opkocht en aan zijn
vrienden doorverkocht. Die zijn nu
achter de tralies gezet – door het militaire Comité dat Egypte nu bestuurt.
Gamal was al gevlucht.
Op Ibrahims tank in het steegje bij
het Talaat Harb-plein zitten stickers
van demonstranten: Start of Revolution 25.01.2011 and Start of Democracy
11.02.2011. Grote kans dat ook die uit
de legerfabriek komen.

Twee vliegen in één klap

Supercomputer

Brand!

Een bank in Zuid-Korea geeft klanten met
een spaarrekening een hogere rente aan de
hand van de kilo’s die ze afvallen.

IBM heeft een computer ontwikkeld die uitblinkt
in de spelshow Jeopardy! ‘Watson’ staat vanavond in de ﬁnale tegen twee echte mensen.

In Duitsland zijn 25 brandweermannen
in actie gekomen om een nepzwaan uit
een bevroren meer te redden.
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Biologische slaven zijn interessant
voor de milieubewuste koper.
Uw vaste prik voor betrouwbaar nieuws www.speld.nl

Tony Chocolonely
introduceert
chocolade van
scharrelslaven

Journalistieke
clichés lopen de
spuigaten uit
Willem Swift
Amsterdam
V

Nederlanders ergeren zich aan journalistieke
clichés. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van de VVOJ (Vereniging van Onderzoeksjournalisten).
Niet alleen de gratis dagbladen, maar ook
betaalde kranten moeten het ontgelden bij
de ondervraagden. Veel redacties zitten in de
gevarenzone, zo blijkt uit het rapport dat afgelopen maandag het licht zag.
Clichématige taal is een krachtige peiler
voor het signaleren van de lage kwaliteit van
een journalistiek artikel. De afgelopen decennia is de hoeveelheid clichés per artikel
gestaag toegenomen. Mogelijke oorzaken
voor de verontrustende stijging zijn de ontlezing, de opkomst van het internet en de hoge
belasting op te kleine redacties. ‘Wegens
geldgebrek staat er een te hoge druk op de
ketel bij redacties. Kwaliteit heeft een prijskaartje’, zijn enkele conclusies van het onderzoek.

EEN PRIMA ALTERNATIEF VOOR DE
PRIJSBEWUSTE IDEALIST
Redactie De Speld
Amsterdam
V

Teun van de Keuken introduceert slaafvriendelijke chocola voor de kleine portemonnee. Naast scharrelchocola, vrije-uitloop-, mais-, en biologische chocola, onderdeel van een nieuw, betaalbaar, assortiment.
Tony Chocolonely, het chocolademerk van tv-maker Teun van de Keuken, zal binnenkort een slaafvriendelijke productlijn introduceren. Het
gaat volgens Van de Keuken om lekkernijen met een concurrerende prijs
waarbij toch aandacht is besteed aan de arbeidsomstandigheden van de
slaaf. Speerpunt van de lijn wordt de scharrelchocoladereep, een bijzonder aantrekkelijk compromis tussen de eigen beurs en het welzijn van de
West-Afrikaanse cacaoslaaf.
Tony Chocolonely werd bekend met ‘slaafvrije’ chocolade. Volgens
Van de Keuken grijpen twijfelende kopers in de praktijk echter vaak naar
goedkope, slaafrijke chocolade. Hij denkt deze groep met een aantal
nieuwe, lager geprijsde, chocoladerepen weer aan zich te kunnen binden.
Van de Keuken: ‘Voor de smalle beurs kan scharrelchocolade een prima
alternatief zijn. Weliswaar niet slaafvrij, maar die slaven hebben een heel
aardig leven. Ze mogen dan wel nooit buiten hun compound komen,
maar ze zijn ongeketend en er mogen er niet meer dan negen per vierkante meter worden gehouden.’
Andere nieuwe chocoladevormen zijn vrije-uitloopchocolade, maischocolade en biologische chocolade. Vrije-uitloopslaven kunnen hun
werkterrein verlaten en hebben daar dan ten minste 2,5 vierkante meter
per persoon tot hun beschikking. Ze mogen niet meer dan twaalf uur per
dag werken en niet meer dan vijf kilo cacao tillen. Biologische slaven zijn
vooral interessant voor de milieubewuste koper: zij mogen geen pesticiden gebruiken en krijgen uitsluitend biologisch eten. Van de Keuken: ‘En
reken maar dat we daar streng op toezien.’
Sceptici betwijfelen of Tony Chocolonely de producten wel kan leveren. Rogier Heemskerk van Verkade: ‘Natuurlijk hebben wij dit ook overwogen. Maar je moet goed bedenken dat de overgang voor de meeste
boeren niet zomaar gemaakt is. Ze zullen land bij moeten kopen om hun
slaven naar buiten te laten en prikkeldraad en afrasteringen moeten verwijderen. Bovendien zijn sommige boeien jarenlang niet los geweest. Die
krijg je echt niet zomaar open.’

Hyperbolen
Taalfilosoof Ernestine Galjaard beaamt de
constateringen van het rapport: ‘We worden
overspoeld met hyperbolen, matige metaforen en gevleugelde uitspraken. De emmer
der onaanvaardbaarheid loopt over!’
Hoewel de betaalde kranten ook geen
schoonheidsprijs verdienen, is het volgens
het VVOJ-onderzoek tijd dat de redacties van
respectievelijk Metro en Spits de noodklok
luiden. Volgens de redactie van Metro is de
conclusie van het rapport echter ‘zwaar overtrokken’. ‘Onze clichés staan er omdat ze
waar zijn’, aldus hoofdredacteur Robert van
Brandwijk, die er sinds 2008 de scepter
zwaait.
De onderzoekers hopen de leesbaarheid
van kranten weer op de agenda te zetten. Volgens de schrijvers werd het echt ‘tijd om aan
de bel te trekken.’ Het probleem wordt echter
nauwelijks erkend door de beroepsgroep.
Het lijkt erop dat veel kranten ook in de toekomst bol van de journalistieke clichés zullen staan.

Wetenschappers ontwikkelen
claustroﬁele kip voor bio-industrie
Richard van der Toren
Wageningen
V

Een team wetenschappers onder leiding van hoogleraar gentechnologie
Bert Bokhoven is erin geslaagd een kip
te produceren die zich thuisvoelt in een
legbatterij. Dierenleed in de pluimveesector lijkt nu tot het verleden te behoren.
De kip is fobisch gemaakt voor open
ruimte en licht. ‘We hebben kleine wijzigingen in het D4DR-gen aangebracht’, aldus Bokhoven. ‘Eigenlijk
voelt zo’n kip daar niets van. Het gaat
om een kunstmatige mutatie, gebaseerd op jarenlang onderzoek in Europese psychiatrische inrichtingen. Onze
agorafobische kip voelt zich kiplekker
in een overvolle legbatterij. Het geluk
straalt ervan af.’
Volgens de hoogleraar zijn de bijver-

schijnselen verwaarloosbaar. ‘Ze kijken
ietwat scheel en je moet ze niet in de
buurt van elektronische apparatuur
houden, maar dat geldt voor ouderwetse kippen eigenlijk ook al. En ze
geven een groenig licht af, maar dat is
‘s nachts juist gezellig.’
Esther Ouwehand, woordvoerster
Pluimvee van de Partij voor de Dieren,
is blij met de ‘legbatterijbestendige’
kip. ‘We weten allemaal dat kip een behoorlijk veelzijdig stukje vlees is. Binnenkort zullen we zonder schuldgevoel
een kipnugget of lekker half haantje op
de grill kunnen leggen.’

Gematigd
Marianne Thieme, lijsttrekker van de
Partij voor de Dieren, geeft aan ‘gematigd enthousiast’ te zijn. ‘Voor de kippen is dit natuurlijk prettig. Maar ik
staak mijn strijd tegen de bio-industrie

pas wanneer ieder kistkalf, ieder spekvarken en ieder verweesd lammetje
zich genetisch thuisvoelt in een klein,
donker hok.’

Eéndagsnerts
Ook vanuit de intensieve veehouderij
komen enthousiaste reacties. Magnus
Janssen, voorzitter van de Belangenvereniging voor Intensieve Economische
Exploitatie van Ambulante Levensvormen (BIEEA), laat weten veel mogelijkheden te zien in de ontwikkeling van
de claustrofiele kip.
‘Naast de overduidelijke voordelen
voor de intensieve pluimveehouderij is
op termijn ook op andere gebieden
veel mogelijk. Daarbij moet u denken
aan de ontwikkeling van terminaal depressieve kistkalveren, masochistische
vechthonden en natuurlijk de ééndagsnerts.’

Zege Feyenoord

Stop AIDS Now

Mubarak buiten westen

CNN heeft geruchten over de overwinning van
Feyenoord tegen Heracles van zaterdag, bevestigd.
Volgens ooggetuige Mario Been won de club met 2-1.

Stop AIDS Now heeft zijn kerndoelstelling
opnieuw niet gehaald. ‘Morgen is er weer een
dag’, zegt stichting-directrice Louise van Deth.

Mubarak heeft de bevoegdheden van zijn vitale
lichaamsfuncties overgedragen aan een infuus.
Demonstranten willen dat hij helemaal vertrekt.



       

Vanuit de Brusselsestraat in Leuven


Het is het enige land ter wereld waar de mensen
het recht hebben elkaar niet te verstaan. En er is
nog steeds geen regering. De Pers snapt daar niks
van en zoekt deze hele week naar antwoorden.

In België gaat het culturele leven
gewoon verder, politieke crisis of niet.
Deze mevrouw in Asse heeft net de
twirling-training verzorgd. Over een
paar uurtjes: Pisangfeest voor de jeugd.
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De Pers in

Vanavond gaan we
weer open, meneer
FRANK GROELIKEN

Zo snel mogelijk splitsen die handel!
#Rekensom Als een Belg de emotie laat voor wat die is en het economisch bekijkt, ziet ook hij in dat splitsen nog zo gek niet is.
Tjeerd Wiersma
Leuven
V

Morgen is het precies 249 dagen dat
de Belgen zonder regering zitten.
Waarmee zij het wereldrecord regeringsvormen breken. Al het politieke
gezever heeft volgens economen van
ING België niets opgeleverd en de politieke crisis kost de Belgen tot dusver
alleen maar geld: volgens hen tot nu
toe zo’n 100 miljoen euro. Dat komt
doordat de rente op de Belgische
staatsschuld harder is opgelopen
door de aanhoudende politieke onzekerheid bij onze zuiderburen.
Wellicht niet leuk voor alle Belgen
om te horen, maar splitsen is daarom
misschien wel de beste optie. Vlaanderen en Wallonië worden beide een
apart land en Brussel een soort Washington D.C. met een sterke uitvoerende macht en een hoge raad waarin
vertegenwoordigers van Vlaanderen,
Wallonië en Europa plaats mogen
nemen.

Scheiden kost geld. En volgens economen is dat niet anders met uiteenvallende landen. Vooral het veel armere Wallonië zal erbij inschieten.
Het niet meer ontvangen van subsidie zal de regio jaarlijks namelijk
5,4 miljard euro gaan kosten. Dat is
1400 euro per Waal.
Vlaanderen profiteert van het
dichtdraaien van de geldkraan naar
het zuiden, maar krijgt er ook meer
ambtenaren bij (door het overhevelen van wat nu nog nationale taken
zijn naar de regionale overheid). Kosten voor Vlaanderen: 1 miljard euro
(200 euro per inwoner).
En dan is er nog de onvermijdelijke verdeling van de Belgische
staatsschuld (341 miljard euro). Ook
daarvoor moet een oplossing en verdeelsleutel gevonden worden.
Maar als je de balans opmaakt en
alle kosten en opbrengsten van een
Belgische boedelscheiding tegen elkaar wegstreept, komen de economen van ING België tot de conclusie

dat Vlaanderen, Wallonië en Brussel
samen ongeveer evenveel waard zijn
als België in zijn geheel.
In die berekening is de groeipotentie van de afzonderlijke regio’s
niet meegenomen. De ING’ers sluiten niet uit dat Vlaanderen, Wallonië
en Brussel apart wel eens harder zouden kunnen groeien.
Er zitten namelijk ook grote economische voordelen aan een boedelscheiding. Vlaanderen zou een lagere

4
miljard euro
Als België gesplitst zou worden,
dan zou dat Vlaanderen, Wallonië en Brussel samen 4 miljard
euro meer opleveren.

belastingdruk krijgen als de subsidiekraan aan Wallonië wordt dichtgedraaid. Wat betekent dat er meer geld
is om in de Vlaamse economie te investeren.
Voor Wallonië zou het betekenen
dat werklozen een lagere uitkering
krijgen omdat het geld daarvoor ontbreekt – er komt immers niets meer
binnen uit Vlaanderen. Daardoor
worden Walen gedwongen om weer
aan het werk te gaan. En dat leidt ertoe dat de lonen lager uitvallen, omdat er meer arbeidskrachten op de
markt komen. Dat is aantrekkelijk
voor nieuwe investeerders en die zullen dus naar Wallonië trekken.
Een voorspelling van wat de afzonderlijke delen waard zijn en wat
een splitsing België oplevert, durfden
economen tot nu toe nog niet aan,
maar wat ze wel uitrekenden, is wat
het voor extra economische groei zou
opleveren als de Vlamingen de Walen
alleen al voor eenderde op hun subsidie zouden korten. Wallonië zou

jaarlijks dan een hogere economische groei hebben van 0,42 procent
en Vlaanderen van 0,3 procent.
Wordt de gehele subsidieregeling
voor Wallonië afgeschaft, dan zouden die groeipercentages natuurlijk
nog veel hoger uitkomen.
Als je dat doortrekt en je de waarde
van België als geheel zou moeten bepalen, dan zou je het bruto binnenlands product van België (350 miljard euro) als uitgangspunt moeten
nemen. Wie dat doet en daarin ook
de economische groeipotentie van
de afzonderlijke regio’s meeneemt,
komt tot de conclusie dat als België
gesplitst wordt, het 10 procent meer
waard is dan het geheel. Oftewel: de
afzonderlijke regio’s zouden 4 miljard euro meer waarde per jaar creëren dan België nu als geheel doet.
Rest de vraag wat er met het koningshuis moet. Maar mocht besloten worden dat af te schaffen, dan
levert ook dat de Belgen alleen maar
meer geld op.

Het weer

Wie?

Foei!

Brussel: 9˚C/3˚C, zeer zwaar bewolkt
Antwerpen: 9˚C/6˚C, ook zeer zwaar bewolkt
Charleroi: 7˚C/3˚C, zonnig met af en toe regen

Benjamin Heine, de Belgische fototekenaar,
verovert Engeland. Zijn werk verscheen in The
Daily Mail, en hij heeft het drukker dan ooit.

Onderzoek: in België wordt 5 procent van de
werknemers gediscrimineerd om zijn sekse. Italië
gaat in Europa aan kop, met 14 procent.
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In Wallonië is de hygiënische
wetgeving soepeler geregeld.
John Hanssens Biersteker

Het geluk van Nathalie Buyens

Wij hebben de allerlekkerste frietjes
ryan Adams klinkt door de
boxen van kapsalon Nathalie
in Tienen. Eigenaresse en
kapster Nathalie Buyens (37) kijkt in
de spiegel en checkt of het haar van
haar klant aan beide kanten even
lang is. Dat is zo. Even de föhn erover en ze is bijna klaar als de echtgenoot van haar klant komt binnenstappen. Zoals velen in Tienen,
een stadje bij Leuven met zo’n
32.000 inwoners, heeft deze man in
de suikerfabriek gewerkt. Daar
praat hij graag over als hij zijn
vrouw komt ophalen, zegt Nathalie
als de twee vertrokken zijn. Maar
nog liever praat hij met haar over
de politiek. ‘Zoals zo veel klanten
tegenwoordig’, verzucht ze. ‘Over
de nieuwe verkiezingen die er
waarschijnlijk aankomen, en wat
ze dan moeten stemmen. Maar ik zie niet
in wat nieuwe verkiezingen gaan uithalen.
We hebben immers
onze stem al uitgebracht?’ Ze wordt dan
ook een beetje moe
van het onderwerp.
En als ze thuiskomt, dan is er ook
bijna niets anders op
tv. ‘Terwijl ik gewoon
een Belg ben, hè. Ik
woon in Vlaams-Brabant, maar ga ook
vaak genoeg shoppen
in Luik. De politikers
blazen de problemen
op. Het zal best dat er

B

meer geld van de Vlamingen naar
de Walen gaat dan andersom. Maar
daar liggen wij toch niet wakker
van? Als wij maar ons leventje kunnen leiden en ons pensioen krijgen.’
Want dat is allemaal prima geregeld in België, evenals de sociale
zekerheid en de gezondheidzorg.
‘Er wordt hier goed voor ons gezorgd’, stelt Nathalie tevreden vast.
En dan, met een dromerige blik: ‘En
je kunt hier heerlijk motorrijden. Ik
rijd zelf niet, hoor. Maar achterop
bij mijn man. En dan lekker naar de
Ardennen of de andere kant op,
naar de kust. Ook al is het een klein
landje, je kunt hier alle kanten op.’
Maar het allermooiste aan België vindt ze toch wel het lekkere
eten en drinken. De chocolade, het
aperitieven na een dag werken. ‘En
de frietjes’, zegt ze
met een haast verlegen glimlach. ‘Ik heb
ze in Holland, Griekenland, Frankrijk,
overal geprobeerd,
maar hier zijn ze toch
het allerlekkerste. Ik
heb geen idee waar
dat door komt; de
olie, het vet, de patat? Maar toch is het
zo.’
Ze kijkt even verlekkerd voor zich uit.
Dan: ‘Amai, nu we
het over eten en
drinken hebben.
Hebt ge graag een tas
koﬃe?’

Top Tien Best verkochte stripboeken 2011

Iedereen wil alles weten over Scribbly

1

6

2

7

Scribbly
Album Jammer. Is dit dan het einde
van Scribbly en zijn vrienden?
Red Sonja
Box 1-2-3. Sonja wordt overmeesterd door de god Borot-na Fori.

3

De Kiekeboes
Album De pepermunten. Tomboy
heeft een vervallen hoeve gekocht.

4

Thorgal
De Slag van Asgard. Thorgal maakt
jacht op de ontvoerders van de
jonge Aniel.

5

F.C. De Kampioenen
De Kampioenen in Pampanero. De
Kampioenen gaan op reis.

Blake & Mortimer
De vloek van de dertig zilverlingen.
Raak je ze aan, dan gaat het mis.
Jommeke
Choco verliefd. Jommeke is op
vakantie in Middelkerke.

8

Storm
Het Rode Spoor. Storm, Roodhaar
en Nomad zijn elkaar kwijt.

9

Atalante
De vlucht van de Boreaden. De Boreaden worden ontvoerd door Harpijen.

Net champagne. FOTO’S FRANK GROELIKEN

Heerlijk Vlaams biertje dat
riekt naar stomende seks
#Drinken

Overdag regelt hij het vliegverkeer als
luchtverkeersleider, maar ’s avonds
maakt hij van streekbier champagne.
Julien Althuisius
Dworp
V

Muf. Dat is zo ongeveer het enige
woord waarmee je de lucht in de
Hanssens Artisanaal kunt omschrijven. Misschien ook een beetje zuur.
Zure muf.
Op de zolder van de boerderij liggen over een lengte van dertig meter
oude houten tonnen op elkaar gestapeld. De inhoud: lambikbier dat rustig ligt te gisten.
Of eigenlijk: ligt te wachten totdat John of Sidy Hanssens het streekbier omtovert. Want Hanssens Artisanaal is geen brouwerij, maar een
stekerij; een plek waar bier samenkomt. Ze ligt in Dworp, een dorp van
5.319 inwoners op de Vlaams-Waalse grens.

Hobby
En een stekerij dus. De Hanssens kopen het lokale lambikbier (zie kader)
in bij drie brouwers en maken er vervolgens hun eigen product van: Oude
Kriek of Oude Gueuze. ‘Het is een uit

de hand gelopen hobby’, zegt John.
In 1997 namen hij en zijn vrouw Sidy
de stekerij over van Sidy’s vader.
Sindsdien steken ze er elke seconde
vrije tijd in die ze hebben. ‘Ja, de veertig uur per week haal ik wel’, aldus
John, die overdag luchtverkeersleider
is. Sidy werkt op een advocatenkantoor.

hier. Nu zijn er nog maar drie of vier
over. Ze vallen bij bosjes om.’
Wat dat betreft hadden John en
Sidy beter hun zaken kunnen doen in
Wallonië. ‘Daar is het qua subsidiëring en hygiënische wetgeving allemaal veel soepeler geregeld.’ Verder
merkt John maar weinig van de politieke impasse waar zijn land in verkeert. ‘Het leven gaat hier gewoon
door, hoor.’

Liefde

Pajottenbier
Lambik is een uniek bier dat
alleen in de streek Pajottenland
(ten westen van Brussel) gebrouwen kan worden
vanwege de lokale bacteriën en
enzymen in de buitenlucht.

Alleen het lambikbier kopen ze in.
Verder doen ze alles zelf: de gisting,
het bottelen, de etiketten opplakken,
de verkoop. Zelfs de lege flessen maken ze zelf schoon.
Artisanaal Hanssens is een van de
laatste uit de streek. ‘Begin jaren ‘70
waren er nog zo’n tachtig stekerijen

Hij pakt er een fles Oude Gueuze bij.
De liefde en ambacht die erin zitten
stralen er vanaf: een hoge, slanke fles
van donkergroen glas met geel etiket
en kurk: champagne, maar dan van
gerst, tarwe en hop. Als een sommelier schenkt hij twee bierglazen vol,
het glas schuin, de fles in het glas
ronddraaiend.
Het bier smaakt net als de stekerij
ruikt: zuur, muffig, maar ergens ook
fruitig en fris. Niet een bier dat je klakkeloos wegdrinkt, maar eentje waar je
de tijd voor neemt op een broeierige
zomeravond.
Een Amerikaans tijdschrift omschreef het bouquet van het bier ooit
als ‘de geur van een stomende vrijpartij’. Vooruit, daar doen we het
voor.
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Minerva
Serie 21: Piet Pienter en Bert Bibber:
Het gestolen vredeswapen.

Staatssecretaris van
Asiel krijgt een taart

Eén klap legt openbaar
vervoer Brussel stil

Brussel Staatssecretaris Melchior
Wathelet van Asiel en Migratie
heeft tijdens een les op de Brusselse hogeschool Ihecs een taart in
zijn gezicht gekregen.
De studenten willen dat illegalen gelegaliseerd worden. Wathelet was niet onder de indruk. Hij
ging zich even opfrissen en ging
daarna gewoon verder met zijn
gastcollege.

Brussel Het openbaar vervoer in
Brussel heeft een groot deel van de
dag stilgelegen na agressie tegen
een metrobestuurder.
Uit camerabeelden bleek dat
de bestuurder de eerste klap gaf.
Hij werd lastiggevallen door een
passagier die wilde weten wanneer
hij van plan was te vertrekken. De
toon waarop hij dat vroeg zou
agressief zijn geweest.

De Pers introduceert: Jeroom
De cartoons op deze plek komen uit het boek Hammertime van de Belgische cartoonist Jeroom

Sneeuw!

Rwanda (1)

Rwanda (2)

Hoog in de Ardennen, ergens tussen Eupen
en Malmedy, lag gisteren nog sneeuw.
Een heel klein beetje slechts, maar toch.

De Vlamingen zijn woedend over de RTBFuitzending over de begrafenis van Marie-Rose
Morel. De Walen vonden het spektakel maar niks.

Een boze Vlaming twitterde het volgende: ‘De
RTBF is dus echt Radio Mille Collines’. Die zender
wakkerde bewust de genocide in Rwanda aan.

       

Wij zitten veel dichter bij
de zaken en bij de burgers.
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Karl-Heinz Lambertz Premier van de Duitstalige Belgen

Premier van
0,7 procent
van het land
#Duitse Belgen Helemaal in het oosten van

België, in de Ardennen, ligt Europa’s kleinste regio
met een eigen parlement. En ze spreken er Duits.
‘Jawohl, wij zijn klein. Maar dat is toch helemaal
niet erg?’

Mark van Assen
Eupen
V

Het verhaal van de Duitse Belgen is
het verhaal van de opa van Karl-Heinz
Lambertz.
En het verhaal van de Duitstalige
gemeenschap is eigenlijk ook het verhaal van heel België.
Maar eerst naar Karl-Heinz zelf. Zijn
kantoor staat in het centrum van Eupen, een stadje met krap 20.000 inwoners in de Ardennen. Als hij uit
zijn raam kijkt, ziet hij de etalage van
Leuchtturm, uw winkel voor Briefmarken und Münzen Zubehör. Aan de
muur achter zijn stoel hangt een portret van koning Albert II en koningin
Paola. Niet omdat het zulke gezellige
mensen zijn, of misschien ook wel,
maar het portret hoort bij de functie.

854
vierkante kilometer
Zo groot is het grondgebied van
de Duitstalige Gemeenschap
van België. Maar het bestaat
dan ook uit twee delen.

Karl-Heinz Lambertz is de premier
van de DG, de Duitstalige gemeenschap van België. Dat betekent dat hij
de baas is van 70.000 mensen op twee
stukjes grond in het oosten van het
land. Of zoals hij zelf meteen zegt:
‘Van 0,7 procent van de bevolking op
5 procent van het territorium.’
De Duitsers zijn de laatste Belgen, het
extraatje. En we kunnen zeker niet
zeggen dat ze een saaie geschiedenis
hebben.
Neem bijvoorbeeld opa Lambertz.
Toen hij in de negentiende eeuw werd
geboren, was hij een Duitser. Maar na
de Eerste Wereldoorlog kreeg België
als compensatie voor alle leed een

stukje Duitsland cadeau, precies het
stukje waar opa Lambertz woonde.
Plots was hij een Belg. Twintig jaar
later kwam echter Adolf Hitler en die
annexeerde de boel terug. Opa kreeg
weer een Duits paspoort. Toen de
oorlog voorbij was, werd de annexatie ongedaan gemaakt en hoorden de
Duitstaligen in de Oostkantons officieel en voorgoed weer bij België.
Opa Lambertz kon zijn vierde paspoort gaan afhalen.
De inwoners van de negen gemeenten – waaronder Kelmis, Lontzen,
St Vith en Eupen – waren in die tijd
niet graag gezien. Ze waren Duitsers,
dus collaborateurs, en werden vervolgd en gevangen gezet. ‘We hadden
het erg moeilijk’, zegt premier KarlHeinz Lambertz nu. ‘Onze taal, identiteit en cultuur stonden zwaar onder
druk.’
Maar ach, dat was toen, en de tijd
gaat voort. Nu is Duitstalig België
naast Vlaanderen en Wallonië een
van de drie officiële gemeenschappen. ‘Dat is België. Als de Franstaligen
en de Nederlandstaligen hun eigen
gemeenschap hebben, dan ook de
Duitstaligen.’
Er is een parlement met wetgevende bevoegdheid, dat elke maand bijeenkomt. De 25 parlementariërs
moeten dan wel zorgen dat ze klaar
zijn met hun gewone werk, want zij
doen dit ernaast. Deze avond worden
er twee decreten behandeld, waaronder eentje over begrafenissen. De regering van Lambertz, het dagelijks
bestuur, gaat over cultuur, onderwijs
en sociale zaken.
Dat lijkt nog te overzien allemaal,
maar nu moet u er even goed voor
gaan zitten.
België telt in totaal zes regeringen:
de federale, de Vlaamse, de Waalse, de
Brusselse, die van de Franse Gemeenschap en van de Duitstalige Gemeenschap. Alsof dat nog niet erg genoeg
is, zijn er vier premiers, 48 ministers
en tien staatssecretarissen. En al deze
gemeenschappen, regio’s (die zijn er
ook nog!), premiers, ministers,
staatssecretarissen en parlementariers zijn bezig met hun eigen belan-

Karl-Heinz Lambertz: ‘Het is beter om in een discussie met drie te zijn in plaats van met twee.’ FRANK GROELIKEN

gen. Met autonomie en met geld. Dat
laatste heet hier ‘solidariteit.’
En dan ben je dus Karl-Heinz Lambertz, de premier van de allerkleinste
gemeenschap die er is, met een parlement van deeltijdpolitici. Hij zit er
niet mee. ‘Tsja, we zijn klein, maar dat
is nu eenmaal zo. Het is net als
Luxemburg en China: de een is klein,
de andere is groot. En je hebt kleine
en grote mensen. Dat is toch ook helemaal niet erg?’
Het gewicht van Lambertz in Brussel is misschien niet al te groot, maar
de schaal van de Duitstalige Gemeenschap heeft ook zeker zijn voordelen.
‘Wij zitten oneindig veel dichter bij

de zaken en bij de burgers. Ik ben als
premier veel minder vaak op pad en,
heel belangrijk: omdat we zo klein
zijn, moeten we samenwerken met
andere regio’s. Niet alleen met Vlaanderen en Wallonië, maar ook met
Saarbrücken of met Zuid-Limburg.
Dat is nooit verkeerd, toch?’
De premier stapt drie keer per
week in zijn auto voor overleg in
Brussel. Zijn stem zal er niet zo hard
klinken als die van zijn Waalse en
Vlaamse collega’s, maar dat is niet belangrijk. ‘Dat is niet onze intentie.
Wij zijn een minderheid en wij weten
dat. Maar we willen wel meepraten, al
was het alleen maar om te zorgen dat
we niet vergeten worden. Bovendien,

zegt hij met een lachje, is het altijd
beter om in een discussie met drie te
zijn in plaats van met twee.’
Maar eh, hoe moet het nu verder
in dit land, dat bijna al langer zonder regering zit dan Irak?
‘Omdat die regio’s en gemeenschappen zo veel eigen verantwoordelijkheden hebben, kan België heel lang
zonder. Tot op zeker punt dan, hè.’
Komen jullie er ooit nog uit?
‘Eigenlijk is het heel simpel. Boven
het akkoord zou staan: nieuwe afspraken over meer regionale autonomie en onderlinge solidariteit. Dat is
de titel. Nu de inhoud nog.’

Ssssst

Heerlijk!

Open

Gehoord op het Leuvens station: graag een
minuut stilte ter nagedachtenis van de treinramp
bij Beuzingen. 19 doden, precies 1 jaar geleden.

Gedronken in Eupen: warm appelsap met kaneel
en slagroom. Een ideetje van de brasserie. Wij zijn
helemaal enthousiast. Net vloeibare appeltaart!

Gezien in Leuven op een bordje: dit pand is
onbewoonbaar verklaard. Het Chinese restaurant
heeft er weinig last van, het is gewoon open.
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Kane of Borsato: er zit zo
weinig korrel aan.
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Jan Hautekiet Pianist en Studio Brussel-dj

Dag Allemaal Waar de buren over roddelen

Exen van Jacques wensen hem geluk
cteur Jacques Vermeire (59),
die in Vlaanderen vooral bekendheid geniet vanwege
zijn rol als Dimitri De Tremmerie in
de in Vlaanderen razend populaire
VRT-serie F.C. De Kampioenen, heeft
opnieuw geluk in de liefde gevonden en dat zullen we weten ook.
Het gaat zelfs zo ver dat verschillende bladen langs gingen bij zijn
exen Martine (zijn laatste ex) en
Eva (zijn eerste vrouw) om ze te
vragen wat ze ervan vinden dat
Vermeire nieuw geluk vond bij Muriel. Sportief als ze zijn wensen ze
Jacques natuurlijk het allerbeste
toe. Al wordt nog wel even gesuggereerd dat Jacques het al
met Muriel deed toen hij
nog een relatie had met
Martine.
Eva weet nog te melden dat Jacques’ nieuwe
liefje Muriel ook bij de
kinderen van Jacques en
Eva ‘in de bovenste
schuif ligt.’ Wat wel
zoveel zal betekenen
als dat de kinderen
van het voormalige
koppel ook erg gesteld zijn op Muriel.

A

man Juul Vanleysen (46) in bed
aantrof met... een andere man, de
gemoederen ﬂink bezighouden.
Eerder zei Callens tegen de Vlaamse
roddelpers al dat ze in Vanleysen
haar spirituele maatje had gevonden. Dat kan zo zijn, maar het heeft
er alle schijn van dat dat in bed duidelijk niet het geval was. Ook de
Vlaamse Story kan er maar niet over
uit. Callens zelf houdt intussen haar
lippen stijf op elkaar over het voorval. Ze vindt het al erg genoeg dat
haar huwelijk na amper drie maanden is gestrand.

Blije miss
Ook aandacht voor een
andere ex-miss België,
Annelien Correvits (24), die
uitgebreid over haar
zwangerschap verhaalt.
Ze verwacht over
anderhalve maand haar
eerste kindje van
Anderlecht-verdediger
Olivier Deschacht (29).
Hoewel in de wolken,
wil ze niet dat vriend
Olivier ziet hoe de
baby er straks
uitkomt omdat dat
niet goed is voor hun
latere seksrelatie.
Het stel heeft
nog geen trouwplannen, maar
droomt wel al van
een tweede kind.

Getergde miss
Verder blijft het
nieuws dat de
arme ex-miss Belgie Brigitta Callens (30) haar

Ollanders Rick de Leeuw

Tot over zijn oren verliefd op België

Soulwax van de broertjes Dewaele. HOLLANDSE HOOGTE

Vlaamse popmuziek gedijt
door gebrek aan centen
#Bandjes

U moet nu kiezen! Vlaamse friet of
Vlaamse muziek. Wij gaan volmondig
voor het laatste. Ja, echt wel.
Julien Althuisius
Leuven
V

et zijn band de Tröckener
Kecks veroverde hij België, daarna deed hij dat
dunnetjes over samen met zijn
compagnon de route, Jan Hautekiet. Je kunt in Vlaanderen bijna
geen televisie aan zetten zonder
dat hij met z’n stem – en grijze haar
– uit duizenden voorbijkomt; Rick
de Leeuw is wereldberoemd in België. Hij is vaak te gast bij De Laatste
Show en andere praatprogramma’s.
Hij had in 2006 zelfs zijn eigen talkshow op Canvas: De Leeuw in
Vlaanderen.
Wat maakt het dat België verliefd is
op De Leeuw en wat maakt het
dat De Leeuw het tot over zijn
oren is op België?
‘Ten eerste is er een groot
verschil met Nederland. De
Belg kan leven, opbloeien
zelfs, met een zekere chaos om zich heen. Dat
heb ik leren waarderen en daar kan ik
nog steeds niet altijd even goed tegen, maar het is
goed voor me.’

M

Touren
De Leeuw tourt al
negen jaar met
Jan Hautekiet
door Vlaanderen
en trekt daar zonder uitzondering
volle zalen. Ook het

publiek in België is anders, ervaart
De Leeuw. ‘De manier waarop een
Belg ordening afwijst, doet me
goed. In Nederland komen na afloop van de voorstellingen mensen
naar me toe met de vraag ‘wat bedoel je nou eigenlijk?’ Dat is in België niet, het interesseert ze niet. Ze
omarmen het. Dat is ook hoe ze de
wereld en het leven ervaren. In
plaats van het leven te dwingen,
staan ze het toe, ondergaan ze het.’

Vedette
En andersom, wat heeft Belgïe met
De Leeuw? De Vlaamse schrijver Vitalski wandelde ooit op een
dag met De Leeuw in zowel
Brussel als Amsterdam.
‘Zowel in Amsterdam
als in Brussel wordt
Rick op straat aangeklampt. In Amsterdam
bijna als buurtjochie,
in Brussel als vedette. Rick heeft een
bepaalde uitstraling. Als hij ergens
binnenkomt, dan
weet je dat er ieder moment
iets staat te gebeuren; hij is
onvoorspelbaar.
Daarnaast is hij erg
eloquent, maar tegelijkertijd zoekt hij
vaak naar woorden.
Dat is heel teder.’

Wat is het toch met Vlaamse popmuziek? Waar in Nederland Anouk,
Kane, Marco Borsato en ehm...Kane
jaar-in-jaar-uit de uitreikingen van allerlei muziekprijzen domineren,
knalt in België de ene na de andere
topact uit de grond.
Triggerfinger, K’s Choice, Soulwax,
dEUS, Ozark Henry, Vive La Fête, Novastar en recenter Milow. Als een niet
te stuiten leger veroverden ze de Nederlandse grond. En ook nu weer
staan veelbelovende artiesten als Selah Sue te trappelen om onze poppodia plat te spelen. Zit er soms iets in
het Belgische grondwater?

Weinig korrel
De Belgische sound, dat is een sound
met een randje, zegt Jan Hautekiet,
terwijl hij in het Leuvense eetcafé De
Lange Trappen de suiker door zijn
koffie roert. ‘Wij noemen dat in
Vlaanderen een hoek af. Iets wat niet
helemaal af klinkt. Niet suikerzoet.’
Hautekiet was in 1983 een van de
oprichters, en samen met Paul De
Wyngaert ook de eerste diskjockey
van het legendarische pop-rock-muziekstation Studio Brussel. Ook bemoeit hij zich met het cultureel strategisch beleid van de VRT; verder is
hij talentrijk pianist. ‘Zonder depreciërend te doen over Kane of Marco
Borsato, want dat zijn fantastische
artiesten die op een briljante manier
een sound en persoonlijkheid neerzetten. Maar er zit zo weinig korrel
aan. Het is zo goéd; zo FM. Overgeproduceerd haast.’
Dat de Vlamingen die korrel wel heb-

ben, ligt volgens Hautekiet onder andere aan het simpele feit dat er minder geld beschikbaar is. Vlaamse
bands kunnen het zich niet permitteren om zich maandenlang in een
dure studio op te sluiten en te wachten op een briljant moment. ‘Wij
moeten creatiever omgaan met de resources en met de tijd.’
Dus moeten er andere oplossingen gezocht worden en krijg je die
typisch Vlaamse sound. ‘dEUS bijvoorbeeld. Daar zitten weerhaken
aan, dat is hout; dat leeft.’

1
notering
Triggerﬁnger staat één keer in
De Afrekening van Studio Brussel. In die top-30 ook o.a. White
Lies, Gorillaz, Daan en R.E.M.

Dat, en de opkomst van Kurt Cobain
en de zijnen begin jaren ‘90. ‘De
komst van Nirvana heeft de hele
sound en edginess een enorme push
gegeven. Toen is de Vlaamse popmuziek zich echt gaan vormen tot wat ze
nu is.’

Doodzonde
Ondertussen blijft het angstvallig stil
aan Waalse kant. Op politiek gebied
kunnen de Walen en Vlamingen elkaar misschien niet vinden, maar dat
geldt net zo goed voor de muziek.
Christophe Elskens, eigenaar van
Noise Management, dat enkele succesvolle Vlaamse bands onder zijn
paraplu heeft, vindt dat doodzonde.
‘Er is een immens cultuurverschil
tussen de Waalse muziek en de
Vlaamse muziek’, verzucht hij. ‘Ik zit
hier aan mijn bureau en acht kilometer verder ligt Wallonië. Maar ik ken
daar echt niets en ik snap het ook
niet. Ik snap hun muziek niet. Het is
een cultuurverschil dat niet te vertalen valt.’

Fijne dingen
Radio speelt ook een grote rol in de
ontwikkeling van de Belgische muziek. In Vlaanderen zijn radiostations
verplicht 20 procent van de muzikale
airtime te vullen met artiesten van
eigen bodem.

Ontvogeling
Hautekiet begon Studio Brussel in
1983 vanuit het idee dat er in Vlaanderen te weinig aandacht was voor
pop- en rockmuziek. Het station is
sindsdien van enorme invloed geweest op de Vlaamse muziekscene.
Hautekiet, bescheiden: ‘Zonder
mezelf pluimen op de hoed te steken,
maar ik denk wel dat Studio Brussel
een bijdrage heeft gedaan aan de ontvogeling van de Vlaamse popmuziek.’

Waar de Vlamingen de neiging hebben zich tot het noorden te richten,
kijkt Wallonië vooral richting het
Franse taalgebied. ‘Ik vind dat verschrikkelijk, omdat ik me echt niet
kan inbeelden dat daar geen fijne
dingen aan het gebeuren zijn.’
Toch doen zowel de Vlaamse als
Waalse artiesten de moeite elkaar te
vinden. De organisatie Belgavox organiseerde een tweetal concerten op
typisch Belgische plaatsen – voor het
koninklijk paleis in Brussel en onder
het Atomium. Vlaamse en Waalse artiesten traden samen op met het idee
meer dialoog en solidariteit te scheppen tussen de twee gemeenschappen.
Maar ook – en misschien vooral – om
een signaal naar de politiek af te geven: wij willen wel, nu jullie.

Op de barricaden

Geen verlof

Niets Basta!

Belgische vakbonden gaan op 4 maart actie
voeren. Ze doen dat uit onvrede over een
tussentijds politiek akkoord dat is bereikt.

Lange zomervakanties voor Vlaamse leerkrachten zijn voorbij. De Vlaamse minister van Onderwijs wil ze op stage sturen in het bedrijfsleven.

Goed nieuws voor de fans van het VRT-kwajongensprogramma Basta. Na hun spraakmakende
tv-debuut overwegen ze nu een tweede seizoen.
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media
Marks Soort Mensen; door Mark Koster, Maarten Bloem en Persis Bekkering

Q&A Pauline Verhoeven

Stoute pr-dame jent Noord-Korea
De wildste pr-dame van ons land
heet Pauline Verhoeven van Triple
P Entertainment. Ze stak een etalage in brand voor aandacht voor
een goed doel en nu gebruikt ze
Noord-Korea voor een stunt.
Pauline, je bent een beetje ondeugend weer. Je stuurt een persbericht dat Noord-Korea op 15 maart
2025 Hawaï aanvalt. Dat is niet
waar hè.
‘Nee, M, dat is niet waar.’
Omdat je iets anders onder de aandacht wilt brengen?
‘Ja, een game die speelt in 2025,
waarbij Noord-Koreanen het superkapitalistische Hawaï bezetten.’

Iedereen is gek op Jack, vanaf 26 februari op RTL4. ANP

Lachen om Linda de Mol
die gewoontjes doet
#Comedy

Linda de Mol in een comedy? Het kan.
In Iedereen is gek op Jack speelt ze een
huisvrouw. In het echt is De Mol huiselijk maar heeft ze wel hulp.
Redactie MSM
Hilversum
V

Wat je nooit zal zien is Linda de Mol,
superster uit kikkerland, op een zaterdag terwijl ze met pakken wasmiddel over een parkeerplaats loopt.
‘Daar heb ik gelukkig hulp voor in
huis. Die regelen dat voor mij, en ze
staan op een voetstuk.’ Het stelt drukbezette Linda in staat elke avond om
half zeven te eten met de kinderen.
‘En daarna kijk ik het journaal of De
Wereld Draait Door.’ Een raakvlak met
haar karakter, Barbara, in de serie Iedereen is gek op Jack. Ik las het script en
dacht: wat heeft Barbara wél met mij

gemeen? Nou, ze houdt van gezelligheid. Dat heb ik ook, ik heb graag de
familie om de tafel.’ Barbara deelt de
hoofdrol in de kersverse komische
serie van RTL met echtgenoot Jack
(Jeroen van Koningsbrugge). Hun
gekissebis en een bemoeizuchtige
Jordanese schoonmoeder zorgen
voor een hoop comic relief.
In de serie, een hertaling van Everybody loves Raymond uit de VS, zien we
voor de variatie nu eens niet een voor
de foto dichtgestucte Linda de Mol
op haar meest glamoureus. Maar een
meer naturelle Linda. De tv-diva
maalt daar totaal niet om. ‘Wat maakt
mij het uit? Zoals ik in de serie rondloop ben ik thuis immers ook, gewoon ontspannen en niet met mijn
uiterlijk bezig.’ Van enige gêne is dus
geen sprake. Eerder is ze bang voor de
ontvangst van haar komisch acteertalent. ‘Mijn acteren ligt nu onder een

vergrootglas. Ik had eigenlijk tegen
RTL gezegd: laat de journalisten niets
zien van tevoren, het gaat om de kijker. Maar zij vonden het zo goed, dat
we deze middag hebben georganiseerd.’
Iedereen is gek op Jack komt uit de
fictiehoek van Talpa, het bedrijf van
Linda’s broer. Een keer niet een te slijten format waar je in den vreemde
mee kunt cashen. ‘Met deze comedy
gaan we internationaal niet de boer
op nee, het is te Nederlands. Dus
moet je denken aan winst uit dvd-verkoop’, stelt Linda zakelijk. Die ook in
dit nieuwe genre wil scoren. ‘Volgende week is het vakantie, dan komt het
voor het eerst op de tv, ik hoop op een
miljoen kijkers’, rekent ze voor.
‘Daarna moet het naar 1,5 miljoen
kunnen, dan gaat de vlag bij mij uit.
Zakken de cijfers onder de miljoen,
dan word ik somber.’

Persis Hilton Even geen liefdesspray

Anouk bouwt een band en Mieras maakt ruzie
aarin Anouk een nieuwe gitarist probeert te vinden, een
omstreden kroegbaas de
Cotton Club helpt en wetenschapsjournalist Mieras boos is op RTL.

W

Hoe ver is Anouk met het samenstellen van haar nieuwe band? Nadat ze al
eens al haar muzikale buddy’s had
ontslagen voor opnames van een cd, is
ze nu muzikanten aan het ronselen.
Arie Storm, gelauwerd sessie-gitarist
bij onder anderen Do en Edsilia Rombley, is goedgekeurd voor de live-band
van de popdiva, zo kwam ons ter ore.
Eerder meldde Anouk zelf al dat drummer Martijn Vink tot haar nieuwe
band was toegetreden.

Wetenschapsjournalist Mark
Mieras is een
beetje boos op
RTL en het bedrijf
Oxytocine. De lange onderzoeker
meent dat zijn
ANP
goede naam en
beroepseer is aangetast door de onderneming die een
stof produceert voor ingedutte liefdesrelaties. Oxytocine-products BV bleek
zonder Mieras’ toestemming een suggestieve quote uit het programma 4Me
gebruikt te hebben in de reclame voor
deze liefdesspray, terwijl – en dat is
helemaal pijnlijk – in de montage van

het programma de uitspraak van
Mieras dat de spray nou juist géén invloed had, was geknipt.
Léon van der Helm, de Alkmaarse
kroegbaas die ooit door Holleeder bedreigd zegt te zijn, maakt zich op Facebook boos over de sluiting van de Cotton Club, de Amsterdamse kroeg, waar
een halfzus van Dino Soerel de baas is.
De gemeente Amsterdam wil de jazztent sluiten, omdat de halfzus een lening heeft lopen bij de vermeende beroepscrimineel én Holleeder-handlanger. Lief van Leon, maar is hij de
beste pr-man voor deze strijd? Van der
Helm moest zijn café van gemeentewege zelf ooit sluiten omdat hij – ai –
criminele connecties zou hebben.

Ho, geen reclame maken nu…
‘Over twee weken komen we met
de uitleg. Dit was een zogeheten
teaserbericht. Doen we wel vaker
met ﬁlm- en tv-producties.’
Ooit studeerde je Nederlands, wilde je romans schrijven en journalist worden en nu verzin je deze
vrolijke gekkigheid allemaal?
Lachend, met klein kuchje: ‘Ja, dat
verzin ik. Zal ik je iets vertellen over
dat spel? Zeg, zit jij mee te tikken?’
Laatst liet je een winkelpand in de
hens steken om aandacht te vragen voor ontvlambare feestverlichting, maar presenteerde je dat
als een winkelopening.

‘Ja, jullie van MSM waren de enigen
die er niet in trapten.’
Het was tikje obvious, want die
brandafweerclub stond ook in het
bericht.
‘Je moet een beetje prikkelen.’
Je bent een kleine dondersteen,
Pauline. Want Maik de Boer, die
het moest openen, was een beetje
boos. Die wist het niet.
‘Ja, maar toen we uitlegden dat het
voor een goed doel was, begreep
hij het wel. Alsof jullie zo braaf
zijn…’
Nu kun je Noord-Korea achter je
aan krijgen…
‘Ik ben niet bang, hoor.’
Ze hebben wel kernwapens.
‘Mag ik je toch nog iets vertellen?’
Pauline, wat zeiden we nu…
Leest voor uit eigen werk: ‘Het eens
zo trotse Amerika is ingestort, de
infrastructuur vernietigd en het leger verkeert in chaos. Verlamd door
een enorme aanval is de VS machteloos tegenover de expansiedrift
van de barbaarse kernmacht de
‘Greater Korean Republic’. Verlaten
door vroegere bondgenoten is de
VS een triest landschap van ommuurde steden en verlaten buitenwijken. Waren mensen ooit vrij, nu
zijn ze gevangenen, of collaborateurs, of rebellen.’

Tweet van de dag

‘We willen niet zomaar ﬀ
snel snel een album in
elkaar knutselen. We
willen gelijk de stempel
zetten, de lat verhogen!’
Ben Saunders zijn debuutalbum is twee maanden vertraagd...

De kleding van Carice
voor een prikkie

Olcay hoeft niet
verplicht op tv

Amsterdam De kledingkasten van
Carice van Houten en notoire
shopvriendin Halina Reijn worden volledig leeggeruimd. Ook
actrices Carolien Spoor en Hadewych Minis doen hetzelfde. En dat
allemaal voor het goede doel. De
dames verkopen de kleding zondag in Amsterdam. Wie wil graaien in het tweedehands surft naar
fashionbash.nl.

Amsterdam Olcay Gulsen hoeft
van de rechter niet per se mee te
doen aan een real life-serie van
producent Robin de Levita. Die
dacht een waterdichte afspraak te
hebben, maar de modedame vond
van niet; een rechter gaf haar gelijk. Wel bepaalde die dat Gulsen
de komende twee jaar niet met iemand anders een soap mag maken
over haar leventje.

David Beckham vangt
bot bij de rechter

Billy Ray huilt over
Hannah Montana

Los Angeles David Beckham heeft
een rechtszaak tegen tijdschrift
Touch verloren. De voetballer eiste
20 miljoen euro schadevergoeding, maar krijgt die niet. Een escortdame beweerde in het tijdschrift dat Beckham een paar keer
met haar seks had gehad. Beckham ontkent, aldus de Britse krant
The Sun. De Amerikaanse rechter
denkt dat de escort niet liegt.

Los Angeles Dochter Miley verdiende miljoenen in de Disney
serie Hannah Montana, maar haar
pushende vader Billy Ray Cyrus
heeft nu spijt. Door de serie en de
populariteit kon hij zijn dochter
niet opvoeden zoals hij wilde, zo
huilt hij in tijdschrift GQ. De vader en dochter leven nu in onmin.
De show zou volgens Billy Ray zijn
gezin kapot hebben gemaakt.

Danny bijna beter

Elle Style Award voor Emma

Kim in Dolfje Weerwolfje

Voor wie het mateloos interesseert: met de knie
van Danny de Munk gaat het alweer stukken
beter. Of hij kan schaatsen bij SBS is nog de vraag.

De 20-jarige Harry Potter-actrice Emma Watson
mag zich de meest stijlvolle vrouw van 2011
noemen volgens de Britse Elle.

Kim van Kooten heeft een rol te pakken
in de kinderﬁlm Dolfje Weerwolfje, ze speelt
de moeder van de hoofdpersoon.
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Ik had het er fysiek
moeilijk mee.
Jhim Lamoree Kunstcriticus en presentator

#Kunst-tv R.E.L. is terug. Vanaf zondag

wordt het AVRO-kunstprogramma van
Michiel Romeyn en Jhim Lamoree zes maal
uitgezonden, in het najaar nog eens zes keer.
Het duo wil dollen, verwonderen en vooral
zijn passie voor kunst delen met de kijkers.

Samen maar niet
onder een lampje

Maarten Bloem
Amsterdam
V

‘Een beetje Gilbert and George dit
hè’, stelt Michiel Romeyn. Verwijzend
naar het bekende Britse kunstenaarsduo dat zichzelf altijd in kunstwerken wurmt, als MSM het idee voor de
foto hiernaast wat uitlegt. Hij poseert
gewillig met Jhim Lamoree. Ze zijn
partners in crime voor het AVROkunstprogramma R.E.L. Dat komt,
na eerdere losse episodes, nu zes zondagen op de buis. En later in het jaar
nog eens zes keer.
Het gelegenheidsduo kende elkaar zijdelings. Lamoree: ‘Ik kwam
Michiel wel eens tegen bij het kunstprogramma van Hanneke Groenteman.’ Romeyn: ‘Ik nam in hetzelfde
gebouw Jiskefet op. Bij óns werd wel
gelachen’, grinnikt hij. MSM legt het
opnameapparaatje klaar voor het interview. ‘Zal ik mijn lul er naast leggen’, oppert Romeyn. ‘Let maar niet
op hem hoor’, sust Lamoree. Het is
tijd voor serieuze zaken. R.E.L. is anders dan andere kunsttelevisie, leggen de twee uit. ‘Wij gaan níet zitten
bomen onder een lampje. Neem zo’n
boekenprogramma op zondagochtend, alsof je naar de kerk gaat’, verzucht Romeyn. ‘Probeer eens wat
anders! Kunst is er om uit te dagen,
om een mening over te geven. Wij
gaan er met passie in.’

Getto
R.E.L. staat zelf ook op de saaie zondag geprogrammeerd, om elf uur
‘s avonds, het getto van de zendtijd
bij de publieke omroepen. Lamoree
ziet echter kansen: ‘Daardoor hebben
we veel vrijheid, kunnen we een uitglijder maken. We worden niet afgerekend op kijkcijfers, dat is ook heerlijk.’ Romeyn: ‘Maar we moeten niet
zakken onder de 100.000 kijkers, dan
wordt het een treurige egotrip. Op dat
punt zitten we nog lang niet trouwens.’ Dat de AVRO ze een kans geeft
vinden ze allang mooi. Romeyn:
‘Daar is het niet van ‘Kut: we moeten
ook iets aan doen aan kunst’. Nee,
nee, dit is a different cook.’
Niet beppen onder een lampje dus
over het culturele Umfeld, maar zelf
het land in. Ateliers, kunstenaars, vernissages en tentoonstellingen bezoeken. Een aflevering met beroemd
kunstenaar David Hockney staat in
de steigers. Die mag wat vertellen
over de kunst die hij maakt met zijn
iPad. Michiel Romeyn blijkt een
groot fan. ‘Jhim moet dat doen, ik
word denk ik rood en ga in een hoek
zitten.’ Hockney en Lamoree zijn
buddy’s. Lamoree is kunsthistoricus,
criticus en heeft connecties. Romeyn
heeft een diploma van de Rietveld
Academie. ‘Ik weet wel wat, maar
Jhim weet écht alles. En niet nou,
nou, zeggen Jhim, die valse bescheidenheid wordt vermoeiend.’

Musicals
Lamoree blijkt wel een ignorant op
het gebied van de populaire cultuur.

‘We worden niet
afgerekend op
kijkcijfers, dat is
heerlijk.’
PEPIJN LEUPEN

Kunst

Zelf dingen doen
Michiel Romeyn kent iedereen natuurlijk als komisch
kameleon uit Jiskefet, maar
zelf maakt hij ook kunst. Zo
exposeerde hij eerder werken die waren geïnspireerd
op de liquidatiegolf in de
Mokumse onderwereld. Nu
is hij bezig met een videoproject rond wegen waar
ooit iets ‘belangwekkends’
is gebeurd.

MSM ziet Romeyn hem met engelengeduld uitleggen wat Wedden Dat...?
is. Dat het André Hazes is, niet Fred
Hazes. Of Lamoree de laagcultuurlacune in het brein veinst, weet MSM
niet. Maar ook het minder hoge komt
aan bod in R.E.L. Het duo bezocht
onlangs de populaire Van den Endemusical Les Cages Aux Folles. ‘Ik had
het er fysiek moeilijk’, beaamt Lamoree. Romeyn: ‘Wacht, ik doe het even
voor.’ En hij pakt een stoel waarop hij
ongemakkelijk schuift en puft, een
Jiskefet-sketch is geboren. Lamoree:
‘Het stuk is voor mij te vol met clichés.’ Romeyn: ‘Ach, mijn smaak is
het ook niet. Maar de zaal zit te klappen, dat vind ik dan weer interessant.
Waarom vallen mensen voor het ou-

bollige? Het thema ook: travestie. Dat
is dan al honderd jaar het leukste wat
er te doen is, een man in vrouwenkleding; verzin eens wat anders joh!’ Romeyn pakt door. ‘Ze hebben ook allemaal lollige namen: Trudy van
Pijpenstijn, dat soort dingen. Hou
toch op, of doe mee aan carnaval.’ Lamoree: ‘Nou, Dolly Bellefleur (bekend travo, red.) is weer ontzettend
geestig op haar Facebook hoor.’

Subsidie
Zo steekt R.E.L. dus, gedeeltelijk, in
elkaar. Het duo duidt, introduceert
en discussieert. ‘Jammer dat er hier
geen camera’s bij staan’, stelt Romeyn
enthousiast. En meteen daarna: ‘Lekkere koffie trouwens van de Metro.’

Met al die voorliefde voor de kunsten
hebben de beide heren vast staan
brullen op het Leidseplein met andere coryfeeën tegen bezuinigen op
cultuur, een paar maanden terug, oppert MSM. Maar we hebben het mis.
Romeyn: ‘Ben je gek, wie goed is,
komt er toch wel, dat weet ik zeker.’
Lamoree: ‘Ik ben meer voor een beurzensysteem, en daarna moet je het
zelf doen. Maar goed, waar hebben
we het over? Wij werken bij de publieke omroep.’ Romeyn: ‘Weet je, er
is gewoon heel veel troep waarvan je
denkt, stop het maar meteen in de
vuilnisbak. En soms denk je: die is
goed! Het is soms echt zoeken naar
een speld in een hooiberg, maar die
zoektocht is wel ontzettend leuk.’

Rihanna pleegt plagiaat

Ron heeft weer werk

Grammy kijkcijferkanon

De beroemde modefotograaf David LaChapelle
is naar de rechter gestapt. Rihanna zou in haar
clip zijn fotowerk hebben gekopieerd.

Ron Brandsteder mag nog wat aﬂeveringen
maken van de oude tv-hit Wie van de drie.
Het programma komt dit najaar op de buis.

De klad zat er de laatste tien jaar in, maar
met 26,66 miljoen kijkers in de VS kunnen de
Grammy-organisatoren dik tevreden zijn.
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Film The King’s Speech

Meeleven met Colin de Stotteraar
Tisha Eetgerink
V

otletter die p. Zeker als je als
stotterende koning je volk (‘p
p peoples’) moet toespreken
over de radio. Ze een hart onder de
riem moet steken aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog en jouw vorstelijke rede voor
hoop moet zorgen in bange tijden
waar de Luftwaﬀe met bommen
gooit en het Britse volk schreeuwt
om een sterk leider. Precies dat
kreeg stotterende koning George VI
toch maar voor elkaar. Hij oogstte
een schouderklopje van Churchill,
die vervolgens ook maar meteen de
hele oorlog won.
The King’s Speech is een onwaarschijnlijke hit. Eerder al een
Golden Globe en afgelopen weekend won de ﬁlm van Tom Hooper
zeven (!) Baftas, de Engelse ﬁlmprijzen die gelden als accurate indicatie voor de Oscars die eind deze
maand worden verdeeld. Best gek
voor een low-budgetﬁlm over iemand met een spraakgebrek. Want
laten we wel wezen een sexy onderwerp is het niet, stotteren. Nee
dan Natalie Portman als rondtrippelende ballerina in Black Swan. En
ﬂitsend is dat gehakkel evenmin.
Nee dan de supersnelle facebookﬁlm The Social Network.
Waarom wint The King’s Speech
dan toch al die prijzen? Colin Firth is
antwoord één. Die man is gewoon
de sympathie zelve, of hij nou een

R

bezorgde vader speelt in Genova of
een suïcidale homoseksuele professor in A Single Man. En dan hebben we ’t nog niet eens over Mr
Darcy. Als Bertie, zoals zijn familie
Koning George VI noemt, is Firth
even innemend. Samen met Geoffrey Rush, die onconventionele
spraaktherapeut Lionel Logue
speelt, vormt hij een aandoenlijk
duo. Niet zielig maar ontroerend.
Voeg bij het uitstekende spel
van Firth en Rush het ‘waargebeurde verhaal’-element, in Britse koningskringen zelfs, en een handicap die overwonnen wordt, en bij
nader inzien is het succes van The
King’s Speech toch zo gek nog niet.
Twee uur ademloos hopen dat de
arme man niet struikelt over die
klote p.

Tom Hooper
The King’s Speech
Colin Firth als knuﬀelkoning
met zelfspot.
Tikkie sentimenteel is ‘ie wel.

Uit

Topstukken blauwe
Picasso in Van Gogh

Amsterdam George Orwells visie
op de ‘Big Brothers’ die ons in
1984 in de gaten houden, is dankzij Hyves, Facebook en je bonuskaart een stuk dichter bij gekomen. Theatergroep Urban Myth
houdt zijn toeschouwers scherp in
de gaten vanaf vanavond in de
Amsterdamse Bellevue. Loop je
mee met het Systeem of ga je ertegenin? Zie www.urbanmyth.nl.

Amsterdam Het Van Gogh Museum is een van de best bezochte
musea van Nederland, maar met
de expo over de Parijse beginjaren
van Pablo Picasso (1881-1973)
hebben ze een nog grotere klapper
in huis. Vanaf zaterdag hangen
topstukken uit Pablo’s blauwe en
roze periode in de hoofdstad. Bekijk hoe de 19-jarige Pablo Parijs
veroverde. Tot en met 29 mei.

Citaat

‘Mensen misbruiken het
woord ‘ontwikkeling’. Ik
ontwikkel niet, ik ben.’
ZELFPORTRET MET PALET, 1906, PHILADELPHIA MUSEUM OF ART, A. E.
GALLATIN COLLECTION, C/O PICTORIGHT AMSTERDAM 2011 PABLO PICASSO

Pablo Picasso, Picasso in Parijs, Van Gogh Museum

Sandor Marai’s ‘Gloed’
wordt een mini-opera

Herinnert u zich
Veronica nog?

Haarlem Contrabassist Egon
Kracht componeerde eerder een
Judas Passion, dus waarom geen
opera maken van de Hongaarse
bestseller Gloed? Met regisseur
Dick Hauser en trompettist Angelo Verploegen heeft Kracht toptalent in huis gehaald voor zijn
‘schermopera’ WAAARDE, die
donderdag in Haarlem in première gaat. Zie www.thetroupe.nl.

Rotterdam Veronica heeft als piratenstation onsterfelijkheid verworven in de Nederlandse popgeschiedenis. Een musical kon niet
uitblijven. Herinnert u zich deze
nog? tourt vanaf deze week drie
maanden door de theaters met in
de hoofdrollen Martin Waardenberg, Richard Groenendijk en Mylene d’Anjou.
www.herinnertuzichdezenog.nl

Charles Bradley Soulzanger

Charles Bradley houdt het
leven niet langer voor zich
#Soul

Op de leeftijd dat de meeste artiesten
aan hun pensioen gaan denken, begint soulzanger Charles Bradley (64)
pas met zijn carrière.
Arjan Terpstra
Amsterdam
V

‘Doe maar een whiskey’, zegt soulzanger Charles Bradley met een stem
die verraadt dat hij er al eentje op
heeft. De oogjes staan er wat rood bij,
en dat is vast niet omdat hij net uit
het zwembad komt. Verrassend, zo
bij een interview om half drie in de
middag. Maar wat geeft het: als je
Bradley’s levensverhaal mag aanhoren, vergeef je hem een slokje te veel.
Geboren in Gainsville, Florida,
leefde hij van de hand in de tand en
reisde hij decennialang door alle
windstreken van de Verenigde Staten
en Canada, het werk achterna. Vond
de ene keer emplooi als kok bij een
instelling voor 3500 verstandelijk gehandicapten en beunde daarna bij als
klusjesman voor particulieren. Verloor ondertussen een broer toen die
door een neefje werd neergeschoten,
werd zelf door de politie achternagezeten, moest knokken tegen allerhande vormen van racisme – een cv,
kortom, waar menigeen het permanent van op een zuipen zet.

Mama

‘1984’ herleeft met Big
Brothers als Facebook

In Florida, in mijn jeugd, paste
je goed op je woorden.

Niet Bradley, die het harde leven volhield door te blijven geloven in zichzelf, zijn God en zijn moeder. ‘Ik weet
nog dat ik een keer tegen haar zei:
mam, ik ben nederig geweest,heb de
Bijbel gevolgd in alles wat ik doe, al
die jaren. Maar ik kan niet verder op
deze manier. Zij zei toen: je hebt te
wachten tot God vindt dat het je tijd
is. Wat jij denkt, is niet belangrijk. An’
mommah was a-right, you know?’
Bradley neemt nog een slok, kijkt
naar zijn kompaan Thomas Brenneck, die aan de andere kant van de

Charles Bradley: ‘Zeggen wat op je hart ligt was een bevrijding.’ KISHA BARI

tafel zit te grinniken om Bradley’s
veel te sentimentele verhaal. Brenneck is misschien wel de invloedrijkste muzikant van New York op dit
moment: hij speelde vanaf zijn negentiende gitaar in de superband van
Sharon Jones, de Dap-Kings, de band
die later Amy Winehouse naar wereldroem leidde door Back to Black in
te spelen en met haar op tournee te
gaan. Twee jaar terug stapte Brenneck
vanwege het drukke tourschema uit
de Dap-Kings en legde zich als ‘TNT’
toe op het produceren van artiesten
als Mary J. Blige, D’Angelo, Mark Ronson en The Kaiser Chiefs.

Discussie
Brenneck produceerde Charles’ late
debuutplaat, No Time for Dreaming,
waar ze nu samen mee touren, en arrangeerde voor hem de muziek. ‘Ik
liet Charles op een dag wat muziek
horen die ik thuis had gemaakt: rauwe dark-soul, heel retro. En hij begint
te zingen, te improviseren, gooit zijn
hele hart in die opnames, alsof hij op
deze dag had gewacht. Toen wisten

we allebei dat we iets te pakken hadden. Trage soul, diep, met verhalen
die uit Charles zelf komen, uit zijn
geschiedenis. Elk lied, elk thema was
een discussie: hoe ging dat toen?
Weet je zeker dat het zo liep? Zo is die
plaat gemaakt.’

Engagement
De samenwerking levert een opvallend geëngageerd album op, waarbij
Bradley bepaald geen blad voor de
mond neemt. ‘Ik groeide op in een
Florida waar zwarte performers op
hun woorden moesten passen, waar
je omfloerst sprak over de dingen die
je zag gebeuren. In New York, in de
studio, moest ik leren dat je geen rekening hoeft te houden met wat anderen van je verhaal vinden. Je kunt
gewoon onomwonden zeggen wat
op je hart ligt. Dat was een bevrijding,
na al die jaren, vandaar dat de teksten
soms zo rauw zijn. Ze gaan over het
echte leven.’
Bradley speelt vrijdag in Tivoli,
Utrecht, zaterdag in Paradiso, A’dam.

Paaldansen met de grote boze wolf
#Theater

Tijdens het Pop Arts Festival laten
theatermakers zien dat poppenspel
niet alleen voor de kleintjes is.
Tisha Eetgerink
Amsterdam
V

In hotpants slingert Roodkapje aan
een paal, knalrode hakken in de
lucht. In de voorstelling The Bigger the
Fear, the Bigger the Wolf, vanavond in
het kader van Pop Arts te zien in De
Krakeling in Amsterdam, geeft poppenspeler Meike van den Akker (32)
haar lievelingssprookje een twist. Het
meiske dat zo zoet koekjes gaat brengen aan grootmoe in het bos blijkt
verzot op seks en rode wijn. ‘Ik ben
fan van sprookjes’, zegt ze. ‘Thema’s
als dood en liefde zijn universeel en
de strekking is helder, zodat je als theatermaker meer kunt focussen op de
details en op hóe je vertelt in plaats
van op wát.’

Waar gaat zij henen?

Deze hele maand kun je op verschillende locaties in Amsterdam proeven
aan poppen- en objecttheater. Volwassen poppentheater: in het buitenland, bijvoorbeeld in Polen, bestaan

specifieke poppentheateropleidingen, zo is het genre gegroeid. De voorstellingen in Pop Arts zijn genredoorbrekend. Vaak vloeien muziek, film,
toneelspel en werkelijkheid in elkaar
over. Zo projecteert performancekunstenaar Nina Boas in haar Poppenkast
in de Stad uitgeknipte voorwerpen op
gevels en staat ze zelf als zwarte schim
midden in haar eigen schijnwereld.
In freaky wolvenkop-bh glijdt Van
den Akker over het podium, begeleid
door livemuziek van slagwerker Dirk
Peter Kölsch. ‘Ik wil poppentheater
loskoppelen van het zoete kinderlijke
en doe dat het liefst zo extreem mogelijk’, zegt Van den Akker. Met regisseur Eva Bauknecht draait ze het
sprookje om in een David Lynch-achtige latenightshow, compleet met paaldansact en een 15+-label. Niet voor
de kleintjes dus.
Pop Arts Festival
t/m 27 februari, Amsterdam
Popartsfestival.nl

Beatrice zingt de blues

Geloof nooit wat Gemma zegt

Hyperhip poppengedoe

Beatrice van der Poel zingt Nederlandstalige
songs met bluesy rafelrandjes. En vol soul.
In de Utrechtse Stadsschouwburg op vrijdag.

Cabaretduo Alkemade en Bloemen excelleert in
zijn programma met fysiek spel en absurde dialogen. ‘Je moet niet alles geloven wat Gemma zegt.’

Jan Klaassen mag niet langskomen, maar verder
is elke player in poppenland dit weekend in
Amsterdam op het Pop Arts Festival.

       

Het is waar: mannen zijn vaak
bang voor me. Ik ben te direct.

Uit & thuisUit

Joan As Police Woman Singer-songwriter
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Ook Joan wordt bij de hand genomen
#Pop Joan As Police Woman is klaar met zeuren over feminisme, zichzelf en initiatieﬂoze mannen.
Julien Althuisius
Amsterdam
V

‘Vind je het erg als ik eet? Ik eet heel
erg lelijk.’ Joan Wasser – Joan As Police Woman – zit in een grote leren
fauteuil in de zaal van het Amsterdamse Café Americain. Voor haar
neus een kop zwarte koffie, een glas
ananassap en een grote caesarsalade.
Ze heeft een enorme jetlag. ‘Ik kom er
maar niet overheen. Ik kan niet in
slaap vallen, maar als dat eenmaal is
gelukt, lukt het niet om op te staan.’
Vanavond staat de singer-songwriter in Paradiso, nog geen 200 meter
verderop. Haar nieuwste album The
Deep Field is net uit. En daarop is een
heel andere Joan te horen dan op
haar eerdere albums Real Life en To
Survive.
In eerdere interviews werd je geportretteerd als een sterke, onafhankelijke vrouw. Het woord ‘feminist’ werd zelfs gebruikt. Maar
nu, op je laatste album, horen we
toch veel meer een meisje dat als
prinses behandeld wil worden en
snakt naar liefde.
‘Ja, maar dat is ook feminisme. Allemanieren waarop je vrouw bent vallen onder feminisme, zo lang je maar

doet wat je wilt doen en bent wat je
wilt zijn. Dat vind ik tenminste. Toch
is dit inderdaad een ander album dan
de andere. Ik was obsessief bezig met
hoe mensen naar me keken en met
wat ze van me vonden. Nu voel ik me
veel meer op mijn gemak. Het interesseert me gewoon veel minder.
Daarom kan ik zinnen zingen als ‘I
want to be worshipped like any other
queen around’ en ‘I’ve always known I
would die alone’.
‘Dat laatste was iets waarvoor ik
altijd bang was, iets wat ik denk ik gemeen heb met heel veel mensen.
Maar als ik naar mijn leven kijk, zie ik
dat ik nooit alleen ben geweest. Er is
altijd iemand. Als ik ervoor kies om
alleen te zijn – oké. Maar als ik iemand om me heen wil (knipt met
vingers), dan gebeurt dat. Het heeft
dus geen enkele zin om me daar druk
over te maken. En dan nog: wat heb je
aan piekeren? Niets!’
Dat klinkt haast boeddhistisch.
Heb je je verdiept in dat soort dingen?
‘Nee, ik heb mezelf gewoon over de
hete kolen gesleept. Keer op keer op
keer. Dat is de enige manier om te leren: elke keer dezelfde fout maken.
‘Ik heb op een gegeven moment de

bewuste keuze gemaakt om een tijdje
met niemand te zijn, relationeel gezien. Ik moest de boel opruimen. Dus
heb ik de tijd genomen om van heel
veel shit af te komen die ik niet nodig
had en om mezelf weer een beetje
leuker te vinden.’
Hoe deed je dat dan?
‘Ik luisterde naar de stemmen in m’n
hoofd. Ik nam de tijd die ik normaal
gesproken spendeer met aan anderen
te denken, om aan mezelf te denken.
En dat is geen makkie. Het was elke
keer: ‘oh god, niet ik weer!’ Wanneer
die stemmen kritiek zaten te leveren,
zei ik gewoon tegen ze: fuck off. En dat
voelde heel raar, om aardig voor mezelf te zijn. Ik dacht altijd dat je nergens zou komen als je niet hard voor
jezelf bent. Dat is niet waar! Ik voelde
me nooit helemaal oké. Je kunt een
keuze maken om oké te zijn met jezelf. Maar voordat je echt zo gaat leven, moet je wel wat werk doen.’
Op het nieuwe album staat het
nummer Action Man. Ik neem aan
dat dat niet gaat over die actieﬁguren in plastic verpakkingen uit de
speelgoedwinkel?
(Lacht) ‘Nee, maar dat zou wel een
goede videoclip zijn. Ik ben gefasci-

neerd door mannen en vrouwen en
de rollen die ze innemen; hoe ze zich
tot elkaar verhouden. Ik en vriendinnen van me hebben het gevoel dat wij
altijd degenen zijn die de boel runnen, het initiatief nemen. ‘Laten we
dit doen, laten we dat doen, let’s go!’
Maar als ik diep in mijn hart kijk, wil
ik helemaal niet vragen of je zin hebt
om te dansen; ik wil juist dat jij m’n
hand pakt en me de dansvloer op
trekt. Maar dat is ook weer heel verwarrend. Want waar vinden mannen
die balans tussen sterk en daadkrachtig zijn, maar zich ook gevoelig kunnen opstellen? Wat is nou die rol?
Uiteindelijk komt het erop neer dat
je allebei mens bent. Je bent voorbij
gender. Elk persoon moet gewoon
flexibel zijn.’
Dus jij moet met iemand zijn die
de touwtjes in handen neemt?
‘Je moet met iemand zijn die flexibel
is en niet bang voor je. Dat is het!
Mannen zijn zo vaak bang voor me.’
Waarom?
Omdat ik zo ben van ‘come on! let’s
go!’ (klapt in haar handen). Veel te
direct. Gelukkig heb ik nu een exemplaar op de kop getikt dat daar wel
om kan lachen.’

Joan As Police Woman: ‘Eigenlijk wil ik helemaal niet vragen of je zin hebt om te dansen; ik wil juist dat jij m’n hand pakt en me de dansvloer op trekt.’ THATCHER KEATS

Gebruinde lichamen

Harig wezentje

Rotterdamse matrozenpakken

Lang voor Nederland van Oh Oh Cherso had
gehoord was er in Amerika al Jersey Shore.
Op 27 maart gaat seizoen 3 van start op MTV.

De ﬁlmopnamen van Dolfje Weerwolfje beginnen
vandaag. De ﬁlm naar de boeken van Paul van
Loon gaat op 30 november in première.

Wat is een matroos zonder kiel? In het
Maritiem Museum Rotterdam een overzicht van
nautische mode, inclusief haute couture.

       

En ik, ik heb zojuist
een echte heks gezien.

Uit & thuis
opgelet!

inwoner
v.Panama
muzieknoot

Voor 3 winnaars twee
nachten in hotel De
Dikke van Dale (Sluis)
of een van de andere
45 Fletcher hotels in
Nederland naar keuze.
Bekijk alle hotels op
www.fletcher.nl

2
doceren
sinds
van de
3x t.w.v. 229,- (All-in arrangement)

autoped

Het arrangement voor 2 personen bestaat uit: 2 x hotel-overnachting
5 met keuze uit een 3- of 4-sterren Fletcher hotel, 2 x uitgebreid ontbijtbuffet, 2 x 4-gangen diner in een 3-sterren hotel óf 1 x 4-gangen
diner in een 4-sterren hotel. In bepaalde periodes kan het zijn dat
hotels een extra toeslag vragen of dat sommige hotels niet boekbaar
zijn.

1
zo spoedig
mogelijk
Palestijnse org.

snavel
lus

4

3

overdreven
nachtspiegel

6
in hetvoorbijgaan

7

WIN! VANDAAG:

langspeelplaat

Quizted is het gezelligste puzzelblad
van Nederland met de meeste prijzen.
Dit prijspuzzelblad heeft een grote
variatie aan puzzels en u maakt elke
vier weken kans op een van vele prijzen.

Vrij zonnig en ’s nachts vorst
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(€ 0,60 p.g.). Of SMS “PERS -spatie- oplossing” naar 3553
(€ 0,60 p.o.b. excl. de kosten voor het gebruik van uw mobiele
telefoon) .

De lijst met winnaars staat op www.puzzelland.com/depers

SUDOKU 

1
Horizontaal: 1. Duitse bomen (5);
3. Slordig weergegeven voor de keizer
(5); 4. Werkt hij in het geheim? (4);
7. Slome vrucht (5); 10. Ook Venetiaan- 3
se bestuurders hebben deernis (9);
11. Schitterende projectielen (8).
7
Verticaal: 1. Uiterst gewezen molentrechter (7); 2. Fantastisch besluit (5);
5. Opening in een eiland? (6); 6. Be10
horen onderdanig te zijn (6); 8. Vogel
van de lijst (5); 9. laat ze maar schuiven!
(5).

  

  

Om kans te maken op dag- of weekprijs belt u het sleutelwoord van het Zweedse raadsel door naar 0909-5010702
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Het weer Vandaag en morgen

 



ZO DOET U MEE

CRYPTOGRAM

Uw column in De Pers? Stuur
uw pennevrucht (maximaal 350
woorden) naar mijncolumn@
depers.nl

    

BEL 0909-5010702 OF SMS NAAR: 3553
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Mini-sudoku
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Een halfjaarabonnement op Quizted. <NS
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Sudoku

H

toch maar even halen’, zegt de
vrouw weer.
De moeder ziet het geheel aan
en draait de rolstoel in de richting
van de vrouw.
‘Kijk, daar is hij!’ wijst het
meisje. De vrouw doet alsof ze
het niet hoort. De moeder duwt
de rolstoel nog wat verder naar
voren.
‘Kijk, hij is daar!’ roept het
meisje. De vrouw kan er niet
meer omheen. Ze duwt, zonder
het meisje aan te kijken, een
tweede spekje in haar hand.
‘Dank u wel’, zegt het meisje
beleefd. De moeder zegt wijselijk
niets, maar haar gezicht spreekt
boekdelen. Ze duwt de rolstoel
verder met de stoet.
En ik, ik heb zojuist een echte
heks gezien. Ze was niet eens
verkleed.

eenheid v.
frequentie
voorzetsel

groot
aantal

enzovoort

et is al donker als ik samen met de kinderen,
verkleed als spook, vertrek naar het beginpunt van de
carnavalsoptocht. Onderweg komen we al heel wat heksen, spoken, clowns, prinsesjes, spinnen
en dracula’s tegen. De winkels in
de straat hebben allemaal een
aangepaste etalage en staan vol
met mooie decoraties.
We zijn ruim op tijd en zoeken
tussen alle verschijningen wat
bekenden om de optocht samen
mee op te lopen. Mijn oog valt op
een vrouw met een klein meisje
en een jongetje in een rolstoel. Ze
zijn beiden mooi aangekleed. De
muziek klinkt. De optocht begint.
Verschillende winkeliers bieden verkleed, staand in de deuropening van hun winkel, wat
snoep aan. De kinderen zijn gretig, maar hebben veel plezier.
Aan het einde van de lange winkelstraat zie ik de mevrouw met
het jongetje in de rolstoel weer.
Ik hoor haar dochtertje netjes
vragen; ‘Mag ik ook iets voor
mijn broertje pakken?’ ‘Ga hem
eerst maar even halen’, antwoordt de dame die bij uitzondering niet verkleed is, terwijl ze de
schaal met snoepjes wegtrekt.
‘Maar hij zit in een rolstoel en
kan niet bij u komen’, hoor ik het
meisje zeggen. ‘Ja, ja, ga hem

WIN! DEZE WEEK:

ZWEEDS RAADSEL:

 
 
 
 
  
   
  
 

Echte heksen op carnaval

Zweeds raadsel
(vorige week woensdag)

Lezerscolumn Evelyne Gorter

Evelyne Gorter

Cryptogram
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SPEEL ONLINE EN WIN! www.puzzelland.com/depers

Selectie geplande OV-verstoringen:
Rotterdam (bus/tram/metro)
Vandaag: De RETlijnen rijden door acties in het openbaar vervoer rijden
minder vaak of vervallen geheel. Info:
0900-9292 (€ 0,70 p/m, max. € 14,-),
mobiel.9292ov.nl of www.9292ov.nl.
Leiden (bus)
17 t/m 24 februari: Connexxionlijn 13.
Halten Meloenstraat en Station Lammenschans vervallen.
Tilburg (bus)
Vandaag en morgen:
Veolialijnen 1, 2, 3, 4,
8, 11, 142 en 143. Halten
Noordhoekring en
Eikstraat vervallen.

Meer op www.depers.nl/9292ov
Onderweg? Bel 0900-9292 (€0,70 p/m)
of kijk op mobiel.9292ov.nl
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Vandaag

Morgen

Vanochtend nog veel bewolking,
vanmiddag breekt de zon op steeds
meer plaatsen door. De maxima komen uit tussen 5 graden op de
Wadden en 10 in Zuid-Limburg.
Vanavond daalt de temperatuur tot
dicht bij het vriespunt.

De donderdag begint nog met wolkenvelden. In de loop van de ochtend krijgt de zon steeds meer de
ruimte. ’s Middags is het vrij zonnig,
met maxima van 3 tot 8 graden. In
de nacht van donderdag op vrijdag
gaat het vrijwel overal licht vriezen.

       

Spelers worden in de toekomst
altijd in de gaten gehouden.
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Normen

MIGUEL RUIZ/FC BARCELONA

Column Floris Jan Bovelander


e brandende zon maakt
de greens in Dubai supersnel, een klein tikje
en het balletje raast bijna weerstandsloos over het kortgeschoren gras. Je leest de green en
geeft de bal net genoeg snelheid
mee om hem in de hole te laten
verdwijnen. Bochtje naar links,
bochtje naar rechts, maar net als
je je vuist balt om de birdie te
vieren, smoort de bal als een
voetbal in een modderplas. Wat
is dit, denk je. Bij het oprapen van
de bal trek je een dikke slijmerige
draad van het gras mee omhoog.
Het was de onsmakelijke groengele ﬂuim van Tiger Lama
Woods. Het is een vies en smerig
beeld dat wij ontvingen van de
afbrokkelende sportheld. Er ging
een schok van verontwaardiging
door ons clubhuis, het huis van
normen en waarden.
Het bericht was amper geland
of wij lazen dat er een grote
scheidsrechterswervingsactie
binnen de politie was opgezet.
Natuurlijk hebben we extra
scheidsrechters nodig, natuurlijk
is het lekker als we niet zelf elke
week wedstrijden moeten leiden. Maar lieve help, toch geen
agenten op de club. Wie geeft
ons de garantie dat de dames en
heren werk en privé gescheiden
kunnen houden. Wie geeft mij
de garantie dat ik niet bekeurd
word voor het beledigen van een

D

ambtenaar in functie als ik wellicht iets te opvliegerig reageer
op een foute beslissing. Kan ik
met mijn vrienden nog een plasje
doen in het heggetje naast het
veld? Er werd vorig jaar immers
al een voetballer opgepakt voor
dit vergrijp. Kan een koukleumende vader om één uur ‘s middag nog een jenever-cola bestellen zonder op de bon geslingerd
te worden? Moeten we allemaal
blazen voordat we op de ﬁets
stappen en erger nog, doet mijn
bel het wel? Even dubbel parkeren is er niet meer bij en het is afgelopen met opscheppen over de
pk’s van je brommer. Voor je het
weet heeft de scheids ’m in beslag genomen. Een inﬁltratie in
het old boys network, ik vrees
een golf van arrestaties en bekeuringen.
Dus nee hoor, mij niet gezien,
wij ﬂuiten wel weer een jaartje
zelf. Over normen en waarden
gesproken.

Floris Jan Bovelander is voormalig hockey-international.

Theo Bos is in Oman
sneller dan Cavendish

Ajax legt Sneijder en
Bonevacia langer vast

Al Seeb Theo Bos heeft gisteren de
eerste etappe in de Ronde van
Oman op zijn naam geschreven.
De Nederlandse wielrenner was in
een rit over 158 kilometer van Al
Sawasi naar Al Seeb de Brit Mark
Cavendish en Robert Kluge uit
Duitsland te snel af in de sprint.
Raborenner Bos start vandaag in
de etappe van The Wave, Muscat
naar Al Wattaya in de leiderstrui.

Amsterdam Ajax heeft de na dit
seizoen aflopende contracten met
Roly Bonevacia en Rodney Sneijder met twee jaar verlengd, tot medio 2013. De 19-jarige Bonevacia
maakte in augustus zijn debuut in
het eerste elftal van Ajax, dat met
4-2 won van Vitesse. Sneijder, het
19-jarige broertje van Wesley,
maakt sinds dit seizoen deel uit
van de selectie van Jong Ajax.

Vettel ﬂirt openlijk met
rode bolide in Formule 1

Spaanse wielerbond
spreekt Contador vrij

Milaan Sebastian Vettel heeft opnieuw openlijk geflirt met Ferrari.
De wereldkampioen Formule 1
liet in de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport optekenen dat hij
wel bereid is om een jaar vakantie
voor Fernando Alonso te financieren, zodat hij in de rode bolide
kan stappen. ‘Ik ben blij bij Red
Bull, maar ik droom van Ferrari’,
aldus de 23-jarige Duitser.

Madrid De Spaanse wielerbond
RFEC heeft wielrenner Alberto
Contador vrijgesproken van het
overtreden van de dopingregels.
Dat heeft zijn advocaat Andy Ramos gistermiddag bevestigd. Tegen Contador was een schorsing
van een jaar geëist omdat bij hem
in de Ronde van Frankrijk sporen
van het verboden middel clenbuterol waren aangetroffen.

 

 











 









Tiki-taka van Barcelona is
speelwijze van de toekomst
#Champions League

Barcelona, vanavond in Londen tegen
Arsenal, voetbalt op een manier die
nog nooit eerder is bedacht. Het 4-60-systeem is de speelwijze van de
toekomst.
Fokko Ebbens
Amsterdam
V

Diego Armando Maradona was er op
een gegeven moment helemaal klaar
mee. Bijna elke wedstrijd was het
raak. De legendarische dribbelaar
had de bal nog niet aangenomen of
hij werd ondersteboven gekegeld
door een brute verdediger van de tegenpartij. Met óf zonder bal. Zijn
directe bewaker stond met maar
één doelstelling op het veld: Maradona het voetballen onmogelijk maken.
FC Barcelona-ster Lionel Messi is
de hedendaagse verlosser van Argentinië. Toch zijn de momenten dat hij
onder het gras wordt geschoffeld
schaars. Analist en oud-international
Youri Mulder: ‘Vreemd. Messi is de
beste speler van het elftal. Maar hij
staat altijd vrij. Die zou je toch, net als
Maradona, kort moeten dekken met
een vaste bewaker? Probleem is dat
zo’n opoffering je een hoop ellende
kost.’
Die ellende zit ‘m in de beweeglijkheid van de andere fladderaars
van de Spanjaarden. Wie één speler
opoffert om Messi te schaduwen,

wordt automatisch geslacht in de
ruimte die de kleine Argentijn achterlaat. ‘Maradona was fantastisch’, vervolgt Mulder. ‘Maar de spelers om
hem heen waren relatief beperkt. Dit
Barcelona is als elftal en als geheel het
beste dat er ooit is geweest.’
Het voetbal van Barcelona benadert de perfectie. Tiki-taka noemen de
Spanjaarden het – een gecoördineer-

550
passes in een half seizoen
David Villa verstuurde vorig
jaar bij Valencia 754 goede passes. In het tiki-taka van Barça
staat hij nu al op 550.

de wirwar van korte passjes in een
kleine ruimte. Johan Cruijff meent
dat zijn oude werkgever het voetbal
opnieuw heeft uitgevonden, zoals
Real Madrid en Ajax dat in de jaren
‘50 en ‘70 hebben gedaan.
Oefenmeester Josep Guardiola
laat zijn spelers voetballen in een variant op het klassieke 4-3-3-systeem.
Op papier zijn David Villa, Lionel
Messi en Pedro de drie spitsen, maar
in werkelijkheid beweegt het drietal

veelal naar het middenveld, waar ze
zich mengen in het positiespel. Om
van daaruit weer weg te lopen in de
diepte. Ze gaan uit van continue beweging, van een 4-6-0-systeem. Volgens coach Carlos Albert Ferreira (hij
maakte Brazilië in 1994 wereldkampioen) is het de speelwijze van de
toekomst.
Bondscoach Bert van Marwijk
bracht in de aanloop naar het WK een
bezoek aan de hoofdstad van Catalonië om de speelwijze van Guardiola
en co te bestuderen. Het spel van Barcelona is de standaard geworden. Iedereen wil voetballen zoals de Spaanse lijstaanvoerder.
Maar dat is verre van eenvoudig,
meent Aad de Mos. De oud-trainer
van onder meer Ajax en PSV wijt dat
in de eerste plaats aan de gebrekkige
techniek van de meeste voetballers.
‘De basis van Barcelona is de technische bagage en het spelinzicht van
alle spelers. Je moet de bal natuurlijk
wel twee keer naar dezelfde kleur
kunnen spelen.’
Misschien nog wel lastiger is de
manier waarop de drie aanvallers
hun positie in het 4-6-0-systeem invullen. De Mos: ‘Veel voetballers hebben juist behoefte aan vaste aanspeelpunten voorin, iemand die ze altijd
kunnen zoeken op het moment dat
ze het even niet meer weten. Bij Barcelona kunnen ze wél omgaan met
die continue beweging, dat elftal
voetbalt als een machine.’

Geen woord Chinees

Slecht weekend

Beveiliging

Raymond Domenech heeft weer gesproken na
het WK Voetbal. De oud-bondscoach noemde
leden van het Franse team ‘volhardende eikels’.

ManCity-speler Joleon Lescott speelde ’s avonds
na het verloren duel met ManUnited ook op de
Xbox tegen Wayne Rooney. Hij verloor opnieuw.

Riccardo Riccò vecht in het ziekenhuis nog steeds
voor zijn leven. Inmiddels staat er een bodyguard
voor de deur, die hem moet beschermen.
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Wij weten nu al of een speler
bij ons aids heeft.

Sport

Toon Gerbrands Directeur algemene zaken AZ

Belangrijkste punten

Het AZ-proﬁel van
‘de speler van
de toekomst’
Hij is langer,
sneller en sterker
Gerbrands: ‘Speel een videoband van vier jaar terug af en
je ziet het. Dat betekent dat
spelers hoger moeten instromen.’

1

Hij respecteert slechts
de beste coaches
‘Hij wil werken met vakmensen. Een coach moet een
deskundige zijn: vaardigheden winnen het van autoriteit.’

2

De gezinssituatie wijzigt: minder stabiliteit
‘Het gezin is niet meer het
ankerpunt. Jongeren gaan
eerder uit huis, ouders scheiden sneller en dat heeft allerlei gevolgen. Denk maar aan
een buitenlandse speler die
zijn kinderen lange tijd niet
kan zien.’

3

Gregory van der Wiel is een voorbeeld van de nieuwe generatie voetballers. PRO SHOTS

Meer last van
lifestyleproblemen
‘Er is heel veel aﬂeiding,
waardoor het focussen en alles aan de kant zetten voor
sportprestaties steeds lastiger wordt. De keuze voor
topsport moet concurreren
met heel veel andere leuke
dingen in het leven.’

4

De speler van de 21e eeuw
#Toekomst Hoe ga je om met de nieuwe generatie voetballers? Bij AZ weten ze het antwoord.

‘Een haartest voor drugsgebruik gaat mij niet te ver, nee.’
Iwan Tol
Alkmaar
V

Het is 2009. AZ staat op het punt
kampioen te worden. Een haast onwerkelijke prestatie, maar terwijl Alkmaar ontploft van opwinding, buigt
Toon Gerbrands zich op kantoor over
de toekomst van de club. Op zijn bureau ligt een artikel over een onderzoek van de Engelse rugbybond dat
de vraag beantwoordt: hoe kan ik als
coach ‘de moderne speler’ beter laten
functioneren?
Het artikel laat hem niet los. Zeker
de laatste woorden niet: Change or
die?, staat er met grote letters. Oftewel: veranderen of afhaken? AZ moet
nóg beter worden en voorbereid zijn
op de speler van de toekomst.
Het is 2011. De directeur algemene
zaken schuift aan. Een lijst met kenmerken van ‘De speler van de 21e
eeuw’ ligt voor hem op tafel. Dit is
Toon Gerbrands op zijn best: praten
en filosoferen over presteren, beter
worden. Hij schreef er al verschillende managementboeken over en binnenkort verschijnt zijn nieuwste
boek, Te koop: AZ, managen van onzekerheid, waarin hij terugblikt op de
maanden van de voetbalclub na de
val van de DSB Bank.
Het telkens terugkerende thema in
zijn oeuvre: wat is het geheim van
succes? Door alvast in te spelen op
het karakter van de toekomstige spelers hoopt hij weer een stukje dichter
bij het antwoord te komen. ‘Om de
zes à tien jaar heb je een nieuwe gene-

ratie. Die heeft haar eigen normen en
gedrag. Weet je als coach welke, dan
heb je een voorsprong’, stelt hij.
Zo voorspelt Gerbrands dat spelers steeds gevoeliger voor conflicten
zullen worden. ‘Hoe vaak valt het
woord respect nu al niet?’, vraagt hij
zich af. ‘Toen ik nog volleybalde,
werd ik door de trainer keihard aangepakt. Daar zei ik niks van, want ik
keek op tegen autoriteit. Dat is nu
veel minder. Kijk maar eens rond op
een gemiddelde middelbare school.’
En dus moet de coach zich maar
aanpassen?
‘Tot een bepaalde hoogte. Als-ie gaat
toneelspelen, is hij niet authentiek
meer en prikken spelers hem zo door.
Ze accepteren alleen de beste coaches.
Van Gaal is het beste voorbeeld. Hij
heeft zijn eigen stijl behouden, maar
is wel meegegroeid met zijn tijd.’
Wat wordt het grootste probleem
met ‘De speler van de 21e eeuw’?
‘De kernvraag wordt: hoe ver mag je
gaan in het controleren van een speler? Wij doen aan periodisering, zodat de spelers uitgerust aan de wedstrijd beginnen. Maar de uren dat-ie
er niet is, kunnen wij hem niet controleren. Ik denk dat we de kant opgaan dat we in een contract daarover
afspraken maken. Wij weten bijvoorbeeld al wat zijn bloedwaarden zijn,
of-ie aids heeft bijvoorbeeld. Dat was
vroeger een medisch geheim. Ik vind
een haartest voor drugsgebruik niet te
ver gaan. Dat kan je als club miljoe-

Hij is gevoeliger
voor een burn-out
‘Spelers zullen eerder mentaal en fysiek overbelast raken, als ze de grenzen zoeken.’

5

nen kosten, zie Mutu bij Chelsea. Een
voetballer krijgt substantieel veel betaald. Daar mag ook iets tegenover
staan.’
Nog even en voetballers krijgen
een polsbandje!
‘Ik denk van wel ja. Nu misschien ondenkbaar. Maar over vijf tot tien jaar
is dit interview totaal achterhaald.
Vier jaar geleden was vetpercentage
een issue. Nu ligt het op straat als een
voetballer te dik is. Wat toen het vetpercentage was, is straks het polsbandje, waar je fysieke gegevens uit
kunt halen.’
Loyaliteit verandert ook, stelt u. In
welke zin?
‘Spelers zullen twee, drie jaar bij een
club zitten en gaan dan weer weg. Dat
zie je nu al. Vroeger was het ondenkbaar dat je van Ajax naar Feyenoord
ging, dat gaat nu veel gemakkelijker.
De loyaliteit moet nu passen binnen
ieders eigen plannen.’
Ik vroeg Afellay onlangs of hij het
vervelend vond dat PSV nu minder
presteerde zonder hem. Zijn antwoord was: dat zijn mijn zaken
niet meer.
‘Hij is een goed voorbeeld van een
speler van een nieuwe generatie. Het
gaat hier niet om een moreel oordeel,
wel om de vraag: hoe moet je dat managen? Voor zijn gevoel heeft hij zijn
best gedaan voor PSV, maar die club
past niet meer in zijn plaatje. Hij richt
zich nu uitsluitend op Barcelona’.

Gertjan Verbeek zei laatst: in het
vliegtuig op weg naar Turkije zat
iedereen met zijn eigen laptop zijn
eigen ﬁlm te kijken met zijn eigen
ondertiteling. Wat zegt dat over de
nieuwe generatie spelers?
‘Het zet je aan het denken over hoe
ver je daarin mee moet gaan. Mooi
voorbeeld: met Dick Advocaat hadden we het over het dragen van koptelefoons. Hij was daar geen voorstander van, omdat het in zijn optiek
de communicatie met elkaar in de
weg stond. We hebben daar over gefilosofeerd en hij kwam tot een compromis. Zodra de échte voorbereiding begon, drie kwartier voor de
wedstrijd, moesten die koptelefoons
af. Hij wilde dan aanwijzingen kunnen geven die iedereen zou horen.
Sommige spelers vroegen of ze tien
minuten van tevoren toch nog even
muziek mochten luisteren. Het antwoord was nee. In een individuele
sport kan dat prima, maar in een
teamsport niet.’
Lachend: ‘Je ziet die koptelefoons
bij tv-interviews ook om de nek van
spelers hangen. Ik heb daar eens een
jongen op aangesproken. Zijn repliek
was: ‘Ik heb die koptelefoon toch niet
op mijn hoofd, hij hangt alleen
om mijn nek. Bovendien zorg ik ervoor dat de sponsornaam zichtbaar
blijft.’ Daar moest ik het antwoord op
schuldig blijven. Die jongen zei: ‘U
draagt toch een stropdas? Nou, wij
een koptelefoon.’ Voor hen is het een
attribuut. Had ik ook weer wat geleerd.’

Hij is gevoeliger
voor conﬂicten
‘Een speler wil op een ‘respectvolle’ manier in een
groep worden aangesproken,
daar moet je als coach rekening mee houden.’
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Hij is minder
volgzaam
‘Hij heeft zijn eigen denkwereld en zal moeten worden
overtuigd. Autoriteit en plannen zijn onvoldoende om
hem te overreden.’
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Hij is erg met
zichzelf bezig
‘Zijn persoonlijke carrière is
bepalend voor zijn keuzes.’
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Hij is minder
loyaal
‘Vroeger was er sprake van
clubliefde en commitment
met mensen en leiders. Nu is
hij loyaal gedurende de periode dat hij bij een club speelt.
Daarna maakt hij keuzes, die
passen in zijn eigen carrière.’

9

Beetje overdreven

Shakira kijgt de schuld

Waarom nou net nu?

Arsenal-aanvaller Marouane Chamakh is onder
de indruk van teamgenoot Robin van Persie.
‘Hij loopt op dit moment over water.’

Het Spaanse programma El Jueves wijt het puntenverlies van Barcelona tegen Sporting Gijón
aan de relatie tussen Shakira en Gerard Pique.

Mark Wotte is nu trainer in Egypte, en dat is niet
voor niets. Hij zegt over de revolutie: ‘Die komt
ongelegen, we deden het goed in de competitie.’

