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Zorgakkoord: minder geld voor operaties
KO�ST�E�N�B�E�H�E�E�R�S�I�N�G

Door onder meer vergrijzing dreigt zorg onbetaalbaar te worden. VWS sloot een eerste ‘h o o f d l i j n e n a k ko o rd’ om kosten te drukken.

Door�onze�redacteuren�Daan�van�Lent
en�Enzo�van�Steenbergen

DEN�HAAG.�Het aantal operaties en in-
grepen in ziekenhuizen wordt ko-
mende jaren omlaag gebracht. Dat
blijkt uit een akkoord dat minister
Bruno Bruins (VVD, Medische Zorg)
heeft gesloten met medisch-specia-
listen, ziekenhuizen en zorgverzeke-
raars.

Volgend jaar mogen de uitgaven
voor medisch-specialistische hulp
met maximaal 0,8 procent groeien.
Jaarlijks neemt dit af tot 0 procent in
2022. Dat is feitelijk een bezuiniging,
omdat volgens prognoses van het

Centraal Planbureau de uitgaven voor
medisch-specialistische zorg zouden
groeien. Dat zou ook logisch zijn: er
zijn steeds complexere en duurdere
operatiemethoden en medicijnen be-
s c h i k b a a r.

Toch wordt de stijging van de uitga-
ven nu afgeremd. Patiënten kunnen
daardoor minder snel in het zieken-
huis terecht. Het is de bedoeling dat
huisartsen en wijkverpleegkundigen
meer zorg gaan verlenen. Liefst zijn
zij er al eerder bij als een patiënt ziek
is, zodat een operatie in het zieken-
huis kan worden voorkomen.

Denk daarbij aan ouderen die
steeds langer thuis wonen en nu re-

gelmatig op de spoedeisende hulp be-
landen, soms met kwalen die een
huisarts in een eerder stadium had
kunnen verhelpen. Ook moeten zie-
kenhuizen sommige zaken afstoten,
zoals de hulp aan astmapatiënten en
een deel van de bloedafname.

Ziekenhuizen die meewerken aan
het verminderen van het aantal ingre-
pen kunnen een bonus krijgen: daar-
voor is 425 miljoen euro beschikbaar
in de komende drie jaar. In het ak-
koord hebben het ministerie van
Volksgezondheid en de medisch-spe-
cialistische sector meer manieren af-
gesproken om geld te besparen. Zo
moeten minder dure medicijnen tot

het verzekerde pakket toegelaten
worden, moet overbodige admini-
stratie worden tegengegaan, kunnen
werknemers soms worden vervangen
door computers of afspraken met de
dokter elektronisch afgehandeld
wo rd e n .

De overeenkomst is het eerste grote
‘h o o fd l i j n e n a k ko o rd’ dat de nieuwe
bewindslieden op het ministerie van
VWS weten te sluiten. Deze akkoor-
den, bedacht door ex-minister Edith
Schippers (VVD), moeten gezond-
heidszorg in Nederland minder duur
maken. Door onder meer vergrijzing
dreigen de zorgkosten al jaren on-
houdbaar te worden.

Medisch-specialistische zorg kost
ongeveer 23 miljard euro per jaar van
de ruim 80 miljard die in Nederland
aan zorg wordt uitgegeven – het mi-
nisterie van VWS heeft veruit de hoog-
ste begroting van alle departementen.
Het kabinet heeft in het regeerak-
koord afgesproken 1,9 miljard euro
minder uit te geven dan wat de prog-
noses van het Centraal Planbureau
voorspellen bij ongewijzigd beleid.
Dat geld moet via de ‘h o o fd l i j n e n a k -
ko o rd e n’ worden binnengehaald. Het
is de bedoeling dat het ministerie ko-
mende tijd meer van zulke akkoorden
sluit met andere sectoren, zoals de
geestelijke gezondheidszorg.

Po�r�t�re�t
Nieuwe,
l�o�s�s�e�re
f�o�t�o’s

AMSTERDAM.�De
trend�was�al�zicht-
baar�bij�de�portret-
ten�die�fotograaf�Er-
win�Olaf�vorig�jaar
maakte�van�konin-
gin�Máxima,�prinses
Ca�t�h�a�r�i�n�a�-A�m�a�l�i�a�,
prinses�Alexia�en
prinses�Ariane.�Niet
langer�staat�de�ko-
ninklijke�familie�sta-
tig�en�statisch�op�de
foto.�Olaf�portret-
teert�koning�Willem-
Alexander,�zijn�echt-
genote�en�drie
dochters�losjes.�Hij
laat�hen�– als�ware
filmsterren�met�wap-
perende�haren�– lo-
pen�alsof�ze�een�cat-
walk�betreden.�De
foto�werd�genomen
in�de�Grote�Zaal�van
het�Paleis�op�de
Dam.�Achter�de�ko-
ninklijke�familie�torst
Atlas�de�wereld.�Olaf
maakte�voor�deze
Koningsdag�verder
een�aantal�staatsie-
portretten.�Eerder
maakte�hij�onder
meer�het�portret�van
W�i�l�l�e�m�-A�l�e�x�a�n�d�e�r
dat�voor�de�2�euro-
munt�is�gebruikt.

FOTO�RVD/ERWIN�OLAF
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De Zwarte Piet van
Ko n i ng s d a g

Christiaan Weijts

H
et was genant: kort na Koninginnedag 2007
bracht een team van zeebiologen uit Wage-
ningen een werkbezoek aan Franse collega’s.
Langs de Normandische kust troffen ze een
spoor aan van aangespoelde ballonnen – alle-
maal oranje. „Meer dan tien ballonnen per ki-

lometer kust”, volgens Jan Andries van Franeker. Hij onder-
zoekt maaginhouden van dode vogels, en waarschuwt al ja-
ren: dieren zien ballonresten voor voedsel aan, waardoor
hun magen en darmen kunnen verstoppen en ze sterven van
de honger.

Zwarte Piet, vuurwerk en nu dan die ballonnen: moet ons
nu echt bij elk feest een lolletje worden afgepikt? Ja, want we
leven nu eenmaal in een tijd waarin nieuwe inzichten botsen
op tradities.

En die blijken star. Vier jaar terug is er eindelijk een lande-
lijke motie aangenomen om het oplaten van ballonnen te
ontmoedigen. Gemeenten moesten het regelen. Nu, jaren la-
ter, heeft driekwart nog niets gedaan.

Ze willen de magie van het kinderfeestje niet verpesten of
verschuilen zich achter ‘biologisch afbreekbare’ ballonnen.
Geen oplossing, volgens Van Franeker: „Latex rubber, ook al
is dat van natuurlijke oorsprong, breekt niet snel genoeg af.”

V erandering kost tijd, weten ze bijvoorbeeld op Ter-
schelling. Daar is deze week een motie aangenomen
die het oplaten van ballonnen verbiedt. „Het zat al ja-

ren in mijn hoofd”, vertelt Christa Oosterbaan, PvdA-fractie-
voorzitter, aan de telefoon. „Pas toen ik alle positieve reac-
ties zag op Ameland, dat vorige maand zo’n verbod aannam,
dacht ik: nu is de tijd er rijp voor.” De motie werd unaniem
aangenomen. „Als je zo’n verbod vanaf een hogere overheid
oplegt, wek je weerstand.”

In Nijkerk moesten ze vorig jaar beveiligers inhuren omdat
milieuactivisten dreigden met acties. Ook andere oranje-ver-
enigingen ontvingen bedreigingen. In De Gelderlander mop-
pert een meneer van het Oranje-comité in Lienden over het
„f i a s c o” toen ze vorig jaar toch maar gezwicht waren voor
een alternatief, een bellenblaasmachine. „Er stond wat wind,
er kwamen amper bellen uit, dat was niet feestelijk.” Nu ko-
men de ballonnen terug, al zegt hij dat liever niet hardop.
„De geitenwollensokkenbeweging weet ons wel te vinden.”

Alle ingrediënten kortom, voor een Zwarte Piet-in-the-ma-
king. Het activisme is zo drammerig dat de ander zich alleen
maar koppiger vastgrijpt aan z’n traditiegetrouwe ballon-
touw tje.

Ach, je gunt beide kampen iets van die eilandmentaliteit.
Oosterbaan: „Het moet vanuit de bevolking zelf komen, en
op het juiste moment. Dat zo’n ballonverbod hier goed valt,
komt ook doordat we omringd zijn door de zee. Wij léven
hier met de natuur.”

Christiaan�Weijts�schrijft�iedere�vrijdag�een�column.

Langs de Normandische kust zagen biologen
overal aangespoelde oranje ballonnen

Brits Lagerhuis roept op
tot douane-unie met EU

BREXIT

Premier May wil geen
douane-unie met de EU.
Een meerderheid van het
parlement roept haar nu op
dit te heroverwegen.

Door�onze�correspondent
Melle�Garschagen

LONDEN.�Het Britse Lagerhuis heeft
donderdag een motie aangenomen
die de regering oproept na de Brexit
onderdeel te blijven van een douane-
unie met de Europese Unie. Het gaat
om een niet-bindend voorstel dat per
acclamatie werd aangenomen.

Daardoor vormt de motie geen on-
middellijke beperking voor de strate-
gie van premier Theresa May. Het de-
bat was echter wel belangrijk, want
het liet zien dat de steun in het Lager-
huis om na de Brexit economisch
dicht bij de EU te blijven, groot is. Ook
liet het zien dat delen van May’s eigen
Conservatieve partij aanzienlijke kri-
tiek hebben op haar weigering aan
een douane-unie deel te nemen.

Dat is relevant: het Britse parlement
moet nog wetsvoorstellen behande-
len die de Brexit regelen en vormge-
ven. Een van die wetsvoorstellen gaat
over een nieuw douane- en grensbe-
leid. Een bindend amendement op

die wet roept eveneens op onderdeel
te blijven van een douane-unie met de
EU. Het lijkt erop dat minstens twaalf
Conservatieve Lagerhuisleden voor-
stander zijn. Daarmee komt de flinter-
dunne meerderheid die May in het La-
gerhuis geniet in gevaar.

Veel Brexiteers meden donderdag
het debat om er geen grotere rucht-
baarheid aan te geven. Die strategie
mislukte door toedoen van Amber
Rudd, minister van Binnenlandse Za-
ken. Zij liet zich ontvallen dat „de ge-

sprekken binnen het kabinet nog
gaande zijn”, terwijl May al anderhalf
jaar zegt dat de Britten uit de douane-
unie stappen. De uitspraak van Rudd
werd gezien als een hint dat May over-
weegt een draai te maken. Later op de
dag corrigeerde Rudd haar uitspraak.

Deelname aan een douane-unie be-
tekent dat het VK en de EU zonder in-
voerheffingen met elkaar handelen
en een gemeenschappelijk tariefbe-
leid voeren voor handel van buiten de
zone. Het betekent ook dat de Britten

na Brexit niet zelf h a n d e l s a k ko o rd e n
aangaan met de VS, India, Australië en
andere landen. Brexiteers zijn daarte-
gen en daarom heeft May deelname
aan zo’n douane-unie uitgesloten.

Ze wil wel douane-afspraken om
formaliteiten aan de grens zo soepel
mogelijk te laten verlopen. Het minis-
terie van Brexitzaken kwam daarvoor
met twee opties. Optie één gaat ervan
uit dat controles nodig zijn: in de ha-
vens van Dover en Rotterdam, aan de
grens tussen Noord-Ierland en Ier-
land. Formaliteiten voor exporteurs
worden vooraf afgehandeld en tech-
nologie moet de overgang soepel la-
ten verlopen. De tweede optie, die de
voorkeur geniet, gaat uit van een dou-
ane-partnerschap, waardoor g re n s -
posten niet hoeven te herrijzen. Re-
gels, procedures en afspraken van de
EU worden daarbij overgenomen.

Op beide modellen is grote kritiek,
vanuit de Britse politiek en de EU.
Technologische oplossingen zijn niet
bewezen en iedere vorm van douane-
posten schendt de politieke afspraak
die May eind vorig jaar in Brussel
maakte met de EU om de Ierse grens
onzichtbaar te houden. De tweede
optie zou te weinig waarborgen bie-
den dat het Verenigd Koninkrijk, dat
de nodige politieke turbulentie on-
dervond de afgelopen jaren, die af-
spraken langdurig nakomt.

TWEEDE�PROCES

Bill Cosby schuldig bevonden aan
drogeren en misbruiken vriendin
NORRISTOWN.�Acteur Bill Cosby is donderdag schul-
dig bevonden aan het in 2004 drogeren en seksueel
misbruiken van Andrea Constand, een toenmalige
vriendin. De komiek Cosby is door zo’n vijftig vrou-
wen beschuldigd van seksueel misbruik. Vermoede-
lijk zijn alle zaken inmiddels verjaard, op die van
Constand na. Hij zou de vrouw drie keer gedrogeerd
en misbruikt hebben. Welke straf Cosby krijgt, is aan
de rechter, maar hij kan voor ieder van de drie zaken
tien jaar cel krijgen. Tot het vonnis gewezen is, blijft
Cosby op borgtocht vrij. De openbaar aanklager had
de rechter gevraagd de tachtig jaar oude acteur van-
wege vluchtgevaar vast te zetten. Bill Cosby werd
vooral bekend als de vader van het gezin Huxtable in
de in de jaren tachtig populaire sitcom The Cosby
Sh ow. (Reuters)

Van der Veer bepleitte hoger loon voor
topman Boskalis – maar die weigerde
Door�onze�redacteur
Menno�Tamminga

AMSTERDAM.�De raad van bestuur
van baggerbedrijf Boskalis heeft een
voorstel van de commissarissen
voor hogere bestuursbeloningen
zelf geblokkeerd. De raad van com-
missarissen, geleid door oud-Shell-
topman Jeroen van der Veer, kon-
digde in zijn verslag over 2017 aan
dat de verhoogde beloning op de
aandeelhoudersvergadering in mei
besproken zou worden. De commis-
sarissen hadden na een onderzoek
van een adviesbureau geconclu-

deerd dat de langetermijnbonus van
de bestuurders achterbleef bij ver-
gelijkbare bedrijven. In tegenstel-
ling tot steeds meer beursgenoteer-
de bedrijven betaalt Boskalis (2,3
miljard euro omzet, 5.800 werkne-
mers) de top geen beloning in aan-
delen van het bedrijf.

Bestuurvoorzitter Peter Berdow-
ski en zijn collega’s hebben dat plan
echter geblokkeerd. Het bestuur
vindt de verhoging na de maat-
schappelijke commotie van de laat-
ste maanden over beloningen van
topmanagers nu niet wenselijk, zegt
een woordvoerder van Boskalis.

President-commissaris Van der
Veer had tot begin deze week dezelf-
de functie bij ING. Daar haalden de
commissarissen bakzeil na felle po-
litieke en maatschappelijke reacties
op hun plan om de beloning van be-
stuursvoorzitter Ralph Hamers met
50 procent te verhogen, tot 3 mil-
joen euro. Berdowski verdiende vo-
rig jaar – inclusief pensioenpremie –
1,8 miljoen euro.

Bij Boskalis valt uit het jaarver-
slag niet op te maken met hoeveel
het loon van de drie bestuurders zou
stijgen. Het staat niet op de agenda
in de aandeelhoudersvergadering.

De motie vormt geen
onmiddellijke beperking
voor de strategie van May

ACHTERSTANDSBELEID�ONDERWIJS

Minister: bijna alle gemeenten
krijgen meer bij herverdeling geld
AMSTERDAM.�Minister Arie Slob (Onderwijs, Chris-
tenUnie) wil het geld voor bestrijding van onderwijs-
achterstanden zo herverdelen dat bijna alle gemeen-
ten erop vooruitgaan. Dat schrijft hij in een brief aan
de Tweede Kamer. Veel steden vreesden miljoenen-
verlies. Het kabinet steekt vanaf 2020 jaarlijks 746
miljoen euro in bestrijding van onderwijsachterstan-
den (plus 170 miljoen). 260 miljoen gaat naar scho-
len, die er bijvoorbeeld extra leerkrachten van inhu-
ren. De rest is voor gemeenten, die het geld steken in
scholen waar peuters spelenderwijs hun a c hte r s t a n d
kunnen inhalen. Door een nieuwe methode om leer-
achterstand te bepalen was herverdeling nodig. In
een aantal oorspronkelijke verdeelopties zouden ste-
den er fors op achteruitgaan. Zij krijgen nu gemid-
deld veel meer geld per leerling dan dorpen. (NRC)
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Escher zien en het wonder gebeurt
RECENSIE�TENTOONSTELLING�M.C.�ESCHER

Een prachtige expositie in
Leeuwarden laat zien hoe
M.C. Escher inspiratie vond,
onder meer in Italiaanse
steden en in de natuur.

Door�onze�redacteur
Hendrik�Spiering

M iddelpunt van de ten-
toonstelling Escher op
re is in het Fries Museum
is een met zorg nage-

bouwde werkkamer van de kunste-
naar Maurits Cornelis Escher (1898-
1972), met elementen uit zijn studio’s
in Italië en Zwitserland, maar ook in
Baarn, waar hij vanaf 1941 woonde.
Enkele originele eigendommen lig-
gen achter glas, zoals het beroemde
lepeltje waarmee de in Leeuwarden
geboren graficus het papier over zijn
beïnkte houtsneden wreef.

De rest is zorgvuldig in tweede-
handswinkeltjes bijeen gezocht: de
klassiek-Hollandse eenvoudige meu-
belen, een koperen hagedis, een
schaakspelletje, een ingelijste wa-
jangpop, een bijzondere asbak, een
kleine rekenliniaal, en natuurlijk een
dodecaëder, zo’n regelmatig veelvlak
dat perfect past bij de grafische
meester van de optische illusie en de
perfect in elkaar passende patronen.

Zelfs de boeken in de kast (waaron-
der Tolkiens complete In de Ban van
de Ring) waren ooit ook bij M.C. Es-
cher thuis te vinden. Het is de weer-
spiegeling van een samengestelde
werkelijkheid die ooit echt bestond,
maar nooit helemaal. Wie wil kan
vanachter het bureau een selfie ma-
ken in een weerspiegelende bol, pre-
cies zoals in Eschers beroemde litho
uit 1935.

De kalme huiselijke sfeer van de
werkkamer is een tegenwicht voor de
bewegelijke rest van de tentoonstel-
ling. De meeste zalen zijn gewijd aan
de vele reizen in Eschers vooroorlog-
se periode, die de aanloop vormde
naar het latere wereldberoemde ‘ma-
t h e m at i s c h e’ we r k .

Jarenlang woonde Escher in Italië
en Zwitserland. Hij maakte er schit-
terende houtsneden van landschap-
pen en steden. Alles is zo verbluffend
mooi uitgelicht dat je aanvankelijk
denkt dat Eschers originele werken
van achteren verlicht zijn, zo knalt
het wit uit de litho’s en houtsneden.

Ontelbare wandelingen
Ook de foto’s van zijn ontelbare wan-
delingen tonen een andere kant van
Escher, die we uit zijn beroemdere
werk toch vooral kennen als een man
achter zijn bureau. Een (half verduis-
terde) zaal is geheel gewijd aan de
grafische neerslag van zijn nachtelij-
ke tochten door Rome.

De graficus vond Rome bij daglicht
saai, maar ’s avonds, uitgelicht met
schijnwerpers, was de stad voor hem
onweerstaanbaar. Een zaklantaarn
die aan een knoop van zijn jas hing,
stelde hem in staat te schetsen in het
donker. Hij tekent een geheimzinni-
ge wereld van halfduistere zuilen-
gangen en onverwacht oplichtende
gebouwen. Mensen spelen in Eschers
werk nauwelijks een rol. Het gaat om
ruimte en vormen.

De kracht van de tentoonstelling in
het Fries Museum is dat ze door de
nadruk op het landschappelijke werk
een andere, in de wereld rond kijken-

Mensen spelen in Eschers
werk amper een rol. Het
gaat om ruimte en vormen

Twee�werken�van�M.C.�Escher,�beide�komende�maanden�te�zien�in�het�Fries�Museum.�Boven:�een�houtsnede�uit�1930:
‘Morano,�Calabria’.�Onder:�een�litho�uit�1961:�‘de�Waterval’.
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de Escher laat zien. Hier is een man
in de weer met wind in zijn haar en
vuil aan zijn schoenen. Volgens de
catalogus barstte hij soms zelfs in
zingen uit tegen de bloemen die hij
tekende, en hij kent „geen groter ge-
not dan zwervende door dalen en
over heuvels, van dorp tot dorp, de
ongekunstelde natuur op mij in te la-
ten werken”.

Er is overigens geen echte breuk-
lijn. Ook in Eschers ‘re i s -we r ke n’ val-
len al de strakke vlakvullingen op, de
scherpe contrasten tussen licht en
donker en vaak ook de serene rust
van de afgebeelde wereld. Maar zijn
veel beroemdere latere werken wer-
den door Escher zelf al wel ‘b e e ld ge -
d a c hte n’ genoemd. Ze weerspiegelen
duidelijk een innerlijke, meer ab-
stracte wereld.

Escher op Reis toont de weg van de
kunstenaar naar die verpletterend
scherpe eenvoud en mathematische
perfectie. Dat latere werk, vol meta-
morfosen, onmogelijke gebouwen en
perfecte vlakvullingen, heeft tegen-
woordig waarschijnlijk ook zo’n
aardse aanloop nodig. Want de geni-
ale litho’s en houtsneden zijn bijna
clichés geworden door overmatige
blootstelling op reproducties en kof-
fiemokken. Ook in de winkel van het
Fries Museum is een dienblad te
koop met de complete M e ta m o rfo s e
II erop. En een wekker met Eschers
vlakvullende engelen en demonen
op de wijzerplaat.

Flink zoenen
De door Pierre Bokma voorgelezen
brief- en dagboekfragmenten van Es-
cher in de audiotour (een aanrader!)
zetten de menselijkheid van de reis-
lustige kunstenaar verder in perspec-
tief. Zelfs de lust die hij voelde bij het
naaktmodeltekenen in zijn opleiding
komt aan de orde. Want „z o’n meis-
jeslichaam is ontroerend mooi. [...]
Maar, voor den drommel, waarom
zou ik dan ook niet eens me mogen
uitleven. Ik ben namelijk van plan
om morgenavond, als Annie komt
poseren, haar voor het eerst sinds
anderhalf jaar eens flink te zoenen en
te knuffelen. Daar heb ik toch zo’n
vervloekte zin in.”

Eschers innerlijke wereld met be-
roemde litho’s en houtsneden als
B elvedère, Klimmen en dalen, C i rk ell i -
miet III en Andere wereld betreedt de
bezoeker pas in de laatste zaal. En
het wonder gebeurt. Na al die gecon-
centreerd getekende steden en de
soms bijna hallucinerend heldere Ita-
liaanse landschappen is dit etheri-
sche werk ineens weer helemaal fris,
en even mooi als het eigenlijk altijd
al was. Zelfs de afwisselende projec-
tie van de beroemde lange M e ta m o r -
fose II op een van de muren is adem-
benemend.

Het Fries Museum heeft Escher
weer met beide benen op de grond
gezet. Het allerlaatste nummer van
de reis is – haast terloops – de een-
voudige rouwkaart van de kunste-
naar, die overleed op 27 maart 1972.
De cirkel is rond.

Beeldende�kunst

Escher�op�Reis
Van�28/4�t/m�28/10�in�Fries�Museum,
Leeuwarden.�Audiotour,�brieven�en
dagboeken�door�Pierre�Bokma.�Inl:
friesmuseum.nl
*#5
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COLLEGEVORMING�GEMEENTEN

‘Gevestigde partijen
kijken kat uit de boom’
Door onervaren partijen en informateurs verloopt de collegevorming traag.
Door�onze�redacteuren
Kim�Bos en
Floor�Rusman

AMSTERDAM.�Het is niks voor Brum-
men om zo langzaam te zijn. Normaal
gesproken zou er nu al zo’n beetje een
college zijn, maar in de Gelderse ge-
meente zijn ze opnieuw gaan praten –
nadat de partij LokaalBelang de regie
over zowel de onderhandelingen als
haar lijsttrekker verloor. Je ziet dat de
versnippering nu ook Brummen heeft
bereikt, zegt Gert-Jan van Dijk, commu-
nicatieadviseur bij de gemeente. „We
hebben hier meestal voortvarende coa-
litieonderhandelingen. Vroeger had-
den we maar twee partijen nodig om tot
een meerderheid te komen.’’

De collegevorming verloopt een stuk
stroever dan vier jaar geleden: een
vijfde van de gemeenten heeft na vijf
weken een college, vier jaar geleden
was dit al meer dan de helft. Dit was te
verwachten op basis van de verkie-
zingsuitslagen: meer partijen, en een
hoop partijen met weinig ervaring.

Dit is precies wat Brummen nu parten
speelt, zegt Gert-Jan van Dijk. L okaal-
Belang, pas vier jaar oud, werd met vier
zetels de grootste partij en kreeg daar-
mee de leiding bij de formatie. Maar de
beoogde coalitiepartners (VVD, CDA en
PvdA) merkten dat er onrust bestond
binnen de lokale partij, vertelt Van Dijk.
Pas toen de lijsttrekker opstapte, kon-
den de onderhandelingen doorgaan.
Ditmaal onder leiding van de VVD.

Hu ive r ig
Gevestigde partijen zijn in eerste in-
stantie vaak huiverig om met een
nieuwe partij in zee te gaan, zegt Julien
van Ostaaijen, bestuurskundige aan
Tilburg University. „Uit onderzoek
blijkt dat nieuwe partijen niet meteen
in het college komen, omdat gevestigde

partijen de kat uit de boom kijken.” D at
maakt de formatie dit keer wel lastig,
want in meerdere gemeenten werd zo’n
nieuwe partij de grootste.

In Nieuwegein liepen de onderhan-
delingen averij op doordat Lokale Be-
langen eruit stapte. Die haalde twee ze-
tels en kon daarmee het ‘m o to r b l o k ’
van VVD, GroenLinks, CDA en PvdA aan
een meerderheid helpen. Maar toen
bleek dat de partij geen wethouder
mocht leveren, was het gedaan met de
goede sfeer. VVD-lijsttrekker Mark
Snoeren: „Het is een nieuwe partij, dus
we hadden gezegd: zorg eerst dat je je
partij goed op poten zet.’’ Na de breuk
leek Nieuwegein af te koersen op een

minderheidscollege, maar omwille van
de stabiliteit komt Lokale Belangen nu
toch in het college – mét wethouder.

Ook in Hilversum speelt een nieuwe
partij de hoofdrol. Hart voor Hilversum
(HvH) bestaat sinds 2014 en werd dit
jaar de grootste partij, met een leidende
rol in de formatie tot gevolg. Een coali-
tie met GroenLinks, CDA en VVD was in
de maak, maar na weken onderhande-
len wil de VVD ook ineens D66 erbij.
„De VVD heeft het de afgelopen be-
stuursperiode fijn gehad met D66”,
zegt griffier Paul van Ruitenbeek. Een
keus voor stabiliteit dus. Probleem:
D66 en HvH „verschillen behoorlijk in
stijl van besturen”.

Of het lukt is nog niet duidelijk. Tus-
sendoor vertrok een HvH-raadslid:
voormalig bokser Erik Ouwerkerk, on-

verwacht in de raad beland met 264
voorkeursstemmen, stapte op. Volgens
zijn fractieleider bleek het raadswerk te
ingewikkeld voor hem.

‘Gemeenten spelen Den Haagje’
Toch is de toename van nieuwe partijen
niet de enige oorzaak van de lange for-
maties. Politicoloog Peter van der Hei-
den van de Radboud Universiteit ziet
een andere boosdoener: het toegeno-
men gebruik van informateurs. „G e-
meenten gaan steeds meer Den Haagje
spelen. Door een informateur aan te
stellen, willen ze laten zien hoe belang-
rijk ze zijn.” Maar informateurs maken
formaties langzamer. „Ze moeten zich
inwerken in de lokale omstandigheden
en hebben minder belang bij een snel
re s u l t a at .’’

Onzin, juist een onafhankelijke for-
mateur kan de boel versnellen, vindt
C DA’er Hans Démoed. Hij is informa-
teur in zowel Lisse en Aalsmeer en daar-
mee, toegegeven, niet geheel neutraal.
Hij ziet een andere oorzaak van de
slome formaties: de wens in veel ge-
meenten om vóór de collegevorming
met alle partijen tot een overeenstem-
ming te komen over basale thema’s of
‘ke r nw a a rd e n’, bijvoorbeeld in raads-
brede akkoorden.

In Aalsmeer hebben de partijen bij-
voorbeeld ‘een open bestuursstijl’ en
‘de menselijke maat’ benoemd als kern-
waarden. Het zoeken van zo’n raads-
brede overeenstemming kost even tijd,
maar wie vertrouwen zaait, zal stabili-
teit oogsten, is de gedachte.

Paradoxaal genoeg leidt dus niet al-
leen versnippering, maar juist ook een
behoefte aan overeenstemming tot ver-
traagde formaties. Die twee kunnen na-
tuurlijk ook samengaan: juist in een
versnipperde raad is het belangrijk te
weten dat de neuzen dezelfde kant op
staan.

NRC�volgt�collegevorming
NRC�volgt�de�collegeonderhandelin-
gen�in�alle�335�Nederlandse�gemeen-
ten�waar�21�maart�een�nieuwe�ge-
meenteraad�is�gekozen.Meer�dan
honderd�N�RC-redacteuren�hebbenie�-
der�drie�of�meer�gemeenten�‘geadop�-

t�e�e�rd�’.�Ze�informeren�wekelijks�hoever
de�collegeonderhandelingen�op�dat
moment�zijn�gevorderd.

De�vragen�worden�meestal�aan�de
griffier�gesteld, soms�aan�de

gemeentesecretaris,�burgemeester,
een�wethouder,�raadslid�of�lokale
journalist.�Ook�websites�van�kranten�of
gemeenten�worden�geraadpleegd.

De�inventarisatie�is�op�maandag�en
dinsdag.Voor�dit�artikel�was
dat�op�23�en�24�april.�Ontwikkelingen
sinds�die�datum�worden�verwerkt�in�de
volgende�ronde�van
deze�reeks.

Ty�t�s�j�e�r�k�s�t�e�ra�d�i�e�l
Spoeddebat�over
c�o�l�l�e�g�e�vo�r�m�i�n�g

In�het�Friese�Tytsjerksteradiel�heeft
de�gemeenteraad�donderdag-
avond�een�spoeddebat�gevoerd
op�aandringen�van�de�oppositie
(GroenLinks�(3�zetels),�PvdA�(3),
VVD�(3)�en�D66�(1).�Aanleiding�was
hun�onvrede�over�de�manier�waar-
op�het�college�wordt�gevormd
door�CDA�(6�zetels)�Fryske�Nasjo-
nale�Partij�(FNP,�5�zetels)�en�de
Christenunie�(2�zetels).�Die�zou
niet�„t�ra�n�s�p�a�ra�n�t�” zijn.�De�opposi-
tiepartijen�dachten�nog�deel�te
kunnen�nemen�aan�het�college,
maar�dat�bleek�al�te�zijn�„dichtge-
t�i�m�m�e�rd�”,�aldus�Groen-
Links-raadslid�Brigitta�Scheepsma
d�o�n�d�e�rd�a�g�avo�n�d�.
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Informateurs maken
formaties langzamer

Peter�van�der�Heiden�p�o�l�i�t�i�co�l�o�o�g
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VVD en GroenLinks verzilveren goede
resultaten, D66 en SP vaker buitengesloten
Door�een�onzer�redacteuren

AMSTERDAM.�VVD en GroenLinks
zijn bij de vorming van nieuwe col-
leges op weg hun goede resultaten
bij de raadsverkiezingen te verzil-
veren. Bij D66 en SP leidt de mati-
ge stembusuitslag vooralsnog to t
een daling van het aantal colleges
waaraan de partijen deelnemen.

Dit blijkt uit de inventarisatie
van de collegevorming in 335 ge-
meenten, die afgelopen week de
vijfde ronde beleefde. De stand
van zaken woensdagochtend was
dat in 68 gemeenten een college is
gevormd, terwijl in 217 gemeenten
een beperkt aantal partijen aan het
onderhandelen is. In de overgeble-

ven gemeenten, zoals Rotterdam,
bevindt de collegevorming zich
nog altijd in een oriënterende fase.

In de 285 gemeenten waar al za-
ken worden of zijn gedaan, schui-
ven VVD en GroenLinks veel vaker
aan tafel aan dan vier jaar geleden.
De VVD die in 2014 in 136 gemeen-
ten een bestuursplek veroverde,
zit nu in 178 gemeenten aan de on-
derhandelingstafel, dan wel in het
college. De partij nadert de traditi-
onele koploper, het CDA. Dat gaat
meedoen in 192 gemeenten en zit
nu op 188 plaatsen in het college.

GroenLinks, dat op dit moment
in 36 gemeenten zitting in het col-
lege heeft, krijgt straks in 86 ge-
meenten een plek wanneer de lo-

pende onderhandelingen met suc-
ces worden afgerond. De partij zou
daarmee meer gemeenten krijgen
dan D66. Deze regeringspartij doet
nu nog mee in 81 gemeenten. Aan-
zienlijk minder dan in 2014: toen
brak de partij door in 97 gemeen-
ten met een plek in het college.

Een andere verliezer is de SP, die
mag hopen van de huidige 38 ge-
meenten er 23 met een collegeplek
over te houden. De PvdA blijft op-
vallend stabiel. De partij zit nu in
80 gemeenten in het college en
lijkt dat te handhaven. SGP en
ChristenUnie die op meerdere
plekken een lijstverbinding zijn
aangegaan, lijken van 69 naar 86
gemeenten te gaan.

Velsen�Lokaal,�heer�en�meester�in�de�Vel-
sense�raad,�heeft�D66�buiten�de�college-
onderhandelingen�geplaatst.�„D66�miste
het�vuur�en�de�energie�om�een�stukje�demo-
cratische�en�bestuurlijke�vernieuwing�tot
stand�te�brengen”,�verklaart�Nathanaël�Korf,

leider�van�Velsen�Lokaal,�de�beslissing.
Hoe�nu?�D66,�ooit�opgericht�vanwege�de
belofte�van�bestuurlijke�vernieuwing,�weg�-
gezet�door�een�lokale�partij�als�sta-in-de-
weg?�„J�a�ze�ke�r�”,�vervolgt�Korf�„We�willen�de
burger�meer�bij�de�besluitvorming�in�Velsen

b�e�t�re�k�ke�n�.�”Hoe�gaat�dat�gebeuren?�„Met
meer�bezoeken�aan�de�wijken,�flitspeilingen
van�een�digitaal�burgerpanel,�en�inspreek-
avonden�tijdens�de�collegevorming.”
Korf�zag�D66,�tweede�partij�in�de�raad�on-
danks�fors�verlies�bij�de�verkiezingen,�daar

niet�enthousiast�aan�mee�doen.�„Wa�a�ro�m
gaat�Korf�dan�wel�in�zee�met�de�VVD,�de
partij�die�consequent�tegen�referenda�en
andere�vernieuwing�is?”,�vraagt�lijsttrekker
Annette�Baerveldt�zich�af.�„Hier�wordt�ge-
woon�een�oude�rekening�vereffend.”

Lokale�partij�Velsen�wil�burger�meer�betrekken�in�besluitvorming�en�sluit�D66�uit

Collegevorming�verloopt�trager�dan�vier�jaar�geleden
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‘Je kunt beter geen
koolhydraten eten
tijdens warm weer’
Dat zegt diëtist Harriet Verkoelen in een
artikel op Nu.nl.

De aanleiding
Het was vorige week warm. Zo
warm, dat donderdag 19 april met
een temperatuur van 27,4 graden
Celsius de warmste 19de april bleek
te zijn sinds 1901. Nu.nl greep de de
recordtemperatuur aan om een arti-
kel te publiceren over wat je het
beste kunt eten op een zo m e r s e
dag. Daarin zegt diëtist Harriet Ver-
koelen dat mensen tijdens perioden
van warmte minder eten omdat ze
meer vocht vasthouden en last heb-
ben van een opgeblazen gevoel.
„Probeer daarom de koolhydraten
achterwege te laten”, zegt Verkoe-
len. „Koolhydraten versterken dat
opgeblazen gevoel.” We checken of
je inderdaad beter geen koolhydra-
ten kunt eten bij warm weer.

Waar is het op gebaseerd?
Als we Verkoelen bellen, blijkt dat ze
haar uitspraken ruim een half jaar
terug deed. Het artikel van 19 april
2018 is een herpublicatie van een ar-
tikel dat al op 7 juli 2017 verscheen.
Verkoelen stelt dat koolhydraten
door het lichaam worden omgezet in
glycogeen, dat veel vocht vast-
houdt. Dat kan volgens haar in com-
binatie met hoge temperaturen zor-
gen voor een opgeblazen gevoel en
hogere bloeddruk.

En, klopt het?
We bellen het Voedingscentrum, dat
echter laat weten niet te kunnen
helpen. „Het komt ons niet bekend
voor ”, zegt een woordvoerder. „We
zouden uit moeten zoeken of dat
k l o p t .” Ons wordt aangeraden een
internist te bellen. We bellen er
twee: Peter de Leeuw, emeritus
hoogleraar interne geneeskunde
aan de Universiteit Maastricht, en
Frank Visseren, hoogleraar vascu-
laire geneeskunde aan de Universi-
teit Utrecht. Ze zijn het roerend
eens: dit is onzin. „Het is extreem
onwaarschijnlijk dat het eten van
koolhydraten bij warm weer leidt
tot een hogere bloeddruk”, zegt Vis-
seren. Koolhydraten, zegt hij, wor-
den grotendeels omgezet in gluco-
se, dat wordt opgenomen door de
cellen en snel uit het bloed ver-
dwijnt. „Glucose heeft maar voor
een paar procent invloed op het os-
motisch vermogen [het vermogen

vocht aan te trekken en vast te hou-
den, red.] van bloed.” De Leeuw
spreekt van „grote flauwekul”.
„Koolhydraten houden geen vocht
vast”, zegt hij. „En een opgeblazen
gevoel kun je overal van krijgen.”

Daarbij is het ook zo, zeggen bei-
de internisten, dat hogere tempera-
turen er voor zorgen dat je bloedva-
ten uitzetten en dat je door transpi-
ratie iets meer zout verliest. Het is
daarom waarschijnlijker dat je
bloeddruk daalt bij warm weer dan
stijgt.

Renger Witkamp, hoogleraar
Voeding en Farmacologie van de
Wageningen Universiteit zegt dat
„een heel klein deel van de bewe-
ring waar is”. „Koolhydraten wor-
den deels direct verbrand als gluco-
se. Tussendoor slaat je lichaam ze
op, voor de korte termijn als glyco-
geen. Dat houdt water vast. Maar
dat gebeurt niet in de bloedbaan en
gebeurt bij elke temperatuur.” Wit -
kamp wijst erop dat ook in warme
landen veel koolhydraten gegeten
worden. „Dat is cultureel zo be-
paald. Als dat schadelijk zou zijn,
zouden ze het niet doen.”

Waar warm weer wel voor kan zor-
gen, zegt Witkamp, is een vermin-
derde eetlust. „Zo heb je per saldo
minder energie nodig om je li-
chaamstemperatuur op peil te hou-
den. En het eten van voedsel zorgt
voor een temperatuurverhoging.
Daarom remt het lichaam de neiging
om te eten bij warm weer af, al zijn
dit geringe effecten.”

Wat kun je dan het beste eten bij
hoge temperaturen? „Je hoeft hele-
maal niet anders te eten als het
warm is”, zegt de woordvoerder
van het Voedingscentrum, dat wel
aanraadt meer en regelmatiger wa-
ter te drinken om uitdroging te
vo o r ko m e n .

Conclusie
Koolhydraten houden geen vocht
vast en zorgen niet voor een hogere
bloeddruk. Een opgeblazen gevoel
kan door van alles worden veroor-
zaakt. En er is geen voedsel dat je
beter wel of niet kunt eten tijdens
warm weer. We beoordelen de uit-
spraak daarom als o nwa a r.

Sam�de�Voogt

Ook�een�bewering�zien�langskomen�die�je�gecheckt�wilt�zien?
Mail�n�rc�c�h�e�c�kt�@�n�rc�.�n�l�of�tip�via�Twitter�met�de�hashtag�#�n�rc�c�h�e�c�kt

wa�a�r g�ro�t�e�n�d�e�e�l�s
wa�a�r

g�ro�t�e�n�d�e�e�l�s
o�nwa�a�r

o�nwa�a�r

ZEDENZAAK

Minister: onderzoek orthodox-joodse school
Door�onze�redacteuren
Leonie�van�Nierop
en�Derk�Stokmans

DEN�HAAG.�De onderwijsinspectie
moet onderzoeken hoe het bestuur
van de Amsterdamse orthodox-
joodse Cheiderschool in 2012 om-
ging met meldingen van seksueel
misbruik door een toenmalige le-
raar. Minister Arie Slob (Onderwijs,
ChristenUnie) geeft hiertoe op-
dracht vanwege „de ernst van de
signalen en de zorgen die bestaan
over de veiligheid en het welzijn
van de leerlingen”. Dat schreef hij

d o n d e rd a g in antwoord op Kamer-
vragen naar aanleiding van onder-
zoek van N RC .

Hieruit bleek dat de school na
meerdere meldingen van ouders en
ondanks herhaaldelijk aandringen
van de onderwijsinspectie ruim
vier maanden weigerde de wettelijk
verplichte aangifte tegen de leer-
kracht te doen. Dat gebeurde pas na
druk van de toenmalige minister
van Onderwijs. De verdachte was
intussen naar Israël verhuisd, dat
hem eind 2016 uitleverde.

Opvallend is dat Slob de inspectie
„nadr ukkelijk” vraagt „indien mo-

gelijk ook te spreken met ouders en
(o u d - ) l e e r l i nge n”. Ouders zeiden
NRC dat het schoolbestuur druk
uitoefende geen aangifte te doen.

Het OM eiste vorige week vijf jaar
onvoorwaardelijk tegen oud-leraar
Ephraïm S. wegens het op school
plegen van ontucht met of verkrach-
ting van vier leerlingen tussen 6 en
13 jaar. De rechtbank, die over een
maand uitspraak doet, heeft de ver-
dachte intussen vrijgelaten. Daar-
mee geeft de rechtbank aan dat een
eventuele straf in elk geval lager zal
uitvallen dan de twee jaar en twee
maanden dat S. in voorarrest zat.

G�I�FG�ASA�A�N�VA�L

Russen ‘b e w i j z e n’ in Den
Haag dat er geen gifgas was
Door Syriërs naar de OPCW
te halen, wilde Rusland ‘de
wa a r h e i d’ vertellen. Het lijkt
of het Westen het Syrische
regime zwart wil maken.

Door�onze�redacteur
Eva�Cukier

DEN�HAAG. Hij kwam net boven de
grote conferentietafel uit, de elfjarige
Hassan Diab die woensdagavond sa-
men met zijn ouders en een vijftiental
andere Syriërs aanschoof op een pers-
conferentie van de Russische ambas-
sade in Den Haag. Met een klein stem-
metje en grote ogen herhaalde de jon-
gen zijn relaas dat hij eerder al aan de
Russische staatspers deed: op de dag
van de aanval in Douma (7 april) had
geschreeuw hem en zijn moeder uit
hun schuilkelder naar het lokale zie-
kenhuis gelokt, waar hij door onbe-
kenden werd vastgegrepen en water
over zich heen gegoten kreeg, zoge-
naamd om ‘gif' van hem af te spoelen.
Later bleek hij te figureren in een vi-
deo van de Syrische hulporganisatie
Witte Helmen als slachtoffer van de
g i f g a s a a nv a l .

Diab vormde de belangrijkste ge-
tuige die woensdag deel uitmaakte
van een door Rusland georganiseerde
briefing bij de Organisatie voor het
Verbod op Chemische Wapens
(OPCW) in Den Haag om „de waar-
h e i d” te vertellen over de vermeende
gifgasaanval. Bij die aanval kwamen
volgens westerse landen tientallen
burgers om het leven, een lezing die
wordt onderbouwd door beelden van
gewonden en doden en van gifgascy-
linders. De VS, het Verenigd Konink-
rijk en Frankrijk reageerden met een
vergeldingsactie op doelen van het
Syrische leger.

Alles is in scène gezet
Maar volgens Rusland en het Syrische
regime was er helemaal geen aanval
en zijn de beelden van slachtoffers in
scène gezet om het Syrische regime
zwart te maken. „De patriotten van
hun land”, zo noemde de Russische
ambassadeur Alexandr Sjoelgin de
groep, die verder bestond uit burgers
en artsen uit het ziekenhuis van
Douma. Zij vertelden allen een vrijwel

identiek verhaal.
Individuele vragen van journalis-

ten mocht de groep onder geen be-
ding beantwoorden, ze waren ‘m o e’
en ‘ge t r a u m at i s e e rd’ , aldus de am-
bassadeur. Die avond vlogen ze weer
naar huis. Russische journalisten
hadden ’s middags wel mogen spre-
ken met de Syriërs.

De OPCW stelde woensdag in een
verklaring op de website dat zij Rus-
land had „geadv iseerd” de Syrische
getuigen eerst te laten interviewen
door de onderzoekers van de fact-fin-
ding mission (FMM) die onderzoek
doet naar de aanval. Monsters uit
Douma zijn naar verschillende labora-

toria gestuurd, waaronder een in Rijs-
wijk. Wanneer de OPCW zijn bevin-
dingen zal delen, is nog onduidelijk.

De Franse overheid publiceerde
ondertussen op basis van eigen be-
vindingen een rapport waarin zij op
basis van bronnen en ooggetuigen-
verslagen de inzet van chloor, zenuw-
gas en blauwzuur vaststelde.

Een vertegenwoordiger van de Sy-
rische ambassade in Den Haag stelde
dat het Syrische leger na de aanval
een laboratorium had aangetroffen
waar de rebellen chemische wapens
zouden hebben gefabriceerd.

Met�medewerking�van�Karel�Knip

‘Slachtoffer’Hassan�Diab (11)�uit�Douma�gezond�en�wel�in�Den�Haag.
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Door�onze�redacteur
Mark�Kranenburg

DEN�HAAG.�Weer is er een stukje van het vor-
stelijk voetstuk af. Op het beledigen van de
Koning staat binnenkort geen bijzondere
straf meer. De Tweede Kamer besloot deze
maand het artikel over majesteitsschennis
(uit 1881) uit het Wetboek van Strafrecht te
halen. Zodra ook de Eerste Kamer met dit
voorstel van D66 heeft ingestemd, zal de Ko-
ning opnieuw een beetje ‘gewoner ’ zijn ge-
worden. Beledigen van het staatshoofd is
dan even erg als het beledigen van een amb-
tenaar. Strafbaar – maar niet éxtra strafbaar,
zoals nu.

Urgent is het probleem dat op het punt
staat opgelost te worden zeker niet. Dat
werd in het Kamerdebat over het schrappen
van het verbod op majesteitsschennis van
diverse kanten opgemerkt. Wel illustreerde
de discussie weer eens het veranderde den-
ken in de politiek over de rol van de Koning
binnen het staatsbestel. De Koning hoort er-
bij, maar daarmee is dan ook alles gezegd.

Willem-Alexander werd al volledig buiten
de kabinetsformatie gehouden, net als zijn
moeder bij de vorming van Rutte II. De infor-
mateur bracht een enkele keer verslag aan
hem uit, maar de regie lag bij de Tweede Ka-
mer, geheel in lijn met het besluit uit 2012.
De enige taak van de Koning bestond uit het
beëdigen van de ministers.

Aan zijn bijzondere status of privileges
wordt verder geknabbeld. In het ‘normalise-
r i ng s p ro c e s ’ dient zich de volgende vraag
aan: moet de Koning ook niet gewoon, net
als andere Nederlanders, inkomstenbelas-
ting betalen?

De hoofdpersoon zelf, Willem-Alexander,
lijkt zich te schikken in de nieuwe verhou-
dingen en buigt mee. In de eerste vijf jaar
van zijn koningschap heerste een haast sere-
ne rust. Koninklijke bemoeienis met de poli-
tiek leidde steevast tot een rel, maar zulke
rellen waren er niet. De Koning is zich be-
wust van zijn bescheiden politieke plaats en
gedraagt zich ernaar.

De politiek toont zich tevreden. Joost
Sneller, Kamerlid van het tegenover het Ko-
ninklijk Huis altijd kritische D66, eind vorig
jaar in een debat: „Je hoeft geen monarchist
te zijn om met tevredenheid te kijken naar
de wijze waarop koning Willem-Alexander
en koningin Máxima invulling geven aan
hun rol.”

Alleen Kamerlid Martin Bosma (PVV) had
nog iets ongewensts ontdekt, bleek in dat-
zelfde debat. Hij nam het Willem-Alexander
kwalijk dat deze op bezoek aan Italië men-
sen had geprezen die vluchtelingen helpen.
Het staatshoofd moest „geen speelbal” zijn
van „de politiek-correcte waan van de dag”,
waarschuwde Bosma. Voor het overige deed
de Koning het volgens hem „ge we ld i g ”, was
het „een verdomd aardige kerel” en kon je
ook „geweldig met hem lachen”.

De Koning is geruisloos in de nieuwe om-
standigheden gegleden, net als zijn moeder.
Het nationale tv-interview aan de voor-

De enige
‘conf rontatie’
tussen
Koning en
politiek was
bij de
i n h u l d i g i ng

L�i�n�t�j�e�s�re�g�e�n�2.912�koninklijke�onderscheidingen�uitgedeeld

Darter�Michael�van�Gerwen,
tv-presentratice�Caroline�Ten-
sen,�radio-dj�Edwin�Evers en
rapper�en�programmamaker
Angelo�Diop,�oftewel�Ro�t�j�o�c�h�,
kregen�net�als�2.908�anderen
donderdag�een�koninklijke�on-
derscheiding.

De�traditionele�lintjesregen�vindt
jaarlijks�plaats�op�de�dag�voor
Koningsdag.�De�te�onderschei-
den�mensen�worden�daarover
pas�kort�van�tevoren�ingelicht.

Achttien�mensen�zijn�vanaf
vandaag�ridder�in�de�Orde�van

de�Nederlandse�Leeuw.Ve�r�re�-
weg�de�meeste�gedecoreerden
krijgen�een�lintje�in�de�minder
exclusieve�Orde�van�Oranje-
Nassau,�met�name�vanwege
hun�inzet�in�het�vrijwilligers-
werk.�Ruim�eenderde�van�de
lintjes�gaat�naar�een�vrouw.

De�oudste�persoon�is�de�105-jari-
ge�heer�Du�Pon,�die�onderschei-
den�wordt�voor�zijn�vrijwilligers-
werk�bij�de�kerk�en�zijn�schuld-
hulpverlening�bij�senioren.

De�jongst�gedecoreerde�per-
soon�is�darter�Michael�van�Ger-

avond van zijn inhuldiging, vijf jaar geleden,
was een voorbode. „Uiteindelijk kan je van
een monarchie zeggen: het enige constante
is dat het altijd in verandering is, altijd mee
beweegt met de maatschappij”, zei Willem-
Alexander toen. „Langzaam, maar het be-
weegt wel mee met wat de maatschappij wil.
Anders sta je erbuiten, dan ben je niet meer
re l e v a nt .”

Binnen de lijntjes
Willem-Alexander is keurig binnen de
lijntjes gebleven. De drie rechten van de Ko-
ning in een parlementaire democratie, zoals
de Britse advocaat en essayist Walter Bage-
hot die in 1867 opschreef in The English Con-
stit ution, zijn ook zíjn referentiepunten. Het
gaat dan om het recht geïnformeerd te wor-
den, het recht aan te moedigen, en het recht
te waarschuwen. Allemaal binnen de minis-
teriële verantwoordelijkheid. Zoals de
Grondwet zegt: de Koning is onschendbaar,
de ministers zijn verantwoordelijk.

De Tweede Kamer heeft de afgelopen vijf
jaar geen ministers ter verantwoording ge-
roepen wegens politiek gevoelig optreden
van Willem-Alexander. Als er al debat was,
ging het over de weinig inzichtelijke uitga-
ven van het Koninklijk Huis. Maar ook hier is
inmiddels, tot tevredenheid van de Kamer,
verandering in gebracht.

Het meest zichtbare en daarom nog vaak
terugkerende ‘politieke beeld’ van Willem-
Alexander is dat van het glas bier dat hij in
februari 2014 met de Russische president
Vladimir Poetin dronk tijdens de Olympi-
sche Spelen in Sotsji. Zijn aanwezigheid had
louter met de sport te maken, zei premier
Rutte ter verdediging.

Zodoende was de enige ‘conf rontatie’ tus-
sen Koning en politiek op de dag van de in-
huldiging. Toen weigerden zestien van de
225 Eerste en Tweede Kamerleden in de
Nieuwe Kerk in Amsterdam de eed of belofte
tegenover de nieuwe Koning af te leggen.
Willem-Alexander toezeggen „uw on-
schendbaarheid en de rechten van Uw Ko-
ningschap te zullen handhaven” ging hun te
ve r.

Eén van de weigeraars was Eerste Kamer-
lid André Postema (PvdA), sinds kort fractie-
voorzitter. Hij was ook niet bij de inhuldi-
gingsceremonie. Uit principe. „Het leek mij
geen goed idee”, zegt hij. „Om iemand op
basis van geboorte een positie te geven, gaat
er bij mij niet in.” Wat hem betreft, wordt
dan ook „een eind gemaakt” aan de monar-
chie. Waarmee de overtuigde republikein
niets wil zeggen over het functioneren van
Willem-Alexander en Máxima. „Ik heb de in-
druk dat ze het goed doen. Ze geven steun
aan mensen en leggen bezoeken af.”

Postema is zich ervan bewust dat hij tot
een kleine minderheid behoort. „De monar-
chie kan rekenen op een breed draagvlak.
Willem-Alexander en Máxima hebben daar-
aan bijgedragen”, zegt hij. Zijn principiële
bezwaar blijft. De monarchie dus maar snel
afschaffen? Postema: „Het heeft geen priori-
te it .”

De monarchie beweegt altijd mee
ANALYSE�KO�N�I�N�G�S�C�H�A�P

Koning Willem-Alexander is vijf jaar lid van de regering. Politiek stelt die rol bitter weinig meer voor. Een lustrum in serene rust.
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Koning�Willem-Alexander tijdens�een�bezoek�aan�Saoedi-Arabië�na�de�dood�van�koning�Abdullah�in�2015.
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Meer risico op
kindermishandeling
in grote steden
De Raad voor de
Kinderbescherming heeft
de risico’s op
kindermishandeling per
gemeente in kaart gebracht.

Door�onze�redacteur
Ingmar�Vriesema

A�M�ST�E�R�DA�M�.�Grote steden als Rot-
terdam en Amsterdam en kleinere ge-
meenten waaronder Vlaardingen,
Kerkrade, Vlissingen en Hoogezand-
Sappemeer moeten extra gespitst zijn
op het tegengaan van kindermishan-
deling. Dat blijkt uit onderzoek van
de Raad voor de Kinderbescherming.
De Raad nam tweeduizend recente
onderzoeken onder de loep die ze
verrichtte in gezinnen na een mel-
ding van kindermishandeling, en
bracht zo een set ‘risicofac toren’ in
kaart.

Bij de meldingen ging het in veel ge-
vallen om eenoudergezinnen, huis-
houdens met een laag inkomen, tie-
nermoeders, gezinnen van niet-wes-
terse komaf, kinderen met een leer-
achterstand op school, vaak wonend
in een huis van weinig waarde.

Op basis van CBS-cijfers over de
concentratie van die risicofactoren
onder alle gemeenten heeft de Raad
een ranglijst samengesteld: Rotter-
dam heeft de hoogste risico-score, ge-
volgd door Amsterdam, Den Haag,
Heerlen en Groningen. Ook Schie-
dam, Delft, Hoogezand-Sappemeer,
Vlagtwedde en Capelle aan den IJssel
scoren hoog. De gemeenten Tubber-
gen, Rozendaal en Bloemendaal heb-
ben de laagste risico-score.

„Het is van belang de leefsituatie
van gezinnen te betrekken bij de aan-
pak van kindermishandeling”, zegt
woordvoerder van de Raad voor Kin-
derbescherming Richard Bakker.
„Armoede, scheiding of tienerzwan-
gerschap kunnen leiden tot s t re s s .
Dat vergroot de kans op opvoedpro-

blemen en daarmee op mishande-
l i ng .”

Of in gemeenten met een hoge ri-
sico-score inderdaad sprake is van
meer kindermishandeling, is niet be-
kend. Cijfers over mishandeling per
gemeente ontbreken. Sterker, kinder-
mishandeling is in algemene zin al
notoir moeilijk te peilen: het pro-
bleem speelt zich af achter de voor-
deur, en zowel daders als slachtoffers
doen er veelal het zwijgen toe. Uni-
versiteit Leiden schat het getal op
118.000 mishandelde kinderen per
jaar, maar onderzoeken die wijzen op
een veelvoud komen ook voor.

De ranglijst is, zo zegt woordvoer-
der Bakker, vooral bedoeld als „aan-
l e i d i ng ” om samen met gemeenten
„na te denken” over maatregelen om
risicofactoren aan te pakken.

Overleg met de gemeente Delft,
nummer dertien op de ranglijst, heeft
het beleid al beïnvloed. Leerlingen
van basisschool De Horizon in de
zwakke, multiculturele wijk Buiten-
hof (werkloosheid: 14 procent) krij-
gen extra taallessen, op langere
schooldagen. Wethouder jeugd en
onderwijs in Delft Aletta Hekker
(D66): „Maak je leerlingen zo jong
mogelijk weerbaar, en stel hen via
taalonderwijs in staat om hun proble-
men beter te uiten, dan hoop je dat de
kans op mishandeling afneemt. Want
kindermishandeling staat nooit op
z i c h .”

Delft is tot dusver een uitzonde-
ring: van „grote samenwerking” tus-
sen gemeenten en de Raad voor de
Kinderbescherming is „nog geen
s p r a ke”, meldt de Raad.

Kindermishandeling is
notoir moeilijk te peilen:
het probleem speelt zich
achter de voordeur af

wen�(29),�die�als�jongste�speler
ooit�een�wereldkampioenschap
won.�Tv-presentatrice�Caroline
Tensen�en�radio-dj�Edwin�Evers
krijgen�een�lintje�voor�hun�goe-
dedoelenwerk.�Rapper�en�pro-
grammamaker�Rotjoch�w�o�rd�t
gezien�„als�boegbeeld�voor�veel

jongeren�en�het�zichtbaar�maken
van�een�generatie�artiesten�voor
de�muziekindustrie”.

Om�in�aanmerkingen�te�ko-
men�voor�een�lintjemoet�ie-
mand�voorgedragenworden�bij
het�Kapittel�voor�de�Civiele�Or-

den,�vanwege�bijzondere�ver-
diensten�voor�de�samenleving.
11�procent�van�de�aanvragen
werd�dit�jaar�afgewezen.

Benieuwd�wie�nog�meer�een
lintje�kregen?�Zoek�het�op�via
n�rc�.�n�l�/�zo�e�k�m�a�c�h�i�n�e

TS�J�EC�H�I�Ë

Acht maanden voorwaardelijk
voor mishandeling ober Praag
A�M�ST�E�R�DA�M�.�De rechtbank in
Praag heeft drie Nederlanders ver-
oordeeld tot acht maanden voor-
waardelijke celstraf. Zij moeten
binnen vijf dagen Tsjechië verlaten
en mogen de komende vijf jaar niet
in het land komen, meldt de Tsje-
chische mediasite TN. De mannen
gaan niet in beroep.

De Nederlanders maakten deel
uit van een groep van zeven man-
nen van 24 tot 32 jaar die vorige
week zaterdag op een terras in
Praag een ober ernstig mishandel-
den. Zij werden maandag op het
vliegveld opgepakt. Twee van hen
werden dinsdag vrijgelaten omdat
zij de ruzie probeerden te sussen.
De twee hoofdverdachten zitten
nog vast en kunnen tot tien jaar
cel krijgen.

Een deel van de groep begon op
de ober in te slaan nadat hij hen er
op wees dat ze geen zelf meege-
brachte alcohol mochten nuttigen
op een terras. Toen de ober op de
grond lag, werd hij nog verschil-
lende keren geslagen en in zijn ge-
zicht getrapt. Videobeelden van de
mishandeling zorgden voor ge-
schokte reacties in Tsjechië. Ook
minister Stef Blok van Buitenland-
se Zaken reageerde op de mishan-
deling: hij voelde „s c h a a mte” bij
het zien van de beelden, zei hij
d o n d e rd a g .

De ober moet naar verwachting
nog enkele weken behandeld wor-
den in het ziekenhuis. Hij liep een
gebroken kaak en een hersen-
schudding op en moest aan zijn
oog worden geopereerd. (NRC)
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Fa n a t i e k e
‘ko n i ng s hu i s ve rza m e l a a rs ’

I n Nederland zijn er enkele duizenden
‘ko n i ng s h u i s ve r z a m e l a a r s ’ die van
alles over het koningshuis verzame-
len. Hun collecties bevatten de meest

uiteenlopende voorwerpen, van borden
en penningen tot speelgoed en ansicht-
k a a r te n .

Sommige verzamelaars zijn zo fanatiek
dat ze hun eigen koningshuisproducten
ontwerpen, zoals Henk Meijer (65) uit
Apeldoorn. Op achtjarige leeftijd raakte
Henk gecharmeerd door het konings-
huis. Hij is een enorme fan van Beatrix.
„Als je over een koningin praat, dan vind
ik dat Beatrix echt als koningin binnen-
ko mt .”

Zijn waardering voor Beatrix leidde er-
toe dat Henk een speciale barbiepop van
de voormalige koningin liet ontwerpen
door een ontwerpster die hij op Markt-
plaats tegenkwam. Zij maakte vooral pop-
pen van Harry Potter. In opdracht van
Henk ontwierp ze een barbiepop van Bea-

O�R�A�N�J�E-�PA�R�A�F�E�R�N�A�L�I�A

De een richt zich vooral op serviesgoed, de ander op modelbouw of penningen. Maar één
ding hebben de verzamelaars gemeen: ze steken er veel tijd en soms ook veel geld in.

Tekst�Ibrahim�Yildiz Foto's�Daniel�Niessen
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trix tijdens haar inhuldiging op 30 april
1 9 8 0.

Henk zit graag in zijn verzamelkamer,
daar kan hij enorm van genieten. Maar
een opvolger heeft hij niet: „Ik vind het
koningshuis ontzettend belangrijk en heb
enorme waardering voor Beatrix, maar
deze hobby laat ik mijn leven niet over-
heersen. Er zijn veel meer dingen die be-
langrijker zijn in het leven dan alleen het
ko n i ng s h u i s .”

Swanita van den Doel (56) uit Den Haag
raakte als kind gefascineerd door het ko-
ningshuis na het lezen van een tijdschrift
dat over de Oranjes ging. Sindsdien ver-
zamelt ze vooral mokken, bekers, glazen
en borden. „Het is een stukje cultuur dat
bewaard moet worden, vind ik.” Aan haar
verzameling geeft Swanita maandelijks
soms tot wel een paar honderd euro uit.
Unieke spullen uit haar collectie, zoals
porseleinen flessen of items uit de Twee-
de Wereldoorlog, koopt ze vaak op Oran-

jebeurzen. En soms komt ze online ook
iets leuks tegen.

Oud sponsdoosje
Als Swanita een kopje koffie mocht drin-
ken met een lid van het koningshuis, dan
zou ze kiezen voor Beatrix. Ze zou haar
een sponsdoosje willen overhandigen dat
haar vader als kind kreeg na de bevrijding
op 5 mei 1945.

Soms hebben verzamelaars, zoals Ger-
da Verkerk (71) uit Weesp, een extra sym-
pathie voor een lid van de koninklijke fa-
milie. Daar hebben ze dan speciale aan-
dacht voor in hun verzameling. Gerda be-
gon haar verzameling in 1954 toen ze een
foto van de 11-jarige prinses Margriet in
de krant zag. „Dat vond ik zo’n schattige
foto dat ik hem heb uitgeknipt.”

Fotoalbums en ansichtkaarten
Een bijzonder moment voor Gerda was
toen ze Pieter van Vollenhoven, de echt-

genoot van prinses Margriet, ontmoette.
Volgens haar zorgt het Koninklijk Huis
voor een „s a a m h o r i g h e i d sge vo e l”. In
haar slaapkamer bewaart ze een grote
collectie fotoalbums en ansichtkaarten
van het koningshuis.

De 30-jarige Danny van Hees uit Oss
raakte als hobbyfotograaf onder de indruk
van de statigheid van koningin Beatrix en
de wereld om haar heen. Danny vindt de
geschiedenis van het Koninklijk Huis heel
bijzonder: „Als fotograaf werk ik soms met
artiesten die dan ‘i n’ of ‘u it ’ raken. Maar
het koningshuis is iets wat altijd blijft.”

Olifantje van Bernhard
Voor Danny is het beeldje van een olifant
het meest bijzondere verzamelstuk (foto
hieronder). Hij kocht dit beeldje over van
een verzamelaar die het tijdens een in-
boedelveiling van paleis Soestdijk op de
kop had getikt: „Dit beeldje heeft op het
bureau van wijlen prins Bernhard ge-

Artiesten
raken ‘i n’ of
‘u it ’, maar het
koningshuis is
iets wat altijd
blijft

Danny�van�Hees

Boven�van�links�naar�rechts:�Henk�Meij-
e�r,Swanita�van�den�Doel,Gerda�Ver-
ke�r�k�,Danny�van�Hees;�onder�van�links
naar�rechts:�een�barbiepop van�konin-
gin�Beatrix�ontworpen�in�opdracht�van
Henk�Meijer;�het�koninklijk�paar�ge-
schilderd�op�uitgeblazen�struisvogel-
e�i�e�re�n�van�Swanita�van�den�Doel;�een
verzameling�van�oude�ansichtkaarten
van�Gerda�Verkerk;�het�olifantje va�n
prins�Bernhard�uit�de�collectie�van�Dan-
ny�van�Hees.

staan. Bernhard rookte pijp en die geur
zit nog steeds in de olifant. Het herbergt
een heel verhaal in zich.”

Volgens Danny zijn er twee exemplaren
van de olifant. Eén daarvan hield de prins
voor zichzelf: „Dichterbij dan dit kan je
bij Bernhard niet komen.”

Danny zou nog heel graag iets willen
hebben dat van prinses Beatrix is ge-
we e s t .
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A�d�ve�r�t�e�n�t�i�e

G�E�D�R�AG�S�C�O�D�E

EU voert strijd tegen nepnieuws op
Nepnieuws is een bedreiging voor de democratie, vinden veel Europeanen. Brussel komt nu met tegenmaatregelen.

Door�onze�redacteur
Wilmer�Heck

A�M�ST�E�R�DA�M�.�Brussel voert de strijd
tegen nepnieuws en misleidende in-
formatie flink op. Bij de presentatie
van de plannen daarvoor wees de Eu-
ropese Commissie donderdag op Eu-
robarometer-onderzoek waaruit
blijkt dat 83 procent van de Europea-
nen nepnieuws als bedreiging van de
democratie beschouwt. Dat in het-
zelfde onderzoek staat dat slechts 21
procent een rol voor de EU ziet weg-
gelegd bij de bestrijding ervan, bleef
o nve r m e ld .

Het dagelijks bestuur van de EU
kondigde onder meer een ‘vrijblij -
ve n d e’gedragscode voor de media aan
die bij nader inzien niet zo vrijblijvend
is. Wat stelt de Commissie precies voor
en hoe haalbaar zijn de plannen?

Vrijwillige gedragscode media
Deze code richt zich volgens het voor-
stel van donderdag op „sociale media
en online platformen”.

Zij worden geacht: de toegang tot

„betrouwbare informatie” te verbete-
ren, pogingen op te voeren om nepac-
counts te sluiten, transparantie te be-
vorderen van de herkomst van be-
taalde politieke inhoud, de inkom-
stenbronnen voor verspreiders van
desinformatie te beperken, gericht
adverteren door politieke organisa-
ties te bemoeilijken, mogelijkheden
te vergroten om desinformatie te rap-
porteren, diverse nieuwsbronnen aan
te bieden en factcheckers of weten-
schappers toegang te geven tot data
om de verspreiding van desinforma-
tie te bestuderen.

In een reactie wil een woordvoer-
der van Facebook niet bekendmaken
of het bedrijf de gedragscode zal res-
pecteren. Wel zou Facebook al veel
hebben gedaan in de strijd tegen des-
informatie. „We hebben zwaar geïn-
vesteerd in het bestrijden van onjuist
nieuws door de economische prikkels
voor de verspreiding ervan te ontre-
gelen, door nieuwe producten te ont-
wikkelen en samen te werken met
factcheckers van buiten”, aldus een
reactie via sms.

In Nederland werkt Facebook in-
derdaad al samen met factcheckers
van Nu.nl en de Universiteit Leiden.

Hoogleraar informatierecht Nico
van Eijk (Universiteit van Amster-
dam) is kritisch over de Brusselse
plannen. Het „sluipende gevaar” is
volgens hem dat de EU gaat bepalen
wat wel en niet mag. „Deze code is
nauwelijks vrijblijvend te noemen,
want er wordt gedreigd met bindende
wetgev ing”, zegt Van Eijk.

Hij vraagt zich tegelijk af of de Com-
missie zichzelf niet overschreeuwt.

Van Eijk: „Als maatregelen raken aan
fundamentele rechten, zoals de vrij-
heid van meningsuiting, dan is het
zeer de vraag of de EU zich daarmee
moet gaan bemoeien met bindende
re ge l s .”

Van Eijk wijst erop dat nog ondui-
delijk is hoe groot de gevolgen van
desinformatie zijn en dat het Euroba-
rometer-onderzoek ook uitwijst dat
burgers veel vertrouwen in nieuws
via radio, tv en gedrukte media heb-
ben en weinig in online nieuws.

Bovendien vinden ze dat journalis-

Slechts�eenvijfde�van�burgers�vindt�dat�EU�rol�heeft�in�aanpakken�nepnieuws.
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ten de aangewezen partij zijn om ach-
ter nepnieuws aan te gaan.

Europees factcheckersnetwerk
De Commissie stelt ook een netwerk
van factcheckers voor dat op „opera-
tionele steun” uit Brussel kan reke-
nen. Details zijn niet bekend, behalve
dat de checkers moeten voldoen aan
bestaande internationale standaar-
den. Docent journalistiek Alexander
Pleijter van de Universiteit Leiden
geeft leiding aan een factcheckteam
dat samen met Nu.nl voor Facebook
werkt. Hij is nog niet benaderd door
de Commissie, maar wil best met ze in
gesprek. „Door geldgebrek zijn onze
mogelijkheden beperkt. Mocht de EU
financiële steun beschikbaar stellen
en ons verder geheel vrijlaten bij het
controleren en trekken van conclu-
sies dan kan dat de factchecking in
Nederland versterken”, zegt hij.

Verder wil de Commissie investeren
in technologie om online desinforma-
tie op te sporen. Bovendien merkt
‘Br ussel’ op dat staatssteun voor tra-
ditionele media soms is toegestaan.
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‘Er gaan in EU kinderen dood door gebrek aan vaccins’
VAC�C�I�N�AT�I�E�S

Inenten is geen complot van
big farma, zegt de Europese
Commissie, maar bittere
noodzaak. Er is sprake van
„ongeëvenaarde uitbraken".

Door�onze�correspondent
Stéphane�Alonso

BRUSSEL.�De Europese Commissie
waarschuwt dat sommige ‘over won-
n e n’ ziektes, zoals mazelen en polio,
in de EU weer de kop op kunnen ste-
ken door gebrekkige vaccinatiepro-
g r a m m a’s. Donderdag werden in
Brussel plannen gepresenteerd die
tot een forse toename van inentingen
moeten leiden.

Eurocommissaris Vytenis Andri-
ukaitis (Gezondheid en Voedselvei-
ligheid), zelf dokter, noemde het don-
derdag „d e p r i m e re n d” dat er nog kin-
deren in de EU doodgaan omdat er
onvoldoende wordt gevaccineerd of
door gebrek aan vaccins. Een van de
grootste problemen is volgens hem
desinformatie, waardoor het populair
is geworden om achter inentingen
vooral een lobby te zien van de farma-
ceutische industrie. „Tegen nep-
nieuws bestaat geen vaccin”, aldus de
L ito u we r.

Volgens de Commissie zitten ver-
schillende EU-landen en buurlanden
middenin „ongeëvenaarde uitbra-
ke n” van ziektes die met betere vacci-
natie te voorkomen zouden zijn. In de
afgelopen jaren zou het aantal geval-

len van mazelen zijn verdrievoudigd,
waardoor de teller in 2017 op 14.000
stond. In de laatste twee jaar waren er
ruim 50 sterfgevallen door mazelen
en twee door difterie. En hoewel de
EU momenteel polio-vrij is „lopen we
het risico dat het virus weer zal ver-
schijnen op Europese bodem”, aldus
de Commissie. Ouderen lijken ook va-
ker af te zien van de griepprik.

Om het tij te keren wil de Commissie
nu dat landen beter gaan samenwer-
ken. Zo zouden de timing en vorm van
vacc inatieprogramma’s in 2020 zo-
veel mogelijk gelijkgetrokken moeten
worden. „Besmettelijke ziektes hou-
den zich niet aan nationale grenzen”,
zegt Andriukaitis. „Als de weerstand
in één lidstaat zwak is dan is dat een ri-
sico voor de gezondheid en veiligheid

van burgers in heel de EU. Samenwer-
king op dit vlak is in ieders belang.”

Volgens Andriukaitis speelt ook
mee dat de verschillen in nationale
p ro g r a m m a’s, bijvoorbeeld rondom
doseringen, het wantrouwen voeden.
„Het wekt de indruk dat er menings-
verschillen zijn.”

In totaal doet de Commissie 20
voorstellen. Zo moet elk land vanaf
2020 over vaccinatieplannen be-
schikken, die moeten leiden tot een
vaccinatiegraad van minstens 95 pro-
cent voor mazelen. Ook moet er een
vaccinatiekaart komen, zodat bij
grensoverschrijdende verhuizingen
geen onduidelijkheid ontstaat over
inentingen. EU-landen zouden ook
informatie moeten uitwisselen over
vacc in-voorraden.EU�start�inentingsoffensief.
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INTERVIEW�EDI�RAMA,�PREMIER�VAN�ALBANIË�OVER�TOETREDING�TOT�EU

‘Albanië heeft nooit democratie gekend’
Brussel wil onderhandelen met Albanië over EU-toetreding. „Nederland mag onze hoop niet ondermijnen”, zegt de premier.

Door�onze�correspondent
Tijn�Sadée

BRUSSEL.�„ Eindelijk krijgen we het instru-
ment in handen om onze samenleving echt
te veranderen.” Volgens de Albanese premier
Edi Rama werd vorige week geschiedenis ge-
schreven toen de Europese Commissie de
deur op een kier zette voor zijn straatarme
Balkanland. ‘Br ussel’ wil onderhandelingen
starten met Albanië over EU-toetreding. Op
een speciale EU-Balkan-top in mei buigen de
Europese leiders zich over dit plan.

„Europese integratie is cruciaal om van Al-
banië een democratie te maken, met ambte-
naren die het volk dienen in plaats van an-
d e r s o m .”

De boomlange Rama, extravagant kunste-
naar-politicus, staat bekend om zijn branie.
Maar hij beseft ook dat er nog een lange weg
te gaan is.

Eerst moet Albanië de corruptie uitbannen,
vindt de regering-Rutte. Pas daarna praten
we verder. Begrijpt u dat?
„Tegelijk zegt ook Nederland dat onze toe-
komst ín de EU is. Ofwel: we gaan op termijn
trouwen. Als verloofden moeten we dan
toch op z’n minst praten met elkaar. We
kloppen alleen maar op de EU-deur. We ko-
men nog niet binnen.”

Uw land scoort al decennia zeer slecht op
de internationale corruptiebarometers. Te-
re ch t ?
„We hebben nog veel te doen. Maar bedenk
waar wij vandaan komen. Eeuwen van Otto-
maanse overheersing. Daarna chaos en een
koningshuis. Toen fascisme. En vervolgens
een moorddadige communistische dicta-
tuur. Andere Oost-Europese EU-lidstaten
konden nog bogen op ervaring in een ver
verleden met democratie. Albanië heeft
daarmee nul ervaring. Maar nu is er hoop.”

Tenzij landen als Nederland op de rem blij-
ven staan.
„Nederland mag onze hoop niet ondermij-
nen. En áls Albanië ooit toetreedt zijn Rutte
en ik geen premiers meer, dan zijn wij al lang
uit beeld.”

Hoe loopt de strijd tegen corruptie?
„In het rechtssysteem zijn in korte tijd 21
zwaargewichten, bekende rechters en open-

baar aanklagers, eruit gegooid omdat ze
geen plausibele verklaring hadden voor hun
enorme rijkdom. Dezelfde schoonmaak staat
de politiediensten te wachten. We hebben
internationale waarnemers, waaronder ook
een Nederlandse expert, in deze operatie
een grondwettelijk mandaat gegeven om op
te treden. Zo serieus nemen we het.”

Albanezen, in Albanië én buurland Kosovo,
moeten ook hun geschillen met vijand Ser-
vië oplossen. U zelf gooit olie op het vuur
door te speculeren over een Groot Alba-
nees-Kosovaarse Unie.
„Dit is zeker niet wat ik wil. Ik heb in inter-
views slechts gewáárschuwd voor dit soort
s c e n a r i o’s. Als onze pas naar de EU wordt af-
gesneden kunnen er rare dingen gebeuren. De
alternatieven zijn gevaarlijk.”

Commissievoorzitter Juncker zegt: ‘We
moeten de Balkan omarmen, want we wil-
len daar niet opnieuw oorlog’.
„Vrede en voorspoed op de Balkan zijn ook
belangrijk voor de veiligheid van de Neder-
lander. De EU moet strategisch omgaan met
de Balkan. We praten als Balkanlanden met
elkaar over politieke en economische sa-
menwerking. Dat is, gezien het recente oor-
logsgeweld, uniek. Maar vanzelfsprekend is
het niet. De EU moet die nieuwe dynamiek
ko e s te re n .”

Hoe groot is het gevaar dat het startsein voor
de onderhandelingen niet doorgaat en jon-
geren zich teleurgesteld afkeren van de EU?
„In Slavische landen als Servië en Montene-
gro (waarmee de EU al langer over toetre-
ding onderhandelt, TS) ligt dat gevoeliger.
Daar heeft men een alternatief: Rusland. De
Russische anti-EU-propaganda is daar effec-
tief. In Albanië niet. Wij zijn het eurofielste
volk op het continent. Ik kan me niet voor-
stellen dat het alsnog niet doorgaat.”

‘De alternatieven zijn gevaarlijk’, zei u. Is
er een plan B? De terugkeer van het Albane-
se koningshuis ?
„Kroonprins Leka II van de Zog-dynastie
wordt gedoogd in het voormalige paleis in
Tirana. Een comeback van de Zogs? Ik kan je
wel vertellen dat het er in een koningshuis
op de Balkan anders aan toe gaat dan bij jul-
lie. Onze vorsten houden meer van geweren
dan van tulpen.”De�Albanese�premier�Edi�Rama:�Europese�integratie�is�cruciaal�om�vanAlbanië eendemocratie�te�maken.
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I�N�C�E�L-�B�E�W�EG�I�N�G

Moorden door
g e f r u s t e e rd e
v ro uwe n h a t e rs
Was de terrorist van Toronto een ‘i n c e l’, een hetero
die gefrustreerd is over zijn ongewilde celibaat?

Door�onze�correspondent
Frank�Kuin
MONTREAL

E nkele uren voordat een be-
stelbusje maandag met hoge
snelheid inreed op voetgan-
gers in de Canadese stad Tor-

onto, verscheen een bericht op de Fa-
cebook-pagina van Alek Minassian.
De 25-jarige man uit het noorden van
de stad is gearresteerd na de aanval,
waarbij tien mensen omkwamen en
vijftien anderen gewond zijn geraakt.

„De incel-opstand is al begonnen”,
stond in het bericht op zijn profiel, dat
sindsdien door Facebook is verwij-
derd. „We zullen alle Chads en Stacy’s
omverwerpen! Geprezen zij de Su-
preme Gentleman Elliot Rodger!”

De raadselachtige strijdkreet, die
mogelijk duidt op een motief voor de
bloedige aanval, heeft de aandacht
gevestigd op de zogenoemde ‘i n c e l’-
beweging, een obscure groep van
voornamelijk heteroseksuele jonge
mannen die boos en gefrustreerd zijn
over het feit dat ze geen seks of relatie
hebben. De afkorting ‘i n c e l’ staat voor
involuntary celibate – onvrijwillig ce-
l i b at a i r.

Hoewel die term is bedacht door een
Canadese vrouw in de jaren negentig
voor een online praatgroep voor een-
zame zielen, is de beweging door de ja-
ren heen veranderd in een nauwelijks
verhuld netwerk van vrouwenhaters,
een soort alt-right van seksueel ge-
frustreerde internettrollen. Fanta-
sieën over geweld en verkrachting
worden in de duistere, anonieme uit-

hoek van het internet niet gemeden.
Mannen die zichzelf identificeren

als incels „kunnen geen seks krijgen,
hoewel ze dat wel willen”, wordt uit-
gelegd op de website incels.me, een
van de belangrijkste internetforums
van de beweging, naast 4chan en Red-
dit. Ze zijn boos op vrouwen, die hen
in hun beleving seks en relaties ont-
houden, en op mannen die wel succes
hebben. Die mannen worden in de
terminologie van de incels aangeduid
als ‘Chads’, aantrekkelijke vrouwen
als ‘Stac ys’.

De inspiratiebron die werd aange-
haald in het Facebookbericht, Elliot
Rodger, richtte in 2014 een bloedbad
aan in Californië uit frustratie over
het feit dat hij op zijn 22ste nog maagd
was, hoewel hij vond dat hij recht had
op seks. Hij koesterde wrok tegen
vrouwen die zijn avances afwezen,
bleek uit een videoboodschap die hij
opnam voordat hij zes mensen dood-
schoot en dertien anderen ver-
wondde. Hij bracht ook zichzelf om.

De politie in Toronto heeft geen
mededelingen gedaan over de moge-
lijke motieven van de verdachte. Ook
staat niet vast dat Minassian het be-
richt op Facebook heeft geschreven;
de politie heeft alleen bevestigd dat
het op zijn profiel stond (het is moge-
lijk dat zijn profiel is gehackt).

Niettemin leeft de vraag of de aan-
val in Toronto, waarbij voornamelijk
vrouwen zijn omgekomen, is ge-
pleegd door een man die zoveel wrok
koesterde tegen vrouwen dat vrou-
wenhaat hem aanzette tot massa-
moord. Radicaliseerde Minassian, die
is omschreven als sociaal onhandig,
dusdanig onder invloed van de incel-

Op�de�Facebookpagina�van�Alek�Minassian,�die�in�Toronto�10�mensen�doodreed,�stonden�posts�over�de�incel-beweging.

ideologie op internet dat hij een ge-
welddadige actie ondernam verge-
lijkbaar met een terreurdaad?

„Deze ideologie heeft diepgaande
effecten op sommige jonge mannen,
vooral kwetsbare en instabiele jonge
mannen in de gemeenschap”, zegt
Emer O’Toole, professor aan de uni-
versiteit Concordia in Montreal. „Ik
heb het gevoel dat vrouwen dit al ja-
ren zeggen: dit soort gewelddadige
vrouwenhaat online gaat gevolgen
hebben in de echte wereld.” Ze verge-

lijkt de aanval in Toronto met het be-
ruchte bloedbad op de École Polytech-
nique in Montreal in 1989, waarbij een
mannelijke schutter veertien vrou-
welijke studenten doodde.

Hoewel vrouwenhaat al lang be-
staat, wordt de incelbeweging geken-
merkt door het feit dat jonge mannen
met wrok tegen vrouwen elkaar de af-
gelopen jaren hebben gevonden op
internet en elkaar aanmoedigen tot
extremisme, aldus Arshy Mann, een
journalist bij het blad Xt ra in Toronto,

tegenover de Canadese omroep CB C.
Hij ziet het als een vorm van radicali-
sering. „Het pad naar dit soort extre-
misme lijkt op wat je ziet bij jonge
mannen die betrokken raken bij pro-
paganda van IS. Natuurlijk plegen ze
niet allemaal geweld; dat doen ook
niet alle mensen die online IS-video’s
bekijken. Maar een klein deel van hen
raakt in toenemende mate geradicali-
seerd en radicaliseert elkaar.” Een ver-
schil met IS is dat de incelbeweging
geen georganiseerde groep is, zegt

SERIEMOORDEN

Ex-agent aangehouden als
verdachte Golden State Killer
AMSTERDAM.�In Sacramento is de-
ze week een ex-politieman opge-
pakt voor een opzienbarende reeks
moorden, verkrachtingen en inbra-
ken in de jaren 70 en 80 in Califor-
nië. De politie heeft hem dinsdag na
DNA-onderzoek kunnen aanhou-
den, meldt The Sacramento Bee.

Het vermoeden is dat de 72-jari-
ge Joseph James DeAngelo de zoge-
heten Golden State Killer is. Die
wordt ervan verdacht tussen 1976
en 1986 twaalf moorden te hebben
gepleegd en 45 vrouwen te hebben
verkracht. Concreet is DeAngelo tot
dusver aangeklaagd voor acht
moorden, andere aanklachten wor-
den voorbereid.

De Golden State Killer pleegde
een groot aantal woninginbraken,

waarbij hij was gemaskerd en be-
wapend. Wanneer hij stelletjes te-
genkwam, bond hij de man vast,
verkrachtte de vrouw en dreigde
hen te vermoorden als ze niet zou-
den meewerken. Hij plunderde het
huis, nam juwelen en geld mee en
vluchtte te voet of op de fiets.

Ondanks duizenden tips kwam
de politie hem pas vorige week op
het spoor. Rechercheurs legden
een verband met de misdrijven na
het verkrijgen van nieuw DNA.

De agent werd in de jaren 70
ontslagen, op verdenking van dief-
stal. Sommige moorden werden
gepleegd na zijn ontslag. De afge-
lopen 27 jaar werkte hij voor een
supermarktketen, vorig jaar ging
hij met pensioen. (NRC)

S�PA�N�J�E

Woede na veroordeling vijf mannen voor
seksueel misbruik, niet voor verkrachting
Door�onze�correspondent
Koen�Greven

MADRID.�‘Seksueel misbruik, geen
ve r k r a c ht i ng .’ Na een proces van
vijf maanden maakte rechter Fran-
cisco Cobo donderdag in het Paleis
van Justitie van Pamplona de uit-
spraak bekend in een geruchtma-
kende zaak waarbij vijf mannen in
2016 tijdens de feesten van San Fer-
mín in Pamplona seks hadden met
een achttienjarige vrouw. De vijf
werden veroordeeld tot ieder negen
jaar cel, terwijl de aanklager straf-
fen van 22 jaar had geëist.

In Spanje, waar seksueel geweld
tegen vrouwen één van de voor-
naamste problemen is, werd het
proces als een prestigestrijd gezien.

Tientallen demonstranten reageer-
den direct na de uitspraak buiten
voor de rechtbank in Pamplona vol
ongeloof. „Het is geen misbruik,
het is verkrachting”, schreeuwden
woedende leden van feministische
actiegroepen. Ook in ander Spaanse
steden werd geprotesteerd.

Advocaten van de veroordeelden
zagen de uitspraak ook als een ne-
derlaag omdat er volgens hen spra-
ke was geweest van vrijwillige seks.

In de vroege ochtend van 7 juli
2016 zat de achttienjarige Madril-
eense op een bankje en kwam in ge-
sprek met één van de vijf mannen
uit Sevilla. Uiteindelijk sloten de
vier anderen aan en ging het zestal
naar een appartement. In nog geen
twintig minuten hadden de vijf

seks met de vrouw. Daarvan wer-
den video’s gemaakt.

Het panel van drie rechters ba-
seerde zijn oordeel onder meer op
de beelden, die door de mannen via
hun Whatsapp-groep onder de
naam La Manada (De Kudde) met
elkaar hadden gedeeld.

De rechtbank wees een geheel
vrijwillige deelname van het slacht-
offer van de hand en concludeerde
dat er sprake was van ‘d w a ng ’ en
‘dr uk’. Omdat er volgens de rechter
geen ‘ge we ld’ en ‘i nt i m i d at i e’ ge -
constateerd was bleef veroordeling
voor verkrachting uit.

De nationale politie stuurde van-
daag een tweet met twaalf keer de
woorden #NoesNo de wereld in:
#NeeisNee.
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TO�E�STA�N�D�E�N

Pavel Doerov tart Poetin:
wat een brutaliteit!

T
ien dagen voor de inau-
guratie van president
Poetin heeft het Kremlin
ineens een kopzorg van
j e we l s te : zijn eigen tech-
nische onvermogen om

de digitale wereld te controleren.
Het Russische staatsapparaat, met

zijn eeuwenoude ervaring in militaire
machtsuitoefening én nog jonge tra-
ditie van cyberaanvallen en andere
asymmetrische oorlogsvoering, is
sinds twee weken in gevecht met de
berichtendienst Telegram.

Dat leek een fluitje van een cent. Zo
groot is Telegram niet. Maar dat was
het niet. En wel omdat Telegram-op-
richter Pavel Doerov (33) en zijn
broer/whizzkid Nikolaj (37) – anders
dan hun evenknie Mark Zuckerberg
(33) die zich sinds zijn bijrol in vuile
campagnepraktijken schikt naar de
macht – de autoriteiten wel blijven
trotseren. De Doerovs weigeren hun
programmatuur aan de staatsveilig-
heidsdienst FSB over te dragen. Zou-
den ze dat doen, dan zouden hun ge-
bruikers niet meer onbespied kunnen
communiceren. Een rechter gaf de
FSB twee weken geleden gelijk.

S indsdien poogt ict-waakhond
Roskomnadzor de berichten-
dienst te smoren. Maar in plaats

van te sterven door verstikking, blijft
Telegram leven. Het heeft amper 3
procent aan communicatieverkeer
hoeven inleveren, terwijl het aantal
‘abonnees’ met 23 procent groeide.
Volgens de Russische fotograaf/publi-
cist Oleg Klimov is Telegram nu in
symbolische zin wat de sovjetkeuken
thuis was ten tijde van partijleider
Brezjnev: een vrijplaats om te praten
en te kankeren.

Gevolg? Roskomnadzor staat te kijk
en is verzeild geraakt in een digitale
guerrilla. Wat ging er mis?

Keurig de handboeken asymmetri-
sche oorlogsvoering volgend, zogen
de broers-Doerov het overheidsappa-
raat in het cybermoeras. Ze verplaat-
sten de adressen van hun berichten-
dienst naar cloudservers van Amazon
en Google en veranderden hun soft-
ware zo dat de meeste gebruikers

weinig tot niets aan de instellingen
van Telegram hoefden te veranderen.
Het werkte.

Roskomnadzor op zijn beurt hield
zich aan de conventionele handboe-
ken krijgskunde. Met een groot sleep-
net dacht het alle nieuwe adressen
van Telegram te kunnen blokkeren.
Dat werkte niet.

T elegram bleef in de lucht, terwijl
onschuldige autodealers, hote-
liers, onlinewinkels, financiële

dienstverleners en andere internet-
services juist platgingen. De fake-
blokkade kreeg zelfs hilarische trek-
jes. Zo floepten extremistische en/of
pornosites, die eerder effectief waren
afgesneden voor de Russische burger,
ineens weer aan omdat hun adressen
per ongeluk waren gedeblokkeerd.

Roskomnadzor kon het na tien da-
gen niet meer alleen af. De belasting-
dienst deed een duit in het zakje door
te onthullen dat Doerov nog een ozb-
schuld had van wel vier roebel (vijf
eurocent): dat is in Rusland zelfs voor
een bedelaar een belediging. De
waakhond zelf eiste van Google, Ap-
ple en Amazon dat die de Telegram-
app uit hun aanbod en de cloud zou-
den verwijderen. Met de pet in de
hand bij Amerikanen: in het huidige
Rusland een teken van zwakte.

Klassieke collateral damage, zo a l s
kenmerkend voor elke guerrilla? Ze-
ker. Maar voor veel ondernemers niet
om te lachen. Zelfs de Centrale Bank
klaagde. De verkoop van elektroni-
sche verzekeringspolissen begon te
stagneren. Volgens de eerste bereke-
ningen kunnen de verliezen van het
Roskomnadzor-fiasco oplopen tot 2
miljard dollar. Dat is veel geld, zeker
ook in politieke zin. Dit prijskaartje il-
lustreert namelijk ook dat Rusland
het zich niet kan veroorloven zich af
te sluiten van de digitale wereld. Au-
tarkische patriottisme is dus geen op-
tie voor Poetin.

Te l e g ra m
is een
vrijplaats
om te
praten en
te kankeren

De oprichters van de Russische berichtendienst
Telegram zijn de FSB en waakhond Roskomnadzor
te slim af, signaleert Hubert Smeets.

Protest�in�Sint-Petersburg tegen�de�blokkade�van�Telegram.
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Hubert�Smeetswerkt�bij�het�kennis-
centrum�Raam�op�Rusland.�Hij�schrijft
om�de�week�met�redacteur�geopolitiek
Michel�Kerres�over�de�kantelende�we-
re�l�d�o�rd�e�.

Mann. „Er is geen leider, geen hiërar-
chie of structuur. Maar er zijn losse
netwerken, en ze vinden elkaar.”

De website Incels.me heeft zich ge-
distantieerd van Minassian, die in
staat van beschuldiging is gesteld
voor tienvoudige moord; hij zou nooit
iets op het forum hebben geschreven.
Niettemin is hij door incels online ge-
prezen om zijn actie, net zoals Rodger
door incels wordt beschouwd als een
held. „Alek Minassian, verspreid zijn
naam, vertel over het offer dat hij

heeft gebracht voor onze zaak”,
schreef een anonieme incel. „Ik neem
een biertje om elk slachtoffer te vie-
ren dat een jonge vrouw tussen 18 en
35 blijkt te zijn”, schreef een ander.

O’Toole erkent dat Minassian veel
aandacht heeft gewekt voor de incel-
beweging onder mensen die er nog
nooit van hadden gehoord. Toch is
het volgens haar nuttig dat er licht op
schijnt. „Het geeft mensen de midde-
len om te herkennen wanneer iemand
mogelijk wordt geradicaliseerd.”

Trumps lijfarts, alias Candyman,
wordt toch geen minister

WAS�H�I�N�GTO�N�.�Ronny Jackson, lijfarts
van de Amerikaanse president Trump,
wordt toch geen minister van Veteranen-
zaken. Temidden van een aanzwellende
stroom berichten – over drankmisbruik,
een vijandige managementstijl en licht-
zinnige medicijnverstrekking – trok Jack-
son zich donderdag terug voor de baan.

„De aantijgingen tegen mij zijn volle-
dig vals en gekunsteld”, stelde hij in een
strijdbare verklaring. „Als er iets van
zou kloppen, zou ik niet uitgekozen, ge-
promoveerd en vertrouwd zijn om in
z o’n gevoelige en belangrijke rol te die-
nen als lijfarts van drie opeenvolgende
presidenten in de afgelopen twaalf jaar.”

Eerder in de week publiceerden De-
mocraten een inventarisatie van Jack-
sons veronderstelde wangedrag. Hieruit
zou blijken dat Jackson alcohol dronk

terwijl hij met toenmalig president Oba-
ma aan boord van Air Force One mee-
vloog: een overtreding van de medische
code van het Witte Huis. Ook zou hij na
een borrel van de Secret Service een au-
to-ongeluk hebben gehad. Verder had hij
de bijnaam ‘C a n d y m a n’, omdat hij kwis-
tig recepten voor pijnstillers voorschreef
– aan stafleden, maar ook aan zichzelf.

Trump belde donderdag naar zijn favo-
riete tv-show Fox&Frie nds om het op te
nemen voor Jackson. „Hij zou het gewel-
dig gedaan hebben. Ze proberen een man
kapot te maken.” In januari gaf Jackson
nog een gloedvolle analyse van Trumps
„uitstekende gezondheid”, die hij toe-
schreef aan „diens ongelooflijk goede ge-
n e n”. Jackson, in dienst als schout-bij-
nacht van de marine, zal aanblijven als
lijfarts, meldde het Witte Huis. (AP)
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T�E�N�TO�O�N�ST�E�L�L�I�N�G

‘Willem bevond zich echt aan het front’
Willem van Oranje werd
gevormd in de oorlogen
waarin hij vocht voor Karel
V. Dit leert een expositie
over Willems jonge jaren.

Door�onze�redacteur
Bart�Funnekotter

S�O�E�ST�E�R�B�E�RG�.�„Z o’n ontdekking
doe je als historicus maar één keer in
je leven.” Louis Sloos, conservator
van het Nationaal Militair Museum,
staat voor de vitrine met daarin het
pronkstuk van de tentoonstelling
Wille m, die dinsdag door koning Wil-
lem-Alexander is geopend. Een
prachtig opgepoetste bevelhebbers-
staf ligt achter glas te glimmen. Het
door Willem van Oranje uitgereikte
onderscheidingsteken werd op 14
april 1574 door de Spanjaarden buit-
gemaakt bij de door de opstandige
Nederlanders verloren slag op de
Mookerheide. Via de familie van Luis
de Requesens, de Spaanse landvoogd
van de Nederlanden, kwam het begin
vorige eeuw terecht in een jezuïeten-
klooster bij Barcelona. Daar speurde
Sloos de staf twee jaar geleden op.

In de tentoonstelling staan de af-
komst, opvoeding, opleiding en prak-
tijkervaring van de jonge Willem van
Oranje centraal. Aanleiding voor de
expositie is het 450ste gedenkjaar
van het begin van de Nederlandse Op-
stand, die later overging in de Tach-
tigjarige oorlog. Voor het beginnen
van deze Opstand had Willem vol-
gens de samenstellers veel baat bij de
ervaringen die hij opdeed toen hij
vocht voor zijn heer Karel V. Karel was
het hoofd van het Spaans-Oostenrijk-
se vorstenhuis Habsburg, dat onder
veel meer heerste over de Nederlan-
den. „Aan deze cruciale fase uit het
leven van Oranje wordt over het alge-
meen weinig aandacht besteed”, zegt
Sloos: „En als dat al gebeurt, spreekt
men vaak wat geringschattend over
de prestaties van Oranje uit die tijd. Ik
ben van mening dat dit onterecht is.”

De jonge Willem was betrokken bij
tal van gevechten en belegeringen in
de oorlog die de Habsburgers uit-

vochten met het Frankrijk van de
Bourbons. Hij voerde een zogenoem-
de bende van ordonnantie aan, een
eenheid van adellijke ruiters. „Wi l -
lem heeft in die periode een aantal
keer aan de vooravond van een ge-
vecht zijn testament opgemaakt, wat
erop wijst dat hij zich echt aan het
front bevond.”

Willem gaf te kennen dat hij graag
in Breda begraven zou willen wor-
den. Sloos: „Daar kwam het uiteinde-
lijk niet van, omdat die stad in han-
den was van de Spanjaarden toen hij
in 1584 werd vermoord.”

De door Willem uitgereikte staf
werd tien jaar voor zijn dood op de
Mookerheide verloren. Sloos is er nog
niet achter aan wie de staf toebe-
hoort. „Ik kwam hem op het spoor in
een boek van de in vergetelheid ge-
raakte Belgische historicus Robert
Van Roosbroeck. Die collaboreerde in

beide wereldoorlogen met de Duit-
sers, dus dat verklaart misschien
waarom niemand hem nu meer leest.
Onterecht, wat mij betreft, want hij
schreef goede boeken. In een van zijn
werken kwam ik een kleine zwart-
wit-foto tegen van de staf, met behal-
ve de vindplaats geen verdere infor-
matie. Het was prachtig om er in dat
klooster achter te komen dat hij ooit
in handen van Willem van Oranje is
ge we e s t .”

De tentoonstelling bevat naast de
bevelhebbersstaf nog een aantal
stukken die voor het eerst samen te
zien zijn in Nederland, zoals de ver-
gulde zilveren pronkbeker die Karel V
schonk aan Willems schoonvader
Maximiliaan van Egmont. Ook hangt
er een schilderij van Willems echtge-
note Anna van Egmont, dat afkomstig
is uit het Palazzo Ducale in Mantova.

Willem van Oranje kreeg er vorig

jaar flink van langs in het boek Wi l -
lem van Oranje. De opportunistische
Vader des Vaderlands van Aron Brou-
wer en Marthijn Wouters, die hem af-
schilderden als een windvaan. Sloos
heeft het gedeelte van het boek dat
de periode die zijn tentoonstelling
behandelt met extra veel aandacht
gelezen. Hij was niet onder de in-
druk. „Het is duidelijk dat de auteurs
met een vooropgezet idee aan de slag
zijn gegaan. Ze gebruiken weinig re-
levante bronnen voor deze tijd.”

Een ‘e e r h e r s te l’ wil hij de tentoon-
stelling Wille m niet noemen. „We l -
nee, wij hebben gewoon onbevangen
gekeken naar het leven van de jonge
prins en deze belangrijke, vormende
periode uit zijn leven de aandacht ge-
geven die ze verdient.”

‘W�i�l�l�e�m’ loopt�tot�28�oktober�in�het�Nati-
onaal�Militair�Museum�in�Soesterberg.

Koning�Willem-Alexander�opende�dinsdag�in�het�Nationaal�Militair�Museum in�Soesterberg�een�tentoonstelling�over�Willem�van�Oranje.

FO
TO

�’S
�K
O
E
N
�V
A
N
�W

E
E
L/
A
N
P

Oppompen heet water laat aarde in Zuid-Korea beven
G�EO�LO�G�I�E

Aardwarmte geldt als een
bron van duurzame energie.
Maar de winning ervan is
mogelijk de oorzaak van
aardbevingen in Zuid-Korea.

Door�onze�redacteur
Marcel�aan�de�Brugh

AMSTERDAM.�Een proefproject om
aardwarmte te winnen, is mogelijk de
oorzaak van de aardbeving vorig jaar
in de Zuid-Koreaanse stad Pohang. Bij
dat project werd water onder hoge
druk vier kilometer diep de grond in
gepompt. Apart van elkaar wijzen een
E u ro p e s e en een Z u i d - Ko re a a n s e
groep aardwetenschappers die activi-

teit aan als mogelijke oorzaak van de
beving. De twee artikelen verschenen
donderdag in het tijdschrift Scie nce.

Pohang werd op 15 november 2017
getroffen door een aardbeving met
een kracht van 5,5 op de schaal van
Richter. Hij behoort tot de zwaarste
bevingen in Zuid-Korea sinds het be-
gin van de instrumentele seismische
metingen in dat land, begin vorige
e e u w.

Al snel na die aardbeving werd ge-
hint naar het proefproject als de mo-
gelijke veroorzaker. Als dat in aanvul-
lend onderzoek wordt bevestigd, is
dat weer negatief nieuws voor de ex-
ploitatie van de ondergrond. De win-
ning van aardgas in Groningen leidt
tot aardbevingen. Hetzelfde gebeurt
nogal eens bij de winning van scha-

liegas en -olie, waarbij het gesteente
van tevoren wordt gekraakt (f racking)
door er onder hoge druk vloeistof in
te pompen.

In het geval van Pohang gaat het om
een vorm van duurzame energie: geo-
thermie. Normaal wordt daarbij heet
water uit de diepe ondergrond opge-
pompt om er bijvoorbeeld elektrici-
teit mee te maken. Dat gebeurt in IJs-
land. Maar deze aanpak heeft beper-
kingen: lang niet overal is gesteente
doorlaatbaar genoeg om het aanwe-
zige water eruit te krijgen.

Een aangepaste techniek is dat er
eerst water vanaf het aardoppervlak
onder hoge druk naar beneden wordt
gepompt, om het gesteente te kraken.
Het water stroomt vervolgens door
het gesteente, en wordt opgewarmd

weer omhoog gepompt. Deze tech-
niek, enhanced geothermal system
(EGS) is in Pohang toegepast. Er zijn
vanaf 2010 twee putten geboord, vier
kilometer diep. Het water bereikt er
een temperatuur van 180 graden Cel-
sius. Op 29 januari 2016 werd zo voor
het eerst water geïnjecteerd.

De Zuid-Koreaanse groep aardwe-
tenschappers zag daarna een duide-
lijke relatie tussen de aardbevingsac-
tiviteit in het gebied en de periodes
van waterinjectie. Na een aardbeving
met een kracht van 3,1, op 15 april
2017, plaatsten ze een tijdelijk net-
werk van acht seismische stations in
de buurt van het EGS-project. Ze ana-
lyseerden zes voorbevingen, de
hoofdbeving van 10 november, en
210 nabevingen. Allemaal hadden ze

hun hypocentrum (de oorsprong) op
een diepte tussen 4 en 6 kilometer.

De Europese groep aardweten-
schappers analyseerde openbaar be-
schikbare data van seismische stati-
ons in Zuid-Korea en verder weg. Ze
herleidden dat de bevingen langs
twee breukvlakken plaatsvonden, elk
met een andere oriëntatie.

David Bruhn, hoogleraar geother-
mie aan de TU Delft, was betrokken
bij het EGS-project. Hij vindt de con-
clusies van de twee studies voorbarig.
„Ik sluit niet uit dat het EGS-project
de oorzaak is geweest, maar het moet
beter worden onderzocht.” Vooral het
feit dat de hoofdbeving twee maan-
den plaatsvond nadat voor het laatst
water was geïnjecteerd, vraagt vol-
gens hem diepgaander onderzoek.

Willem�van�Oranje (1�533�-1�5�84�)
geschilderd�door�Anthonie�Mor,
omstreeks�1554
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D it
onderwijs
p ro d u c e e r t

oprotzesjes en
b u l l s h it b a n e n

Geen wonder dat onze jongeren de minst
belezen, minst algemeen ontwikkelde en

meest goedgelovige generatie zijn sinds de
Tweede Wereldoorlog, schrijft B astiaan

B ommeljé in reactie op het rapport van de
Onder w ijsinspectie.

H
et recente rap-
port van de In-
spectie van het
Onderwijs De
staat van het on-
de rwijs, waarin
werd gemeld
dat het niveau

van het Nederlandse onderwijs al
twintig jaar over de hele linie daalt, is
niet onopgemerkt gebleven.

De reacties varieerden van alar-
mistisch tot sussend. Zo meende P iet
de Rooy (N RC , 20 april) dat het beter
gaat dan de inspectie doet voorko-
men en betoogde Ewald Vervaet (On-
derwijsblog op nrc.nl, 25 april) dat
jongeren nu eenmaal veel te jong
moeten beginnen met leren. Intus-
sen is de onbetwiste kern van de
zaak dat Nederlandse kinderen thans
slechter lezen en rekenen dan hun
ouders. En o ja, ook het niveau van
het onderwijs in natuurkunde, kunst
en gymnastiek is veel minder dan
twintig jaar geleden.

Wie wil verklaren waarom de On-
derwijsinspectie – geen onafhankelij-
ke organisatie, maar een orgaan van
het ministerie van OCW – de neer-
gang nu pas waarneemt, stuit op
twee kwesties. Juist in 2017 werd een
nieuwe methode van toezicht met
‘nieuwe onderzoekkaders’ i nge -
voerd, na aanmoediging door de ini-
tiatiefwet ‘Doeltreffender regeling
van het onderwijstoezicht’ van de
Tweede Kamer. En wellicht heeft ook
een rol gespeeld dat de afgelopen ja-
ren talrijke school-inspecteurs zijn
ontslagen, terwijl er miljoenen wer-
den gestopt in een automatiserings-
systeem voor het digitaal volgen van
onderwijsprestaties. Ik bedoel zo’n
ict-systeem dat meldt dat alles ‘pr i-
m a’ is als je tijdens de ‘ze l fe v a l u at i e’
klikt op ‘pr ima’.

Hierbij is het niet overbodig vast te
stellen dat de neergang van het on-
derwijs geen natuurverschijnsel is,

C o m m e nt a a r

D�I�V�I�D�E�N�D�B�E�L�AST�I�N�G

Probeer het eens een
keer met de waarheid

premier Rutte

B
ijna zes maanden geleden presenteerde
het derde kabinet-Rutte zich met de op-
dracht aan zichzelf dat vertrouwen ver-
diend moest worden. Maar het is juist dit
vertrouwen dat door het bestuurlijk arro-
gante optreden van Rutte van de afgelo-

pen week, daarbij gesteund door de vier coalitiepartij-
en, wederom een forse deuk heeft opgelopen. Het is
een trieste constatering maar waar vertrouwen wordt
gezocht, is tot nu toe slechts wantrouwen geoogst.

Opnieuw leidde het voornemen van de coalitie om
de dividendbelasting voor buitenlandse aandeelhou-
ders af te schaffen – kosten 1,4 miljard euro per jaar –
tot een venijnige confrontatie met de oppositie. En net
als de twee eerdere keren ging het woensdag in het
jongste debat over de dividendkwestie niet om de in-
houd van de maatregel, maar om gebrekkige informa-
tievoorziening van de zijde van het kabinet.

Natuurlijk is er sprake van de nodige oppositionele
krokodillentranen. Maar volkomen terecht willen de
partijen die vorig jaar niet aan de eindeloze kabinets-
formatie deelnamen – samen goed voor 74 van de 150
zetels in de Tweede Kamer – weten waar het idee om
de dividendbelasting af te schaffen nu toch vandaan
kwam. Het punt stond in geen enkel verkiezingspro-
gramma genoemd en zodoende heeft ook geen enkele
kiezer zich erover kunnen uitspreken. Daar mag dan
toch wel enige verantwoording tegenover staan. Maar
niets daarvan. Én tijdens het debat over de regerings-
verklaring, begin november, én tijdens een apart debat
twee weken later weigerde premier Rutte uitsluitsel te
ge ve n .

D e motivering voor de maatregel ging niet verder
dan een algemeen gevoel dat zo’n specifieke
lastenverlichting voor buitenlandse aandeel-

houders goed zou kunnen zijn voor het vestigingskli-
maat. Notities bestonden er niet, beweerde Rutte op
herhaalde vragen uit de Kamer. Althans, daar had hij
„geen herinnering” aan. Maar er waren dus wel stuk-
ken, zoals is gebleken uit een in februari door het mi-
nisterie van Financiën afgewezen WOB-verzoek van
twee fiscale wetenschappers.

Wat daarna volgde was een portie verbale acroba-
tiek van de kant van premier Rutte dat het lubberiaans
van de onlangs overleden ex-premier vele malen over-
trof. Hoofdtafel, zijtafel, in het formatiedossier, buiten
het formatiedossier; allemaal mist om te verhullen dat
hij niet de waarheid sprak toen hem half november ge-
vraagd werd naar adviezen of memo’s over de divi-
dendafschaffing. „Rommelig en onhandig”, oordeelde
zelfs Ruttes’ partijgenoot Klaas Dijkhoff, fractievoor-
zitter van de VVD, woensdag in het Kamerdebat.

Gesloten optreden van de coalitie voorkwam dat
een motie van afkeuring tegen Rutte een meerderheid
kreeg. Maar het moet te denken geven dat de geloof-
waardigheid van de minister-president zo vaak ter dis-
cussie staat. Als de politiek moet gaan over Nederland
en politiek er moet zijn voor Nederlanders, zoals Rutte
in de regeringsverklaring bij het aantreden van zijn
derde kabinet stelde, zou hij er goed aan doen afscheid
te nemen van de handigheidjes. In de politiek gaat het
immers niet om overleven, maar om overtuigen.

Z o nu en dan wordt in Den Haag het verhaal ver-
teld over de ambtenaar die van zijn nerveuze mi-
nister de vraag kreeg wat deze moest antwoor-

den over een netelige kwestie. „Als u het eens pro-
beert met de waarheid”, antwoordde de man. Wellicht
is dit een idee voor premier Rutte.

In de politiek gaat het niet om
overleven, maar om overtuigen
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C�O�LU�M�N

Emmanuel Macron,
Frans atlanticus

Luuk van Middelaar

H
anddrukken, een omarming, kussen en
Trump die wat roos van het jasje van zijn gast
haalde. Na de fameuze witte-knokkel-hand-
druk van vorig jaar stonden de camera’s op
scherp voor de lichaamstaal tussen beide
mannen tijdens het driedaags staatsbezoek

van Emmanuel Macron aan Washington.
De Franse president werd met alle egards ontvangen. Als

enige Europese leider vindt hij een verhouding tot Trump.
Bondskanselier Merkel is hem te belerend; de Britse premier
May te inschikkelijk; geen van beiden heeft gevoel voor show.
Macron slaagt erin Trump te charmeren – de militaire parade
in Parijs op 14 juli vorig jaar was een voltreffer – en toch zijn
punt te maken. Zo ook tijdens zijn vurige rede in het Congres
die woensdag het sluitstuk van zijn bezoek was.

Uiteraard trok Macron alle registers open over gedeelde ge-
schiedenis, cultuur en strijd voor democratie – tot en met Vol-
taire en Benjamin Franklin die elkaar op straat in Parijs in de
armen zouden zijn gevallen. Tegelijk keerde hij zich tegen
Trumps wereldbeeld en afbraak van de internationale orde.
„We kunnen kiezen voor isolationisme, terugtrekken, natio-
nalisme. Het is een optie. Maar dat zal de ontwikkelingen in
de wereld niet keren. Het zal zorgen van burgers niet wegne-
men, maar doen opvlammen.” Andere, strategischere mach-
ten zullen het vacuüm vullen en, zei Macron, de wereld naar
hun model inrichten; dus hebben we een nieuw, sterker mul-
tilateralisme nodig, mét de Verenigde Staten. Tot enthousias-
me van de Democratische Congresleden bepleitte hij op-
nieuw Amerika’s inzet voor het VN-klimaatakkoord („There is
no Planet-B”).

M aar het hoofddoel van zijn diplomatiek offensief is
het redden van het kernakkoord met Iran – een tech-
nisch onderwerp met hoge strategische inzet. Trump

noemde dit meesterstuk van Obama’s Midden-Oosten-poli-
tiek „de slechtste deal ooit” en wil er onderuit. Deadline: 12
mei. Het akkoord verplicht Iran tot 2025 de verrijking van
uranium en productie van plutonium op te schorten, in ruil
voor opheffing van westerse sancties. Het grondidee van de
Europese initiatiefnemers in Parijs, Londen en Berlijn: Iran
mag weer, net als in de jaren zeventig, een handelsmacht
worden, als het zijn streven opgeeft een kernmacht te wor-
den.

Voor de Iraanse bevolking een heldere keuze; zo drukte ge-
matigd leider Rohani de deal door. Maar de economische
voordelen blijven uit. Weliswaar popelen Europese bedrijven
de potentieel lucratieve Iraanse markt op te gaan, maar het
loopt vast op export- en investeringskredieten. Le Figaro her-
innerde eraan wat bank BNP Paribas in mei 2015 overkwam:
een boete van 9 miljard dollar opgelegd door de Amerikaanse
justitie, vanwege het financieren van olie-export. Deze mega-
boete traumatiseerde grote Europese banken. Uit angst
markttoegang in Amerika te verliezen zetten ze geen stap in
Iran zonder toestemming uit Amerika. En die komt niet.

E rnstiger is het risico op escalatie en oorlog. Trump wil
de zekerheid dat Iran ook na 2025 geen kernmacht
wordt; dat willen Frankrijk en de andere onderteke-

naars ook. Parijs wil Trump tegemoet komen met aanvullen-
de afspraken, waarin ook aandacht is voor het Iraanse spier-
ballenvertoon in bijvoorbeeld Syrië. Maar Macron weigert
een bestaand akkoord eenzijdig op te blazen, te meer daar
Iran zich volgens het VN-atoomagentschap aan de afspraken
houdt. Er zijn repercussies voor andere tonelen. Hoe kan
Trump Noord-Korea tot inschikkelijkheid bewegen als hij
zich onbetrouwbaar toont jegens Iran?

Deze vrijdag is Angela Merkel in Washington, voor een een-
daags werkbezoek, met dezelfde boodschap over Iran. Hope-
lijk haalt ze ook wat Franse flair uit haar handtas.

Luuk�van�Middelaar is�politiek�filosoof�en�hoogleraar�Europees
recht�en�EU-studies�(Leiden,�Louvain-la-Neuve).

Zijn de vibraties tussen Trump en Macron
goed genoeg om de Iran-deal te redden?
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Bastiaan�Bommeljé is�historicus�en�re-
dacteur�van�Hollands�Maandblad,�waar-
in�een�langere�versie�van�dit�stuk�ver-
schijnt.

maar het resultaat van menselijk
handelen. Het gaat dan behalve om
het handelen van politici vooral om
het handelen van bestuurders, ma-
nagers, toezichthouders, onderwijs-
raden, adviesinstanties, expertise-
centra, onderwijskundigen, ja van
die hele parasitaire laag die zich met
een fatale vermenging van ideologie
en belangen in het onderwijsveld
kon ingraven dankzij de overheid.

D ie deed enkele decennia gele-
den omwille van de markt-
werking afstand van directe

financiële en bestuurlijke verant-
woordelijkheid, overigens zonder te
stoppen met de stroom wetgeving,
ideetjes en andere regelzucht.

Zulks is trouwens ruimschoots al
aan de orde gekomen in het parle-
mentair onderzoek naar het onder-
wijs in 2007 door de Commissie Dijs-
selbloem. Omdat de uitkomsten
hiervan direct zijn vergeten, is het
geen wonder dat het ‘af roompercen-
t a ge’ dat het onderwijsmanagement
zichzelf toekent uit de overheidsgel-
den nog steeds groeit ten koste van
de middelen die naar lerarensalaris-
sen gaan. Dit is een cruciaal punt: de
competentie van de overheid greep
te houden op het veld is lachwek-
kend gering vergeleken met de com-
petentie van de managers om greep
te houden op de overheidsgelden.

Overigens zat de overheid tijdens
de afgelopen decennia niet stil. Sinds
de invoering van de Mammoetwet
(1968) volgde een cascade van on-
derwijshervormingen: midden-
school (mislukking), basisvorming
(echec), studiehuis (fiasco), Tweede
Fase (catastrofe), competentiege-
richt leren (cataclysme). Plus het de-
bacle van het vmbo waarvoor de pri-
ma functionerende mavo werd geof-
ferd, alsook de outputfinanc iering in
het hoger onderwijs – het financieren
van universiteiten op basis van aan-

tallen studenten en diploma’s – die
misschien wel de moeder van alle
neergang is.

We kunnen de verantwoordelijken
voor deze lange zelfdestructie ge-
woon aanwijzen: ministers van On-
derwijs, voorzitters van onderwijsra-
den, bestuurders, managers en on-
derwijskundigen – allemaal beleids-
makers met een naamkaartje en de-
c l a r at i e fo r m u l i e re n .

Interessanter is dat de symptomen
van het dalende onderwijsniveau on-
dertussen al behoorlijk zichtbaar
worden in het openbare leven. Voor
wie weleens kijkt naar de Nederland-
se televisie of in een krant, begrijpt
onmiddellijk wat de Onderwijsin-
spectie bedoelt met ‘n e e rg a ng ’ en
‘a f g l i j d e n’ en ‘gebrek aan intellectue-
le inhoud’.

En men begrijpt tevens de achter-
grond van op universiteiten inge-
voerde maximale ‘l e e s b e l a s t i ng ’ van
vijf pagina’s Nederlands en vier pagi-
n a’s Engels per uur (van Franse en
Duitse teksten weten studenten het
bestaan niet meer), alsook het gege-
ven dat in Nederland zowel de ontle-
zing als de boekenverkoop veel ri-
goureuzer daalt dan in omringende
landen.

H et is niet zeker dat dit alles
‘e rg ’ is. De neergang van het
onderwijs resulteert immers

in een zonderlinge cocktail van een
krimpende culturele horizon, intel-
lectuele kaalslag, sociale rust en per-
soonlijk geluksgevoel. Wat wel op-
valt, is het gemak waarmee de (snel
verdwijnende) geletterde bovenlaag
buigt voor deze ontwikkelingen.

Natuurlijk, we weten allang dat de
universiteiten werken met oprotzes-
jes om de outputfinanciering op peil
te houden. En dat talrijke academi-
sche opleidingen de afgelopen jaren
tot wel twintig procent van het curri-
culum schrapten om de uitval-ta r -

ge t s te halen. En dat het hoger onder-
wijs de ogen heeft gesloten voor het
feit dat zowat de helft van de studen-
ten geen begrijpelijk Nederlands kan
schrijven, zoals iedereen merkt die
scripties leest of meeleest. En we we-
ten ook van de proliferatie der bull-
shitbanen om al die afgestudeerden
een dagbesteding te geven als veran-
dermanager, inspiratiecoach of cul-
t u u r m a r ke te e r.

M aar nieuw in de zelfmutilatie
is het pleidooi van de Am-
sterdamse emeritus hoogle-

raar Moderne Nederlandse Letter-
kunde Marita Mathijsen in de Volks-
k ra n t (14 april). Zij betoogt dat ten be-
hoeve van de studenten de klassieke
werken uit de literatuur dienen te
worden ingekort en versimpeld. Ze
heeft gemerkt „dat zelfs studenten
Nederlands steeds minder plezier be-
leven aan Couperus en Multatuli”,
die ze „langdradig en vervelend” v in-
den, net als Reve en Mulisch. Haar
oplossing: „tv-series van maken”.

Zo is het is geen wonder dat de hui-
dige jongeren de minst belezen,
minst algemeen ontwikkelde en
meest goedgelovige generatie vor-
men sinds de Tweede Wereldoorlog.
Zij zijn de slachtoffers van die woe-
kerende Nederlandse traditie van an-
ti-intellectuele collaboratie door de
hoger geschoolden.
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FRITS�ABRAHAMS

A
rme Edward Hopper, dacht ik onwillekeurig, toen ik het
interessante boekje My dear Mr. Hopper gelezen had.
Hoe ongelukkig kan een mens wel niet worden van een
ongelukkige liefde? Dit boekje bevat de brieven van een
vrouw, Alta Hilsdale, die hem op afstand hield, maar te-
gelijk hoop bleef bieden op een goede afloop.

Het boekje werd vijf jaar geleden onopvallend uitgebracht door Ya-
le University Press en ontsnapte daardoor aan mijn belangstelling
voor deze grote realistische Amerikaanse schilder, die leefde van
1882 tot 1967. De kunsthistorica Elizabeth Thompson Colleary die het
boekje samenstelde, kreeg in 2009 inzage in een doos met brieven
die Hopper bewaard had op de zolder van zijn geboortehuis in Nyack,
een voorstadje van New York City.

Hopper had ze zorgvuldig opgeborgen, op datum en in de originele
enveloppen. Zijn brieven aan Hilsdale zijn nooit gevonden. Jammer,
maar gelukkig zijn de korte brieven van Hilsdale suggestief genoeg
om zicht te bieden op het liefdesdrama dat zich gedurende deze cor-
respondentie – van 1904 tot 1914 – voor Hopper voltrok.

Hopper, een verlegen, introverte man, heeft altijd over deze relatie
gezwegen. Wel waren de namen bekend van twee andere vrouwen
met wie hij een relatie had gehad, voordat hij op 41-jarige leeftijd
trouwde met de schilderes Josephine Nivison. Hij was 21 jaar toen hij
de een jaar jongere Alta Hilsdale leerde kennen, vermoedelijk op de
New York School of Art. Haar welgestelde ouders uit Minnesota ga-
ven haar de gelegenheid zich cultureel te ontwikkelen, eerst in New
York, later in Parijs, waar ook Hopper drie perioden doorbracht.

De briefjes van Hilsdale aan Hopper kenmerken zich door een zeke-
re vormelijkheid; er staat steeds ‘My dear Mr. Hopper’ boven en ook
qua toon worden ze nooit intiem. Maar er is nog iets anders waarbij
de vraag rijst of het Hopper nooit is opgevallen: Hilsdale houdt vaak
de boot af, ze zegt afspraken af of stelt ze uit, en soms vergeet ze zelfs
hem daarvan op de hoogte te stellen.

Hopper is degene die het initiatief voor een ontmoeting moet ne-
men, zij wacht af. In 1906 heeft hij in Parijs een korte verhouding met
een Engels meisje, maar hij blijft Hilsdale schrijven. Wat Hilsdale pre-
cies van hem denkt, wordt niet duidelijk, behalve in een los krabbel-
tje dat ook in de doos werd aangetroffen: „U bent het type man dat
niet gelooft dat een vrouw voor onbepaalde tijd platonisch kan zijn.”

Op 18 september 1914 meldt ze hem plotseling: „Ik denk dat ik en-
kele van mijn vrienden moet vertellen dat ik spoedig zal trouwen met
Mr. Bleecker. Het is nog niet zo lang geleden besloten en ik vind het
ook zelf nog moeilijk te geloven.”

Ze vermeldt haar nieuwe adres in Brooklyn en nodigt hem uit gauw
eens langs te komen: „Ik verheug me er zeer op u te zien.” Ho p p e r
moet verbijsterd zijn geweest, want een maandje later schrijft ze
hem: „Ik kan u niet vertellen hoe spijtig ik het vind dat ik u ongeluk-
kig heb gemaakt. (…) Ik bedank u met heel mijn hart voor alles wat u
voor mij gedaan heeft, en ik vraag u mij te vergeven dat ik u ongeluk-
kig heb gemaakt.”

Daar houdt de correspondentie op. Daarna begon Hopper al die be-
roemde, desolate schilderijen te maken waarop man en vrouw elkaar
niet aankijken.

L i e fd e s d ra m a
voor Hopper

IKJE

Ac ht e r u it
In het Achtuurjournaal gaat het
over een test, die het Leids Uni-
versitair Medisch Centrum af-
neemt bij binnenkomende 70-
plussers. Met het stellen van een
paar eenvoudige vragen wordt
hun kwetsbaarheid ingeschat. Ze
moeten onder meer de maanden
van het jaar achteruit opnoemen.
Mijn man – ook een 70-plusser –
gaat nu rechtop zitten en zegt

plotseling verheugd: REB ME
CED!

Monica�Chorus

Lezers�zijn�de�auteur�van�deze�ru-
briek.�Een�Ikje�is�een�persoonlijke
ervaring�of�anekdote�in�maximaal
120�woorden.
Insturen�via�ik@nrc.nl

De zangvogel die
bedreigd plaagdier werd
Fotograaf Anaïs López trekt
zich het lot aan van een
Javaanse zangvogel die in
Singapore wordt bejaagd
om zijn ‘ge k r i j s ’.

‘M ijn naam is Mynah,
mijn leven is in ge-
vaar, ik ben een vogel
op de vlucht”. Met de-

ze woorden sprak een kleine zwarte
vogel met gele snavel en felgele po-
ten de Nederlandse fotograaf Anaïs
López aan. Althans, in haar bele-
ving. De spreeuwachtige vogel was
neergestreken in het venster van
haar hotelkamer in Singapore. Ló-
pez was net gearriveerd, vroeg in de
ochtend van 2012. De sprookjesach-
tige zangvogel, die mensen kan na-
praten, intrigeerde haar.

Maar het leven in Singapore is be-
slist geen sprookje voor de van oor-
sprong Javaanse maina, zoals hij in
het Nederlands heet. Hij wordt ver-

delgd, doodgeschoten, vergast.
Binnen afzienbare tijd moet de stad
Mynah-vrij zijn. Waarom?

Anaïs López ging op onderzoek
uit. „Ik kwam uit het hotel en daar
zat de vogel op mij te wachten, zo
voelde dat. Hij ging me voor de stad
i n”, vertelt ze in haar atelier in het
Amsterdamse Volkshotel.

De Mynah was oorspronkelijk
een geliefde zangvogel op Java. Een
vogelhandelaar nam de vogel mee
naar Engeland. Uit heimwee ver-
loor de Mynah zijn stem en kon al-
leen nog maar gekrijs voortbren-
gen. In 1958 sleepten de Londense
buren de vogel voor het gerecht. De
eigenaar kreeg een boete van 44
pond, die hij niet kon betalen. Een
nieuwe eigenaar nam de vogel mee
naar Singapore. López: „Daar was
de vogel opnieuw gelukkig, en zong
en zong. Met de onafhankelijkheid
van Singapore in 1965, kwam de
bouwdrift. Om toch te communice-
ren en boven het lawaai uit te ko-
men, begonnen de vogels krijsend

te zingen. Dat werd door veel men-
sen gehaat.”

En dit had een gruwelijk gevolg:
mannen van de Singapore Gun Club
zijn dag en nacht in de weer om de
vogel te verdelgen als „the new ter-
ror ist”, een plaagdier. Zelfs aan de
grens staan ze met hun geweren om
de zogenaamde indringer af te
s c h i e te n . De vogel staat inmiddels
op de Rode Lijst van kwetsbare dier-
soorten. „Voor de Mynah is in onze
samenleving geen plaats”, zegt Ló-
pez. „Wij hebben deze prachtvogel
het leven onmogelijk gemaakt.”

Vijf jaar wijdde López aan haar
project De Migrant. Een vogel op de
vl u ch t . Ze maakte er een documen-
taire, boek en app over. López:
„Singapore wil een ideale samenle-
ving zijn, tegen elke prijs. De ver-
nietiging van de Mynah is daarvan
een pijnlijk voorbeeld.”

Kester�Freriks

Meer�info�via�anaislopez.nl

In�Singaporemag�de�bedreigde�spreeuwachtige�Mynah�afgeschoten�worden.�Zijn�‘g�e�k�r�i�j�s’wordt�gehaat.

FO
TO

�’S
�A
N
A
ÏS
�L
Ó
P
E
Z



Vrijdag 27 april 2018

Beteugel
internet

Het ontwricht
de hele

samenlev ing

nrc | vrijdag
27 april 2018

Twee boeken over de uitwassen van internet



Ko n i ng s d a g

Marcel

H
et nieuws dat ze bij ouderen eerst de kwets-
baarheid willen gaan meten alvorens over te
gaan tot opereren was nog vers toen mijn be-
jaarde moeder een nieuwe operatie aan een
been aankondigde. Details volgden later, want
de arts die erover ging was op zonvakantie. De

dagen erna was mijn moeder onbereikbaar.
In mijn gedachten zag ik haar al onderaan de trap liggen.
Gisteren nam ze haar telefoon toch op.
Ze riep: „Je kunt over me schrijven wat je wilt, ik lees de

krant toch niet. Ik ben al twee dagen mijn bril kwijt.”
Ze heeft min zes.
„En ik hoor ook bijna niets, want ik zie mijn gehoorappa-

raat niet liggen. Omdat ik mijn bril kwijt ben. Ik werd knetter-
gek van de telefoon, die hoorde ik wel, maar hij stond niet in
de oplader. Hij lag op het kastje. Als je mij belt moet je blijven
bellen, net zo lang totdat ik opneem. Maar nu heb ik ’m .”

Daarna: „Vind je dat ik schreeuw?”
Dat viel wel mee.
Ik hoefde niet te komen om mee te helpen haar bril te zoe-

ken, alsjeblieft niet zelfs, daarvoor was er de thuiszorg die ie-
der moment kon arriveren met haar autootje.

„Ik was ziek”, zei ze. „Ongelooflijke misselijkheid. Ik zal je
de details besparen…”

Daarna volgden de details.
Ik sloot niet uit dat de bril in de buurt van het toilet lag,

maar goed, dat was aan de thuiszorg.

I k begon over de operatie, na haar laatste operatie was ze
nog heel stellig geweest dat ze zoiets nooit meer wilde. Ze
was toen ook nog vol bewondering geweest voor een me-

vrouw die op televisie verscheen omdat ze op haar borst had
laten tatoeëren dat ze niet gereanimeerd wilde worden, maar
dat was toen en bovendien was een pijnlijk been iets heel an-
ders dan een hartaanval.

„Eerst maar eens mijn bril vinden. Het staat allemaal in een
b r i e f.”

Ze begon over de dokter, een aardige man.
„Ik begrijp heel goed dat hij op vakantie gaat.”
Ik: „Wa a ro m? ”
Zij: „D a a ro m .”
Ik zei dat ik zondag na de wedstrijd van Vitesse bij haar

kwam eten en vroeg of ze het nog even liet weten als de thuis-
zorg haar bril onverhoopt niet zou vinden.

„Die vindt ’m wel, die vindt alles. En als ze ’m dan vindt
dan zet ik hem meteen op. Ik wil op Koningsdag televisie kij-
ken. Ze gaan naar Groningen.”

‘Ik was ziek’, zei ze. ‘Ik zal je de details
b e s p a re n .’ Daarna volgden de details
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Marcel�van�Roosmalen�schrijft�op�deze�plek�een�wisselcolumn
met�Ellen�Deckwitz.

INTERVIEW�STACEY�‘E�S�KO’WALROUD,�HIPHOP-PRODUCER

Succesvolle Esko maakt zijn
beats het liefst hard en duister

Door�onze�medewerker
Saul�van�Stapele

Om de nek van de 24-jarige
Stacey ‘E s ko’ Walroud uit
Almere bungelt aan een
ketting een dik spranke-

lend logo. ‘Beats by Esko’, staat erop.
Het verwijst naar de slogan die Esko
– een van de meest succesvolle Ne-
derlandse hiphop-producers van de
afgelopen jaren – in de vorm van een
licht galmende vocale sample stee-
vast aan het begin van zijn produc-
ties plaatst: ‘B-B-Beats by Esko’.

Esko is een producer die van de
diepe sub-basgeluiden van oer-
drumcomputer Roland TR-808
houdt; van stemmige, glasheldere pi-
ano- en synthesizerakkoorden, van
snelle, dunne snaredrums en stevig
echoënde kickdrums. Hij creëerde er
de afgelopen jaren een perfecte mu-
zikale ondergrond mee voor sfeer-
volle en onderkoelde Nederlandse
rappers die in hun teksten midden in
het straatleven staan, zoals Sevn Ali-
as en Josylvio, met wie hij gouden en
platina platen opnam.

„Vroeger maakte ik alleen maar
donkere trapmuziek”, zegt Esko, tij-
dens een gesprek in een restaurant in
Amsterdam over zijn deze week ver-
schenen debuutalbum Beats by Esko.
„Ik voel die harde, duistere sfeer heel
erg. Ik hou van die 808-bas, van die
ruige vibes en sounds. Ik krijg er kip-
penvel van. Voor mij is het emotione-
le muziek.” Het was jarenlang ook de

enige muziek waar hij naar luisterde,
vertelt Esko. Het lag dichtbij hem,
zegt hij. Hij kent het straatleven van
dichtbij. Beats by Esko verschijnt op
zijn label Van Klasse, dat hij heeft op-
gericht samen met Bart van Houten
die hem als jongerenwerker vroeger
via muziek wilde helpen om uit de
problemen te blijven.

„Ik wil niet claimen dat ik van de
straat ben, maar het is wel mijn om-
geving geweest”, zegt Esko. „N at u u r -
lijk heb ik drugs gedeald en stond ik
op de hoek van de straat – kr uimel-
dingen. Maar ik had vrienden die me
zaken lieten zien die een normaal
mens niet hoort te weten, die met
een wapen op zak bij mijn moeder
langskwamen en met ammoniak be-
zig waren om cocaïne uit te koken. In
Amerikaanse trapnummers hoorde
ik in detail terug wat ik met eigen
ogen om me heen zag.”

De afgelopen jaren groeide Esko uit
tot hofleverancier van Nederlandse
rappers die over dat leven rappen.
Hij hielp de carrières lanceren van
Sevn Alias en Josylvio, scoorde een
hit met Kempi, en neemt een album
op met Hef. Hij maakt zijn beats snel,
vertelt hij. Met Sevn Alias maakte Es-
ko drie nummers op één avond „in
de fase waarin Sevn echt hongerig
was”, en alle drie werden hits. Ook
nummer-1-hit ‘Ride or Die’ van Josyl-
vio stond er zo op. „Ik wil niet te per-
fectionistisch zijn. Als ik een kwar-
tier naar de juiste klanken zoek, vind

Hiphop-producer�E�s�ko
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ik het al lang. Wanneer het goed is,
wil ik snel door naar het volgende.
Anders ben je nooit tevreden.”

Vroeger wilde Esko een bekende
rapper worden: „Ik wilde die lifestyle
leven, man.” Dat ziet hij niet meer
gebeuren. Zijn debuut is een produ-
cersalbum: zijn beats, zijn visie, en
met gast-raps van grote namen uit de
rapscene. Esko rapt nog wel op tracks
van anderen, „want het blijft kriebe-
l e n”. Zijn focus op produceren noemt
hij „een business-keuze”.

Zijn rapachtergrond helpt hem als
producer, zegt hij. „Ik kan artiesten
goed coachen. Ik heb bijvoorbeeld
Josylvio in het begin veel geholpen
met zijn zanglijnen, en daag arties-
ten op mijn label uit op hun muzika-
liteit. Ik stimuleer ze om niet heel de
tijd op één manier door te gaan maar
bijvoorbeeld elke vier zinnen hun
rapstijl te veranderen. Ik weet zelf als
rapper wat tof is en goed werkt.”

Die hard pompende, duistere trap-
beats waar Esko zich in bekwaamd
heeft, zijn dominant op zijn debuut.
Maar zijn smaak, als luisteraar en
producer, is breder geworden, zegt
hij. Op Beats by Esko staat bijvoor-
beeld ook het aanstekelijke ‘He y
Me i s j e’ met Hansie en Josylvio, een
Caribisch getinte, potentiële zomer-
hit. Esko: „Dat is blijer en toeganke-
lijker dan alles wat ik tot nu toe deed.
Door samenwerkingen met Jonna
Fraser, die een veel vrolijker en bre-
der geluid heeft dan ik, ben ik mezelf
gaan uitdagen om ook dat soort mu-
ziek te maken. Het paste vroeger niet
bij me maar ik ben volwassener ge-
worden en waardeer meer muziek. Ik
heb de stijl van veel rappers mee hel-
pen ontwikkelen, maar zij beïnvloe-
den mijn sound net zo goed.”

Beats�by�Esko�is�nu�uit.�Live:�Woo-
Hah,�Indian�Summer�en�Dutch�Valley

Vrienden lieten me zaken
zien die een normaal mens
niet hoort te weten

Esko is een van de
succesvolste hiphop-
producers van Nederland.
Deze week verschijnt zijn
debuutalbum. „Voor mij is
dit emotionele muziek.”
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Van�de�klokken�van�de�universiteit�in�Oxford�tot�het
geroezemoes�bij�de�supermarkt:�de�Britse�publieke
omroep�BBC�heeft�deze�week�haar�archief�van
16.000�soundbites gratis�beschikbaar�gemaakt.
Het�archief�bevindt�zich�nog�in�een�bètaversie�maar

een�grote�collectie�van�vreemde�en�willekeurige�da-
gelijkse�geluiden,�zoals�een�grommende�pekinees
en�allerlei�variaties�op�regengeluiden,�is�al�beschik-
baar.�Die�mogen�alleen�gratis�worden�gedownload
voor�privégebruik�of�in�het�onderwijs.
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Netflix aast op uw ‘s c h e r mt i j d’
V�I�D�EO�D�I�E�N�ST

Door�onze�medewerker�Thijs�Schrik

ROME.�Reed Hastings zei ooit dat
slaap de grootste concurrent is van
zijn online videodienst Netflix. Tij-
dens een groot persevenement in Ro-
me licht de Amerikaanse topman dat
grapje toe. „Nou, we willen dat ieder-
een goed slaapt.” In de praktijk draait
het allemaal om schermtijd, zegt hij.
De concurrentie komt van alle kan-
ten, niet alleen bij traditionele me-
diabedrijven en lineaire tv-zenders.
Ook de grote techbedrijven zoals Fa-
cebook en Google zijn verwikkeld in
de strijd om onze aandacht. „We wil-
len dat je de tijd die je aan tv of aan
een ander scherm besteedt, zoveel
mogelijk bij Netflix doorbrengt.”

Dat lukt op dit moment heel aar-
dig: Netflix groeit snel en heeft 125
miljoen abonnees in 190 landen.
Maar de aandachtsstrijd is nog maar
net begonnen: internetreus Amazon
is al actief met eigen series en bedrij-
ven als Apple en Disney staan ook op
het punt om diensten te lanceren
met hun eigen content. En ook Fa-

cebook en Twitter investeren in tv-
re c hte n .

Om al die spelers voor te blijven in-
vesteert Netflix gigantisch in zoge-
naamde originals; zelf geproduceer-
de series, films, documentaires en
p ro g r a m m a’s. Ze doen eigenlijk alles
behalve sport en nieuws. In de loop
van dit jaar zijn in totaal 700 origi-
nals beschikbaar.

Volgens Var iet y gaat in 2018 acht
miljard dollar naar deze producties.
Het geld gaat ook steeds meer naar
producties die buiten de VS worden
gemaakt. De groei zit namelijk in de
internationale markt, met Europa
voorop. In het eerste kwartaal van
dit jaar kreeg Netflix 7,4 miljoen
nieuwe abonnees, waarvan bijna 5,5
miljoen buiten de VS (cijfers voor
specifieke landen geeft men niet).
Op dit moment zijn er vijfenvijftig
Europese producties in de maak, in
de loop van het jaar zijn dat er meer
dan honderd. Naast landen als
Duitsland, Italië en Polen zit Neder-
land daar nu ook bij. In 2019 ver-
schijnt de eerste Nederlandse origi-
nal, een horrorserie gemaakt door
het Amsterdamse productiebedrijf
P upkin.

Vice-president Erik Barmack over-
ziet internationale producties voor
Netflix en gaf ook het groene licht
voor de Nederlandse serie. Hij ge-
looft dat het internationale publiek
net zo fanatiek kan kijken naar een
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Netflix groeit ongekend snel – ten koste van lokale spelers. „Misschien is 700 producties in een jaar te veel, misschien is het te weinig.”

Duitse scifi-serie als Dark als naar de
laatste Hollywoodproductie. „De he-
gemonie van Amerikaanse produc-
ties is aan het verdwijnen. De bud-
getten zijn kleiner, maar ze bereiken
een gigantisch publiek.”

Daarom is de tijd dus ook rijp om
een original te maken in een klein
land als Nederland. Onderzoek naar
Nederlands kijkgedrag was niet no-
dig. „Eigenlijk kijken mensen overal
grotendeels naar dezelfde dingen.
Wereldwijd komt 70 tot 80 procent
van het kijkgedrag overeen. Na rco s

doet het overal goed, 13 Reasons Why
o o k .”

De aankondiging van de Neder-
landse serie kwam erg vroeg in het
proces: de deal was nog maar net
rond, er is zelfs nog geen titel. Bar-
mack maak wel meteen duidelijk dat
dit nog maar een beginpunt is, er ko-
men meer Nederlandse series.

Volgens Ted Sarandos, het hoofd
van de Netflix-programmering, moe-
ten de internationale series het ten
eerste goed doen in de lokale markt.
Verhalen moeten herkenbare aspec-

ten hebben, maar het lokale aspect
hoef je niet af te zwakken. Neem de
thriller La Casa de Papel, volgens
Netflix zeer succesvol. „We hadden
gedacht dat het vooral iets voor het
Spaanssprekende deel van de wereld
zou zijn, maar het is overal groot.”

Sarandos mag miljarden uitgeven
aan nieuwe programma’s. Hij moet
ervoor zorgen dat het aantal abon-
nees blijft groeien. In het eerste
kwartaal werden 156 originele pro-
ducties op de videodienst gelan-
ceerd. Is dat niet te veel? „Misschien

is 700 producties in een jaar te veel,
misschien is het te weinig”, zegt Sa-
randos nuchter. Hij ziet voorlopig
geen einde aan de investeringen. „We
gaan op deze manier door zolang het
aantal abonnees groeit en de kijktijd
per abonnee ook blijft groeien.” D eze
week maakte Netflix bekend 1,5 mil-
jard dollar aan leningen te hebben af-
gesloten voor de aankoop van con-
tent en de eventuele overname van
bedrijven. In oktober haalde de vi-
deodienst al 1,6 miljard dollar op op
de kapitaalmarkt.

Als er zoveel wordt gemaakt, gaan
er ook dingen verkeerd. Dure series
als Marco Polo en Se nse8 wisten niet
het publiek te bereiken waar het bud-
get om vroeg. Komedies hebben het
ook vaker moeilijk, omdat ze meestal
alleen binnen de landsgrenzen veel
kijkers trekken. Onlangs werd bij-
voorbeeld na één seizoen de stekker
uit de komische coming of age-serie
Everything Sucks! ge t ro k ke n .

Door het succes van Netflix en an-
dere diensten voor ‘uitgesteld kijken’
staan lokale zenders en producenten

onder druk. Het is tekenend dat ter-
wijl Netflix haar successen presen-
teerde op het groots opgezette eve-
nement in Rome, RTL Nederland, dat
kijkers en omzet verliest, aankondig-
de dat er banen moeten verdwijnen.

De Raad voor Cultuur pleit mede
daarom voor een heffing op inkom-
sten van spelers als Netflix. Ook
vindt de Raad dat er een minimum-
aantal Nederlandse producties op de
dienst te zien moet zijn.

Het bedrijf probeert de kritiek te
pareren door te wijzen op de positie-
ve invloed op de werkgelegenheid.
Sarandos zegt dat er 35.000 mensen
werken aan series in Europa. Bar-
mack wijst op de co-producties met
Europese omroepen, zoals de VRT in
België en ZDF in Duitsland: „We ho-
pen dat we iets toevoegen en niet
wegnemen. De consument heeft
meer keus dan ooit. We hoeven echt
niet de enige plek te zijn.” En Has-
tings onderstreept: „We moeten niet
bang voor elkaar zijn.”

Grenzen aan de onstuimige groei
ziet Hasting dan ook voorlopig niet.
Als hem gevraagd wordt naar zijn
grootste teleurstelling van de laatste
jaren blijkt dat de ontwikkelingen
wat hem betreft nog sneller hadden
mogen gaan. In 2016 werd Netflix
wereldwijd beschikbaar, op China
na. „Achteraf gezien kwam die lance-
ring wat laat. Dat hadden we twee
jaar eerder kunnen doen.”

De hegemonie van
Amerikaanse producties is
aan het verdwijnen

Erik�Barmack�Vice-president�Netflix

We willen dat de tijd
besteed aan een scherm bij
ons wordt doorgebracht

Reed�Hastings�CEO�Netflix



Red de 

INTERNET�Internet ontwricht niet alleen de economie,
maar bedreigt ook de liberale democratie. Het is hoog
tijd voor maatregelen.

Door�onze�redacteur�Bernard�Hulsman

N
iet langer wordt hij de ‘an-
tichrist van Silicon Valley’
genoemd, stelt Andrew
Keen, de razende reporter
van de digitale wereld, te-
vreden vast in het voor-

woord van How To Fix the Future. Staying
Human in the Digital Age. Lange tijd gold
de vroegere Britse internetondernemer
Keen (1960) met zijn boeken over de don-
kere kanten van internet als de party poo-
pe r op het digitale feest dat twintig jaar
geleden zo mooi begon. Maar zeker nu
Facebook onder vuur ligt wegens zijn rol
in de verspreiding van nepnieuws en het
veroveren en verkopen van gegevens van
zijn klanten, beginnen ook ‘d i ge r at i’ in te
zien dat internet de grote, boze wereld
niet heeft veranderd in een vredige gl o b a l
v i ll a ge .

Toch is dit voor Keen geen reden om in
zijn nieuwe boek zijn gelijk van de daken
te schreeuwen. In How to Fix the Future
wil hij een volgende stap zetten en gaat
hij na hoe de digitale revolutie kan wor-
den gered. Want die heeft, hoe ontaard
ook, tenslotte ook veel goeds gebracht.

Dit doet hij op soortgelijke wijze als in
The Cult of the Amateur (2007) en The In-
ternet Is Not The Answer (2015): How to
Fix the Future bestaat weer grotendeels

uit een aaneenschakeling van vaak wat al
te lang uitgesponnen reportages uit de di-
gitale wereld, van Silicon Valley via Ber-
lijn en Estland tot Singapore, en inter-
views met techondernemers, filosofen,
artiesten en politici.

Soms kan Keen het niet laten om zijn
gelijk nog eens te onderstrepen. Zo laat
hij David Lowery, zanger-gitarist van de
rockband Camper Van Beethoven én acti-
vist voor een betere betaling van musici
door streamingdiensten als Spotify, voor-
rekenen dat een nummer dat op Pandora
één miljoen keer wordt afgespeeld, hem
slechts 16,89 dollar oplevert. Dat is min-
der dan Lowery verdient met de verkoop
van één T-shirt, voegt Keen eraan toe.
Maar de meeste aandacht besteedt hij
toch aan nieuwe, min of meer idealisti-
sche internetondernemingen, zoals het
door rijke internetpioniers gefinancierde
Kapor Center in Oakland, een oud, opge-
knapt gebouw dat vol sociaal geëngageer-
de start-ups zit.

Communistisch Manifest
Voor het antwoord op de vraag hoe de uit-
wassen van de digitale revolutie kunnen
worden bestreden, kijkt Keen vooral naar
het verleden. Herhaaldelijk vergelijkt hij
de digitale revolutie met de industriële.
‘We zijn terug in 1850’, schrijft hij zelfs:
net als de industriële revolutie in de 19de
eeuw zorgt de digitale revolutie nu niet
alleen voor een ontwrichting van de eco-
nomische verhoudingen, maar ook van

Zonder schaduw
ben je nergens

Michel Krielaars

T
ijdens het lezen van de nieuwe vertaling van
Adelbert von Chamisso’s Peter Schlemihls wun-
dersame Geschichte (De wonderbaarlijke geschie-
denis van Peter Schlemihl) kreeg ik steeds meer
het gevoel in een boek van Martin Michael Dries-
sen te zijn beland. Die fantastische sprookjesno-

velle uit 1814 over een jonge man die zijn schaduw aan de dui-
vel geeft in ruil voor een onuitputtelijke zak geld, had wat stijl
en toon betreft zo uit diens pen kunnen vloeien.

Het is ook niet zo vreemd, want Driessen is de vertaler van
dat meesterlijke boek. Sterker nog, hij heeft zelf bij uitgeverij
Van Oorschot aangeklopt met het verzoek of hij het mocht
vertalen. Beter dan dat kun je het niet wensen, ook omdat
Driessen dankzij zijn Duitse moeder en zijn jarenlange erva-
ring als regisseur in Duitse theaters min of meer tweetalig is.
Wanneer je ook nog eens beseft dat zijn eigen romans en ver-
halen vergelijkbare tragikomische en absurdistische elemen-
ten bevatten als De wonderbaarlijke geschiedenis van Peter
Schle mihl, dan kan het haast niet anders dat hier sprake is van
een literaire mimicri en een Seele nve rwandtschaft. Alsof de
twee schrijvers in elkaar zijn opgegaan en samen een nieuw
werk hebben geschapen.

Adelbert von Chamisso is zelf bijna een romanpersonage. In
werkelijkheid heette hij Louis Charles Adélaïde Chamissot de
Boncourt en was hij een Franse aristocraat wiens familie in
1794 voor de guillotine naar Pruisen was gevlucht. De wonder-
baarlijke geschiedenis van Peter Schlemihl schreef hij in een
maand tijd om er, zoals Driessen in zijn nawoord vertelt, de
kinderen van zijn Duitse weldoener mee te amuseren. Zo zie
je maar weer: het echte schone ontstaat vaak bij toeval.

C hamisso (1781-1838) was er zelf zo van onder de indruk
dat hij hierna nooit meer een nieuw verhaal publiceer-
de en zich vooral wijdde aan de poëzie en de weten-

schap. Zo nam hij deel aan een Russische wetenschappelijke
expeditie en werkte hij als plantkundige in de Berlijnse plan-
tentuin. Ook schreef hij als eerste een gedicht over de spoor-
wegen: ‘Das Dampfross’. Maar dat alles verdampt als je het
verhaal over Peter Schlemihl leest.

In het begin van de novelle bezoekt Schlemihl een rijke En-
gelsman, bij wie hij een brief moet bezorgen. Die Engelsman
leidt een gezelschap rond op zijn landgoed. Als een van zijn
gasten de wens uitspreekt dat er een Perzisch tapijt zou wor-
den uitgerold, ziet Schlemihl hoe een man in een grauw rok-
kostuum (die later de duivel blijkt te zijn) zijn hand onder zijn
jaspanden steekt en er een met gouddraad doorweven Per-
zisch tapijt van tien bij twintig voet onder vandaan haalt.
Even later volgen van onder dat rokkostuum ook een zonne-
paviljoen en drie rijpaarden. Aan zo’n man verkoopt Schle-
mihl zijn schaduw. En dan lees je: ‘Hij schudde mijn hand,
knielde zonder tijd te verliezen voor mij neer, en ik zag hoe hij
mijn schaduw van top tot teen behoedzaam van het gras los-
maakte en optilde, vervolgens oprolde en vouwde, en ten-
slotte opborg.’ En dat is nog maar het begin van dat mooie ver-
haal over een ontwortelde man, die door iedereen wordt uit-
gekotst. Want een man zonder schaduw deugt niet, omdat hij
nergens bij hoort. En daarin doet hij sterk aan de ontwortelde
balling Chamisso denken, aan wie hij zijn verhaal vertelt. Een
verhaal dat door die andere schrijver nu heel knap is vertaald.

Zo zie je maar weer dat het echte schone
vaak bij toeval ontstaat
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digitale revolutie

de politieke en culturele, kortom: van de
hele samenleving. Ook in het begin van
de 21ste eeuw verdampt al het vaststaan-
de en wordt al het heilige ontwijd, laat hij
een somber geworden techondernemer
zeggen in navolging van Karl Marx en
Friedrich Engels in het C o m m u n i s t i s ch
Manife st uit 1848.

Keen gaat vooral in op de economische
gevolgen van de digitale revolutie. Zoals
een elite van ondernemers in de 19de
eeuw vermogend werd en het proletari-
aat onder erbarmelijke omstandigheden
moest werken in fabrieken en wonen in
sloppen, zo heeft de opmars van de inter-
neteconomie de afgelopen twee decennia
gezorgd voor een vergroting van de eco-
nomische ongelijkheid. Anders dan inter-
netutopisten hadden verwacht, geldt ook
in de interneteconomie‘winner takes all’
en zijn Google en Facebook in korte tijd
bijna uitgegroeid tot monopolies, stelt hij
vast. Een kleine groep internetonderne-
mers, zoals Facebook-oprichter Mark
Zuckerberg met een geschat vermogen
van 65 miljard dollar, wordt steenrijk, ter-
wijl steeds meer gewone stervelingen
voor hun levensonderhoud zijn aangewe-
zen op flexibele en onderbetaalde arbeid.
Net als in het 19de-eeuwse Engeland wor-
den de Verenigde Staten een land van t wo
nations, ziet Keen in East Palo Alto, een
stadje met een omvangrijke zwarte bevol-
king en duizenden daklozen midden in
Silicon Valley, het rijke walhalla van de
digitale wereld.

Maar zoals de uitwassen van de indu-
striële revolutie in de loop van de jaren
zijn bestreden met een keur aan sociale
wetten en overheidsingrijpen, zo vragen
nu ook de nadelige gevolgen van de digi-
tale revolutie om uiteenlopende maatre-
gelen. Als leidraad hiervoor gaat Keen
nog verder terug in de geschiedenis en
neemt hij Utopia, het legendarische boek
van de Engelse humanist Thomas More

uit 1516, als bron van inspiratie. Uit deze
beschrijving van een ideale samenleving
leidt hij een ethiek voor de amorele digi-
tale wereld af: Mo re ’s Law, de morele
plicht van elke burger om op een huma-
nistische wijze de wereld te verbeteren.
Voor een internetondernemer als Zucker-
berg betekent dit bijvoorbeeld dat hij zich
tegen het verwijt dat Facebook de ver-
spreiding van nepnieuws faciliteert niet
moet verweren met de bewering dat zijn
onderneming slechts een ‘p l atfo r m’
biedt. Facebook is een nieuwe publieke
ruimte en voor een goed beheer daarvan
moet Zuckerberg, net als de eigenaar van
een shopping mall, de verantwoordelijk-
heid nemen, vindt Keen.

De toepassing van Mo re ’s Law, die
steeds opduikt in How to Fix the Future,
leidt tot een keur aan maatregelen om in-
ternet te beteugelen. Geheel tegen de
geest in van het nog altijd heersende neo-
liberalisme en de door Ayn Rand geïnspi-
reerde Übermensch-ideologie van Silicon
Valley, komen die vaak neer op overheids-
ingrijpen. Keen blijkt een bewonderaar
van de Deense Eurocommissaris voor Me-
dedinging Margrethe Vestager die de
strijd is aangegaan met grote Amerikaan-
se techondernemingen en Google een
boete van 2,4 miljard euro heeft opgelegd.

Sommige voorgestelde maatregelen
doen denken aan ouderwetse sociale
wetgeving. Zo wijdt Keen een hoofdstuk
aan de pleitbezorgers van een basisinko-
men, onder wie de Nederlandse journa-
list Rutger Bregman, wiens Gratis geld
voor iedereen uit 2013 is uitgegroeid tot
een internationale bestseller. Ook de door
Keen genoemde tijdelijke weigering van
artiesten als Taylor Swift om hun werk te
laten verspreiden door Spotify komt be-
kend voor. Dit is niets anders dan een ou-
derwetse staking.

O ve r h e i d s i ng r i j p e n
In een basisinkomen ziet Jamie Bartlett,
directeur van denktank Demos, niets. Dit
is eenvoudigweg onbetaalbaar, stelt hij

vast in The People Vs Tech. How the inter-
net is killing democracy (and how we can
save it), een pamflet dat kan worden be-
schouwd als de politieke pendant van
How to Fix the Future ‘In de komende ja-
ren zal óf tech de democratie en de socia-
le orde zoals we die kennen vernietigen,
óf zal de politiek haar gezag uitrollen over
de digitale wereld’, is de dreunende eer-
ste zin van zijn betoog. De liberale demo-
cratie, zoals veel westerse landen die nu
kennen, stamt uit het industriële tijd-
perk, legt hij vervolgens uit, en is daarom
‘i n c o m p at i b e l’ met de netwerksamenle-
ving van het digitale tijdperk. Maar dit
betekent niet dat democratie op de
schroothoop van de geschiedenis moet
belanden. Want democratie is, zo schrijft
Bartlett in navolging van Churchill, nog
altijd ‘de slechtst denkbare regerings-
vorm – op alle andere na.’ Ook de digitale
revolutie heeft nog geen betere regerings-
vorm opgeleverd, vindt Bartlett die over
zichzelf schrijft dat hij eens een interne-
toptimist was maar nu een pessimist die
door een lichte paniek is bevangen. Er zit
maar één ding op, vindt hij: er moeten
maatregelen worden genomen tegen de
ondermijning van de democratie door de
digitale revolutie.

Bartletts analyse van de gevolgen van
internet voor de westerse samenlevingen
komt grotendeels overeen met die van
Keen. Ook Bartlett stelt vast dat de inter-
neteconomie heeft geleid tot een grotere
ongelijkheid van inkomens en vooral ver-
mogens en een afkalvende middenklasse.
En een zekere gelijkheid en een bloeiende
middenklasse zijn noodzakelijke voor-
waarden voor een goed werkende demo-
cratie, schrijft hij.

Daarnaast heeft internet niet geleid tot
een wereldwijde verbroedering maar juist
tot fragmentatie, segregatie en de daarbij
horende vijandigheid. Op internet vinden
alle groepen, van rancuneuze witte man-
nen tot verongelijkte jihadisten, moeite-
loos louter rechtvaardigingen voor hun
onbehagen en bestrijden ze elkaar te vuur
en te zwaard. Van een rationeel publiek
debat, onontbeerlijk in een liberale de-
mocratie, is steeds minder sprake. Bart-
lett spreekt daarom van een ‘re t r i b a l i s e -

Andrew�Keen:�H�ow
to�Fix�the�Future.
Staying�Human�in
the�Digital�Age.
Atlantic�Books,
330�blz.�€ 1�5�,9�5
*#3

Jamie�Bartlett:�The
People�Vs�Tech.
How�the�internet�is
killing�democracy
(and�how�we�save�it).
Penguin,�242�blz.
€ 11�,9�5
*#4

r i ng ’ van de westerse samenlevingen,
met president Trump als vaandeldrager.

Nepnieuws speelt hierbij een grote rol.
Voor zestig procent van de Amerikanen is
Facebook nu al de belangrijkste nieuws-
bron en juist dit medium – ook Bartlett
vindt Facebook meer dan een platform –
is uitermate geschikt voor het versprei-
den van als nieuws vermomde verkie-
zingspropaganda. Medewerkers van Fa-
cebook en Google hielpen de Republi-
keinse presidentskandidaat Donald
Trump hierbij zelfs actief, zo onthult
Bartlett in zijn beschrijving van de wijze
waarop Trumps campagneteam op gea-
vanceerde wijze gebruik maakte van soci-
ale media. Medewerkers van Facebook en
Google werden overgevlogen naar San
Antonio om het daar werkende sociale-
mediateam van Trump te helpen bij de
efficiënte verspreiding van propaganda.

Bartlett eindigt zijn pamflet met ‘tw in-
tig ideeën om de democratie te redden.’
Sommige hiervan vallen in de categorie
‘verbeter de wereld en begin bij jezelf’. Zo
beveelt hij de lezer aan om regelmatig o ff
line te gaan en uit zijn ‘echokamer ’ te ko-
men door bijvoorbeeld lid te worden van
een Facebookgroep van andersdenken-
den. Andere betreffen de digitale
(nep)nieuwswereld en zijn een – ve r m o e -
delijk vergeefs – moreel appel op de lei-
ding van techbedrijven. Daar is een nieu-
we ethiek hard nodig, vindt ook Bartlett:
‘Er moet een duidelijk onderscheid ko-
men tussen ethische en onethische over-
reding. De aandachtseconomie moet
worden vervangen door een economie
van menselijke waarde.’ Zijn meest om-
vattende ideeën raken de hele samenle-
ving en staan, net als die van Keen, haaks
op de neoliberale ideologie. De rijkdom
die de digitale revolutie heeft opgeleverd
moet gelijker worden verdeeld, vindt
Bartlett, en het herstel van een stabiele
en sterke middenklasse moet worden be-
vorderd. Maar dat gaat niet vanzelf, zo
heeft de Industriële Revolutie bewezen,
voegt hij hier aan toe: ‘Het vereist vrijwel
zeker meer overheidsingrijpen in de eco-
n o m i e .’

Op�24/5�vindt�in�Pakhuis�de�Zwijger,�Amster-
dam,�een�door�het�John�Adams�Institute�ge-
organiseerd�openbaar�interview�met�An-
drew�Keen�plaats.�Aanvang:�20�uur.
w�w�w.�j�o�h�n�-�a�d�a�m�s�.�n�l

Al het
va s t s t a a n d e
verdampt, al
het heilige
wordt ontwijd
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Paradijselijk sonnet

„Doordat ik mij naar eer en naar geweten

niet heugen kon dat memo’s echt bestaan,

kan onterecht de indruk zijn ontstaan

dat er geen memo was die ik vergeten

zou kunnen hebben. Zonder slecht geheugen

zou Nederland echt onbestuurbaar worden.

Met openheid bereik je geen akkoorden.

Vergetelheid behoedt je voor de leugen.

Neem het klimaat. Ons land is niet bepaald

gezegend met veel palmen op het strand

en daar wil de regering graag aan werken.

Een zonnig vestigingsklimaat vertaalt

zich in een paradijs met gouden rand,

althans voor kapitaal van grote merken.”

25 april 2018

Ilja�Leonard�Pfeijffer schrijft�elke�twee�weken�een�sonnet�naar
aanleiding�van�de�actualiteit.
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Dat�Hella�de�Jonge�ka�n
schrijven�blijkt�opnieuw�uit
haar�memoir�H�a�r�t�sc�h�a�d�e�.�Na
een�hartaanval,�die�met
moeite�gediagnosticeerd
wordt,�gaat�ze�op�zoek�naar
de�oorzaak�van�haar�kwaal.
Het�levert�intieme�gesprek-
ken�op�met�haar�naasten.�Al-
lereerst�met�haar�dochter,
die�net�als�zij�een�kind�heeft
verloren.�Maar�vooral�met
haar�vader,�Eli�Asser.�Hij
komt�naar�voren�als�een�ego-
centrische,�door�de�oorlog
zwaar�beschadigde�man,�die
een�tiran�voor�zijn�kinderen
was.�Het�levert�dialogen�op
vol�bitterzoete�anekdotes.
De�uitroeiing�door�de�nazi’s
van�haar�Joodse�familiele-
den�blijkt�de�sleutel�van�al
haar�problemen�te�zijn.

Journalist�Anna�van�den
Breemer�ontmoette�in�2004
op�een�feestje�in�New�York
Ivanka�Trump.�De�jonge�so�c�i�-
alite fascineert�haar.�Als�Ivan-
ka�in�2017�‘First�Daughter’ en
adviseur�van�haar�vader
wordt,�besluit�ze�een�biogra-
fie�over�haar�te�schrijven.�Uit
Ivanka�komt�de�presidents-
dochter�naar�voren�als�een
ambitieuze�vrouw,�die�sa-
men�met�haar�echtgenoot
Jared�Kushner,�voor�wie�ze
Joods�is�geworden,�als�eni-
ge�haar�doldrieste�vader�kan
beteugelen.�Dat�andere�kwa-
liteiten�en�mensen�daar�mis-
schien�geschikter�voor�zijn,
laat�Van�den�Breemer�helaas
buiten�beschouwing.

Hoe�moeilijk�of�eenvoudig
het�is�om�een�goede�vader�te
zijn,�beschrijft�Jeroen�Sie-
belink�in�Vaders�&�zonen,
zijn�reeks�portretten�van
twaalf�beroemde�vaders,�zo-
als�zijn�eigen�vader�Jan�Sie-
belink�(bij�hen�zijn�de�vaders
bijna�lijfelijk�in�hun�zoons
aanwezig)�,�Gerard�Spong
(‘Ik�ben�soms�hard�ge-
weest’),�Eric�Schneider
(‘waar�was�ik�mee�bezig?’),
Henny�Vrienten�en�P.F.�Tho-
mése.�Thomése�blijkt�een
ideale,�‘berekenbare�vader’
te�zijn,�die�zijn�zoons�laat
meesmullen�van�zijn�ironie
en�foute�grappen.�Ook�Hen-
ny�Vrienten�blijkt�een�droom-
vader,�maar�dan�anders.�Hij
is,�als�het�om�zijn�zoons�gaat,
‘een�van�de�jongens’,�wat�je
niet�verbaast.

In�deel�vier�van�de�serie
Joodse�huizen.�Verhalen
over�vooroorlogse�bewo-
n�e�rs�halen�bewoners�van
toen�herinneringen�op�aan
de�huizen�waar�ze�woonden,
totdat�in�1940�de�nachtmer-
rie�begon�die�hun�leven�zou
verstoren.�Een�van�de�getui-
genissen�is�van�Loes�van
Weezel�(1940).�Zij�vertelt
over�de�mooie�etage�die�haar
ouders�na�hun�huwelijk�in
1936�betrokken�in�de�nieuwe
Amsterdamse�Rivierenbuurt.
Haar�vader�is�handelsreizi-
ger,�haar�moeder�huisvrouw.
Het�zijn�heerlijke�jaren,�ook
op�hun�roeivereniging�Posei-
don,�die�in�1907�was�opge-
richt�omdat�Joden�toen�el-
ders�niet�werden�toegelaten.

In�De�jacht�op�El�Chapo�be-
schrijven�de�voormalig�Ame-
rikaanse�undercoveragent
van�de�DEA�Andrew�Hogan
en�journalist�Douglas�Cen-
tury�hoe�de�machtige�Mexi-
caanse�drugsbaron�in�2014
in�handen�van�justitie�viel�en
in�2017�aan�de�VS�werd�uit-
geleverd.�Die�arrestatie�is
vooral�te�danken�aan�de�in-
spanningen�van�Hogan,�die
in�het�Sinaloa-kartel�van�El
Chapo�wist�te�infiltreren�en
zeven�jaar�lang�alle�sporen
volgde�die�hem�uiteindelijk
bij�El�Chapo�brachten.�Ho-
gan�kon�zich�op�den�duur
geheel�in�het�denken�van�El
Chapo�verplaatsen.�Zijn�re-
laas�leest�als�een�thriller.

Zeven�romans�schreef�de
Noord-Ierse�Maggie�O’Fa�r�-
rell�voordat�ze�met�haar�eer-
ste�non-fictieboek�kwam.�Ik
ben�ik�ben�ik�ben�doet�wat�li-
terair�gehalte�betreft�niet
voor�die�romans�onder.�Het
is�een�overtuigende�memoir
over�haar�zeventien�bijna-
dood-ervaringen,�zoals�haar
beklemmende�ontmoeting
met�een�moordenaar�toen�ze
tiener�was,�de�hinderlaag
waarin�ze�in�Chili�belandde
toen�een�dief�haar�met�een
machete�bedreigde�of�een
bijna�verdrinkingsdood.�Die
elegant�geschreven�verha-
len�laten�je�vooral�zien�hoe
kwetsbaar�het�leven�is�–p�re�-
cies�wat�O’Farrell�beoogde.

Michel�Krielaars
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Dichten en duiden tegen het verzuipen

Door�onze�redacteur�Thomas�de�Veen

H
et is een grote puzzel.
Decoderen is het devies,
zo voelt het, in Voor het
ve rgete n. Meteen vanaf
het begin, waar een
nachtelijke autorit door

mistsluiers voert, waar een meteoren-
zwerm het zwerk lichtjes verlicht, een
witte kat over omheiningen springt naar
een ontmanteld huis. En waar de gewei-
en van twee herten verstrengeld lijken –
maar het kleinere hert blijkt een boom,
of zijn gewei verándert in een kluwen
van boomwortels, waaraan het grotere
hert zich wil ontworstelen: ‘Buiten zin-
nen, achterwaarts rennend, zigzaggend,
sleept het hert het gevaarte met zich
mee, een diep, zwart spoor trekkend,
alsof het achterwaarts in de tijd loopt,
een herinnering in, een film in re wind,
betekenis, een leven.’

Wat maken we daarvan? Hoe kraken
we deze code?

Later in datzelfde eerste hoofdstuk
volgt de meest aardse, realistische
passage van de roman. Het is novem-
ber 2015 en de schrijver krijgt een te-
lefoontje, van zijn vader, die meldt
dat zijn moeder stervende is. De schrij-
ver, in paniek, metamorfoseert van ik-
verteller in je-persoon (‘Je vindt de sleu-
tels niet die voor je neus liggen’), alsof
hij losraakt van zichzelf én zichzelf gaat
beschouwen. Als hij in het ouderlijk
huis aankomt is ze gestorven, ineens,
plotseling, hartaderbreuk.

Zou deze roman het ‘moederboek’
worden van de Vlaamse dichter, regis-
seur en romancier Peter Verhelst (1962)?
In zekere zin ja, maar minder banaal
dan dat klinkt. Iets later ontvouwt zich
preciezer wat deze roman in gang zette:
‘Hartaderbreuk van de tijd die niet lan-
ger een geruststellende rechte lijn
vormt, maar die, onderhevig aan woe-
de, rauw verdriet, verbijstering, herin-
neringen en gemis, aan het wervelen
g a at .’ Een herinneringsboek – maar ook
een tocht die door de wervelende ge-
voelens zodanig gefragmenteerd is dat
het niets anders kan worden dan ver-
splinterd en niet-rechtlijnig, postmo-
dern, een trip. Oftewel: echt een roman
van Peter Verhelst.

Fragmentatie en ontworteling
Als hij ‘zeven punten van rouw’ go o ge l t ,
worden hem zinnen voorgeschoteld in
krukkig Google Translate-Nederlands.
Dan ziet hij in wat er is gebeurd: ‘vanaf
nu leef ik in een Google translation van
de wereld die ik dacht te kennen’. We
moeten decoderen dus, beredeneren

wat dat wat er staat betekent – de ont-
worteling na moeders dood biedt Vo o r
het vergeten daarvoor ook een inhoude-
lijk argument.

Het levert proza op dat je voor vragen
stelt, niet in de laatste plaats over de
handeling van het lezen zelf. Wat moet
je met je onbegrip? Is er een grens aan
de ontregeling die je je moet laten wel-
gevallen, of doe je dan niet genoeg je
best? Is het nijver zoeken naar samen-
hang wel de bedoeling? Vraagt dit boek
dat we turen, overlezen, wikken, stuk-
bijten? Of is de beste leeshouding alles
over je heen laten komen, voortfietsend
door de metaforenzwerm?

Een roman van Verhelst lezen vergt
óók het uitstellen van je verlangen naar
antwoorden of eenvoud. Voor het verge-
te n mag een roman heten, maar de lees-
ervaring is veeleer die van poëzie. Er is
niet zozeer één verhaallijn als wel een
ketting van verhalen, in vele genres en
registers, vele personages en decors. Er
zijn woorden die bulken van betekenis
en die ontdaan van hun hoogsymboli-
sche bijbetekenis loos lijken. En er zijn
volgende zinnen die de woorden weer
van strekking doen verkleuren, een
nieuwe context en dus betekenis toe-

voegen. Fragmenten, passages die je
pas kunt plaatsen als je het overzicht
hebt, en dan soms nog niet.

Een voorbeeld. Een deel van de
sleutel tot deze roman zijn de M e ta -

morfose n van Ovidius – het verhaal van
Actaeon, die in een hert verandert als hij
godin Diana bespiedt, of van Apollo die
Daphne overweldigt en haar doet trans-
formeren in een laurierboom. Ze keren
in vele gedaanten terug in de roman, net
als het verhaal van Orpheus en Eurydice
trouwens, dat al weerkaatst wordt in
wat de schrijver over zijn verweduwde
vader opmerkt: ‘Mijn vader is aan het
veranderen in een man die de herinne-
ring aan zijn vrouw achternarent’. Voor-
al is er telkens de notie van de metamor-
fose. Wanneer de schrijver zijn geliefde
ziet slapen, noteert hij: ‘over haar zach-
te borst schoof een fijne schors, haar ha-
ren werden bladeren’. In de herinnering
schuift het dode, witte gezicht over zijn
moeders levende gezicht heen. Waarbij
wit natuurlijk staat voor het niets, en
ook rijmt met de kleur van sneeuw, ter-
wijl óók een zwart gat het niets is.

Dat had één voorbeeld moeten zijn,
maar zo werkt het bij Verhelst niet. De
schrijver klampt zich vast aan álles, om
zo een net van metaforen te knopen. Zo-
als in de doodsnacht een meteoren-
zwerm zichtbaar was, zo creëert Ver-
helst hier een metaforenzwerm: ze sui-
zen je om de oren, in Voor het vergeten.

Wat levert dat op? Puzzelen dus, hoe

het als migrantenmythe vervormde
Orpheus-verhaal te plaatsen is, waar-
voor de weerbarstige toneelpassage
symbool staat (houvastzin: ‘alleen door
een ander lichaam is het mogelijk uit de
hel van mezelf te kruipen’), hoe de vis-
episode uit het begin te verbinden is
met het poëtische hoofdstuk ‘V l e k ke n’
aan het einde. Duiden geeft genoegdoe-
ning. Duiden tegen het verzuipen. Maar
wanneer de schrijver tijdens het verta-
len van poëzie bevangen raakt door lost
in translation blues, ervaart hij daarvan
óók troost: ‘Alsof de metaforenzwerm
niet alleen herinneringen in stand
houdt, maar ook de scherpe randen van
het verdriet gladwrijft.’ Het zou mooi
zijn als die catharsis ook op de lezer
oversloeg. Maar dat laat te wensen over.

Eigen verbeelding
Dat komt voor een deel door het werk
dat je als lezer blijft verrichten: wil je
iets voelen, dan moet je dat natuurlijk
wel zélf doen. Wanneer je de woorden
maar wat over je heen laat stromen,
fiets je zielloos op het einde af. Maar al
dat decoderen maakt Voor het vergeten
vooral een cerebrale ervaring – het blijft
wachten op dat moment waarop je
waarlijk meegesleept wordt, waarop de
tekst gaat leven, zélf voortbewegen.
Waarop de uiting van Verhelst zich door
de lezer laat verinnerlijken. Wanneer de
scherpe randen van het verdriet recht-
streeks getoond worden, zien we zó’n
pijn, dat ik raar-relativerende dingen
wilde gaan terugzeggen: je wéét dat een
oude moeder ooit zal sterven, en toch
voel je je zo verwoest? Waarom? Dat ik
op dat punt die verwoesting niet allang
voelde, doet me toch vermoeden dat er
iets is misgegaan.

Als Verhelst uitweidt over het pièta-
beeld in de Napolitaanse kapel van San-
severo – een beeld dat wordt ‘ve r h u ld
door een marmersluier’ – geeft hij een
indirecte leesinstructie. In de versluie-
ring ‘ontstaat de intimiteit met de toe-
schouwer ’, schrijft hij, ‘omdat die niet
anders kan dan het waas opvullen met
de eigen verbeelding en herinneringen’.

Is het mij als individuele lezer dan
aan te rekenen dat het waas maar niet
optrok? Heb ik te weinig opgevuld en
móést er zo wel een sluier tussen mij en
het ge voel in Verhelsts mooie, impone-
rende zinnen en beelden in blijven han-
gen? Of lag het aan de roman dat ik een
particulier universum niet ging door-
voelen? Ik zag de schrijver worstelen,
door zijn gevoelens zo goed als hij kon
te vertalen naar metaforen, en die te la-
ten metamorfoseren tot taal. Maar bleef
er op een afstandje naar kijken.

Niet-rechtlijnig en een
soort trip. Oftewel: echt
een roman van Verhelst
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PETER�VERHELST
Wat lijkt te beginnen als
Verhelsts ‘moederboek’,
blijkt hoogsymbolisch
proza dat leest als poëzie.
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Het hele verhaal zit in die kleverige telefoonhoorn

W anneer een toonaangevend li-
terair criticus een roman

schrijft, denk je algauw: nu gaat hij
laten zien hoe het moet. Tegen zo’n
verwachting, waarin ontzag en scep-
sis broederlijk verenigd zijn, is geen
boek bestand. Lezers van U p s ta te , de
tweede roman van James Wood,
moeten dus maar even vergeten dat

Wood (1965) al jarenlang actief is als
criticus, eerst bij The Guardian, te-
genwoordig bij The New Yorker.

U p s ta te – dat in juni in vertaling
verschijnt bij Querido – is geen
machtsvertoon, geen vlammend
voorbeeld dat auteurs wordt voorge-
houden, maar een subtiele roman, in-
tiem, menselijk, over een gescheiden
vader en twee volwassen dochters
die met vallen en opstaan hun weg in
het leven hebben gezocht en die nu
met z’n drieën min of meer worden
gedwongen de balans op te maken.

Wood houdt van de verhalen van
Tsjechov, en dat is te merken in de
manier waarop hij zijn personages
neerzet: als gewone, twijfelende
mensen, geen helden; en zonder ge-
bruik te maken van superieure iro-

nie, nooit worden we uitgenodigd
ons beter te voelen dan de mensen
over wie we lezen.

Alan, de vader, een oude project-
ontwikkelaar wiens bedrijf in zwaar
weer is terechtgekomen, reist van
Engeland naar de VS, waar zijn oud-
ste dochter Vanessa filosofie doceert
aan een universiteit in Saratoga, up-
s ta te New York. Zijn andere dochter
Helen, die voor een platenmaat-
schappij werkt, komt daar ook naar-
toe. Het gaat niet echt goed met Va-
nessa, die als puber al last had van
d e p re s s i e s .

Het is winter, er ligt een dikke laag
sneeuw, de vader en de twee doch-
ters bewegen zich elk vanuit hun ei-
gen wereld om elkaar heen in een
stroeve dans waarin liefde en irritatie

elkaar afwisselen en lang niet altijd
uitgesproken worden.

De tegenstellingen tussen de doch-
ters (depressief tegenover levenslus-
tig) worden vrij schematisch neerge-
zet, maar dat maakt U p s ta te ge l u k k i g
geen schematische of voorspelbare
roman. Wood houdt het klein, zijn
roman is eerder kamermuziek dan
een symfonie. ‘De overvloed aan le-
ven in een verhaal schuilt in de de-
tails’, zei hij in zijn Gids-lezing, die
hij vier jaar geleden in Amsterdam
gaf (en die al opgenomen werd in zijn
bundel Tintelinge n). Details zijn ‘het
leven zelf’ omdat ze boven het ver-
haal uitstijgen en in ons, de lezer,
voortleven. U p s ta te bevat diverse
treffende details; het meest treffend
is wel de kleverige telefoonhoorn in

de hotelkamer van Alan. Die voel je
aan je eigen lippen en het hele ver-
haal zit erin besloten.

Toch wringt er iets aan de roman:
het is net of U p s ta te in een mal is ge-
goten die zowel te klein als te groot is.
Er zijn bijfiguren en belevenissen die
niet erg uit de verf komen. Als die wa-
ren geschrapt, was U p s ta te een korte-
re, kernachtige novelle geworden.
Als ze nader waren uitgewerkt had
dat een goede, lijvige roman kunnen
opleveren. Nu hangt het boek ertus-
senin. Maar het ontroerende open
einde maakt veel goed: opeens besef
je dat die lijvige roman er wel degelijk
inzit, en eigenlijk pas na de laatste
alinea begint, in je eigen hoofd.

Rob�van�Essen

James�Wood:
U�p�s�t�a�te�.
Jonathan�Cape,
233�blz.�€ 1�5�,�49
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Met lichtsnelheid langs
de zinnen bewegen

D e bundel verdere bijzonderheden
van Rozalie Hirs (1965) opent als

volgt: ‘markeer zes bestemmingen
naar keuze op de kaart / van je keuze,
elk met een heel eigen geschiedenis,
leeftijd, / omgeving, inwonertal, soort
van snackbar. trek zes paden // van
<hier> tot aan iedere bestemming, al
met al zesendertig wegen.’

De wereld ligt open, klaar om waar-
genomen en ervaren te worden, maar
waar te beginnen? De dichter probeert
alle mogelijke richtingen te omarmen:
we schieten van ‘oneindig krullende
k l i m o p t a k ke n’ naar Bear Lake in Alas-
ka naar allerlei sneeuwsoorten.

De gedichten van Hirs zijn stromen
van beelden en associaties. Het gaat
erom beelden binnen te laten, ‘zo m a a r
uit interesse voor het onbekende / dat
wij natuurlijkerwijs bezitten of enig
verlangen onvolkomen // nieuw als
een mysterie’. Dit tasten ontspringt uit
de ontvankelijkheid voor de wereld,
waarvan deze bundel rekenschap af-
legt. Vandaar dat Hirs’ taal zo oninge-
vuld mogelijk is. Voornaamwoorden
worden niet of nauwelijks ingekleurd.
Details worden kort gefixeerd. Veel
werkwoorden drukken beweging uit.

Dat Hirs woorden uit hun gebruikelij-
ke context losweekt en in ruimer over-
drachtelijk gebied integreert, draagt bij
aan het opengewerkte karakter. Ze
schept een ruimte ‘waar zinnen, gele-
zen, samengaan, een oneindig spoor
dan wel vlak vormen / om met licht-
snelheid langs te bewegen.’ Deze ge-
dichten kunnen vrijelijk vloeien, door-
dat Hirs interpunctie als aanduiding
van rustmomenten gebruikt: ‘we e r.
een huid die het verlangen naar veran-
dering voedt, naar iets goeds. / waarde-
vols, intussen. blootgelegd, komen sa-

men. binnen een punt, / in het zwart,
hart, de roos. zo goed het ons. raakt.’

Hirs probeert obstakels weg te halen,
zodat lezers zich over kunnen geven
aan haar scheutige verzen. Dat maakt
van verdere bijzonderheden een bijzon-
der fragiel project, dat niet altijd even
goed uitpakt. Lezend bevind je je op
een wankel evenwicht. De cyclus ‘va -
re n s ’ dompelt je onder in een ritselend
avontuur: ‘als je je een weg door het stof
baant, vind je varens. objecten van on-
derzoek, / van verlangen. varens. een
heel leven zoek je varens, streel je ze.’
Deze beeldrijke gedichten zetten over-
tuigend een mysterieuze sfeer neer.

Op andere momenten wordt je ont-
vankelijkheid verstoord door te onhel-
dere formuleringen. Hoewel het ge-
dicht ‘je komt uit het niets’ p r a c ht i g
opent (‘je komt uit het niets tevoor-
schijn noem het liefdesdaad ongeluk-
j e’) en afsluit (‘zolang je begrensd /
omsloten bent door de wijde storm-
achtige natuur van het alledaagse’)
raak je daartussenin het spoor bijster
in onhandige regels als: ‘to e v a l s t re f fe r
zomaar zijnde voor zover het ver-
schijnt in enkelvoud al // wat je bent
bestemd voor iemand om door iemand
waargenomen / te worden zonder
meer als zodanig verschijnend aan ie-
mands zijn’. De waarneming wordt
hier te onscherp neergezet.

De charme én valkuil van deze bun-
del is dat Hirs haar taal probeert af te
stemmen op een tastend oog, dat de
blik naar buiten richt en zich laaft aan
alle indrukken. Er is nauwelijks een
mogelijkheid om even stil te staan en
grip te krijgen. In deze zeer gepolijste
gedichten is het tasten in het duister.

Obe�Alkema

Rozalie�Hirs:
verdere�bijzonder-
heden.�Q�u�e�r�i�d�o,
64�blz.�€ 16�,9�9
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ROZALIE�HIRS
De wereld is klaar om waargenomen en
ervaren te worden, maar waar te beginnen?
De beelden en associaties vloeien vrijelijk in
de scheutige poëzie van Hirs, maar geven
nauwelijks kans grip erop te krijgen.

E r is geen vorm waarin ik pas heette
het vorige boek van Erna Sassen

(1961). Die titel was goed gekozen: hij
weerspiegelt zowel het geworstel van
haar zestienjarige protagonist als de
knappe hybride vorm van het verhaal.
Maar na lezing van Sassens kinderboek
Een indiaan als jij en ik, ontstaat het
vermoeden dat ‘er is geen vorm waarin
ik pas’ misschien wel op alles slaat wat
Sassen schrijft en (be)denkt. Want Boaz
mag dan ongeveer acht jaar jonger zijn
dan de weerbarstige jongeren uit Sas-
sens drie jeugdromans, ook hij is een
kind dat weigert zich aan te passen aan
de verwachtingen van zijn ouders, de
juf of de maatschappij.

Boaz is een heerlijk, levensecht jon-
getje. Hij is slim en fantasierijk, leest
boeken over indianen en rent door de
duinen alsof hij er zelf eentje is. Alleen,
want vrienden heeft hij niet. Gelukkig
verandert dat wanneer er in de klas een
nieuw meisje naast hem komt zitten.
Boaz is de koning te rijk: Aïsha spreekt
weliswaar een andere taal, maar ze is
aardig en een indiaan bovendien. Haar
droef-bruine ogen verraden dat. Net
zoals haar mooie tekeningen. Samen
maken ze een werkstuk over de Maya’s,
dat ontnuchterende grappige tekstjes
oplevert over mythologie, verhalen en
godsdiensten, die indirect een pleidooi
voor tolerantie zijn.

Sassen schreef eerder kinderboeken,
die minder overtuigden dan haar
jeugdromans. Maar met Een indiaan als
jij en ik bewijst ze net zo gemakkelijk in
een kinderhoofd als in een puberhoofd
te kunnen kruipen. Mooi en lichtvoetig
beschrijft ze hoe Boaz – zijn leeftijd
passend – opgaat in zijn magische kin-
derspel en toch best de werkelijkheid
in de smiezen blijkt te hebben.

Als Boaz zich een indiaan waant die
op buffels jaagt, weet hij bijvoorbeeld
heus wel dat dat eigenlijk Schotse
Hooglanders zijn, toont ze in een hel-
der zinnetje: ‘Schotse Hooglanders die
spelen dat ze buffels zijn.’ In het echt
zou hij ook niet jagen: dat indianen dat
vroeger deden omdat ze ‘nog geen ve-
getarische slager’ hadden begrijpt hij,
maar hij zou nooit een dier doden.

Het aanvankelijk wat voortkabbelen-
de verhaal komt goed op gang als Boaz
verneemt dat hij van zijn ouders een
klas moet overslaan en zo Aïsha als
klasgenootje dreigt te verliezen. Hij is
woedend, rent als ‘een gewonde bizon
met een indianenspeer in zijn rug en
stoomwolken uit zijn neusgaten’ de
duinen in en verdwaalt.

Sassen voelt haarfijn aan welke beel-
den voor kinderen werken en maakt zo
alle emoties die ze oproept knap in-
voelbaar, geholpen door de fraaie, ro-
buuste illustraties van Martijn van der
Linden in primitieve volkskunststijl,
die door de tekst heenlopen.

Dat Aïsha geen indiaan maar een
vluchtelingenkind is, weet je dan al-
lang. Maar Boaz ontdekt, dankzij zijn
liefdevolle oma, dat dat verschil uitein-
delijk niets uitmaakt. Een vriend is een
vriend. De vorm waarin die komt, doet
er niet toe. Aïsha is net zo veel of wei-
nig indiaan als hijzelf.

En voor wie nu teleurgesteld is dat
Een indiaan als jij en ik toch geen india-
nenverhaal is: Sassen strooit wel dege-
lijk met leuke, informatieve indianen-
feitenkadertjes in dit verrassend rijke
boek – ook weer onder de motto’s ‘een
verhaal is een verhaal’ en ‘er is geen
vorm waarin ik pas’.

Mirjam�Noorduijn

Indiaan is de vorm waarin
Boaz het best past

ERNA�SASSEN
Ook de vorm van het kinderboek blijkt Erna
Sassen, die al imponeerde met jeugdromans,
goed te passen. Haar verhaal over een jongen die
zich indiaan waant, toont dat ze haarfijn aanvoelt
welke literaire beelden voor kinderen werken.

Erna�Sassen:�Ee�n
indiaan�als�jij�en�ik.
Illus.�Martijn�van�der
Linden.�Leopold,
112�blz.�€ 13,99.�8+
*#4
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Om zichzelf leed D’Annunzio het meest

GABRIELE�D’ANNUNZIO
Zelden had iemand het zó goed met zichzelf
getroffen als de vader van de moderne Italiaanse
letterkunde D’Annunzio. De voluptueuze zinnen
in zijn dagboek tonen een hartstochtelijke egoïst.

Door�onze�redacteur�Michel�Krielaars

G
abriele d’Annunzio hield
van vrouwen. Getrouwd of
ongetrouwd, dat deed er
niet toe, als ze maar mooi
of deftig waren en hij hen
in woord en daad kon be-

minnen. Soms had hij er meerdere tege-
lijk, maar meestal wisselden ze elkaar om
de paar jaar af. En wanneer hij op hen uit-
gekeken raakte, liet hij hen nieuw bed-
vertier regelen, wat ze met overgave de-
den.

Ondanks zijn onooglijke, kleine gestal-
te moet D’Annunzio een magische uit-
straling hebben gehad. Niet alleen op
vrouwen, maar ook op mannen, want als
officier was hij geliefd bij zijn onderge-
schikten, en als kortstondig politicus
werd hij aanbeden door zijn aanhangers.
En dan heb ik het nog niet eens over zijn
decadente schrijverschap, want daarin
werd hij bewonderd door tijdgenoten als
James Joyce, Marcel Proust, Curzio Mala-
parte en Louis Couperus.

Nog meer dan van vrouwen hield D’An-
nunzio (1863-1938), die de vader van de
moderne Italiaanse letterkunde wordt ge-
noemd, van zichzelf. Dat blijkt uit het
hoogst vermakelijke, exuberante en
openhartige Privé-domeindeel met drie
van zijn egodocumenten.

In die autobiografische geschriften, die
door Jan van der Haar voortreffelijk zijn
vertaald en geannoteerd, is het van de
eerste tot en met de laatste bladzijde
smullen geblazen. Niet zozeer door D’An-
n u n z i o’s literaire minnekozen in een
stortvloed aan voluptueuze zinnen, als
wel door zijn alom aanwezige egocentris-
me en narcisme. Volgens mij heeft zelden
iemand het zo met zichzelf getroffen als
deze kleine Italiaanse levensgenieter.

Die karaktereigenschappen zijn zo
overheersend, dat ze zelfs niet verminde-
ren wanneer in 1908 een van zijn vele
vrouwen, gravin Giuseppina Mancini, uit
schuldgevoel over haar overspel met hem
in een psychose raakt en in een gesticht
belandt. Want behalve om haar en om
hun liefde, draait het in het in 1939 pos-
tuum verschenen Solus ad solam, zijn
dagboek uit die tijd, om hoe híj zich voelt,
om zíjn lijden onder de pijnlijke situatie,
waarin de vader van Giuseppina en niet
hij zich als haar redder opwerpt.

Oorlogsheld
Behalve een romantisch decadente vrou-
wenliefhebber was D’Annunzio ook een
oorlogsheld in de Eerste Wereldoorlog,
waarin Italië tegen de Habsburgse en
Duitse keizers vocht. Hij raakte zwaarge-
wond, verloor een oog en zorgde in 1919
voor Italiaanse gebiedsuitbreiding op de
Balkan door met een eigen legertje en in
naam van Italië de havenstad Fiume (het
huidige Kroatische Rijeka) op de Oosten-
rijkers te veroveren om er een jaar later
een onafhankelijke stadstaat te stichten,
die veel weg had van een hippiekolonie
waar alles mocht. Na drie maanden feest-
vieren maakte de Italiaanse regering met
geweld een einde aan dat avontuur.
D’Annunzio trekt zich terug uit de politiek
ten gunste van Mussolini, die hem afkoopt
met een fortuin. Toch bleef hij zichzelf als

de enige echte leider van het nieuwe Italië
zien. Hij hoopte zelfs dat het regime van
Mussolini een kort leven beschoren zou
zijn, waarna hij het kon overnemen.

Maar eerst die vrouwen. Het ca n dl e -
l i gh t-gehalte in Solus ad solam is hoog. Zo
schrijft hij op de eerste bladzijde aan Giu-
seppina: ‘Ik adem je waanzin: mijn ziel
verwijdt zich in de angst zoals je ogen: ze
kijkt naar het donker, vreest de spoken en
de smetten.’

Het is een zin die zindert van wanhoop

en verlangen, maar zodra je beseft dat hij
in een dagboek staat en niet in een brief
aan een krankzinnig geworden minnares,
ben je toch eerder geneigd te denken dat
het hier om zelfmedelijden gaat, dat
kunstmatig is omgezet in gevoelens voor
een ander. Je proeft dat ook uit elke ande-
re hartstochtelijke zin die hij aan haar
wijdt, alsof hij bang is dat ze, mocht ze
weer beter worden, terugkeert naar haar
wettige man en haar minnaar alleen ach-
terlaat. Neem bijvoorbeeld: ‘Waarom ver-

joeg je niet de vergeefse spijtgevoelens,
de late treurnissen, de kinderlijke ang-
sten, en gaf je je niet helemaal over aan
de blinde, zegevierende hartstocht die je
als enige had kunnen redden en wegsleu-
ren van alle klein- en laagheden?’

Ziekbed
Dat egoïsme blijkt ook uit een passage
waarin D’Annunzio tijdens het ziekbed
van Giuseppina vanuit zijn woonplaats
Florence naar Bologna reist om er deel te
nemen aan een autorace en hij na afloop
daarvan gefotografeerd wordt met een
andere vrouw aan zijn zijde. ‘Ik dacht dat
jij in mijn afwezigheid van een dag dieper
in jezelf zou kunnen kijken om uit je
kwellende onzekerheid te komen. Ik
hoopte op een kreet om hulp, op een on-
verwachte wederopstanding van liefde
en hoop.’ Ook nu kun je niet anders dan
oordelen dat hier een man aan het woord
is die zijn piemel achterna loopt en zijn
bevrediging zoekt in zijn eigen genialiteit.

Maar hoe kan het ook anders met ie-
mand die al op zeer jonge leeftijd debu-
teerde en sindsdien een van de beroemd-
ste schrijvers en dichters van zijn tijd
was. Om geld maakte hij zich geen zor-
gen, want als telg uit een verkwistende
familie smeet hij het net als zijn vader
over de balk. Zozeer zelfs dat hij in 1910 in
Franse ballingschap moest gaan om aan

zijn schuldeisers te ontkomen. Toen Italië
in 1915 tot het geallieerde kamp toetrad,
keerde hij terug om de wapenrok aan te
trekken. En ook in die tijd uit zich zijn de-
cadente romantiek, want zijn romanti-
sche doodsverlangen was niet van de
lucht. De wagneriaanse heldendood lijkt
soms het mooist denkbare, iets waar elke
man naar zou moeten verlangen. Absurd
natuurlijk, maar toen was het in sommige
kringen in de mode.

In het in 1921 gepubliceerde Noct urne
haalt D’Annunzio herinneringen op aan
de eerste jaren van de Eerste Wereldoor-
log en dan vooral aan twee gesneuvelde
kameraden, vliegeniers op bommenwer-
pers van de marine, waar hij divisiecom-
mandant was. Opnieuw overheerst de
hartstocht, maar deze keer heeft die niets
met vrouwen te maken, maar de opwin-
ding die met gevaar gepaard gaat en met
de dood. En weer buldert D’Annunzio van
de hartstocht, maar nu is het een harts-
tocht van het lijden om hen die op ster-
ven liggen: ‘Ik ben van zijn soort; en ik
lijd zijn pijn met een buitensporige, on-
noemlijke reikwijdte, van heel de jeugd
tot heel de ouderdom, en door alle rivie-
ren van de bron tot aan de monding, en
door alle bergen, van de voet tot aan de
top. Zijn arme vlees is mijn vlees.’ Je kunt
hem een aansteller noemen, maar ook ie-
mand die overliep van passie en mense-
lijkheid. Een man die leed om alles en ie-
dereen, zichzelf in de eerste plaats.

Je kunt hem een aansteller
noemen, maar ook iemand
die overliep van passie en
menselijkheid

Gabriele�d’Annunzio:�De�schoonheid�van
de�nacht.Vertaald�en�ingeleid�door�Jan�van
der�Haar.�De�Arbeiderspers,�480�blz.�€ 29,9�9
*#4

D’Annunzio�(1863-1938)�was�op�jonge�leeftijd
al�de�beroemdste�schrijver�van�Italië.�De�drie
egodocumenten�die�nu�zijn�vertaald�geven
een�mooi�kijkje�in�zijn�narcistische�ziel.

Gabriele�D’Annunzio�verloor�in�de�Eerste�Wereldoorlog�zijn�rechteroog
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Het klimaat richtte
nogal wat aan in het
Romeinse Rijk

Door�onze�medewerker�Jona�Lendering

D
e ondergang van het Ro-
meinse Rijk vormt wel-
haast een eigen literair
genre. Steeds herkent een
auteur in de Late Oudheid
een bezorgdheid uit zijn ei-

gen tijd en dist hij daarover een drama-
tisch verhaal op. Dat kruidt hij vervolgens
met wat citaten van Edward Gibbon,
wiens The History of the Decline and Fall
of the Roman Empire (1776-1788) het be-
roemdste voorbeeld is van dit genre. Tot
slot serveert de auteur het resultaat met
een saus van apocalyptiek, want de tijd-
genoten mochten de waarschuwing toch
eens missen.

Het kan niet mislukken. De oudheid-
kundige beschikt immers over weinig
bronnen – laten we zeggen twee boeken-
kasten vol literaire teksten en drie kasten
inscripties en papyri – terwijl het archeo-
logisch materiaal vaak ambigu is. In de
Late Oudheid is het nóg minder: vooral
bronnen over het christendom; weinig in-
scripties, munten of papyri; een afname
van de archeologische vondsten. Dat is
jammer, want hoe schaarser de data, hoe
makkelijker ze in elke gewenste richting
zijn te redeneren. De transitie van Oud-
heid naar Middeleeuwen heeft bovendien
lang geduurd, zodat er altijd wel een peri-
ode is waarin de auteur zijn bezorgdheid
ziet weerspiegeld.

Zo wilde Gibbon (1737-1794), die parle-
mentslid was, waarschuwen tegen auto-
cratie. Daarom begon hij zijn betoog in de
tweede eeuw n.Chr., toen goede keizers
verzuimden de Senaat – lees: een parle-
ment – voldoende bij het bestuur te be-
trekken. Een oudheidkundige die hecht
aan een sterke eenheidsstaat, kan zijn
verhaal beginnen in de derde eeuw; wie
een hekel heeft aan christenen, wijst op
de doorbraak van hun geloof; wie vindt
dat een overheid niet te ver moet terug-
treden, selecteert de vijfde eeuw. Gelovi-

gen in de rassenstrijd kiezen de Grote
Volksverhuizingen en islamofoben ne-
men de zevende eeuw. Het kan allemaal,
het is allemaal dramatisch, het oogt alle-
maal reuze gewichtig en het is allemaal in
meer of mindere mate (on)juist.

Wraak van de natuur
En nu ligt er Kyle Harper’s The Fate of Ro-
me. Het voldoet aan alle eisen van het
genre. Modieuze problematiek? Inder-
daad: de nieuwe, opkomende infectie-
ziektes die alleen in 2018 al vier keer in
deze krant aan de orde zijn geweest. Dra-
matische presentatie? Yup: het wemelt
van de beschrijvingen van naargeestige
epidemieën. Citaten van Gibbon? Tot in
de hoofdstuktitels aan toe. Les voor de ei-
gen tijd? Check: de Romeinse globalise-
rende wereld die de wraak van de natuur
begint te voelen, zo schrijft Harper
(1979), zal ons niet heel onbekend voor-
ko m e n .

Boeken als deze kunnen, zoals gezegd,
niet mislukken. En inderdaad: The Fate of
Ro m e leest als een trein. Harper (1979)
heeft dan ook twee enorme troeven. Om
te beginnen is zijn boek lekker breed van
opzet. Samengevat komt het erop neer
dat de bloeitijd van het Romeinse Rijk sa-
menviel met gunstige klimaatomstandig-
heden, die rond 200 n.Chr. begonnen te
veranderen. De veerkracht van de samen-

leving nam daardoor af en dat vormt de
achtergrond voor de chaotische onder-
gang van het wereldrijk.

Het kreeg meer klappen. Harper wijst
op de epidemie rond het jaar 165, die hij
identificeert met pokken. Deze ziekte zou
uit Afrika zijn gekomen, wat mede moge-
lijk werd doordat de Romeinen intensief
handel waren gaan drijven over de Rode
Zee. Een epidemie, lijkend op ebola, volg-
de een eeuw later en kon zich eveneens
verspreiden langs de handelsroutes en de
superieure Romeinse wegen.

Waren de gevolgen van de eerste ziekte
nog beheersbaar geweest, de tweede leid-
de tot een diepe crisis, die maar met moei-
te werd overwonnen. Desondanks was de
vierde eeuw een bloeiperiode, mede
doordat het klimaat enigszins verbeterde.

Zoals bekend kampte het Romeinse
Rijk in de vijfde eeuw met problemen die
in het Westen eindigden met de desinte-
gratie van het staatsapparaat. In het Oos-
ten overleefde het echter – we spreken
van het Byzantijnse Rijk – en dit keer was
het een pestepidemie die, in combinatie
met een klimaatomslag, alle veerkracht
wegnam. De Byzantijnen waren daardoor
in de zevende eeuw niet meer in staat om
eerst weerstand te bieden aan een agres-
sief Perzisch Rijk én vervolgens de Arabi-
sche invasies af te slaan.

Om dit alles te onderbouwen en te illu-

streren, haalt Harper uiteenlopend be-
wijsmateriaal aan, zodat The Fate of Rome
minder een overzicht van epidemieën en
klimaatverandering is dan een overzicht
van de antieke cultuur. Soms laat hij ech-
ter een steekje vallen. De beschrijvingen
van de christenvervolgingen na de derde-
eeuwse ebola-achtige epidemie en van de
Arabische expansie zijn wat kort door de
bocht. Het boek zou inhoudelijk sterker
zijn geweest met een team van auteurs.

Uiteenlopend bewijsmateriaal
Dan zouden we echter de tweede troef
hebben gemist: het aanstekelijke enthou-
siasme waarmee één schrijver al het be-
wijsmateriaal presenteert. Echt nieuw is
dat overigens niet: wie de afgelopen jaren
het nieuws over de Oudheid een beetje
heeft bijgehouden, weet wel ongeveer wat
mogelijk is aan klimaatreconstructie en
welke ziekten zijn geïdentificeerd. Het is
echter nog nieuw genoeg om onderwerp
te zijn van discussie en Harper is de eerste
om te wijzen op de zwakke punten in zijn
eigen betoog. Zo neemt hij de lezer mee bij
het tastend zoeken dat wetenschap is.

Opmerkelijk is daarbij hoe hij twee
doelgroepen verschillend bedient. Voor
lezers met een oudheidkundige achter-
grond legt hij uit hoe natuurwetenschap-
pers tot hun conclusies komen. Mensen
met een achtergrond in de natuurweten-
schappen komen er daarentegen bekaaid
vanaf: ze krijgen hun informatie over de
Oudheid in hapklare brokken toegewor-
pen en leren niet hoe oudheidkundigen
tot hun conclusies komen. Deze doel-
groep zal het boek opzij leggen, ver-
sterkt in het vooroordeel dat oudheid-
kunde geen wetenschappelijke methode
heeft. Harper schrijft dus vooral voor
mensen met een oudheidkundige ach-
tergrond. Iets meer ambitie was wense-
lijk, maar degenen voor wie hij schrijft,
mogen blij zijn met dit enthousiaste
boek, waarin alle recente inzichten eens
mooi bij elkaar zijn geplaatst.

De pest en
een klimaat-
omslag
namen alle
ve e r k ra c ht
we g

HET�ROMEINSE�RIJK
Volgende week is het Romeinenweek. Reden temeer
om het imposante overzicht van classicus Kyle
Harper te lezen over hoe infectieziekten en
klimaatomslagen de Romeinse wereld troffen.

Het�laatste�schilderij,�Desolation (1836),�uit Thomas�Cole’s�vijfdelige�serie�The�Course�of�Empire

Kyle�Harper:
The�Fate�of�Rome.
Climate,�Disease,�and
the�End�of�an�Empire.
Princeton�University
Press,�440�blz.�€ 35,50
*#4
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De bloedbond van
o n h e i l s p ro fe t e n

C�U�LT�U�U�R�P�E�SS�I�M�I�S�M�E
In een wervelend, fraai geschreven boek komen tal
van bevlogen denkers voorbij, die, net als de
pessimisten van nu, zo’n eeuw geleden ook al de
ondergang van Europa voorspelden.

Door�onze�medewerker�Rob�Hartmans

A
ls we sommige onheilspro-
feten mogen geloven, bele-
ven we in Europa sombere
en bange tijden: er zou
sprake zijn van een
‘homeopathische verdun-

n i ng ’ van onze cultuur, van een ‘o mvo l -
k i ng ’ en ‘i s l a m i s e r i ng ’ van dit continent,
dat ten prooi valt aan de duistere machi-
naties van een cynische elite. Volgens de
filosoof Ad Verbrugge is er zelfs geen ac-
tueler boek dan Oswald Spenglers D er
Untergang des Abendlandes, waarvan de
vertaling onlangs met veel bombarie
werd gepresenteerd. Dit lijkt dus op een
revival van het cultuurpessimisme uit de
eerste decennia van de vorige eeuw, en
dat is een periode waarnaar huiverend
wordt teruggekeken omdat daarna de hel
u it b r a k .

In 1940 schreef George Orwell echter al
dat – behoudens de ellende van de Eerste
Wereldoorlog – het geweeklaag uit de ja-
ren 1900-1930 zwaar overdreven was ge-
weest, en vooral een hobby van welge-
stelde mannen uit de middenklasse die
een beetje interessant wilden doen: ‘He t
was de tijd van adelaars en beschuitbol-
len, behaaglijke wanhoop, achtertuin-
Hamlets en goedkope retourtickets naar
het einde van de nacht.’ Hij noemde het
pessimisme en de wanhoop van deze in-
tellectuelen ‘behaaglijk’, omdat zij het
zich konden permitteren: ‘Mensen met
lege magen zullen nooit wanhopen over
het universum; ze zullen, wat dat aan-
gaat, niet eens denken aan het univer-
s u m .’ Maar was er dan niets aan de hand?
Stelden auteurs als Spengler, W.B. Yeats,
T.S. Eliot en onze eigen Frederik van Ee-
den zich soms gewoon aan?

Niet te ontkennen valt dat nogal wat
denkers zich zorgen maakten over tal van
ontwikkelingen in de moderne samenle-
ving. De stormachtige opkomst van de na-
tuurwetenschappen en de techniek
bracht, in de woorden van Max Weber, een
‘onttovering van de wereld’ met zich mee.
Voor mystiek, symboliek en rituelen was
alleen nog plaats in het persoonlijke religi-
euze domein, maar niet meer op de terrei-
nen van politiek, economie en het recht.
Liberalisme en kapitalisme leidden in de
ogen van velen tot materialisme, hypocri-
sie, en geestelijke leegte, terwijl de cul-
tuur vervlakte en vercommercialiseerde.

O nt wo r t e l i ng
In zijn wervelende en fraai geschreven
boek De zieners laat historicus Guido van
Hengel zien dat Oswald Spengler in het
begin van de 20ste eeuw bepaald niet de
enige was die van mening was dat de mo-
derniteit vooral negatieve gevolgen had,
en dat de Europese cultuur ten onder
ging. Tal van zelfbenoemde ‘zieners’ en
‘p ro fe te n’ verkondigden dat er in Europa
sprake was van een ernstige ontworteling
van het individu, het verloren gaan van
zekerheden, het uiteenvallen van de ge-
meenschap en angst voor de toekomst.

Hoewel Van Hengel veel van dit soort
denkers de revue laat passeren, die alle-
maal hun eigen sombere analyse maak-
ten en ook allemaal met hun eigen ‘re m e -
d i e’ kwamen, concentreert hij zich op
drie van hen: de Nederlandse schrijver,
psychiater en wereldverbeteraar Frederik
van Eeden, de Duits-Joodse filosoof Erich
Gutkind en de Bosnisch-Servische mysti-
cus Dimitrije Mitrinovic.

Van Eeden (1860-1932) moest in 1907

concluderen dat zijn idealistische land-
bouwkolonie Walden een fiasco was, dat
het niet was gelukt te komen tot een
nieuwe mens, die een nieuwe samenle-
ving kon opbouwen. Na enkele succes-
volle lezingentournees in de Verenigde
Staten vestigde hij zijn hoop op een elite
van welgestelde en ruimdenkende men-
sen, op wat hij ‘koninklijken van geest’
noemde. Hij raakte bevriend met de ge-
fortuneerde Joodse filosoof Erich Gut-
kind (1877-1965), die onder het pseudo-
niem Volker in 1910 het sterk esoterische
boek Siderische Geburt p u b l i c e e rd e .

Op bombastische toon verkondigde
Gutkind dat de burgerlijke beschaving
van Europa ten dode was opgeschreven,
en dat de enige uitweg gevonden kon
worden in de herontdekking van de eigen
goddelijkheid van de mens: ‘Het is voor-
goed voorbij met alles wat “d i ng ” is, met
alles wat een gedachte, een eenzielige
emotie is, het is voorbij met de absolute
wereldconstructies. Het enige van waar-
de is nog de wereldverlossing, de wereld-
oplossing, de wereldvervolmaking. Voor
de gehele wereld die ons nog verdrukt
willen we vanaf het beginpunt een schep-
ping op een schepping laten volgen. God
is daarvoor enkel het magische woord,
dat alles mogelijk is, in de goddelijke or-

dening. Alles is mogelijk, dat is de nieuwe
leer van de siderische geboorte.’

Fijnmazig net
Gutkind en Van Eeden wilden samen een
‘b l o e d b o n d’ van grote geesten oprichten,
die ‘een fijnmazig net over de hele wereld’
moest weven, om zo de mensheid te red-
den. Van Eeden wist het zeker: ‘Een dozijn
man kan het doen: het lot van de mens-
heid veranderen.’ Verder dan zeven kwa-
men ze echter niet, want de zogenoemde
Forte Kreis die vlak voor het uitbreken van
de Eerste Wereldoorlog bijeenkwam –
waarvan onder anderen de filosoof Martin
Buber, de anarchist Gustav Landauer en
de industrieel en publicist Walther Rathe-
nau deel uitmaakten – viel door diezelfde
oorlog meteen weer uit elkaar.

Dimitrije Mitrinovic (1887-1953) maak-
te geen deel uit van deze club, maar had
wel contacten met zowel Van Eeden als
Gutkind. In hoogdravende, nauwelijks te
volgen geschriften pleitte hij voor een
‘Arisch Europa’, dat in navolging van
Nietzsche niet moest worden gezien als
een etnische entiteit maar als een ‘ge e s te -
lijke grootheid’. Ook zag hij in het werk
van Kandinsky de synthese van alle ver-
nieuwende ontwikkelingen in de Europe-
se samenleving, die zouden bijdragen aan

de vernietiging van de burgerlijke maat-
schappij en ‘de oprichting van de cultuur-
mens op aarde’.

Het ging deze bevlogen ‘zieners’ om het
redden van de moderne mens, en om een
nieuwe ordening van Europa. De Eerste
Wereldoorlog had volgens hen laten zien
waartoe het nationalisme kon leiden, zo-
dat een vergaande Europese samenwer-
king noodzakelijk was, als opstap naar het
verwezenlijken van de ‘P a n - Me n s h e i d’.

Dat hier weinig van terecht kwam, had
veel te maken met de persoonlijkheden
van deze onhandige profeten. Met hun
adembenemende visioenen, Hima-
layaanse ego’s en geringe organisatori-
sche vaardigheden waren ze eenvoudig
niet geschikt om een levensvatbare bewe-
ging op te zetten. Of zoals Van Hengel het
treffend formuleert: ‘Van Eeden, Gutkind
en Mitrinovic balanceren voortdurend
tussen bedrog en verbeelding, aanstelle-
ritis en bezieling en het redden van de
mensheid en het verdragen van welge-
teld een enkele persoon.’ Misschien is dat
ook een troostende gedachte, nu zelfbe-
noemde kruisridders met lavendelzakjes
zwaaien en opnieuw oreren dat de onder-
gang van het Avondland nabij is. Wan-
neer wij gewoon het hoofd koel houden,
loopt het waarschijnlijk zo’n vaart niet.

Guido�van�Hen-
gel:�De�zieners.
To�e�ko�m�s�t�v�i�s�i�o�e�n�e�n
uit�een�verloren�Eu-
ropa.�Ambo|An-
thos,�312�blz.
€ 20,-
*#4
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Wilhelmina bevrijd
van oorlogsromantiek
Door�onze�medewerker�Jos�Palm

O ver Wilhelmina bestaat
een eindeloze voorraad
anekdotes met de vorstin
in de hoofdrol van een

onversaagde Don Quichote die
zichzelf aanzag voor een polderver-
sie van Queen Victoria, een inzicht
dat in haar beleving vanzelf werd
gedeeld door haar landgenoten. Zo
zou ze bij een informeel bezoek van
president Roosevelt die in rolstoel
het gazon opreed van haar verblijf
in Washington verstoord hebben
uitgeroepen dat ‘ze geen tijd had
voor die man’, en moest haar doch-
ter Juliana haar aan het verstand
brengen dat dit de president van
een wereldmacht was en zij konin-
gin van een klein landje.

Een ander voorbeeld van haar
hoogdravende maatstaf was de
vraag waarmee zij vlak na de oor-
log een rij notabelen afwerkte, ‘in
welk kamp hebt u gezeten’, wilde
de vorstin van een ieder weten.
Een fanatiek gekoesterd eigenzin-
nig denken en voelen tekende Wil-
h e l m i n a’s wereldbeeld, eenkenni-
ge en avontuurlijke doortastend-
heid haar optreden. En toch was
het juist dankzij die beperkte ei-
genschappen dat zij de status kreeg
van onverzettelijke oorlogskonin-
gin die ongeveer in haar eentje het
land de Bezetting had doorge-
sleept. Oranjegezinde schrijfsters
als freule Henriëtte de Beaufort be-
schreven haar als een rots, Loe de
Jong metselde in zijn geschied-
werk verder aan dat beeld, en
biograaf Cees Fasseur vervol-
maakte het in zijn tweedeli-
ge biografie (1998 en 2001).
De vorstin had zo haar ei-
genaardigheden – zwak-
heden volgens onwel-
willenden – e r ke n d e n
ze, maar dat was juist
haar kracht, die de au-
teurs opbliezen tot my-
thische proporties. Le-
gende en persoon wa-
ren één en kwamen sa-
men in de oorlog, waar-
in zij het vernederde va-
derland van statuur voor-
zag. Het Nederlandse volk
werd geacht dat ook zo te
zien.

M i d d e n st a n d sv r o uw t j e
Je kunt ook met minder
hagiografische blik naar
deze koningin kijken, be-
toogt republikeins oranje-
historicus Gerard Aalders.
Zijn Wilhelmina. Mythe,
fictie en werkelijkheid l a at
zich lezen als een uitge-
breid commentaar op de
gesanctioneerde monar-
chale geschiedschrijving.

Aalders citeert naar hartelust door
Wilhelmina geëlektrificeerde be-
wonderaars uit inmiddels onin-
voelbaar oude tijden en beschrijft
hoe die andere Roosevelt, Theodo-
re, in 1910 moest bekomen van zijn
ontmoeting met de jonge vorstin
die op hem de indruk maakte van
‘een zelfingenomen, slecht gehu-
meurd, echt Nederlands midden-
standsvrouw tje’.

Maar de hoofdmoot van zijn be-
toog betreft de oorlog. En al ken-
nen we Aalders als taaie, soms wat
overijverige kritische volger van
Bernhard en de Oranjes, hij heeft
een degelijk en ook prettig leesbaar
boek geschreven. De auteur loopt
de hoogtepunten – dan wel diepte-
punten – een voor een na.

Allereerst is er de vlucht begin
mei 1940, volgens de overlevering
en Fasseur een particuliere mees-
terzet waarmee de vorstin het neu-
traal weifelende Nederland defini-
tief het geallieerde kamp in trok,
volgens Aalders een geënsceneerd
toeval (er lag al een Engelse jager
klaar), achteraf opgewaardeerd tot
een staatsvrouwendaad van for-
maat. In Londen zelf is haar groot-
ste prestatie het vervangen van de

zwakke minister-president De Geer
door de daadkrachtiger Gerbrandy,
zodat ‘het stel’ (de ministersploeg)
er toch nog iets van bakte. En dan
was er natuurlijk Radio Oranje.
Wilhelmina hield 34 radiotoespra-
ken van tien minuten, in totaal zes
uur spreektijd in vijf jaar Bezetting.
‘Daarmee win je geen oorlog’,
schrijft Aalders, en al helemaal niet
met de inhoud, waar slechts drie
maal zijdelings aandacht is voor de
Jodenvervolging en verder sprake
is van archaïsche strijdtaal – ‘sla
den nazi op den kop, ik heb ge-
ze g d’, was haar sterkste tekst.

De moffen naar Siberië
De auteur brengt naast deze door
hem anders gewaardeerde, beken-
de ook nieuwe, wellicht betwistba-
re belastende feiten. Zo is er haar
gemarchandeer om het verzet te
bundelen tot de Nederlandse Bin-
nenlandse Strijdkrachten, waar de
illegaliteit niet op zat te wachten.
En dat het verzet door aanloop van
provocateurs verzwakte en moge-
lijk aan tientallen onnodig gearres-
teerden het leven heeft gekost (wa-
terdicht bewijs hiervoor levert hij
overigens niet). En dan liep Wilhel-
mina ook nog eens te leuren met
Bernhard. Haar ‘B ernilo’ moest en
zou een militaire baan van beteke-
nis krijgen, omwille van Oranje en
het vaderland. Hij werd uiteinde-
lijk bevelhebber van de Binnen-
landse Strijdkrachten, waar hij de
geallieerden niet voor de voeten
kon lopen.

En of het allemaal nog niet belas-
tend genoeg is, legt Aalders ook

nog eens uitvoerig uit dat noch
Churchill, noch Roosevelt eni-
ge notie van Wilhelmina na-
men bij hun plannen voor de
herinrichting van de naoor-
logse wereld, waarvan de
koningin niets begreep.
Haar meest constructieve
gedachte was ‘de moffen’
aan de Nederlandse grens
deporteren naar een uit-
hoek van Siberië.

Aalders eindcijfer voor de
vorstin is een onvoldoende.

Ze leed zogezegd ernstig aan
het aloude Oranjevirus dat

sinds Willem de Zwijger de
zaak van Nederland vereenzel-
vigde met de zaak van Oranje.
Dat veranderde pas op het
moment dat Juliana de kroon
droeg, de dochter die ‘m o e’
op cruciale momenten uit
haar hoge Oranjeboom pro-
beerde te helpen. Gerard

Aalders heeft ‘de oude pluim-
staart’, zoals ze zichzelf noemde,
bevrijd van de oorlogsromantiek
die om haar heen is gecreëerd. Het
werd tijd na ruim een halve eeuw
historiografische bezetting.

KONINGIN�WILHELMINA
Had Wilhelmina wel zo’n onverzettelijk
karakter en was ze in de oorlog echt zo’n
staatsvrouw? Een nieuwe biografie richt zich
op de mythes en trekt oude beelden in twijfel.
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Gerard�Aalders:
Wilhelmina.
Mythe,�fictie�en
w�e�r�ke�l�i�j�k�h�e�i�d�.
Just�Publishers,
335�blz.�€22�,�5�0
*#3
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E�SSAY�I�ST�I�E�K

E en
we l l u i d e n d
pleidooi
vo o r
tev re d e n h e i d

Door�onze�medewerker�Ger�Groot

B ijna zou je op de eerste
bladzijde van de essaybun-
del Doe je best van Marjolei-
ne de Vos het boek meteen

weer dichtslaan. ‘Het gaat mij om
zoiets als de waarheid over ons be-
s t a a n’, staat daar plompverloren. Zo
pompeus maak je het zelden meer
mee. Een beetje ironischer kan ook
wel, ben je geneigd te zeggen.

Ten onrechte. Allereerst omdat
die vraag naar de waarheid van het
bestaan al veel te lang in lacherig-
heid is gesmoord. En ten tweede
omdat De Vos in haar essays elke
hoogdravendheid schuwt. Het bijna
verontschuldigende ‘zoiets als’
wijst daar al op. De waarheid is, als
het aankomt op de betekenis van
het leven, veel te massief en bestaat
misschien niet eens. Als er al iets is
dat daarbij in de buurt komt, dan
ligt het verstrooid over ogenblik-
ken, gebaren, doorkijkjes, en snap-
shots, betrapt in de alledaagsheid
van het leven: het genre dat de Ne-
derlandse schilderkunst in haar
gouden eeuw zo uitgesproken ‘Ho l -
lands’ m a a k te .

Het alledaagse, een vlieger
De beeldende kunsten spelen in de
essays van De Vos geen grote rol.
Des te meer doet dat de poëzie: geen
wonder voor een auteur die zelf ook
dichter is. Ook daarin zoekt zij veel-
al het alledaagse: eten en drinken,
een vlieger, een kind op vaders fiets.
Nauwkeurig ontleedt ze wat er in
die tafereeltjes gebeurt. Of eigenlijk
is ‘o nt l e d e n’ het goede woord niet.
In haar meanderende beschouwin-
gen houdt De Vos zich ver van alle
analytica. Eerder laat zij zich verzin-
ken in haar onderwerp (van Griekse
mythen tot J.S. Bach of het geluk
van het garnalen-eten) om daarna
verrast om zich heen te kijken.

Je kunt dat naïef noemen, maar
het is wel een meeslepende naïvi-
teit, die misschien beter dan veel
pientere filosofie iets duidelijk
maakt waar ‘de waarheid van het
b e s t a a n’ ongeveer te vinden is.
Neem de tevredenheid: nog zo’n
onmodieus onderwerp waar De Vos
een welluidend pleidooi voor
houdt. Onnozel is dat, in weerwil
van de ironie die meteen de kop op-
steekt, allerminst. ‘Die tevreden-
heid, dom als ze klinkt, moet nu
juist veroverd worden op de pijn
van het verlies’, schrijft De Vos. Pas
dan mag ze een plaatsje krijgen in
de galerij van waarheidsmomenten.

Dan kunnen ook beschouwingen
over het proces-Demjanjuk harmo-
nisch samengaan met hongerig ma-
kende beschrijvingen van lekker
eten (die garnalen!) of de aanblik
van een tuin die pas écht mooi
wordt wanneer je er samen met een

vriend op een bankje naar zit te kij-
ken. Etty Hillesum komt even voor-
bij, met haar belijdenis dat ondanks
alles iedere minuut van het leven
voor haar de moeite waard is – ‘en er
is veel “alles” in haar geval’, vult De
Vos aan. Maar dat schrikwekkende
‘alles’ heft die minuut niet op. Zeg-
gen dat het uiteindelijk toch weer
altijd op miserie uitdraait, is mis-
schien wel het grievendste verraad
dat je zou kunnen plegen jegens het
genereuze leven dat doet wat het
kan – maar het altijd moet afleggen
tegen de logica van alles of niets.

Zo zegt Marjoleine de Vos het niet.

Zo zeg ík het, nog altijd belast met
de erfzonde van de wijsbegeerte die
meer vertrouwt op exactheid dan op
poëzie. Er moet van de filosofie heel
wat worden afgepeld wanneer het
om de echte bestaanswaarheid gaat:
zu den Sachen selbst, om een filosoof
te citeren die daarmee iets heel an-
ders bedoelde. Liever spreken we
over de ‘eigene, allereigenste Sache’
waar het de dichter Paul Celan om te
doen is in ieder afzonderlijk vers.
Iets dat steeds eenmalig is, als een
blik of een lichtval of een stilte in
een gesprek, en waarin zich een
soort van eeuwigheid verbergt.

Dat zoiets alleen maar te betrap-
pen is in het onooglijkste, maken de
essays van Marjoleine de Vos op bij-
na achteloze wijze duidelijk. ‘We
reiken naar het ideaal’, schrijft ze.
‘We vormen ons naar het volmaak-
te, maar we wórden natuurlijk niet
volmaakt. Stel je voor. We leven. En
we doen wat we kunnen.’
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De Vos laat zich in haar
onderwerp verzinken,
om daarna verrast
zich heen te kijken

In haar nieuwe essaybundel
zoekt Marjoleine de Vos de
essentie van het bestaan in
alledaagse dingen. Zelfs als
het over garnalen gaat,
levert dat veel moois op.

Karel�van�het�Reve:�Ve�r�za�m�e�l�d
Werk�deel�1,2,3,6�en�7.Geb.,�Van
Oorschot�2008,�zo’n�1000�blz.�per
deel,�van�€45,-�voor�€15,-�per�deel
bij�Het�Martyrium�Amsterdam
(020-6732092;�hetmartyrium.nl)

Het�was�jaren�geleden�een�boe-
kengebeurtenis�van�jewelste:�de
uitgave�van�het�Verzameld�Werk
van�slavist,�essayist�en�columnist
Karel�van�het�Reve�(1921-1999).�Bij
Het�Martyrium�zijn�nu�de�meeste
delen�uit�dat�VW sterk�in�prijs�ver-
laagd�verkrijgbaar;�de�delen�4�en�5
zijn�uitverkocht.

1

Dominic�Lieven:Rusland�tegen
Napoleon.Ppb,�Spectrum�2009,
730�blz.,�van�€27,50�voor�€12,50�bij
Parimar/de�Boekenmarkt�Den
Haag�(070-3658226;�parimar.nl)

De�meeste�boeken�over�Napole-
ons�heilloze�tocht�naar�Moskou
vertrekken�vanuit�een�Frans,�of�in
elk�geval�niet-Russisch�perspec-
tief.�Jan�Blokker�noemde�Ru�s�l�a�n�d
tegen�Napoleon (Boeken,�22-01-
2010)�‘een�prachtig�geschreven
voorbeeld�van�narratieve�geschie-
denis,�vol�verrassende,�verstandi-
ge�en�leuke�zinnetjes.’

2

Benjamin�Barber:�Als�burge-
meesters�zouden�regeren.Pp�b,
Nieuw�Amsterdam�2013,�480�blz.,
van�€24,95�voor�€9,90�bij�Roelants
Nijmegen�(024-3221734;�roe-
l�a�n�t�s�.co�m�)

In�If�Mayors�Ruled�the�World, vo�o�r�-
spelde deAmerikaanse�politico-
loog�Benjamin�Barber�dat�b�u�rg�e�-
meesters�en�stadsbesturen�door
aanhoudende�verstedelijking�een
steeds�belangrijkere�rol�krijgen.
Natiestaten�kunnen�steeds�minder
globale�problemen�het�hoofd�bie-
den,�zoals�bij�het�klimaat.

3

Ramsj

Gary�Schwartz:�J�h�e�ro�n�i�m�u�s�.�De
weg�naar�hemel�en�hel.Geb.,�Fon-
taine�2016,�254�blz.,�van�€49,9�5
voor�€24,95�bij�Scheltema�Amster-
dam�(020-5231404;�scheltema.nl)

De�tentoonstelling�‘J�h�e�ro�n�i�m�u�s
Bosch-Visioenen�van�een�genie’ in
het�Noordbrabants�Museum�was
in�2016�succesvol.�Met�421.700�be-
zoekers�belandde�die�op�plaats�10
van�de�wereldwijd�best�bezochte
tentoonstellingen�in�2016.�Kunst-
historicus�Schwartz�poogt�in�dit
boek�de�raadselachtige�wezens�in
B�o�s�c�h’werk�te�duiden.

4

Patrick�Leigh�Fermor:�Een�onvol-
tooide�reis.Ppb,�Atlas�Contact
2013,�367�blz.,�van�€29,99�voor
€9,90�bij�Tialda�(ramsj.nl)�en�Ste-
ven�Sterk�Utrecht�(030-2340580)

De�reputatie�van�de�Britse�reis-
schrijver�Patrick�Leigh�Fermor�was
groot,�maar�zijn�oeuvre�is�klein;
eindeloos�schaafde�hij�aan�de
weergave�van�zijn�voetreizen�door
Europa.�In�Een�onvoltooide�reis
zwerft�hij van�Roemenië�via�Bulga-
rije�naar�de�Zwarte�Zee-kusten.

Sebastiaan�Kort

5

Marjoleine�de�Vos:�Doe�je�best.
Van�Oorschot,�158�blz.�€ 17,9�9
*#5

De�‘wa�a�r�h�e�i�d�’ ligt�in�de�essays�van�Marjolei-
ne�de�Vos�verstrooid�over�ogenblikken,�ge-
baren,�doorkijkjes�en�snapshots,�betrapt�in
de�alledaagsheid�van�het�leven.�In�de�een-
maligheid�schuilt�een�soort�eeuwigheid.
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‘Afstand nemen van jezelf. Dat is
een overlevingsmechanisme’

SASKIA�NOORT
‘Deze roman is teruggebracht tot wat er echt verteld moest worden’, zegt Saskia Noort.
Collegaschrijver Jan van Mersbergen gaat met haar in gesprek – over schrijven.
Door�onze�medewerker�Jan�van�Mersbergen�Foto�Koos�Breukel

H
et gesprek
begint met
t we e
m o o r ko p -
pen in een
p a p i e re n
zakje. Sas-
kia Noort:
„Ik pak
s c h o te l -
tjes. En ge-
felic iteerd

met je verjaardag.” Jan van Mersbergen:
„Ik zei tegen de bakker: Doe maar twee
taartjes die onhandig eten maar waarbij
je makkelijk praat…”
S: „Van harte.”
J: „Dat zijn ook sociale verbanden: ver-
jaardagen. Jouw boeken gaan over soci-
ale verbanden.”
S: „Zeker. Mijn thrillers en ook mijn ro-
mans. Dat zijn eigenlijk thrillers zonder
moord of dader.”
J: „Wat me vooral opvalt: de tekst is ner-
gens aangedikt. In St ro m b o l i zeker niet.
De proloog is keihard.”
S: „Die is achteraf geschreven. En kaal
ge m a a k t .”
J: „Een verkrachtingsscène die niet al-
leen hard is om wat deze vrouw over-
komt maar ook om hoe ze erover vertelt.”
S: „Dat is uitgebeend ja.”
J: „Dat werkt heel goed. In dit stukje
heftige tekst, laat je de vrouw zeggen:
‘Ik leef, maar voel me zo ver verwijderd
van het leven dat ik net zo goed dood
had kunnen zijn.’ Dat is sober, koel ver-
teld, na zo’n heftige gebeurtenis. Dat
gaat over gevoel. Het gaat over doods-
angst. En toch is de vrouw rationeel en
zegt ze ook dat ze de morning-afterpil
zal gaan halen.”
S: „Dat is de samenkomst als je zoiets
overkomt: denken gaat door. Dat deed
ik ook in mijn thrillers: de slechte kant
van de mens onderzoeken. Ook de
slechte kant van jezelf. Die is er ook.”
J: „Jouw Af g u n s t gaat over jaloezie en
w r a a k .”
S: „Ik ben heel wraaklustig.”
J: Geniet je van wraak?”
S: „Heel erg.”
J: „Ik geniet van zinnetjes, in St ro m b o l i .
Korte, erg beeldende zinnetjes. Bijvoor-
beeld de seksscène waarin Sara vertelt:
‘Dan begint het beuken. Ik denk aan
e e n d e n’.”
S: „Die gedachte omvat het gevoel.”
J: „Dat is tegenstrijdig: een gedachte
aan iets anders omvat het gevoel van
dat moment.”
S: „Ja .”
J: „En er staat alleen: ‘Ik denk aan een-
d e n .’ Dat is vooral een beeld oproepen,
verbanden leggen, en ruimte scheppen
voor de lezer. Ze denkt aan eenden,
maar wat voor eenden?”
S: „Een eend die besprongen wordt.”
J: „Daar dacht ik totaal niet aan. Ik dacht
aan eenden in een vijver. Zo twee bij el-
kaar, rustig dobberen in het park.”
S: „Er is ruimte voor eigen beelden.”
J: „Is dat ook een verschil tussen thril-

lers en romans?”
S: „Daar heb ik het met mijn redacteur
veel over gehad. Deze roman is terugge-
bracht tot wat er echt verteld moest
wo rd e n .”
J: „Wat je ook laat zien: vertrouwen in
de lezer. Het vertrouwen dat de lezer
deze beelden kan begrijpen, voelen,
p l a at s e n .”
S: „Laat het soms maar ingewikkeld zijn
j a .”
J: „Deze zin, over b o r s te n : ‘Die zijn
nieuw, tot grote vreugde van haar man
Joep, die niet weet dat ze eigenlijk voor
Berend bestemd zijn’.”
S: „Die wilde mijn redacteur er eerst uit
hebben, maar ik vond hem goed.”
J: „Hij is ook goed. Goed verteld. Twee
personages noemen zonder ze te be-
schrijven, die mannen, en je hebt toch
een volledig beeld van die twee, en wat
ze weten, hun verraad, hun genieten.”
S: „Dubbel verraad.”
J: „Is het toch weer een thriller.”
S: „Het verschil tussen romans en thril-
lers is aan het vervagen, al heel lang.”
J: „Denk ik ook. Hoe ontstaan die beel-
d e n? ”
S: „Ik broed daar niet uren op. Ze zijn er,
tijdens het schrijven.”
J: „Is het vooral goed kijken?”
S: „Ik ben een beschouwer ja.”
J: „Schrijven is een kijksport?”
S: „Ja. Om je heen kijken en zien wat er
gebeurt. Ook naar jezelf durven k i j ke n
en zien wat daar gebeurt. In jezelf kij-
ken, dat is ook kijken.”
J: „Welke richting kijk je op bij zo’n ro-
m a n? ”
S: „Beide richtingen, en soms word ik er
wel moe van.”
J: „Waarom moe?”
S: „De onderwerpen. Scheiding.”
J: „Dat is in St ro m b o l i de hoofdmoot.
Vooral de columns van de literaire schrij-
ver over de scheiding zijn treffend.”
S: „Hij probeert haar naar zich terug te
s c h r i jve n .”
J: „Ergens typeer je die man als ‘l ite r a i r
en moeilijk’. Is dat een logische combi-
n at i e? ”
S: „Voor veel literaire mannen wel. Alle-
maal moeilijk.”
J: „In je thrillers ging het vooral over af-
gunst, jaloezie. Nu lijk je daar boven te
staan. Nu maak je van de man een senti-
menteel figuur, geen psychopaat.”
S: „Dat is in romans anders. Die span-
ning. Een scheiding biedt spanning.
Tinderdates bieden spanning. Maar ook
sentiment. Van een vriendin die veel
van die date s heeft hoorde ik dat negen
van de tien mannen op de rand van haar

bed gaan zitten huilen.”
J: „Daarover schrijven is taboedoorbre-
ke n d .”
S: „Je leest bijna nooit over dat soort
mannen. Zeker niet in die slechte seks-
scènes, geschreven door mannen,
waarin vrouwen binnen een minuut gil-
lend klaarkomen.”
J: „In St ro m b o l i draai je het om. Vrouwen
kunnen niet klaarkomen en mannen zit-
ten te janken op de rand van het bed.”
S: „Dat komt dichter bij de werkelijk-
h e i d .”
J: „Ik lees ook afstand. Tussen jouw per-
sonages, maar ook afstand in de woor-
den. Dit boek is indirect.”
S: „Over heftige gebeurtenissen ja, af-
stand. Als je zoiets heftigs overkomt als
een verkrachting, wat doe je dan? Welke
beelden blijven je bij? Welke gedachten
kun je later terughalen?”
J: „Je beschrijft het bijna werktuiglijk. Je
hebt het over ‘p o m p e n’.”
S: „Dat is het ook.”
J: „Maar in tekst heel hard en kaal ver-
teld. Bij mij komt dat in ieder geval hard
aan. Het werkt op mijn gevoel. Die beel-
den werken op mijn gevoel, net als die
e e n d e n .”
S: „Die beelden komen uit mezelf, sa-
men met dat gevoel.”
J: „En die man is geen psychopaat. Geen
m o o rd e n a a r.”
S: „Die man doet dit.”
J: „Juist. Alleen de handeling.”
S: „Dat is hard ja.”
J: „Het gaat over verhoudingen, onder-
l i ng .”
S: „En over scheidingen, onderdeel van
die verhoudingen. Het gaat mis tussen
twee mensen. Grof mis. De verhouding
is scheef: de een zorgt, de ander neemt.”
J: „Wat is dat met zorg en dat het mis
g a at ? ”
S: „Ik ken dat goed. Ik doe veel. Veel te
veel, en dan denk ik: die man doet niks.
Die rookt een sigaretje. Hoe kan dat?
Waarom zorg ik voor de ander? Dat gaat
twee kanten op.”
J: „Herkenbaar. Ik zorg en kook en ren
de hele dag.”
S: „Heeft ook met macht te maken. Als
je alles doet heb je ook alles in de hand.”
J denkt na, dan: „Het niet uit handen
willen geven.”
S knikt.
J: „Dat is schrijven ook. Macht, en over-
drachtelijkheid. Wat is dat toch met
proza, dat het gaat werken wanneer het
over zorg gaat?”
S: „En macht.”
J: „Gaan thrillers niet vooral over
m a c ht ? ”

S: „Gaat gelijk op: zorg en macht. Daar-
over vertel ik.”
J: „Goed vertellen, dat is iets anders dan
schrijven om te imponeren. Jij gebruikt
kernachtige beelden.”
S: „Dat gevoel van die eenden en seks.
Dat het voelt alsof je onder water ge-
trokken wordt, dat vertelt mijn zinnetje
met die eenden.”
J: „Maar dat staat er allemaal niet, dat
ge vo e l .”
S: „N e e .”
J: „Wat gebeurt er als je dat wel allemaal
zou vertellen?”
S: „Dan worden die eenden sentimen-
te e l .”
J: „Ik denk het ook.”
S: „Dat je afstand neemt van jezelf, ter-
wijl je er rationeel bij blijft.”
J: „Want je bent er steeds bij, in die han-
deling. Die verkrachting is niet iets wat
je overkomt terwijl je in coma ligt.”
S: „Je bent er volledig bij. Het gebeurt.
Je moet verder. Hoe ga je verder?”
J: „Dat weet jij beter dan ik.”
S: „Het is een overlevingsmechanisme.
Een heel groot percentage van alle pros-
tituees heeft zoiets meegemaakt: mis-
bruik, verkrachting. En nu doen ze dit
werk. Ik denk omdat ze buiten zichzelf
kunnen treden. Geld vragen voor seks,
niet terwijl ze dit overkomen is maar
omdat ze dit overkomen is. Daarom
kunnen ze dat. Van vrouwen zonder die
ervaringen kan dit niet gevraagd wor-
den. Prostituees kunnen dit van zichzelf
vragen. Ze treden buiten zichzelf, en dat
kan een kracht zijn.”
J: „Is dat met schrijven ook een kracht?
Hierover schrijven.”
S: „Dat weet ik niet. Ik ga nu die t wilight
zone in, na een boek. Dat is vreselijk. Re-
acties. Van familie, vrienden, recensen-
te n .”
J: „Dat is bij een roman niet anders?”
S: „Dat is hetzelfde.”
J: „En lezers?”
S: „Ik krijg veel reacties van lezers die
steun hebben aan mijn verhalen over
scheidingen. Vaak vrouwen. Die komen
naar me toe en zeggen: Door jouw boek
heb ik de stap durven zetten.”
J: „Dat zal met dit boek ook gebeuren.
Ook als lezers die eenden niet kunnen
voelen of daar gewoon overheen lezen.
Dan is er genoeg over voor deze lezers
om dit boek te vertalen naar zichzelf.”
S: „We gaan het zien.”
J: „Toch weer mannen- en vrouwendin-
gen. Ik wilde eigenlijk dit gesprek begin-
nen met de man die jou tijdens het Boe-
kenbal, toen je het koud had op het bal-
kon, zijn jasje aanbood.”
S zwijgt.
J: „En dat je dan zou zeggen: ‘Dat was
j i j’.”
S: „Dat weet ik.”
J: „Of zou dit dan een te sentimenteel
gesprek worden, tussen een vrouw die
een harde roman heeft geschreven en
een man die een gevoelig schouder-
klopje wil?”
S: „Gelukkig liep het anders.”

‘Als je zoiets heftigs overkomt als
een verkrachting, wat doe je dan?
Welke beelden blijven je bij?’

CV
Saskia�Noort
(1967)�werd�be-
roemd�met�haar
thrillers,�zoals�het
verfilmde�De�eet-
club (2004),�Ko�o�r�t�s
(2011)�en�Debet
(2013),�die�allen
bovenaan�de�best-
sellerlijsten�ston-
den�en�waarvan�er
inmiddels�ruim�2,5
miljoen�verkocht
zijn.�Ze�werkt�ook
als�columnist�voor
Linda.Stromboli�is
haar�eerste�roman.

Saskia�Noort:
St�ro�m�b�o�l�i�.
Le�b�o�w�s�k�i�,
256�blz.�€ 19,9�9
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Bijna
geen naad
meer in
de panty
O�N�D�E�RG�O�E�D�Vro uwe n o n d e rgo e d
verandert dankzij vrouwen die
functionaliteit voorop stellen. De
makers noemen de dingen bij hun naam.
Door�onze�redacteur�Milou�van�Rossum

H
et ziet eruit als een krui-
sing tussen een zwem-
broek voor mannen, een
wielrenbroek (m/v) en
een vrouwenonderbroek:
het broekje met korte pij-

pen is gemaakt van een glanzende
stretch-stof, heeft de suggestie van een
gulp, een elastiek in de taille en iets wat
lijkt op een verstevigd kruis.

Het is ongesteldheidsondergoed, of zo-
als het Amerikaanse merk Thinx het
noemt: period proof underwear. Het
broekje zou zoveel vocht moeten opne-
men als twee tampons. Vrouwen die geen
zware menstruatie hebben kunnen het
bijna een hele dag aan, zonder iets erbij te
gebruiken. Vrouwen die dat wel hebben,
kunnen het gebruiken als ondersteuning.
Thinx ontwikkelde dit specifieke model
met vooral trans-mannen in gedachten,
voor wie de andere modellen van het
merk te vrouwelijk zijn.

Na gebruik is het de bedoeling de
broekjes voor ze in de was gaan, eerst uit
te spoelen. Best gedoe, maar blijkbaar is
Thinx een uitkomst voor vrouwen die al
dan niet om milieu-redenen af willen
van maandverband en tampons, of die
de met de gebruikelijke middelen de
nacht of een halve marathon niet zonder
lekken doorkomen. Volgens oprichter
Miki Agrawal zijn er „miljoenen en mil-
j o e n e n” van verkocht. Time Magazine
noemde het ondergoed in 2015 een van
de beste uitvindingen van het jaar, za-
kenblad Fast Company schaarde Thinx
onder de 50 meest innovatieve bedrijven
van 2017.

Thinx is niet de enige succesvolle start-
up die zich heeft gespecialiseerd in inno-
vatief vrouwenondergoed. Niet lang na-
dat dat de Canadese Agrawal in New York
plannen maakte voor haar menstruatie-
ondergoed, bedacht haar landgenoot Jo-
anna Griffiths ondergoed voor vrouwen
die na de bevalling te maken hadden ge-
kregen met urineverlies.

Zonder beugel en naad
Griffiths had haar baan als pr-vrouw in de
muziek- en filmwereld in 2011 opgezegd
voor een managementopleiding in
Fr a n k r i j k . Zelf had ze geen kinderen,

A�d�ve�r�t�e�n�t�i�e
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Links�modellen�van�K�n�i�x�we�a�r,�boven�de�panty�van�Heist.
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maar haar moeder, een arts, vertelde
haar eens dat een op de drie moeders te
maken kreeg met urineverlies. Tijdens
haar opleiding zocht ze via internet con-
tact met honderden vrouwen die het pro-
bleem hadden. In 2013 lanceerde ze haar
merk met leak proof onderbroeken. In-
middels heeft Knixwear eveneens men-
struatie-ondergoed, ook speciaal voor
tieners (net zoals Thinx nu overigens on-
der naam Icon ondergoed heeft voor
vrouwen met last van hebben urinever-
l i e s) .

Voor de productie van een beugel- en
naadvrije en toch ondersteunende beha
van geur- en vochtafdrijvend materiaal,
haalde Griffiths via kickstarter meer dan
een miljoen dollar op, meer dan dertig
keer de hoeveelheid die nodig was. On-
langs werd het nieuwste product gelan-
ceerd: een T-shirt met zweetafdrijvend
materiaal onder de oksels. Knixwear
heeft ongeveer een half miljoen stuks on-
dergoed verkocht. Tegenwoordig gaat het
met een tempo van een item per tien se-
conden.

Vrouwenondergoed is een gigantische
industrie. Maar veel van de echte innova-
tie komt van bedrijven die zijn opgericht
door mensen met een heel andere achter-
grond dan lingerie – zie ook het enorme
succes van Spanx, het door een ex-verko-
per van faxmachines opgerichte bedrijf
dat is gespecialiseerd is in corrigerend on-
d e rgo e d .

Volgens Ellie Howard komt dat doordat
de industrie vooral bezig was producten
te maken waarin vrouwen er sexy uit
moeten zien. „Het product dat wordt ge-
maakt is gekoppeld aan dat beeld. Alles
wat daarbuiten valt, wordt praktisch ge-
noemd. Maar vrouwen willen volgens ons
niet verteld worden wat sexy is en wat
niet. Die willen producten die functione-
re n .” Howard werkt bij Heist, een Lon-
dens merk dat eind 2015 het eerste pro-
duct lanceerde: een panty.

Heist werd opgericht door twee man-
nen, Edzard van der Wyck en Toby Darby-
shire. De eerste (ooit filmproducent)
kwam op het idee zich op de panty te
storten nadat zijn vrouw hem had verteld
dat ze zich ook bij het chique merk dat ze
droeg ergerde aan de tailleband, het krie-

belige materiaal en de naden over bil en
buik. Voor de ontwikkeling van Heists
panty werd uitvoerig gesproken met nog
eens 67 vrouwen. Toen Heist vorig jaar
ook grote maten ging maken, werden
daar liefst driehonderd vrouwen bij be-
t ro k ke n .

Eén lange tube
De panty’s van Heist hebben een grote
draaddichtheid, waardoor ze erg zacht
zijn en er chic uitzien. Ze hebben geen
kruisje en bijna geen naden: de panty is
in feite één lange tube, die in het mid-
den is opengemaakt voor de taille. Al-
leen onderaan zitten twee kleine naad-
jes, die net onder de voet zitten, waar-
door de panty minder gevoelig is voor
beschadiging door teennagels (hoewel je
naadjes in strakke schoenen wel voelt
zitten). De grootste troef is zonder meer
de brede heup- of tailleband, die goed
aansluit maar niet knelt, zelfs niet na het
e te n .

De Heist-panty blijkt in een behoefte te
voorzien. Ondanks de pittige prijs van
tussen de 26 en 35 euro per stuk is die een
groot succes: op een goede dag verkoopt
Heist elke 15 seconden een panty, en het
bedrijf is elke maand met 30 procent ge-
g ro e i d .

Het bedrijf heeft de ambitie een com-
pleet ondergoedmerk te worden.

Behalve innovatie en het luisteren
naar de behoeften van vrouwen hebben
de drie bedrijven nog iets gemeen: hun
manier van communiceren. De modellen
op de sites (waar bijna alles wordt ver-
kocht) en de advertenties (op sociale
media en billboards) zijn lang niet altijd
wit en superslank, en worden op een
frisse, vrolijke, sportieve manier afge-
beeld, die niets heeft van de pseudo-ero-
tische manier waarop panty’s en onder-
goed doorgaans aan de vrouw worden
gebracht. Op de foto’s van Knixwear
hangt soms zelfs een vetrol over een
b ro e k j e .

Thinx veroorzaakte in 2015 een schan-
daal met foto’s van een opengesneden
grapefruit (sprekend een vagina) en een
rauw ei – de campagne werd verboden in
de Metro van New York. Heist gebruikte
een jaar later ook fruit – heel, in een panty
–, om te laten zien dat de panty’s voor el-
ke lichaamsvorm (een meloen) en gender
(banaan) zijn.

De dingen – lichaamsdelen en -sappen
– worden door de merken bij de naam ge-
noemd: Icon heet op de site bijvoorbeeld
gewoon pee-proof underwear. Thinx pu-
bliceert geregeld feministische artikelen
op de site. Over menstruatie, uiteraard,
maar ook bijvoorbeeld over gender-ste-
reotypen in design.

Bij Thinx leek lange tijd geen onder-
werp taboe. Miki Agrawal zou haar perso-
neel uitgebreid hebben verteld over haar
seksleven, de borsten van werknemers
hebben aangeraakt vanuit haar bed heb-
ben video-vergaderd – naakt. Vorig jaar
stapte ze op, na beschuldigingen van
grensoverschrijdend gedrag (er is inmid-
dels geschikt). Sindsdien concentreert ze
zich op haar tweede bedrijf, Tushy, dat bi-
detten verkoopt die aan wc’s moeten
worden bevestigd. De slogan: For people
who poop.

Veel van de innovatie
komt van mensen
met een heel andere
achtergrond dan lingerie
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Rustpauze�in�het�Amsterdamse�Weeshuis,�1881-1882�(boven)�en
De�papegaaienman uit�1902�van�Max�Liebermann.
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Door�onze�medewerker
Bram�de�Klerck

E
en foto uit 1894 toont
Max Liebermann bui-
ten aan het werk. Op
de ezel staat een le-
vensgroot schilderij
van een boer die met

een mand op de rug en een stok in
de hand door het landschap beent.
Het stoere model staat er grijnzend
naast. Zijn eenvoudige kleding en
gebreide muts contrasteren met het
onberispelijke pak met hoed van de
kunstenaar. Zo zal het er bij de
schilders ‘en plein air’ o m s t re e k s
1900 wel vaker aan toe zijn gegaan,
maar opvallend is de moeite die Lie-
bermann zich heeft getroost het ko-
lossale doek naar de duinen bij Kat-
wijk te slepen. Of te laten slepen,
want er kon wel wat af bij de schat-
rijke telg uit een familie van Pruisi-
sche textielindustriëlen.

Max Liebermann (1847-1935)
schilderde mensen dan ook het
liefst in hun eigen omgeving. Zo
ging het ook bij de meisjes uit het
Amsterdamse burgerweeshuis. An-
ders dan sommige van zijn tijdge-
noten nam Liebermann geen ge-
noegen met het lenen van het we-
zenuniform, om er in het atelier een
model in te steken en dat dan te
schilderen. Hij kreeg de ongebrui-
kelijke toestemming om de meisjes
aan het werk in de naaiklas, of tij-
dens hun pauze, te vangen in kleine
olieverfschetsen. Ze leidden later
tot een groot schilderij met een ge-

zicht op de binnenplaats van het
weeshuis. Het tafereel, met door
het loof van bomen gefilterd zon-
licht, ademt gemoedelijkheid en
misschien ook iets van wat destijds
werd gezien als een typisch Hol-
lands ideaal van verantwoordelijk-
heid van de overheid voor sociaal
z w a k ke re n .

Tot dergelijke ideeën voelde Lie-
bermann zich aangetrokken. Na een
periode in Frankrijk, waar hij onder
de indruk raakte van het realisme
van de School van Barbizon, koos
hij vanuit zijn woonplaats Berlijn
vaak Nederland als reisbestem-
ming. Zijn thematiek ontleende hij
er onder meer aan het harde maar in
zijn ogen ongerepte leven van boe-
ren op het platteland en vissers aan
de Noordzeekust.

De opkomende vrijetijdsindustrie
in badplaatsen en dierentuinen van
het begin van twintigste eeuw,
vormde voor Liebermann een bron
voor schilderijen met een aan de
Franse impressionisten ontleende
vlotte toets en helder licht, zoals de
kleurige De papegaaienman ( 19 02 )
en losjes geschilderde scènes met
badgasten en brandingruiters van
omstreeks 1910.

De expositie in het Haagse Ge-
meentemuseum geeft met tachtig
werken een mooi overzicht van Lie-
bermanns oeuvre, van zijn vroege
werk in Parijs tot gezichten op
bloemperken in de tuin van het huis
waarin de eertijds zo reislustige
kunstenaar zich in de jaren twintig
en dertig steeds meer terugtrok. Met

nog eens veertig schilderijen van
Duitse en Nederlandse tijdgenoten
die werkten in hetzelfde segment
van laat-impressionisme, zoals An-
ton Mauve, Max Slevogt en Lovis
Corinth, geeft de tentoonstelling re-
liëf aan Liebermanns werk. Het is de
vraag of de kunstenaar hiermee een
grote dienst is bewezen.

Max Liebermann schilderde on-
derhoudende en, in hun zorgeloze
zonnigheid, soms onweerstaanbare
taferelen. Maar de werken die er in
de expositie uit springen zijn vaak
van iemand anders. Zo toont Lie-
bermanns Stille arbeid (ca. 1885)
een ingespannen breiend meisje,
zittend aan een tafel bij het raam.
Het vertrek is voorzien van allerlei
details zoals een kopje op tafel, een
vogelkooi en een klok aan de muur.
Ernaast hangt Zondagmorgen (c a.
1880), een bijna even groot werk
van de 23 jaar oudere Haagse schil-
der Jozef Israëls. Ook hier een meis-
je aan tafel, maar nu spiedend door
de iets weggeschoven vitrage van
net zo’n raam. Op tafel ligt slechts
een dichtgeslagen boek. Juist door
de vergelijking brengt het onbe-
stemde verlangen in het schilderij
van Israëls een nijvere braafheid bij
Liebermann aan het licht.

Gemoedelijk
zo n l i c ht BEELDENDE�KUNST�Een mooie overzichtstentoonstelling van de Duitse

impressionist Max Liebermann brengt in de vergelijking met Duitse en
Nederlandse tijdgenoten ook een zekere braafheid aan het licht.

Exp ositie

Max�Liebermann
Een�zomers�impressionist
Gemeentemuseum�Den�Haag.�T/m
24/6.�Inl:�gemeentemuseum.nl
*#4
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Mexico�1984:�Suikerrietsnijder�met�haar�machete.

Optimistische fotojournalist bij conflicten
OV�E�R�L�E�D�E�N�ABBAS�ATTAR�(1944-2018) FOTO�G�R�A�A�F

Door�onze�cultuurredactie

A�M�ST�E�R�DA�M�.�Wat mensen uit naam
van hun geloof doen – het was het grote
thema in het oeuvre van Abbas Attar,
de in Iran geboren fotograaf die woens-
dag in zijn woonplaats Parijs op 74-jari-
ge leeftijd overleed.

Abbas, zoals zijn artiestennaam luid-
de, was een pijler van het Franse foto-
agentschap Magnum. „De peetvader
voor jongere generaties fotojournalis-
te n”, zegt Thomas Dworzak, de huidige
directeur van Magnum.

Als Iraanse immigrant in Algerije was
Abbas als jongeling getuige van de Al-
gerijnse oorlog. Die ervaring deed hem
besluiten journalist te worden. Als
schrijvend journalist die ook foto’s
nam; al snel alleen als fotograaf.

Abbas deed met zijn camera verslag,
in zwart-wit, van oorlogen en revolu-
ties in onder meer Biafra, Bangladesh,
Noord-Ierland en Vietnam. Grote repor-
tages maakte hij over Mexico, Zuid-
Afrika tijdens het apartheidsregime en
over ‘The Rumble in the Jungle’, de le-
gendarische bokswedstrijd in Kongo
tussen George Foreman en Muhammad
Ali.

Vaak liet Abbas zien hoe religieuze
passie politieke passie voedt. Neem zijn
boek Iran, la révolution confisquée
(1980), over de Iraanse Revolutie, de
opstand onder leiding van ayatollah
Khomeini tegen het pro-westerse be-
wind van de sjah.

Abbas legde bijvoorbeeld vast hoe de
aanhangers van de ayatollah een vrouw
op straat mishandelden. Als omstan-
ders op zulke momenten tegen hem
zeiden dat hij de revolutie in diskrediet
bracht, zei Abbas dat het moest, dat hij
„het voor de geschiedenis deed”. Na de
revolutie ging de fotograaf voor de ze-
kerheid wel in vrijwillige ballingschap.
Pas zeventien jaar later bezocht hij Iran
we e r.

Decennialang werkte Abbas aan ‘Kin-
deren van Abraham’, een project over
de islam, het christendom en het joden-
dom. Daarvoor maakte hij zowel ver-
stilde foto’s van gebedsdiensten als van
bruut geweld uit naam het geloof, bij-
voorbeeld van het zeulen met een ver-
koold lijk van een prostituee door de
straten van Teheran.

In een gesprek met deze krant zei hij
in 2007 dat hij ondanks alle conflicten
die hij uit naam van het geloof had
meegemaakt, optimistisch was. „He t
feit dat de radicale islam zich op terro-
risme moet verlaten, is een daad van
wanhoop – het begin van het einde.”

Over zijn eigen verhouding tot de
godsdienst van zijn land, de islam, zei
Abbas: „Ik heb een louter professionele
verhouding met God. Ik zeg ‘U’ te ge n
hem, ik tutoyeer hem niet. We zijn geen
m a at j e s .”

De in Iran geboren Abbas Attar noemde zichzelf de ‘geschiedschrijver van het heden’.

Iran:�11�februari�1980:�Tijdens�de�viering�van�de�eerste�verjaardag�van�de�islamitische�revolutie�is�er�een�man�flauwgevallen.
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Eén week publieke
tv kost 18 ton CO2

Z ap

E
ven een gemeen sommetje maken, want er is een
gerede kans dat u dit stukje niet zittend voor de
televisie leest, maar staand in de rij voor de vei-
ligheidscontroles op het vliegveld om te begin-
nen aan een langbetwijfeld voorjaarsreisje. Want
u wilde er even uit, al levert zoiets schandalig

veel CO2-uitstoot op. Maar ja, al die televisiebeelden van
heerlijke bestemmingen hebben u natuurlijk op een idee ge-
b r a c ht .

Daarmee komen we bij het rekenwerk, want wat vervliegt
de publieke omroep in een willekeurige week aan reis- en
reisgerelateerde programma’s? Ik telde er negen in de afgelo-
pen zeven dagen, van Frans Bauer in Amerika en S p o o rl o o s
tot de TV-show op reis. Ik berekende uitsluitend de uitstoot
van tickets van Schiphol naar de plaats van bestemming voor
de mensen in beeld plus één redacteur/producer/cameraman.
Reportages in nieuwsprogramma’s telden niet, binnenlands
toerisme (Midas Dekkers op Terschelling) ook niet en Onze
man in Teheran rekende ik niet mee omdat Thomas Erdbrink
al ter plaatse was.

B leef over, met dank aan carbonfootprint.com, een tota-
le uitstoot van 18,15 ton CO2 in een week. Dat kan (ik
heb dat ook opgezocht) gecompenseerd worden door

907 bomen in een jaar. Overigens is de voetafdruk van de
commerciëlen minstens zo imposant. Zie De wereld rond met
80-jarige n (4,97 ton, 248 bomen) en natuurlijk Temptation Is-
land (38,9 ton, 1.945 bomen). Van wat langer geleden: ik zag
z o’n 50 gasten zitten bij de niet-bruiloft van Gordon in het
mooie Kaapstad: 70,72 ton, 3536 bomen. (Full disclosure: 2
weken vrij voor een tv-recensent kost 74 bomen).

Nu begrijp ik dat S p o o rl o o s in een binnenlandse variant
moeilijk te maken is, maar waarom een programma als De ge-
vaarlijkste wegen van de wereld (201 bomen) bestaat is mij een
volkomen raadsel. Of preciezer: ik begreep zondag wel dat
stylist Maik de Boer de nogal met zichzelf begane oud-wiel-
renner Thomas Dekker een schop onder zijn kont wilde ge-
ven, maar ik zie werkelijk niet waarom dat in een rode
pickuptruck in Mexico moest.

Is het een idee dat de gezamenlijke zendgemachtigden er-
gens een Mediapark Bomenpark aanleggen om de schade een
beetje te beperken? Misschien kan daar dan De Gevaarlijkste
Klimbaan van Nederland aangelegd worden, waar min of
meer bekende Nederlanders dan al klauterend louterende ge-
sprekken met elkaar kunnen voeren.

Licht uitgeput door het bomentellen keek ik donderdag-
avond naar de derde aflevering van Typhoon in Amerika (113
bomen), waarin de artiest in het spoor van Martin Luther
King door de Verenigde Staten trekt. Daarbij gaat het om de
ideologische sporen; de rapper uit ’t Harde wil weten wat het
betekent om zwart te zijn in Amerika.

Dat levert wat brave interviews op met mensen die probe-
ren de wereld van zwart Amerika wat beter te maken, zoals
aan het American football-veld in New Orleans. Maar het en-
gagement van Typhoon is robuust en aanstekelijk. Hij loopt
mee in demonstraties en ziet hoe die door de politie worden
aangepakt, bezoekt het graf van een van zijn voorouders.

H et hoogtepunt zat in aflevering één, waarin Typhoon
een geweldige poëzieles bijwoonde in een arme zwar-
te buurt in Boston. De lerares was zelf dichter en jutte

de kinderen op tot poëzie. Een jongen las een gedicht van zijn
gebarsten smartphone: „They killed MLK and they killed Mal-
com X/ and if I try to make a change I feel like I’m next.’

Z o’n jongen is me dan wel weer een rijtje bomen waard.

Arjen�Fortuin

De�gevaarlijkste�wegen�van�de�wereld (201�bomen).

Nelsons schittert kwetsbaar en bezield

E en paar jaar geleden zoemde de naam
van Andris Nelsons rond als mogelij-

ke opvolger van zijn mentor, Mariss
Jansons, toentertijd chef-dirigent van het
Concertgebouworkest. Die post ging naar
Daniele Gatti en Nelsons werd benoemd
bij het Gewandhausorchester Leipzig,
waar hij Riccardo Chailly (ex-Amsterdam)
opvolgt. In februari trad Nelsons aan en
deze maand viert hij zijn inauguratie met
een Europese tournee, die woensdag-
avond Amsterdam aandeed.

Het eeuwenoude Gewandhausorches-
ter is een eredivisie-instituut dat soms
aanschurkt tegen de top. Nelsons neemt
in Leipzig meteen een Bruckner-cyclus
op, waaruit de Vierde symfonie o n l a ng s
een zeer vitale indruk maakte. Toch viel
het orkest live een tikje tegen. In het Con-
certgebouw, dat Nelsons dankzij vele
gastdirecties goed kent, vielen kleine on-
effenheden in timing en intonatie op en
was de klank soms vlak. Bovendien ont-
brak het aan écht pianissimo, de lakmoes-
proef voor ieder groot orkest.

Dat het uiteindelijk toch een bijzonder
concert werd lag aan de visie van
Nelsons, die twee ijzeren-repertoirewer-
ken in nieuw licht wist te stellen. In het
An d a n te van Mozarts Veertigste symfonie

bevreemdde hij aanvankelijk met enorme
contrasten, traagheid en een overdadig
gestileerde frasering. Maar gaandeweg
ontwikkelde die verbrokkelde, hortende
benadering een eigen logica: a-classicis-
tisch, nadrukkelijk geïnterpreteerd, verre
van ‘a u t h e nt i e k ’ maar wel spannend en
b e z i e ld .

In de Zesde symfonie ‘Pa th é t i q u e ’ van
Tsjaikovski deed Nelsons iets vergelijk-
baars. Het werk klonk minder vloeiend en
naturel dan de opname die hij in 2010 als
chef met het Birmingham-orkest uit-
bracht. Soms ademde het werk zelfs een
schetterende Sjostakovitsj-sfeer. In het
Scherzo gingen de scherpe een-tweetjes
tussen instrumenten steeds meer knette-
ren en de fanfare van trombones en tuba
in de finale was schitterend kwetsbaar.

Speciaal voor Nelsons inauguratie com-
poneerde de Oostenrijker Thomas Lar-
cher een nieuw werk, Ch i a s m a . Typisch
Larcher: een eclectisch-coherente orkest-
fantasie met glanzende zeepbelletjes van
klank. Het beheerst bruisende midden-
deel gaf een fonkelend effect doordat
steeds een ander element op de voor-
grond trad.

Joep�Stapel

Klassiek

G�e�wa�n�d�h�a�u�s�o�rc�h�e�s�-
ter�Leipzig�o.l.v.�An-
dris�Nelsons. L�a�rc�h�e�r,
Mozart�&�Tsjaikovski.
Gehoord:�25/4�Concert-
gebouw�A’dam
*#4

Van Muiswinkel valt in herhaling

E rik van Muiswinkel houdt een boekje
over de vrije wil omhoog. „Het laatste

wetenschappelijk onderzoek laat zien dat
de vrije wil helemaal niet bestaat!” ro e p t
hij tegen het publiek. Het is zomaar één
van de losse flodders uit De oplossing, een
voorstelling waarin Van Muiswinkel een
wanhopige poging doet om aansluiting te
vinden bij de actualiteit.

Hoewel Van Muiswinkel urgente the-
m a’s aansnijdt – de problemen in het on-
derwijs, #MeToo – blijft hij in de uitwer-
king toch vooral in het verleden hangen.
Zo gaat hij in zijn betoog over de vrije wil
vooral in op een (verouderd) experiment
uit de jaren 80. En als Van Muiswinkel het
over zijn schoolgaande kinderen heeft,
vraag je je even af of hij soms opnieuw
vader is geworden – maar nee, hij heeft
het gewoon over een periode van twintig
jaar geleden.

Natuurlijk mag je als cabaretier over het
verleden vertellen, maar dan moet er wel
een interessante reflectie op dat verleden

plaatsvinden. Bij Van Muiswinkel gebeurt
dat niet. Als hij terugblikt op zijn carrière,
blijft het bij de treurige constatering dat
hij vroeger tenminste nog iets voorstelde.

Met een paar theatrale ingrepen pro-
beert Van Muiswinkel zijn voorstelling
van een diepere laag te voorzien – zo
voert hij een zwerver op die hem moet
confronteren met zijn eigen tekortkomin-
gen en speelt hij een aap die (net als hij)
worstelt met het ouder worden. Maar het
voelt allemaal weinig urgent en veel te
b e d a c ht .

Pijnlijk dieptepunt is wanneer Van
Muiswinkel voor de zoveelste keer ty-
petjes als Willem van Hanegem en Dick
Advocaat van stal haalt. Hij doet niet eens
zijn best om de stemmetjes nog echt goed
te imiteren. Van Muiswinkel vraagt zich
hardop af of hij niet eens een nieuw typetje
moet instuderen, zoals Thierry Baudet.
Daarmee legt hij de vinger op de zere plek.

Dick�Zijp

Cabaret

Erik�van�Muiswinkel:
De�oplossing.
Gezien:�Parktheater,
Eindhoven,�25/4.
Tournee�t/m�3�jun.
Inl:�bunkertheaterza-
ke�n�.�n�l
*#2
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U�I�TG�E�L�I�C�H�T

FILM
Fa�r�g�o

RTL�8,�20.30-22.30u.

(Joel�en�Ethan�Coen,�1996).�Frances
McDormand�had�een�memorabele
speech�toen�zij�dit�jaar�de�Oscar�ontving
voor�haar�hoodrol�in�Three�Billboards
Outside�Ebbing,�Missouri.�Het�was�haar
tweede�Oscar,�de�eerste�ontving�ze�21
jaar�eerder�voor�haar�rol�van�hoogzwan-
gere�politievrouw�Marge�Gunderson�in
de�melancholieke�misdaadkomedie
Fa�rg�o.�Tussen�de�middag�onderbreekt
zij�het�politieonderzoek�om�met�haar
zorgzame�echtgenoot�een�hamburger
te�eten�en�over�echt�belangrijke�zaken
te�praten,�zoals�visaas�en�vogelschilde-
rijtjes.�Aan�het�eind�van�de�invloedrijke

film�– zie�de�gelijknamige�tv-serie�– telt
zij�zeven�doden.�„En�waarvoor?”,�vraagt
ze�retorisch�aan�de�arrestant�op�de�ach-
terbank,�„voor�een�handvol�geld!�Ik
begrijp�het�echt�niet.”Fargo�speelt�zich
af�in�sneeuwrijk�Minnesota�en�voert
Jerry�Lundegaard�(William�H.�Macy)�op,
een�schlemielige�autoverkoper�met
financiële�problemen.�Hij�wil�deze
oplossen�door�zijn�vrouw�te�laten�ont-
voeren�en�van�zijn�rijke�schoonvader
losgeld�te�eisen.�De�schurken�die�hij
inhuurt�weten�de�hele�zaak�echter�flink
te�verprutsen.�Fargo�is�een�film�die�nog
steeds�doet�grinniken�en�huiveren.

FILM
L�aw�l�e�s�s

Canvas,�21.15-23.10u.

(John�Hillcoat,�2012).�Sfeervol,�mooi
gefotografeerd�en�geacteerd�mis-
daaddrama�over�dranksmokkelaars�in
begin�jaren�dertig�Virginia.�Hij�gaat
over�de�broers�Bondurant:�de�stoï-
cijnse�Forrest�(Tom�Hardy),�rouwdou-
wer�Howard�en�de�jonge�branieschop-
per�Jack.�Zij�laten�zich�door�niemand
de�wet�voorschrijven.�Tot�de�door
mode�en�geurwater�geobsedeerde
special�agent�Charlie�Rakes�(Guy
Pearce)�arriveert.�Niet�om�de�golf�ille-
gaal�gestookte�alcohol�uit�de�heuvels
in�te�dammen,�maar�om�enig�smeer-
geld�op�te�strijken.

FILM
Django�Unchained

RTL�7,�22.00-1.10u.

(Quentin�Tarantino,�2012).�Tarantino�is
zich�steeds�meer�met�serieuze�histori-
sche�thema’s�gaan�bezighouden.�De
Tweede�Wereldoorlog�in�Inglorious
B�a�s�t�a�rd�s�en�het�Amerikaanse�slaver-
nijverleden�in�wraakfilmDjango
Unchained.�Ex-slaaf�Django�(Jamie
Foxx)�poogt�aan�de�zijde�van�premieja-
ger�Dr.�Schultz�(Christoph�Waltz)�zijn
vrouw�te�bevrijden�uit�handen�van�de
duivelse�plantagehouder�Calvin�Can-
die�(Leonardo�DiCaprio).
De�film�zit�vol�verwijzingen�naar�Taran-
t�i�n�o’s�lievelingswesterns.

FILM
The�Day�Will�Come

NPO�2,�23.15-0.45u.

(Jesper�W.�Nielsen,�2016).�Aangrij-
pende�film�vertelt�een�verhaal�van�insti-
tutionele�wreedheid�tegen�kinderen.
Directeur�Heck�(een�ijzingwekkende
Lars�Mikkelsen)�zwaait�sadistisch�de
scepter�over�een�weeshuis�in�Gudbjerg.
Het�is�eind�jaren�zestig,�en�terwijl�in�de
straten�van�Kopenhagen�de�moderne
tijd�aanbreekt,�runt�hij�zijn�eigen�wereld-
vreemde�minimaatschappij,�geba-
seerd�op�angst�en�repressie.�Door�de
kinderlijk�verwonderde�ogen�over
zoveel�onrecht�van�de�broertjes�Erik�en
Elmer�zien�we�hoe�groepsdruk�en�ont-
menselijking�in�de�praktijk�uitwerken.

NPO�1
18.00�Journaal�(NOS).
18.15�EenVandaag�(AVRO-

T�RO�S�)�.
18.45�Sportjournaal�(NOS).
19.00�Koningsdag�2018

(NOS).
20.00�Journaal�(NOS).
20.35�Flikken�Maastricht

(AV�ROT�RO�S�)�.
22.11�TV�Show�op�reis

(AV�ROT�RO�S�)�.
23.00�Pauw�(BV).
23.50�ournaal�(NOS).
00.10�Detectives:�Midsomer

Murders�(KRO-NCRV).
01.45�Pauw�(BV).

NPO�2
17.55�Metterdaad�(EO).
18.30�Hallo�Nederland

(�M�A�X)�.
18.45�B�i�n�n�e�n�s�te�B�u�i�te�n

(�K�RO�-�N�C�RV�)�.
19.15�Gorts�Wijnkwartier

(AV�ROT�RO�S�)�.
19.35�Vroege�Vogels�(BV).
20.25�2�voor�12�(BV).
M 21�.05�Het�Koningsdag-

concert�2018�(NTR).
22.00�Nieuwsuur

(NOS/NTR).
23.00�Nu�te�Zien!�(AVRO-

T�RO�S�)�.
23.15�The�Day�Will�Come

(�K�RO�-�N�C�RV�)�.
00.45�Nachtzoen�(EO).
00.55�Nieuwsuur

(NOS/NTR).
01.40�Nieuwsuur

(NOS/NTR).
02.25�Tekst�TV�(NOS).

NPO�3
17.45�De�Buitendienst�(NTR).
18.05�#forever�(AVROTROS).
18.20�SpangaS

(�K�RO�-�N�C�RV�)�.
18.30�SpangaS

(�K�RO�-�N�C�RV�)�.
18.40�Het�Klokhuis�(NTR).
19.00�Jeugdjournaal�(NOS).
19.25�First�Dates�(BV).
20.25�Goed�Volk�(VPRO).

S 21�.�25�Riphagen�(VPRO).
00.00�The�Graham�Norton

Show�(BV).
00.55�Goed�Volk�(VPRO).
01.54�Tekst�TV�(NOS).

RTL�4
18.00�RTL�Nieuws.
18.15�Editie�NL.
18.30�RTL�Weer.
18.35�RTL�Boulevard.
19.30�RTL�Nieuws.
19.50�Your�Personal�Shop-

p�e�r.
19.55�RTL�Weer.
20.00�Goede�tijden,�slechte

tijden.
A 2�0.�30�Time�to�Dance.
22.30�RTL�Late�Night.
23.35�Your�Personal�Shop-

p�e�r.
23.45�RTL�Nieuws.
00.00�RTL�Weer.
00.10�RTL�Boulevard.
00.55�RTL�Late�Night.

RTL�5
17.40�Dr.�Phil.
18.30�The�Ellen�DeGeneres

S�h�o�w.
19.30�Love�Island.
20.30�Big�Fat�Gypsy�Wed-

ding�Special:�Ladies�Day.
21.30�St�a�l�ke�rs�.
22.30�Shock�Doc:�Painted,

Pierced�and�Proud.
23.30�Love�Island.
00.30�Teleshop�5.

NET5
17.55�NCIS:�Los�Angeles.
18.50�N�C�I�S.
19.40�N�C�I�S.
20.30�NCIS:�New�Orleans.
21.30�NCIS:�New�Orleans.
22.25�NCIS:�Los�Angeles.
23.20�NCIS:�New�Orleans.
00.10�Blue�Bloods.
01.05�Astro�TV.
05.05�Loop:�Hart�van�Neder-

land.

SBS6
18.00�Hart�van�Nederland�-

Vroege�Editie.
18.20�Shownieuws�-�Vroege

editie.
18.30�Trauma�Centrum.
19.00�Marktplaats:�Heel�Hol-

land�Handelt.
19.30�U�to�p�i�a�.
20.30�We�g�m�i�s�b�r�u�i�ke�rs�.
21.30�De�Meldkamer.
22.30�Hart�van�Nederland�-

Late�Editie.
22.55�Shownieuws�-�Late

editie.
23.35�Piets�weerbericht.
23.45�BankGiro�Loterij�The

Wa�l�l�.
00.45�Marktplaats:�Heel�Hol-

land�Handelt.
01.00�Astro�TV.

BBC�1
18.15�Po�i�n�t�l�e�s�s�.�19.00�BBC�News�at�Six;�Weather. 20.00�The�One
S�h�o�w.�20.30�Sounds�Like�Friday�Night. 20.57�BBC�News�and�Re-
gional�News. 21.00�Ea�s�t�E�n�d�e�r�s�.�21.30�The�Button. 22.00�Have�I
Got�News�for�You. 22.30�Home�from�Home. 23.00�BBC�News�at
Te�n�.�23.32�National�Lottery�Update. 23.35�The�Graham�Norton
S�h�o�w.�00.25�Wa�n�n�a�b�e�.�00.50�Tropic�Thunder.

BBC�2
19.00�Eg�g�h�e�a�d�s�.�19.30�Britain�in�Bloom. 20.00�Antiques�Road
Tr�i�p.�21.00�G�a�rd�e�n�e�r�s’Wo�r�l�d�.�22.00�The�City�&�the�City.
23.00�Episodes. 23.30�Newsnight. 00.00�We�a�t�h�e�r.�00.05�Fro�n�t
Row�Late. 00.35�Snooker:�The�World�Championship.

ARD
18.00�Gefragt�-�Gejagt. 18.50�Q�u�i�zd�u�e�l�l�.�19.45�Sportschau�vor
acht. 19.50�Wetter�vor�acht. 19.55�Börse�vor�acht. 20.00�Ta�-
gesschau. 20.15�Freitag�im�Ersten:�Billy�Kuckuck�-�Margot�muss
bleiben!. 21.45�Ta�g�e�s�t�h�e�m�e�n�.�22.00�Deutscher�Filmpreis�2018.
00.00�Nachtmagazin.

ZDF
18.00�SOKO�Kitzbühel. 19.00�Heute. 19.20�We�t�t�e�r.�19.25�Bettys
Diagnose. 20.15�Der�Alte. 21.15�Letzte�Spur�Berlin. 22.00�Heute
journal. 22.30�Heute�-show. 23.00�Sketch�History. 23.25�A�s�p�e�kt�e�.
00.10�Heute+.

TV�5
18.00�6�4’,�le�monde�en�français,�1re�partie. 18.23�Le�journal�de
l’économie�:�entreprises. 18.26�M�é�t�é�o.�18.30�L’i�nv�i�t�é�.�18.41�La
confiance�règne. 20.20�Un�plan�d’e�n�f�e�r.�20.30�Journal�(France�2).
20.56�M�é�t�é�o.�21.00�On�va�s’aimer�un�peu,�beaucoup. 21.56�On�va
s’aimer�un�peu,�beaucoup. 22.52�Journal�(RTS). 23.19�M�é�t�é�o.
23.22�Le�secret�de�l’a�b�b�aye�.�00.50�Aco�u�s�t�i�c�.

T hu i s ko k
Sichuanese spiering

R obbens voorkeur voor de Aziatische keuken, en in
het bijzonder Taiwanees voedsel, is in het hele

boek terug te vinden. Hier maakt hij een Sichuanese
variant van pescaditos fritos, het Spaanse gerecht van
kleine gefrituurde zandaaltjes die hier zijn vervangen
door spiering.

Doe de spiering met de ingrediënten voor de marina-
de in een kom. Laat de spiering zo een half uurtje mari-
neren, ze kunnen iets bleker worden. Verhit de olie in
een frituurpan of wok tot 190 graden. Maak intussen de
topping: wrijf daarvoor in een vijzel de ongezouten
p i n d a’s met de gedroogde chilipepers en de sichuanpe-
perkorrels iets fijner. Ik knip de chilipepers vaak daar-
voor al wat fijner met een schaar. Giet de spiering af in
een vergiet en haal de bosui, knoflook en gemberwor-
tel eruit. Strooi de bloem in een kom en paneer de spie-
ring. Frituur nu telkens een handvol spiering in het he-
te vet tot ze goudbruin zijn. Dat duurt zo’n 3 minuten.
Schep ze uit de pan en laat direct uitlekken op wat keu-
kenpapier. Herhaal met de rest van de spiering. Verhit
daarna een wok op hoog vuur tot deze begint te roken.
Giet langs de rand 2 eetlepels olie in de wok en voeg de
gevijzelde topping toe. Bak 1 minuut. Voeg alle spiering
toe en schep goed door elkaar. Breng op smaak met wat
zout. Serveer direct met koud bier.
Sam�de�Voogt

VOOR�4�PERSONEN:

● 500�g�spiering
● neutrale�olie,�om�in�te�fritu-
ren�en�te�bakken

● 100�g�tarwebloem
● zo�u�t

Voor�de�marinade:
● 2�el�shaoxing�rijstwijn
● 2�tl�rijstazijn
● 3�bosuitjes,�alleen�het�wit,
gekneusd

● 2�teentjes�knoflook,�ge-
peld�en�gekneusd

● 5�cm�gemberwortel,�in�dun-
ne�plakken

● ½�tl�zout

Voor�de�topping:
● 2�el�ongezouten�pinda’s
● 3�gedroogde�chilipepers
(al�dan�niet�uit�Sichuan)

● 1�el�sichuanpeperkorrels
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AMUSEMENT
Time�to�dance
RTL�4,�20.30-22.30u.

Een�nieuw�dansprogramma,�gepre-
senteerd�door�Chantal�Janzen�en
Jamai�Loman.�De�jury,�bestaande�uit
choreograaf�Dan�Karaty,�professioneel
danser�Gianinni�Semedo�Moreira�en
actrice�en�danseres�Robin�Martens,
gaat�op�zoek�naar�de�beste�dansacts
van�Nederland.�De�dansers�en�dans-
crews�krijgen�in�het�programma�dertig
seconden�de�tijd�om�een�een�goede
eerste�indruk�te�maken.�Als�dat�lukt
mogen�ze�auditie�doen�op�het�grote
podium�voor�de�jury.�De�vijf�beste�acts
gaan�door�naar�de�halve�finale.

M�UZ�I�E�K
Koningsdagconcert�2018

NPO�2,�21.05-22.00u.

Registratie�van�het�Koningsdagcon-
cert�in�de�Oosterpoort�in�Groningen.
Dit�jaar�staat�het�concert�in�het�teken
van�de�muziek�van�de�Amerikaanse
componist�en�dirigent�Leonard�Bern-
stein.�Deze�editie�wordt�uitgevoerd
door�het�Noord�Nederlands�Orkest�en
studenten�van�het�Prins�Claus�Conser-
vatorium.�De�muzikale�leiding�is�in�han-
den�van�pianist�en�dirigent�Wayne
Marshall.�Naast�werken�van�Bernstein
is�er�muziek�te�horen�van�Michael�Jack-
son�en�John�Adams.�Verder�zingt�Erwin
de�Vries�nummers�van�de�Groningse
volkszanger�Ede�Staal�(1941-1986)�.

SERIE
Riphagen

NPO�3,�21.25-0.00u.

Riphagen is�een�dramaserie�over�de
Amsterdamse�crimineel�Dries�Ripha-
gen�(Jeroen�van�Koningsbrugge),�een
pooier�die�als�‘ve�r�t�ro�u�w�e�n�s�m�a�n’ van�de
Duitse�Sicherheitsdienst�zo’n�twee-
honderd�Joodse�onderduikers�op
transport�liet�zetten.�Een�collaborateur
van�de�zwaarste�categorie,�maar�als
‘informant’wist�Riphagen�na�de�bevrij-
ding�ruzie�schoppende�verzetsgroe-
pen�zo�sluw�tegen�elkaar�uit�te�spelen
dat�een�door�hem�gecompromitteerde,
linkse�groep�niets�beters�wist�dan�hem
over�de�grens�te�helpen.�NPO�3�zendt
alle�afleveringen�achter�elkaar�uit.

RTL�7
18.00�Highway�Thru�Hell.
19.00�Idioten�op�de�weg.
19.30�Stop!�Politie�Nieuw-Zee-

land.
20.30�Voetbal�Inside.
22.00�Jackass�Presents:�Bad

G�ra�n�d�p�a�.
00.10�Little�Man.
01.55�Teleshop�7.

V�E�RO�N�I�CA
18.00�The�Big�Bang�Theory.
18.20�The�Big�Bang�Theory.
18.50�Two�and�a�Half�Men.
19.15�Two�and�a�Half�Men.
19.45�The�Big�Bang�Theory.
20.10�The�Big�Bang�Theory.
20.35�The�Big�Bang�Theory.
21.00�The�Big�Bang�Theory.
21.30�Komt�een�man�bij�de

d�o�kte�r.
22.00�Komt�een�man�bij�de

d�o�kte�r.
22.30�Top�Gear.
23.35�A�i�r�w�o�l�f.
00.35�The�Ocean�Race.
01.00�UEFA�Champions�Lea-

gue�Magazine.
01.25�U�to�p�i�a�.
02.10�Astro�TV.
04.00�Disney�XD.

ÉÉN
18.00�Het�journaal.
18.10�Het�weer.
18.15�Dagelijkse�kost.
18.30�B�l�o�k�ke�n�.
19.00�Het�journaal.
19.40�Iedereen�beroemd.
20.05�Het�weer.
20.10�Thuis.
20.35�E�n�d�e�avo�u�r.
22.05�Po�l�d�a�r�k�.
23.05�Het�journaal.
23.21�Ke�n�o.
23.22�Eu�ro�m�i�l�l�i�o�n�s�.
23.25�Het�weer.
23.30�Secrets�-�weekafleve-

ring.
23.55�The�Negotiator.
02.10�Dagelijkse�kost.
02.25�Iedereen�beroemd.
02.45�Jo�u�r�n�a�a�l�l�u�s�.

CA�N�VAS
12.30�Ro�l�k�ra�n�t�.
19.25�Sporza:�UEFA�Europa

League�magazine.
20.00�Te�r�z�a�ke�.
20.30�De�afspraak�op�vrijdag.
21.15�Cinema�Canvas:�Law-

l�e�ss�.
23.10�Jo�rd�s�ko�t�t�.
00.10�Ca�nva�s�l�u�s�.
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S�U�D�O�KU

Plaats�de�cijfers�1�tot�en
met�9�zo�in�het�diagram�dat
elk�cijfer�precies�één�keer
voorkomt�in�elke�rij,�kolom,
de�negen�vetomrande�3x3
vakken,�én�de�vier�grijze
3x3�vakken.
©Peter�Ritmeester
PZ�Z�L�.co�m

Onder:�de�oplossing�van
g�i�s�te�re�n�.
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IN�HET�MIDDEN

Horizontaal:�1.�Spreekt�Euskara�4.
Trumpaanhangers�8. Is�een�speciale�uitgang
voor�9.The�place�to�be�12.Gooische�dokter
14.�‘Niks�aan�de�hand�hoor,�__�__�__...’15.
Golden __,�Bond�16.Ollongren,�DeGeneres,
Navrátilová�18.Slim�plan�22.Drank�23.Ma-
ry-Kate�en�Ashley,�of�Morten�25.�Past�voor
ijsjes�of�braken�26.Zender�27.O�m�s�t�re�d�e�n
journalistieke�bron�30.Rijke�oosterling�31.
Vandaag�ook�een�beetje�jarig�32.Wa�te�r�t�j�e
33.God�Save�the __

Verticaal:�1.�Bacharach�of�Reynolds�2.Hin-
derlijke�figuur�3.Zender�4.�Specialiteit�van
Dost�en�Geels�5.W�i�l�d�e�rs’ advocaat�6.
Trumps�nieuwe�vriend?�7.Madison�of�Alicia
9.Houvast�voor�surfers�10.Ha�ha�ha�11.Pa�s�t
na�vis�of�gas�13. Lellebel�17. Lekker�hoor,
z�o’n�__�oranjebitter�18.�Saris�of�Riefenstahl
19.Australische�beer�20.Beetje�__,�zo’n�pe-
niskaars�21.Bed�in�de�tuin�22.Ervoor�door-
geleerd�24.Gaat�vandaag�uit�26.Affaire�die
Van�Aardenne�deed�opstappen�28.Kimono-
sluiting�29.Ru�n�d

Oplossing�puzzel�26�april.�Horizontaal:�1.�FIETS�4.�MACRON�9.�POLO�11.�HUNT�12.�NAT-
TE�15.�ISRAELS�17.�ANOUK�18.�NEON�21.�HENS�22.�REIGN�24.�LACOSTE�26.�ESTSE�27.
EARL�28.�ENEN�29.�ALMAAR�30.�DUELS�Verticaal:�1.�FINAL�2.�ELTON�3.�SPEKJES�4.�MO-
SER�5.�CHANGES�6.�RUE�7.�ONLANGS�8.�NTS�10.�LINSSEN�13.�ANIMAAL�14.�TUTHOLA�16.
ROEREND�19.�ENTER�20.�EITJE�23.�NESS�24.�LEA�25.�CRM
In�het�midden: L�I�N�TJ�E�S�R�EG�E�N
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Een�stralende�Koningsdag�wordt�het
niet.�In�de�zuidoostelijke�helft�van�het
land�lijkt�het�grotendeels�wel�droog�te
blijven.�De�meeste�wolken�komen�in
het�westen�en�noorden�voor.�Vooral

daar�kan�later�in�de�middag�ook�een
beetje�regen�of�een�bui�vallen.�In�het
oosten�en�zuiden�lijkt�het�op�de
meeste�plaatsen�droog�te�blijven.�Dat
zijn�de�gebieden�waar�de�zon�het

meeste�te�zien�is.�Het�wordt�12�graden
aan�zee�en�18�graden�in�Limburg.
Zaterdag�heeft�voornamelijk�het�noor-
den�nog�wat�regen,�zondag�wordt�het
op�veel�meer�plaatsen�nat.

Vul�in�en�ontdek�wie�of�wat�er�midden�in�het�nieuws�staat
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C�O�LO�FO�N

NRC�Media�BV
Hoofdredacteur:�Peter�Vandermeersch
Algemeen�directeur:�Rien�van�Beemen

Re�d�a�c�t�i�e
Vragen,�opmerkingen�of�suggesties?
Stuur�een�mail�naar�redactie@nrc.nl
of�ga�naar�nrc.nl/contact.�Postadres:
Postbus�20673,�1001�NR�Amsterdam,
t.a.v�rubriek,�redactie�of�persoon.

Ingezonden�brieven
Reageren�op�artikelen?�Stuur�maximaal
250�woorden�naar�o�p�i�n�i�e�@�n�rc�.�n�l�.
Vermeld�naam,�adres�en�telefoon-
n�u�m�m�e�r.

A�d�ve�r�t�e�n�t�i�e�s
T:�020�-�755�3049,�E:�sales@nrc.nl,
W:�nrcmedia.nl

Fa�m�i�l�i�e�b�e�r�i�c�h�t�e�n
T:�020�-�755�3052
E:�familieberichten@nrc.nl,

NRC�Webwinkel
T:�088�-�572�0202
E:�klantenservice@nrcwebwinkel.nl

Bezorging�en�abonnementen
Wij�streven�ernaar�n�rc�.�n�e�x�t�te�bezorgen
voor�7.00�uur,�op�zaterdag�voor�8.00�uur;
NRC�Handelsblad voor�18.30�uur,�op
zaterdag�voor�13.00�uur.
W.�nrc.nl/service,�T.�088-572�0572
(ma-vr�8.00-19.45,�za�11.00-16.30),
E.�s�e�r�v�i�c�e�@�n�rc�.�n�l�.

Omgang�persoonsgegevens
NRC�Media�BV�legt�van�abonnees�en
gebruikers�van�online�dienstve�r�l�e�n�i�n�g
gegevens�vast�voor�de�uitvoering�van
een�(abonnee)overeenkomst�en/of�het
verlenen�van�diensten.�Deze�gegevens
kunnen�worden�gebruikt�om�u�te�infor-
meren�over�relevante�producten�en
diensten�van�NRC�Media�BV�en�NRC�Lux
BV�(zie�ook�nrc.nl/privacyverklaring).
Afmelden�kan�via�privacy@nrc.nl.

Au�t�e�u�r�s�re�c�h�t�©�NRC�Media,�2018.
Alle�auteursrechten�en�databankrechten
ten�aanzien�van�(de�inhoud�van)�deze
uitgave�worden�uitdrukkelijk�voorbe-
houden.�Deze�rechten�berusten�bij�NRC
Media�BV�c.q.�de�betreffende�auteur.
Zie�voor�de�volledige�tekst:�nrc.nl
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Leven�na�de�val
Schaatser Christijn Groeneveld
kwam in 2014 ten val, brak een
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We s t e n
moet op
zijn tellen
passen
Als het Westen zijn
macht niet leert te
verdelen dreigen grote
problemen, waarschuwt
Kishore Mahbubani
Pagina�E�6�-7



nrc
VRIJDAG�27�APRIL�2�0�18E2 E conomie

‘Mooie jaarcijfers #Value8’, twittert
topman, maar Rabobank wil geld terug
Door�een�onzer�redacteuren

AMSTERDAM.�Voorzien van een
smiley twitterde Value8-topman
Peter Paul de Vries woensdag-
avond het jaarverslag van zijn
investeringsmaatschappij rond.
„Mooie jaarcijfers #Value8”,
schreef hij „én op tijd”.

Het vorige jaarverslag wist Va-
lue8 namelijk niet voor de wettelij-
ke deadline van 30 april 2017 te de-
poneren, omdat de accountant het
vanwege onzekerheden niet wilde
goedkeuren. Het duurde tot eind
november voor het definitieve
jaarverslag werd gepubliceerd.

Dit jaar is alles anders. Letterlijk.
Want Value8 is Value8 niet meer.
Value8 kwam in 2016 onder vuur

te liggen na kritische artikelen van
een analist over de waarde van de
Value8-investeringen. Beleggers
lieten het aandeel massaal vallen
en de koers halveerde bijna.

Om het tij te keren besloot Va-
lue8 eind vorig jaar om zich op te
splitsen en de belangen in een aan-
tal kleine bedrijven onder te bren-
gen in MKB Nedsense: een lege
beurshuls die Value8 nog op de
plank had liggen. Met een verse
accountant koos Value8 voor een
nieuwe boekhoudmethode waarbij
de waarde van de investeringen
anders wordt berekend.

Het resultaat daarvan heeft Va-
lue8 op de cover van het jaarver-
slag gezet. Dankzij de nieuwe
boekhoudmethode is er een re-

cordwinst van 21 miljoen euro (in
2016 leed Value8 nog 1,7 miljoen
euro verlies). En dankzij de nieuwe
boekhoudmethode ligt het eigen
vermogen per aandeel met 8,62 eu-
ro op het hoogste punt sinds de op-
richting in 2008 toen het nog 0,68
euro bedroeg, zo leert een gigan-
tisch staafdiagram op de cover.

Dat wil overigens niet zeggen dat
het lek boven is bij Value8. Het
jaarverslag leert namelijk ook dat
huisbank Rabobank, waar Value8
een lening van zo’n 10 miljoen eu-
ro heeft, er klaar mee is. Voor vol-
gende week vrijdag moet Value8
de helft van de lening hebben afge-
lost. De resterende 5 miljoen moet
voor 1 mei 2019 bij Rabobank op de
rekening staan.

SLIJTERIJKETEN

Medewerkers Gall & Gall
akkoord met loonsverhoging
AMSTERDAM.�Het personeel van
Gall & Gall heeft ingestemd met de
loonsverhoging die de slijterij-
keten had voorgesteld. Werkne-
mers zouden tot en met 2020 jaar-
lijks een verhoging van 2 procent
krijgen. In een peiling onder de
werknemers schaarde circa 60 pro-
cent van de stemmers zich achter
het voorstel, bleek donderdag. Van
de pakweg 1.200 werknemers
bracht meer dan de helft zijn stem
uit, aldus de voorzitter van de on-
d e r n e m i ng s r a a d .

De nieuwe arbeidsvoorwaarden
bij het dochterbedrijf van Ahold
zijn de uitkomst van onderhande-
lingen tussen het management en
de ondernemingsraad van de slij-
terij. Anders dan bij een cao mag

elke werknemer zelf bepalen of hij
akkoord gaat met de werkafspra-
ken die nu voorliggen.

Het akkoord tussen Gall & Gall en
de ondernemingsraad werd zonder
de vakbonden gesloten. Zo’n af-
spraak staat bekend als een arbeids-
voorwaardenregeling (AVR). Bij su-
permarktbedrijf Jumbo en winkel-
keten Action werden de bonden on-
langs al buitenspel gezet.

Wat de zaak bij Gall & Gall pikant
maakte, was dat FNV de afgelopen
maanden een uiterste poging deed
de AVR alsnog van tafel te krijgen
om tot nieuwe onderhandelingen
te komen. FNV riep leden daarom
op in de peiling tegen te stemmen.
Die strijd heeft de bond nu verlo-
ren. ( N RC )

OPENBAAR�VERVOER

Regionaal streekvervoer mag staken
De rechter heeft geoordeeld dat
het streekvervoer mag staken.
De vakbonden willen maandag
en dinsdag het regionale bus-
en treinvervoer platleggen.

Door�onze�redacteur
Christiaan�Pelgrim

AMSTERDAM.�De werknemers van regio-
nale bus- en treinvervoerders mogen vol-
gende week maandag en dinsdag staken.
Dat heeft de rechtbank Midden-Neder-
land donderdag geoordeeld in een kort ge-
ding dat door de vervoersmaatschappijen
was aangespannen. De vakbonden FNV en
CNV Vakmensen willen maandag en dins-
dag al het streekvervoer platleggen. Het
gaat om alle treinen die niet van de Neder-
landse Spoorwegen zijn, en om bijna alle
bussen – behalve in Den Haag (HTM) en
Amsterdam (GVB). In Rotterdam blijft het
stadsvervoer rijden, maar de regionale
buslijnen van de RET niet.

De bonden vinden dat werkgevers te
weinig doen aan de hoge werkdruk van
chauffeurs en machinisten. Ze willen daar
afspraken over maken in de nieuwe collec-
tieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) voor
het openbaar vervoer. Met de staking wil-
len de bonden de werkgevers onder druk
ze tte n .

Werkgevers wilden de staking via de
rechter tegenhouden. Volgens hen waren
de onderhandelingen nog volop gaande
en zou een staking in de meivakantie ont-
wrichtend zijn. De vakbonden verdedig-
den dat de overlast juist in de schoolva-
kantie beperkt zou zijn, omdat er dan min-
der scholieren en studenten reizen. De
rechter vond het recht om te staken uitein-
delijk het zwaarste wegen.

Het zal de tweede staking zijn in het al
maanden slepende onderhandelingstra-
ject. Op 4 januari, in de kerstvakantie, lag
het streekvervoer ook al grotendeels plat.

Na die staking gingen de cao-onderhan-
delaars van vakbonden en werkgevers half
januari opnieuw aan tafel. Ze kwamen tot
een conceptakkoord, waarin ze onder an-
dere schreven dat buschauffeurs elke
tweeënhalf uur een ‘p l a s p a u ze’ mogen ne-
men, als de dienstregeling dat toelaat. Ook
werden er afspraken gemaakt over minder
krappe rijtijden in het rooster.

Maar de achterban van de FNV wees dat
conceptakkoord begin vorige maand af.
Het was hen te vaag, zegt FNV-onderhan-
delaar Paula Verhoef. „Bij de plaspauze
stond bijvoorbeeld dat die elke tweeën-
half uur mogelijk moet zijn, mits de
dienstregeling dat toelaat. De leden zeg-
gen dat daar gewoon moet staan: elke
tweeënhalf uur. Punt.”

Ook wilden de FNV-leden concretere af-
spraken over de ‘ke e r t i j d e n’. Chauffeurs
willen meer tijd in hun rooster om passa-
giers te laten uitstappen, de bus te keren
en nieuwe passagiers binnen te laten.
„Daar moeten drie minuten voor staan”,
zegt Verhoef. „Maar dat is nu niet gedefini-
eerd. Soms moet je op hetzelfde moment
dat je aankomt, weer vertrekken. Dan ziet
een chauffeur meteen op zijn dashboard
dat hij achterloopt – dat verhoogt natuur-
lijk ook de werkdruk.”

Vorige week maandag kwamen de bon-
den met nieuwe eisen. Hun belangrijkste
punt: de gemaakte afspraken over werk-
druk moesten concreter worden. Ze stel-
den een ultimatum: werkgevers moesten
in een week reageren, anders volgt een
tweedaagse staking.

De regionale vervoersmaatschappijen
waren best bereid om te praten, zegt voor-
zitter Fred Kagie van de Vereniging Werk-
gevers Openbaar Vervoer (VWOV). Hij
wilde alleen wat meer tijd krijgen om de
vakbondseisen te bestuderen. „Zelf heb-
ben de bonden na het afwijzen van ons on-
derhandelingsresultaat tweeënhalve
maand nagedacht”, zegt Kagie. „En nu ge-
ven ze ons maar een week.” Kagie bena-
drukt dat hij moet overleggen met de vijf
bij hem aangesloten vervoersbedrijven:
Arriva, Connexxion, EBS, Keolis en Qbuzz.
Ook had hij meer tijd willen hebben om
oplossingen door te rekenen, zegt hij. „Als
je in het rooster van alle chauffeurs bij-
voorbeeld één minuut werk verandert in
vrije tijd, moet je al extra mensen inzet-
ten. Dat kost dan sectorbreed zo’n 6 mil-
joen euro.”

De FNV vond de afspraken,
bijvoorbeeld over de
plaspauze, veel te vaag

FNV-leden�voeren�actie�op�Utrecht�Centraal�CS�vooruitlopend�op�de�staking�van�30�april�en�1�mei.
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De aandeelhouders van AkzoNobel blaffen even niet meer
A�A�N�D�E�E�L�H�O�U�D�E�R�SV�E�RG�A�D�E�R�I�N�G

Na een zwaar jaar kwam
Akzo donderdag beleggers
onder ogen. Die hebben hun
ergernis geparkeerd, maar
de cijfers moeten snel beter.

Door�onze�redacteur
Joris�Kooiman

AMSTERDAM.�Carola van Lamoen
van vermogensbeheerder Robeco
wilde het gezegd hebben: „De raad
van commissarissen had beter moe-
ten handelen het afgelopen jaar.”
Daarom stemde ze donderdag op de
aandeelhoudersvergadering van
AkzoNobel tegen de verlening van
decharge aan de commissarissen.

De motie van afkeuring, die te wei-
nig steun vond om effect te hebben,
was een kleine smet op een middag
die voor de top van het verfconcern
verder soepeltjes verliep. Na een jaar
vol drama en conflict met aandeel-
houders hebben die hun teleurstel-
ling over het afketsen van een over-
name door branchegenoot PPG voor-
lopig geparkeerd. Activistisch aan-
deelhouder Elliott had een vertegen-
woordiger naar Amsterdam ge-
stuurd, maar die hield zich stil.

AkzoNobel kan tevreden zijn. Pre-
sident-commissaris Antony Burg-
mans voorop. Vorig jaar wilde een
deel van de aandeelhouders, aange-
voerd door Elliott, hem nog wegstu-
ren omdat hij een deal met PPG in de
weg zou staan. Nu kreeg Burgmans

(71) applaus. Het was zijn laatste op-
treden als president-commissaris
van AkzoNobel. Na vier jaar zit zijn
termijn erop.

De gedweeë houding van beleg-
gers laat zich op verschillende ma-
nieren verklaren. Enerzijds zijn ze
blij dat AkzoNobel zijn chemietak
heeft verkocht, een strategische keu-
ze die ze al jarenlang bepleitten en
die bovendien een royaal dividend
garandeert.

Eind maart maakte Akzo bekend
dat Carlyle en het Singaporese GIC
netto 7,5 miljard euro betalen voor de
chemie-activiteiten. De opbrengst
gaat naar de aandeelhouders. Daar
komt bij dat Akzo vorig jaar ambiti-
euze doelstellingen heeft geformu-
leerd om beleggers tegemoet te ko-

men. De doelstellingen zijn nog ver
weg – de resultaten over het eerste
kwartaal vielen ronduit tegen – maar
de vorig jaar aangetreden topman
Thierry Vanlancker krijgt voorlopig
het voordeel van de twijfel. En dan is
er nog de mogelijkheid dat Akzo als-
nóg wordt overgenomen. Genoeg
voor aandeelhouders om zich op te
verheugen dus.

Het ging donderdag ook nog even
over de vorige topman, Ton Büchner,
die medio 2017 om gezondheidsre-
denen vertrok. Zijn vertrekpremie
leidde tot speculatie dat Büchner
was ontslagen. Niets van waar, zei
Burgmans. Büchner had een clausule
in zijn contract die hem recht gaf op
een vergoeding mocht hij om ge-
zondheidsredenen opstappen.FO
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BETALING�GEHANDICAPTEN

Ook in het kabinet groeit nu het ongemak
Coalitiepartijen sorteren
voor op een verzachting van
het omstreden plan om
gehandicapte werknemers
minder te betalen.

Door�onze�redacteuren
Petra�de�Koning en
Christiaan�Pelgrim

DEN HAAG.�Heel openlijk zeggen de
coalitiepartijen het nog niet, maar in
de wandelgangen van het Binnenhof
wordt nu duidelijk: het kabinet-Rutte
III voelt zich steeds ongemakkelijker
met het eigen plan om gehandicapte
werknemers op een andere manier en
minder te gaan betalen.

In een debat met de Tweede Kamer
deed staatssecretaris Tamara van Ark
(Sociale Zaken, VVD) donderdag toe-
zeggingen waar de oppositie van op-
keek – ze wil de maatregel wat ver-
zachten. Het idee is nog steeds dat ge-
handicapten die aan het werk gaan
van hun werkgever alleen nog betaald
krijgen voor de productiviteit die ze
leveren. En niet, zoals nu, een volle-
dig salaris met ook pensioenopbouw
en WW-rechten. De werkgevers krij-
gen daar nu subsidie voor terug.

In plaats daarvan zouden gehandi-
capten een kleiner deel salaris krijgen
van een bedrijf en een aanvullende
bijstandsuitkering van de gemeente.

De SP noemt het „loondisc rimina-
t i e”. Volgens de PvdA en GroenLinks
maakt het kabinet van gehandicapten
„tweederangs werknemers”. De PVV
noemt het een „asociale bezuinings-
m a at re ge l”. Het kabinet wil met de
maatregel op termijn 500 miljoen
euro per jaar besparen, waardoor er
20.000 extra ‘beschutte werkplek-
ke n’ komen voor gehandicapten die
niet in een gewoon bedrijf kunnen
werken, bovenop de 30.000 plekken
die er al moeten komen. Bij de opposi-
tie is daar twijfel over: waarom zou je
dat doen? Het lukt gemeenten nu al
niet om genoeg mensen te vinden
voor zulke werkplekken.

„Ik heb een flash back”, zei Tweede
Kamerlid Gijs van Dijk aan het begin
van het debat. De avond ervoor ston-

den de partijen nog in de plenaire zaal
van de Tweede Kamer om het over de
afschaffing van de dividendbelasting
te hebben die werkgeversorganisatie
VNO-NCW graag wil, nu ging het
alwéér over een plan dat vooral in het
hoofdkantoor van VNO-NCW wordt
ge we n s t .

Omgekeerde Robin Hood
Wat het kabinet doet, zei SP’er Jasper
van Dijk, is „stelen van de armen” – de
gehandicapten – en het geld „ge ve n
aan de rijken, de buitenlandse aan-
deelhouders. „Als een omgekeerde
Robin Hood.”

Er is ook van buiten de Tweede Ka-
mer stevige kritiek. Het College voor
de Rechten van de Mens zei eerder
deze maand dat mensen met een han-
dicap daardoor anders worden be-
handeld dan mensen zonder handi-
cap – en wees het plan af. Volgens het

Centraal Planbureau is het ook niet de
verwachting dat het leidt tot meer ba-
nen voor gehandicapten, zoals vol-
gens Rutte III vooral de bedoeling is.

Van Ark zei donderdag dat ze zich
de kritiek aantrekt. Ze beloofde na te
gaan of de bijstandsregels kunnen
worden aangepast voor gehandicap-
ten die werken en een aanvullende
uitkering krijgen. Die zouden bijvoor-
beeld niet hun uitkering kwijtraken
als ze een partner hebben die werkt,
als ze nog thuis wonen of eigen

vermogen hebben.
Er is al een groep gehandicapten die

z o’n uitzonderingspositie heeft: men-
sen met een Wajonguitkering. Maar
die is nu alleen nog maar bedoeld
voor mensen die naar verwachting
nooit meer kunnen werken.

Van Ark zei ook dat ze wil bekijken
of er een pensioenvoorziening kan
worden bedacht voor gehandicapten.
Het bedrijf én de gemeente betalen
daar dan aan mee. Maar dat zal wel
geld kosten, zei ze ook. Geld dat dan
niet meer aan de extra beschutte
werkplekken besteed kan worden.

Het ziet ernaar uit dat die pensioen-
regeling er toch komt. Vooral D66 en
de ChristenUnie vinden dat het plan
minder hard moet worden. De rege-
ringspartijen hadden daarom de afge-
lopen dagen afgesproken dat ze Van
Ark in het debat vooral veel vragen
zouden gaan stellen, met als doel: het

plan ‘zo sociaal mogelijk’ maken. D66
week van die lijn af en riep de staatsse-
cretaris op „een pas op de plaats” te
maken. Het plan moest aangepast, om
„meer draagvlak” te krijgen. Die ste-
vige woorden kwamen voor de andere
coalitiepartijen als een verrassing.

‘U it ke r i ng st r e k ke r s’
Van de vier coalitiepartijen hadden
VVD, CDA en ook D66 het plan voor
een andere betaling aan gehandicap-
ten al vóór de verkiezingen van vorig
jaar laten doorberekenen: het leverde
geld op. Alleen de ChristenUnie wilde
z o’n bezuiniging niet. Het idee kwam
toch in het regeerakkoord.

Ook als je de regels verzacht, zegt
PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk nu, hou-
den gehandicapte werknemers het
idee dat ze er niet helemaal bij horen.
„Je geeft hun het gevoel dat ze uitke-
ringstrekkers zijn.”

Het ziet ernaar uit dat er
toch een pensioenregeling
komt – vooral D66 en
ChristenUnie willen dat

Actiegroep�‘Wij�Staan�Op’ en�vakbondsvoorzitters�Han�Busker�(FNV)�en�Maurice�Limmen�(CNV)�overhandigen�Kamerleden�een�petitie�tegen�het�kabinetsplan.
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K�L�I�M�A�ATA�K�KO�O�R�D

Energietransitie kan voor minder geld
De voorgenomen halvering
van broeikasgassen wordt
minder duur. Verder wordt
de betwiste opslag van CO2

sterk gereduceerd.

Door�onze�redacteuren
Hester�van�Santen en
Erik�van�der�Walle

AMSTERDAM.�Het kabinet heeft met
een maand vertraging toch een bood-
schappenlijstje gepresenteerd om de
Nederlandse CO2-uitstoot te halve-
ren, zoals in oktober in het regeerak-
koord is afgesproken. Donderdag-
middag stuurde het kabinet een brief
naar de Tweede Kamer.

Daaruit blijkt dat een zeer betwiste
maatregel wordt beperkt: het kabinet
zet veel minder in op CO2-afvang en
-opslag. Van die maatregel zei de in-
dustriesector daags na de presentatie
van het regeerakkoord al dat dit on-
haalbaar is. Het kabinet kiest er ech-
ter ook voor om de landbouwsector
grotendeels te ontzien.

Het kabinet krijgt ook een meeval-
ler: het klimaat- en energiebeleid
blijkt goedkoper dan eerder ge-
raamd. Het kabinetsbeleid gaat de
samenleving maximaal 3 miljard eu-
ro extra per jaar kosten. Een jaar ge-
leden werd door het Planbureau voor
de Leefomgeving (PBL) nog op 3,5 à
5,5 miljard euro aan extra kosten ge-
rekend. „Deels komt dat door lagere
kosten van wind en zon”, aldus PBL-
onderzoeker Robert Koelemeijer. Het
kabinet spreekt van „een aanzienlij-
ke kostendaling”.

De kabinetsbrief vormt een herzie-
ning van het klimaatbeleid uit het re-
geerakkoord. Daarin werd afgespro-
ken om in 2030 de uitstoot van
broeikasgas met 49 procent te ver-
minderen ten opzichte van 1990. In
het akkoord werd voor vijf sectoren
(elektriciteit, industrie, landbouw en
natuur, gebouwde omgeving en ver-
keer) „indicatief ” bepaald hoeveel
CO2 ze dienen te besparen. Veel
maatregelen waren in het najaar ech-
ter nog niet uitgewerkt of doorgere-
kend; dat zou het PBL doen.

Het PBL-rapport was eind maart af,
maar openbaarmaking door het kabi-
net liet al die tijd op zich wachten.
Inmiddels wordt er al sinds april met
het bedrijven en maatschappelijke
organisaties onderhandeld over de
invulling van het klimaatbeleid,
maar zonder de vijf ‘boodschappen-
lijstjes’ voor de sectoren. Doel is om
vóór de zomervakantie een eerste
versie van het klimaatakkoord ge-
reed te hebben.

Ingewijden zeiden woensdag in
N RC dat onderhandelaars „met
smart” wachten op een concrete

doelstelling. Volgens ingewijden
was er binnen het kabinet discussie
over een zwaardere aanpak van de
landbouwsector. Die is grotendeels
van de baan, blijkt uit de kabinets-
b r i e f.

Een belangrijk nieuw gegeven is
dat er minder CO2-uitstoot geredu-
ceerd moet worden dan was inge-
schat: 45 miljoen ton (megaton) in
plaats van 56 miljoen. Dat komt
doordat de energietransitie ook zón-
der nieuw beleid sneller gaat, en dat
verklaart ook deels de lagere kosten.
„We zijn wat optimistischer”, zegt

Koelemeijer. Als wind- en zonne-
stroom goedkoper worden, drukken
ze gascentrales uit de markt.

Politiek gezien is de pikantste bij-
sturing van het regeerakkoord dat er
minder wordt ingezet op CO2- opslag.
Aanvankelijk ging het kabinet ervan
uit om in 2030 jaarlijks 20 miljoen
ton CO2 in de bodem op te slaan. „D at
was erg aan de hoge kant”, zegt PBL-
onderzoeker Bert Daniëls.

Het kabinet rekent nu op 7 miljoen
ton. Volgens het PBL is dat „nog
steeds belangrijk” en is dit haalbaar,
onder meer bij ammoniak- en water-

stoffabrieken waar CO2 in vrij pure
vorm uit de schoorsteen komt.

Overeind blijft dat de elektriciteits-
sector en de industrie samen een
groot deel van de CO2-reductie voor
hun rekening nemen, zoals door alle
kolencentrales uiterlijk in 2030 te
sluiten. De land- en tuinbouwsector
mag vasthouden aan de bescheide-
ner doelstelling uit het regeerak-
koord, van 3,5 megaton.

Het PBL leverde aan het kabinet
drie typen „i l l u s t r at i e ve” p a k ke tte n
voor halvering van de CO2-uitstoot,
in prijs variërend van 2 tot 4 miljard
euro per jaar. Het kabinet kiest daar-
van een midden-optie. Daarbij wor-
den ook wat duurdere maatregelen
genomen die voorbereiden op een
bijna klimaatneutraal Nederland in
2050, zoals de aanleg van warmte-
netten en de verbouwing van huizen
naar ‘nul op de meter’.

Anderzijds: het PBL berekende dat
tegen een kostprijs waarmee eerder
rekening werd gehouden (4 miljard
euro) inmiddels bijna 53 procent
CO2-reductie kan worden bereikt.
Dat is haalbaar met extra maatrege-
len in industrie en in de landbouw.

Daarmee zou bijna de 55 procent
bereikt zijn waarvoor ChristenUnie
en D66 in hun verkiezingsprogram-
m a’s pleitten, en waarvoor het kabi-
net met andere EU-landen afspraken
wil gaan maken. Met dat ambitieuze-
re doel houdt het boodschappenlijst-
je van het kabinet nog geen rekening.

Het kabinet had het PBL geen ad-
vies gevraagd over de manier waarop
de verdere vergroening tot stand
moet komen. In het regeerakkoord
was al bepaald dat er een CO2-prijs
komt voor de elektriciteitssector,
maar daarnaast kunnen subsidies,
normen of belastingmaatregelen in-
gevoerd worden. Dat is nu aan de on-
derhandelaars aan de klimaattafels.

De zwaardere aanpak van
de landbouwsector is
grotendeels van de baan

Tussen�Heerhugowaard�en�Alkmaar�ligt�‘Stad�van�de�Zon’,�de�energiezuinige�huizen�zijn�uitgerust�met�zonnepanelen.
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Vertraging van de groei is voer voor ECB-duiven als Draghi
EC�B�-V�E�RG�A�D�E�R�I�N�G

Klaas Knot had een goed
argument om te stoppen
met het ECB-opkoopbeleid:
de hoge economische groei.
Maar nu zwakt die groei af.

Door�onze�redacteur
Mark�Beunderman

FRANKFURT.�Het volgende grote ge-
vecht over het monetaire beleid in de
eurozone moet deze zomer gaan
plaatsvinden. Maar één van de be-
langrijkste discussiepunten werd
donderdag al duidelijk, na de verga-
dering van de Europese Centrale
Bank (ECB) in Frankfurt. Hoe ro-
buust is de economische groei in de

eurozone eigenlijk?
Tot voor kort waren veel financiële

analisten het erover eens: omdat de
economie het zo goed doet – 2 0 17
was het jaar van de e uroboom, met
elk kwartaal zo’n 0,7 procent groei –
is de tijd van een normaler monetair
beleid ook niet meer ver weg. De
grootschalige maandelijkse opkoop
door de ECB van staats- en bedrijfsle-
ningen (nu nog 30 miljard euro per
maand) zou dan voor het einde van
dit jaar worden beëindigd. Medio
2019 zou de ECB dan ook de rente
weer gaan verhogen.

Maar in korte tijd lijkt het beeld te
zijn omgeslagen. ECB-president Ma-
rio Draghi sprak in een persconferen-
tie van „scherpe dalingen” in econo-
mische vertrouwensindicatoren, „in

meerdere landen en in meerdere sec-
to re n”. Hij noemde onder meer de
PMI, een gezaghebbende index geba-
seerd op een enquête onder inkoop-
managers. Voor de industrie in het
eurogebied is die gedaald van 60,6
punten in december naar 56 in april.
Overigens duidt elk getal boven de
50 nog steeds op groei. Ook andere
PMI’s, voor diensten, retail en export
zijn gedaald, merkte de Italiaan op.

Het ECB-bestuur rapporteerde een
„matiging of verlies van kracht” in de
groei „in alle landen”, zei Draghi.
Maar hoe deze trend moet worden
gezien – als een correctie na onstui-
mige groei, of juist als „het begin van
een belangrijke neergang”, daar is
het bestuur nog niet uit. Hoe het be-
stuur de ontwikkeling „leest” is

„heel belangrijk voor de volgende be-
s l i s s i nge n”, zei Draghi.

Met die opmerking zet Draghi de
toon voor de komende ECB-vergade-
ringen. Klaas Knot, president van De
Nederlandsche Bank, die snel van
het ultraruime monetaire beleid af
wil, had met de hoogconjunctuur
nog een belangrijk argument in han-
den. Want hoe hoger de economi-
sche groei, hoe groter ook de kans
dat de lage inflatie (1,3 procent in
maart) weer toetrekt naar de ECB-
doelstelling (vlak onder de 2 pro-
cent). Knot geldt als één van de ‘ha-
v iken’ die een hoger rentepeil voor-
staan. Maar nu het economisch weer
wat tegen gaan lijkt te zitten hebben
‘d u ive n’, onder wie Draghi, extra
munitie in handen om het monetaire

gaspedaal ingedrukt te houden.
Het roept de vraag op of het mone-

tair beleid ooit nog wel ‘n o r m a a l’
wordt, zeker omdat de ‘d u ive n’ in het
ECB-bestuur tot dusver een meerder-
heid vormen. De balans van de ECB is,
mede door de opkoop van leningen,
sinds de crisis meer dan verdubbeld
tot meer dan 4.500 miljard euro.

Vitor Constancio, de vice-president
van de ECB die in mei weggaat, kreeg
van de pers de vraag hoe het centrale
bankieren na de crisis is veranderd.
„Ik betwijfel of we terug kunnen gaan
naar het eenvoudige leven van eer-
tijds”, zei hij. Die tijd schetste hij zo:
centrale banken hadden een kleinere
balans. En ze gebruikten ze door-
gaans alleen het rente-instrument.
Dat lijkt nu allemaal geschiedenis.
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‘Het Westen
moet m a ch t
leren delen met
andere landen’

INTERVIEW�KISHORE�MAHBUBANI�O�U�D�-V�N�-A�M�B�A�SSA�D�E�U�R

Als het Westen zich niet heel snel anders gaat opstellen, zegt de
Singaporese oud-diplomaat Kishore Mahbubani, dreigen grote
problemen op economisch, technologisch en geopolitiek gebied.

Door�onze�redacteur
Wouter�van�Noort

K
ishore Mahbubani noemt
zijn nieuwe boek „een lief-
desbrief aan het Westen”.
Maar voor een liefdesbrief
heeft hij wel een merkwaar-
dige titel gekozen: Is het

Westen de weg kwijt?.
Laat het maar aan Mahbubani over om

een beetje te provoceren op het gebied
van internationale betrekkingen. De
voormalige VN-ambassadeur van
Singapore is één van de bekendste den-
kers over geopolitieke verhoudingen ter
wereld. Hij was tot voor kort decaan van
de prominente Singaporese Lee Kuan
Yew School of Public Policy, is gastdocent
aan onder meer Harvard en komt al twee
decennia langs op het jaarlijkse World
Economic Forum in Davos. Hij schreef de
afgelopen tien jaar zes boeken, vooral
over de verhouding tussen Azië en het
We s te n .

Mahbubani ( 69) lijkt wat gedesoriën-
teerd rond te lopen in zijn Amsterdamse
hotel. Hij vloog de laatste dagen vanuit
de VS naar Londen en van daaruit meteen
door naar Nederland, voor onder meer
een spreekbeurt in De Balie. Hij is niet
van de praatjes, begint uit zichzelf vrijwel
direct passages uit het boek te citeren.
„Zoals ik op pagina 61 schrijf...”

Volgens Mahbubani heeft het Westen
de laatste eeuwen een enorme bijdrage
geleverd aan de vooruitgang in de wereld.
„Wetenschap, technologie, de Verlich-
ting. Als het Westen niet zo succesvol was
geweest, was de rest van de wereld dat
ook niet geweest. De rest van de wereld
mag het Westen wel een bedankje
s t u re n .”

Maar voor een liefdesbrief is het boek
toch aan de kritische kant. De rode draad
is de westerse arrogantie. De kernbood-
schap: als het Westen zich niet heel snel
anders gaat opstellen naar de rest van de
wereld, dreigen grote problemen. Op zo-
wel economisch, technologisch als geo-
politiek gebied. Volgens Mahbubani moet
het Westen vooral snel andere landen
toelaten op sleutelposities van economi-
sche instituties zoals als het IMF en de
Wereldbank, om te voorkomen dat die
instituties verloren gaan.

In slaap laten sussen
„Het Westen heeft zich in slaap laten sus-
sen door Francis Fukuyama’s ideeën over
‘het einde van de geschiedenis’. Dat heeft
veel schade aangericht. Het Westen werd

Alle
i nte r ve nt i e s
door het
Westen zijn
geëindigd in
een ramp

vanaf toen, de jaren negentig, te zelfge-
noegzaam. En dat precies op het moment
dat China en India wakker werden, pre-
cies toen het Westen moest letten op de
nieuwe uitdagingen.”

In zijn boek beschrijft Mahbubani uit-
gebreid de enorme vooruitgang die de
wereld de laatste decennia heeft door-
gemaakt: op het gebied van welvaart, le-
vensverwachting en kwaliteit van leven.

„De wereld is heel snel totaal veran-
derd, kijk alleen al naar de uitroeiing van
armoede. Het aantal mensen onder de ar-
moedegrens is in mijn leven gedaald van
75 procent naar 10 procent, waanzinnig.
Dat is vooral door de onwaarschijnlijke
economische en politieke opstanding van
China en India gebeurd.” Bij die nieuwe
werkelijkheid hoort een nieuwe wereld-
orde, betoogt hij.

Volgens Mahbubani moeten we besef-
fen dat we inmiddels in een kleine, con-
stant verbonden global village wo n e n .
„En dan hebben we dus ook wereldwijde
dorpsraden nodig. We moeten wereldwij-
de instituties sterker maken in plaats van
zwakker zoals de laatste jaren gebeurt. De
afgelopen dertig jaar waren de beste der-
tig jaar uit de menselijke geschiedenis.
We staan op het punt van wat mensen in
het verleden als een economische utopie
zouden zien, zó veel welvaart.”

Als we dat willen doorzetten, moeten
de instituten die dat mede mogelijk heb-
ben gemaakt volgens hem worden ver-
sterkt: bijvoorbeeld de Wereld Handels-
organisatie (WHO), de Wereldbank, het
Internationaal Monetair Fonds (IMF).

„Het Westen moet het als eigenbelang
gaan zien dat de rest van de wereld wat te
zeggen krijgt in deze instituties. Als ze
zoals nu puur gedomineerd blijven door
westerse landen, keert de rest zich er
namelijk vanaf.”

De Wereldbank heeft altijd een Ameri-
kaanse baas, het IMF altijd een Europese.
Als dat zo blijft, zullen alternatieve insti-
tuties zoals de door China gedomineerde
Aziatische Investeringsbank groter wor-
den, en dat is al helemaal niet in het be-
lang van het Westen, waarschuwt hij.
„Jullie moeten daarom nu zeggen: we la-
ten andere landen onze instituties run-
nen om ze relevant te houden. Je moet
andere landen een belang geven.”

Dat is niet makkelijk: het Westen is zo
gewend aan dominantie dat het idee van
de macht delen moeilijk blijkt. Bovendien
is er de laatste tijd veel spanning tussen
machtsblokken. Neem alleen al de recen-
te bombardementen in Syrië, unilateraal
uitgevoerd door drie westerse landen
zonder goedkeuring van de VN: de VS,
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

„Zoals ik op pagina 61 schrijf: ‘Alle ge-
vallen van interventies door het Westen
zijn geëindigd in een ramp’. Kijk naar Li-
bië, Irak, Oekraïne tot op zekere hoogte.
Jullie denken nooit na over de dag na de
interventie: dan moet je namelijk samen-
werken met anderen om je doelen te
b e re i ke n .”

‘Arrogante aanname’
Financial Times-commentator Edward
Luce schreef onlangs in NRC een stuk met
de constatering: „Als je wilt weten hoe
een post-Amerikaanse wereld eruitziet;
kijk maar naar Syrië.” Zijn centrale punt:
zonder duidelijk dominant machtsblok
zoals het Westen vervalt de wereld in
oncontroleerbare chaos.

„Dat is een erg arrogante aanname,”
zegt Mahbubani. „Alsof het Westen de
enige is die zaken góéd kan doen. Kijk
naar de opmerkelijke vrede tussen de et-
nisch zeer gemengde staten van Zuid-
oost-Azië, tot stand gekomen zonder be-
moeienis van andere grote landen. De les
daar is: je moet landen zo veel mogelijk
voor zichzelf laten zorgen. De resultaten
van recente westerse interventies zijn
vrijwel uitsluitend méér lijden, meer ge-
we ld .”

Maar hoe realistisch is het dat verschil-
lende machtsblokken tot afspraken gaan
komen over oorlog en vrede? Kijk alleen
al naar cyberaanvallen: landen mengen
zich steeds vaker op dat strijdtoneel,
waar amper regels gelden. Laatst be-
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SHELL
28,94�euro�/�-�0,53�%

Winstgroei zorgt niet
voor meer kasstroom
Shell�presenteerde�een�hogere
kwartaalwinst�dan�verwacht,�maar
het�aandeel�van�het�olie-�en�gas-
concern�stond�de�hele�donderdag
in�de�min.�De�belegger�maakte�zich
wellicht�zorgen�over�de�lagere�kas-
stroom.�En�uit�die�kasstroom�moet
de�25�miljard�komen�waarmee
Shell�de�komende�twee�jaar�eigen
aandelen�wil�gaan�inkopen.�(NRC)
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F�U�G�RO
13,32�euro�/�+�16,3�%

Optimisme door
mogelijk omslagpunt
Een�lichte�stijging�van�de�(gecorri-
geerde)�omzet�in�het�eerste�kwar-
taal�en�een�grotere�orderportefeuil-
le�betekenden�eindelijk�weer�eens
positief�nieuws�voor�Fugro.�De�bo-
demonderzoeker�heeft�een�lange
crisisperiode�achter�de�rug�als�ge-
volg�van�de�geringe�investeringen
in�de�oliesector.�„Een�omslagpunt”
zegt�het�bedrijf�nu.�(NRC)
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BESI
62,50�euro�/�-�28,4%

Groei van de omzet
valt de markt tegen
Grootste�verliezer�onder�de�Mid-
kap-fondsen�was�Besi.�Het�bedrijf,
dat�machines�maakt�voor�de�afwer-
king�en�verpakking�van�chips,�pu-
bliceerde�omzetcijfers�die�in�lijn�la-
gen�met�de�verwachtingen�van
analisten.�De�vooruitblik�van�de
omzetgroei�(10�tot�15�procent)�voor
het�tweede�kwartaal�kwam�lager�uit
dan�verwacht.�(NRC)
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Kishore�Mahbubani: „Alsof�het�Westen�de�enige�is�die�zaken�góéd�kan�doen.”
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schuldigde de Britse geheime dienst de
Russische overheid nog van de grote cy-
beraanval NotPetya waarbij vorig jaar
veel Europese bedrijven plat kwamen te
liggen. Het lijkt eerder te escaleren in cy-
berspace dan dat er nou veel onderling
vertrouwen wordt gekweekt.

„Het is een rommelige wereld, dat
klopt. Maar voor cyberoorlog geldt juist
dat internationale afspraken de enige
echte oplossing zijn. Dat is moeilijk, en
zal niet heel snel gaan. Maar we hebben
ook over zoiets complex als zeerecht
goede internationale afspraken gemaakt,
en over de verspreiding van kern-
w a p e n s .”

Mahbubani zegt zeer optimistisch te
zijn geworden door wat er met het Kli-
maatakkoord van Parijs gebeurde nadat
de Amerikaanse president Trump liet we-
ten uit dat verdrag te willen stappen. „Ik
had verwacht dat India en China dan ook
zouden zeggen ‘bekijk het maar’. Maar
zij bleven erin en versterkten hun afspra-
ken met andere landen zelfs. Ik stond
perplex en dat geeft veel optimisme over
de mogelijkheid om tot goede internatio-
nale afspraken te komen. Er is gezond
verstand in de wereld. Het is moeilijk en
het werkt alleen als het breed gedragen
is, en niet wordt opgelegd door één
m a c ht s b l o k .”

‘Dít is Europa’s moment!’
Maar het Westen en dan met name Euro-
pa is zeker niet uitgespeeld, betoogt
Mahbubani. „Sterker: dít is het moment
voor Europa! De regio die de meeste er-
varing heeft in het balanceren van allerlei
internationale belangen en het creëren
van multilaterale instituties; dat is de
E U.”

Zeker in de uitzonderlijk rommelige en
regelarme digitale wereld moet Europa
de leiding nemen, vindt hij. „B i n n e n ko r t
gaat het enorme pakket privacyregels in,
de AVG [Algemene verordening gege-
vensbescherming]. Dat kan de gouden
standaard zijn voor internationale afspra-
ken over datagebruik. Over kunstmatige
intelligentie en cyberaanvallen zullen
vergelijkbare afspraken moeten worden
gemaakt. Dit is Europa’s moment! Maar
Europa kan het niet alleen.”

„We staan aan de rand van Utopia, als je
kijkt naar de welvaart in de wereld. We
moeten nu ook toe naar een utopische
wereldorde om dat vast te houden. Als
het Westen leert om macht te delen, en al-
le landen van de wereld een eerlijk belang
te geven, kunnen we dat laten slagen. Als
we dat niet doen, zullen toekomstige his-
torici nooit begrijpen hoe we deze enor-
me kans hebben kunnen laten lopen.”

CV

Kishore�Mahbubani�(1948)
was�Permanente�Vertegen-
woordiger�van�Singapore
bij�de�Verenigde�Naties,�en
voorzitter�van�de�VN�Veilig-
heidsraad�in�2001�en�2002.
Daarna�werd�hij�decaan�van
de�Singaporese�universiteit
Lee�Kuan�Yew�School,�een
functie�die�hij�eind�2017�neer-
legde.

Op�dit�moment�heeft�hij
een�sabbatical�van�negen
maanden,�waarin�hij�onder
meer�gastdocentschappen
doet�aan�de�universiteiten
van�Harvard�en�Shanghai.
Mahbubani�schreef�meerde-
re�boeken,�waaronder�het
deze�maand�gepubliceerde
Is�het�Westen�de�weg�kwijt?
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VS nemen met Huawei weer
Chinees bedrijf op de korrel

ZWARE�MAATREGELEN

Sancties dreigen voor
Huawei, de op twee na
grootste smartphoneprodu-
cent ter wereld. Een klap
voor China’s telecomsector.

Door�onze�correspondent
Garrie�van�Pinxteren

BEIJING.�Na het Chinese telecombe-
drijf ZTE komt ook Huawei in zwaar
weer terecht. Het Amerikaanse minis-
terie van Justitie is een onderzoek be-
gonnen naar Huawei, omdat het de
Amerikaanse sancties tegen Iran zou
hebben geschonden. Het zou Ameri-
kaanse technologie hebben doorver-
kocht aan dat land. Dat meldde de
Amerikaanse krant The Wall Street
Jo ur nal wo e n s d a g .

Huawei is de grootste producent
van telecomapparatuur ter wereld.
Het is in omvang ook de derde maker
van smartphones, na Apple en Sams-
ung. Het onderzoek naar Huawei
volgt ruim een week na een zware
maatregel tegen de andere Chinese
telecomreus ZTE. Dat bedrijf mag
zeven jaar lang geen Amerikaanse
technologie meer kopen, omdat het
die technologie heeft doorverkocht
aan Iran en Noord-Korea. Dat be-
kende het bedrijf al in 2017. Het be-
taalde toen niet alleen een hoge
boete, maar beloofde ook vier hoge
werknemers te ontslaan en de bonus
van 35 anderen te korten. Dat laatste
gebeurde uiteindelijk niet, en daarom
kreeg het eerder deze maand de straf-
maatregel opgelegd.

Cruciale technologie
Als het ministerie nu ook sancties op-
legt aan Huawei, dan is dat een onge-
kende klap voor China’s telecomsec-
tor. China produceert zelf nog geen
hoogwaardige chips en andere cruci-
ale technologie. Die is onder meer no-
dig voor de productie van de nieuw-
ste modellen smartphones. Het land
is daarin nog steeds afhankelijk van
vooral Amerikaanse technologie.

De ongekend strenge reactie op de
leveranties van ZTE en nu het onder-
zoek naar Huawei lijken vooral inge-
geven door een combinatie van irrita-
tie en angst. De Amerikaanse over-
heid, en zeker ook de Amerikaanse
president Trump, vindt dat China zijn
bedrijven ertoe aanzet om hoe dan
ook aan Amerikaanse technologie te
komen. Ook als dat gaat via spionage
en diefstal van intellectueel eigen-
dom. De VS hebben er moeite mee dat
Amerikaanse bedrijven in China wor-
den gedwongen om technologie over
te dragen aan Chinese partners als ze
zich in daar willen vestigen, terwijl
China van zijn kant volop gebruik
maakt van de relatief open Ameri-
kaanse markt.

De maatregelen lijken ook gedre-
ven door de idee dat de VS China nu
wel moeten stoppen, omdat de VS
anders misschien te laat zijn. De angst
is dat de Chinese telecomsector mis-
schien over een paar jaar al niet meer
afhankelijk is van Amerikaanse tech-
nologie.

Het is de Chinese president Xi Jin-
ping zelf die deze angst heeft aange-
wakkerd. Hij wijst er sinds zijn aan-
treden in 2012 steeds weer op dat
China niet afhankelijk moet blijven
van buitenlandse technologie, omdat
dat grote veiligheidsrisico’s met zich
meebrengt. Zo zei hij onder meer:
„Zware afhankelijkheid van geïmpor-
teerde cruciale technologie is net als
ons huis bouwen op de muren van ie-
mand anders: hoe groot of mooi het
ook is, het blijft niet overeind tijdens
een storm.”

Die woorden lijken nu profetisch:
de telecomsector in China wordt
zwaar geraakt en er is nog even geen
alternatief voorhanden.

Het�onderzoek�naar�H�u�awe�i�l�i�j�kt
ingegeven�door�irritatie�en�angst.
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In China is nog even geen
alternatief voor technologie
uit Amerika voorhanden

TO�PA�M�BT�E�N�A�A�R

Christiaan Rebergen benoemd tot
thesaurier-generaal op Financiën
Door�onze�redacteur
Philip�de�Witt�Wijnen

DEN�HAAG.�Drie maanden na het
vertrek van Hans Vijlbrief naar de
eurogroep in Brussel, heeft het mi-
nisterie van Financiën weer een
nieuwe thesaurier-generaal. Chris-
tiaan Rebergen werd donderdag
door de ministerraad per 1 juni in
deze functie benoemd.

De ‘tg ’ is in ambtelijke hiërarchie
niet de hoogste in rang maar wel de
meest prestigieuze functie – een
ambt dat al sinds de late zestiende
eeuw bestaat.

De Generale Theasurie gaat on-
der meer over het betalingsverkeer
van het Rijk (via het Agentschap),
de financiële sector en de internati-

onale financiële betrekkingen (on-
der meer de eurogroep).

De aan de UvA opgeleide ontwik-
kelingseconoom heeft veel interna-
tionale beleidservaring. Hij werkte
de afgelopen zestien jaar op het mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken,
sinds 2014 als directeur-generaal
Internationale Samenwerking. Van
1996 tot 2002 werkte hij al op het
ministerie van Financiën, voor de
afdeling Inspectie Rijksfinanciën
die de budgetten op andere depar-
tementen in de gaten houdt.

Aan het begin van zijn loopbaan
werkte Rebergen in de Tweede Ka-
mer, als stafmedewerker rijksuitga-
ven bij verschillende commissies.
Hij is niet verbonden aan een poli-
tieke partij.Christiaan�Rebergen
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DAY TRADENDAY TRADEN
AEX DAX NASDAQ

Cursusleider Rob Wessels heeft 20 jaar 
ervaring en handelt live. Hij brengt de 

cursus met een dosis humor en een borrel

DAY TRADENDAY TRADENDAY TRADENDAY TRADENDAY TRADENDAY TRADEN

A�d�ve�r�t�e�n�t�i�e
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Elke week de afdeling trakteren
FINANCIËN

Als iemand niet goed meer
voor zijn geld kan zorgen,
kun je als familielid of
vriend bewindvoerder
worden. Hoe zorg je voor
andermans geld? ‘Wil hij of
zij leuke dingen doen? Maak
het geld maar op.’

Door�Adinda�Akkermans
en�Ykje�Vriesinga

H
eb je een bejaarde va-
der die steeds vaker
vergeet zijn rekenin-
gen te betalen? Een
alleenstaande tante
die in manische bui-

en de halve winkelstraat leegkoopt
met haar creditcard? Een psychoti-
sche vriend die steeds dieper in de
schulden raakt?

Als iemand wegens omstandighe-
den niet goed voor zijn eigen finan-
ciën kan zorgen, kun je via de kan-
tonrechter toestemming vragen om
een bewindvoerder aan te stellen. Dit
kan zelfs buiten iemands wil om, zo-
lang alle andere belanghebbenden,
zoals broers en zussen, instemmen.

Deze week bleek uit het jaarverslag
van de Raad voor de Rechtspraak dat
het aantal bewindszaken in 2017 met
100.000 is toegenomen tot een to-
taal van 500.000. Inmiddels is bijna
een op de drie rechtszaken in Neder-
land een bewindszaak.

Dit betekent niet per se dat er meer
mensen onder bewind zijn gesteld.
Sinds 2014 moeten alle lopende be-
windsdossiers iedere vijf jaar door de
rechter worden beoordeeld. En die
evaluatiezaken lopen nu binnen. Ook
moet de rechter toestemming geven
als de bewindvoerder over meer goe-
deren en geldpotjes wil gaan beslissen
dan in eerste instantie is aangevraagd.

Maar dan is er ook nog een gevoeli-
ge categorie rechtszaken: klachten die
worden ingediend tegen de bewind-
voerder zelf. Een voorbeeld: een van

de broers of zussen is aangesteld als
bewindvoerder van een zieke moeder
en heeft besloten een zeldzaam
kunstwerk te verkopen om geld vrij te
maken voor aanpassingen in het ou-
derlijk huis. De anderen zijn het daar
niet mee eens, en gaan procederen.

Onafhankelijke derde
Gezien het risico op conflict en de
aanzienlijke administratieve taken,
rijst de vraag of je vereerd moet zijn
wanneer je gevraagd wordt als be-
windvoerder op te treden. Waar
moet je op letten voordat je ja zegt?

Informeer allereerst goed waar je
aan begint, waarschuwt jurist Kees
Blankman, gespecialiseerd in be-
windvoerderschap. Kijk aandachtig
naar de complexiteit van het vermo-
gen waar je mee te maken krijgt.
„Zijn er aandelen? Heb je daar ge-
noeg verstand van?” Ook ethische
kwesties kunnen een rol spelen: „Is
er nog een bankrekening in Zwitser-
land en wat vind je daarvan?”

Van oudsher is de bewindvoerder
een familielid. Die mag daar een ver-
goeding van 600 euro per jaar voor
vragen. „Bewindvoering valt offici-
eel onder het familierecht en de
voorkeur van de rechter gaat dan ook
uit naar een familielid”, zegt Blank-
man. Dat komt volgens hem voort uit
het idee dat ouders voor hun kinde-
ren zorgen als ze jong zijn en kinde-
ren voor hun ouders als ze oud zijn.

Toch kan het verstandig zijn om de
taak over te laten aan een onafhanke-
lijke derde. Volgens Blankman komt
het steeds vaker voor dat er professi-
onele bewindvoerders worden inge-
huurd. „Een aantal decennia geleden
zag ik als plaatsvervangend kanton-
rechter dat in zo’n 80 procent van de
gevallen een familielid werd be-
noemd, nu is dat in de grote steden al
minder dan de helft.” Zijn verklaring:
„Families zijn kleiner, wonen verder
weg en er is vaker ruzie.”

Wordt de bewindvoerder wel bin-

nen eigen kring gezocht, onderzoek
dan hoe de rest van de familie hier-
over denkt. Kan het heibel opleve-
ren? Zijn er familieleden die scheef
kunnen gaan kijken? Als kantonrech-
ter maakt Blankman mee dat er bij-
voorbeeld al gedoe kan ontstaan als
de bewindvoerder niet wil dat zijn
moeder de reiskosten betaalt, wan-
neer zijn broer op bezoek komt.

Kies je ervoor het bewindvoerder-
schap te aanvaarden, wees dan heel
transparant, adviseert Rob Monen,
directeur financiële dienstverlening
bij Humanitas. Hoewel je wettelijk
gezien alleen verantwoording schul-
dig bent aan de kantonrechter, raadt
hij toch aan de familie eens per jaar
bij te praten. „Zo voorkom je twijfels
over de wijze waarop je je werkzaam-
heden uitvoert. Problemen ontstaan
vaak pas na het overlijden, maar dan
is het eigenlijk al te laat.”

Taarten en vijfsterrenvakanties
Hoe zorg je goed voor andermans
geld? Daar gaat het in essentie om
volgens Loes den Dulk, directeur van
Raad op Maat. „Je bent aangesteld
om goed om de centen te letten,
maar dat betekent niet dat je zuinig
moet doen.”

Volgens het ‘VN-verdrag handi-
c ap’, het verdrag voor de rechten van
mensen met een beperking, moeten
individuen zoveel mogelijk ruimte
krijgen om zelf te beslissen. Een be-
windvoerder overlegt daarom waar
het kan met degene die onder be-
wind staat. Overweeg of jij de vaar-
digheden hebt om dat te doen: het is
niet alleen een administratieve func-
tie, maar ook een sociale rol.

Bij dilemma’s helpt deze gouden
vraag: wat is het belang van de on-

derbewindgestelde? Als bewindvoer-
der sta je namelijk aan diens kant en
niet aan die van toekomstige erfge-
namen, onder wie mogelijk jijzelf.

Den Dulk van Raad op Maat geeft
het voorbeeld van iemand in een
zorginstelling die iedere week de he-
le afdeling op gebak wil trakteren.
„Dan kun je denken: daar gaan we
niet aan meewerken. Maar je kunt
ook zeggen: waarom niet? Hij heeft
genoeg geld en het is toch onbetaal-
baar dat iedereen elke week zo blij
met hem is?”

Je hoeft geen professionele be-
windvoerder te zijn om uit te vinden
of iemand de consequenties van zo’n
beslissing kan overzien, vindt Den
Dulk: „Voer een goed gesprek, sluit je
aan bij de mogelijkheden van de an-
der en wijs op eventuele voor- en
n a d e l e n .”

Het enige moment waarop je moet
ingrijpen is als de ander de keuze on-
voldoende overziet – in dat geval
wilsonbekwaam is – én echt nadeel
ondervindt van de keuze. „B i jvo o r -
beeld als er niet genoeg geld over-
blijft voor eigen medicijnen. Maar
niet als er te weinig erfenis overblijft
voor de kinderen.”

„Vroeger was bewind vooral: het
familievermogen zo intact mogelijk
houden voor de volgende generatie”,
weet jurist Blankman. Dat is veran-
derd. „Nu vinden we: het geld is van
die persoon, maak het maar op. Als
hij of zij leuke dingen wil doen zoals
een vijfsterrenvakantie? Huppakee.”

Toch loop je als bewindvoerder óók
het risico dat je bij de jaarlijkse con-
trole op je kop krijgt van de kanton-
rechter. Of erger nog: dat je een scha-
devergoeding moet betalen. Blank-
man: „Familieleden kunnen procede-
ren dat je een slecht bewindvoerder
was omdat je toestemming gaf voor
de aanschaf van die dure diamant.”

Het belangrijkste devies is dus: blijf
overleggen, zowel met de kanton-
rechter als met de rest van de familie.
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Fa m i l i e l e d e n
kunnen tegen
je procederen
omdat je
t o e s t e m m i ng
gaf voor de
aanschaf van
die dure
d i a m a nt

Kees�Blankman
jurist
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Comfortabele softshell jas voor dames en heren
Winddicht, waterafstotend en warmte-isolerend
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Na de val –
een nieuwe kijk
op het leven

INTERVIEW�CHRISTIJN�GROENEVELD�O�U�D�-S�C�H�A�ATS�E�R

Christijn Groeneveld (33), een trainingsmaat van Sven Kramer, brak in
2014 een ruggenwervel. Hij begon een carrière als fotograaf.

Door�onze�redacteur
Maarten�Scholten

K
ijk, Ireen Wüst die alles
geeft tijdens een droogtrai-
ning in de zomer. Haar ver-
wrongen gezicht en ‘ge -
b e e ld h o u wd e’ lichaam ko-
men schitterend uit in

zwart-wit. „Of deze”, veegt Christijn
Groeneveld op zijn telefoon naar een
winterse luchtfoto van het Olympisch
Stadion. Alsof de tijd is stilgezet in de ja-
ren vijftig. „Ik vind het gaaf om een kijkje
te geven in wat niemand ziet”, vertelt de
oud-schaatser achter een cappuccino op
een zonovergoten terras in Amsterdam.
Op mijn plaat, heet het fotoboek waarin
hij zijn beste werk bundelde. Inderdaad,
die titel.

Het is 9 oktober 2014 als Groeneveld tij-
dens een training op de ijsbaan van Inzell
gruwelijk ten val komt, een ruggenwervel
breekt en het gevoel in beide benen ver-
liest. De Nederlands kampioen op natuur-
ijs van 2013 had zich het jaar voor zijn val
spectaculair verbeterd in de TVM-ploeg
van Sven Kramer en richtte zich al op de
Spelen van 2018. Tot dat fatale moment,
halverwege de bocht in zomaar een tem-
potraining. ‘Vallen en opgestaan’, heet de
indrukwekkende NOS-documentaire
waarin hij in 2016 vertelt over zijn val en
de pijn van de revalidatie. „Het had veel
slechter kunnen aflopen”, zegt hij nu.

Nee, over zijn ongeluk praten is geen
probleem. „Mensen zien dat ik in een rol-
stoel zit en vragen wat er is. Daar kun je
niet omheen. Ik zal er nooit voor weglo-
pen, ben er ook heel open over. Het mo-

ment zelf, ik kan het me allemaal wel her-
inneren. Maar het is niet zo dat ik daar
ooit wakker van lig. Eigenlijk gaat het
mentaal heel goed met me. Soms verbaas
ik mezelf hoor. Het klinkt gek, maar het
schaatsen heb ik ook nooit echt een dag
gemist. Alleen op bepaalde momenten.
Als ik naar de massastart bij de Spelen
kijk, dan denk ik: daar had ik gewoon
kunnen schaatsen. Ja, ik denk wel dat ik
anders nog geschaatst had.”

Terug naar de basis
Revalideren werd noodgedwongen zijn
nieuwe topsport. „Mijn geluk is geweest
dat ik in Duitsland ben geopereerd”, ver-
telt Groeneveld. „In eerste instantie zag
het er heel slecht uit, dat ik volledig ver-
lamd zou zijn. Als je aan de artsen vroeg
hoe het zou aflopen, waren ze niet heel
p o s it i e f.” Stap voor stap vecht hij voor zo-
veel mogelijk herstel. „Dat zit blijkbaar in
me. Ik heb mijn revalidatie hetzelfde be-
naderd als het schaatsen. Terug naar de
basis. Ik heb heel veel zelf getraind, naast
mijn traject in het revalidatiecentrum. Dat
heeft me uiteindelijk veel opgebracht.”

En nu, ruim vier jaar later? „Ik zie heus
wel mijn fysieke nadelen, ik word er da-
gelijks mee geconfronteerd. Maar het is
niet zo dat ik elke ochtend wakker word
met het gevoel dat mijn leven kut is. Na-
tuurlijk zit ik in een rolstoel. Maar eigen-
lijk kan ik alles weer. Het gaat soms moei-
zaam. Maar ik kan fietsen. Als ik naar drie
hoog moet, pak ik mijn krukken en loop
ik naar drie hoog. Ik kan autorijden. Ik
woon op mezelf, kan thuis alles doen.
Zelfstandigheid is de grootste overwin-
ning. Na zo’n ongeluk ben je dat in één

keer helemaal kwijt.”
In korte zinnen vertelt hij over de

zwaarste periode in zijn leven. „Na dat
ongeluk heb ik bijna een jaar in het zie-
kenhuis gezeten voor revalidatie. Toen
ging ik weer bij mijn ouders wonen. Het
ging uit met mijn vriendin. Stond ik er he-
lemaal alleen voor. Uiteindelijk heb ik al-
les zelf op moeten bouwen. Ik heb veel

Ik kies bewust
voor wat
ra uwe re
beelden,
wat artistieker.
Zwart-w it,
een beetje
ro c k- ’n - ro l l

geluk gehad met de mensen om me heen.
M’n ouders, m’n broers, die gasten van
T V M .” Coach Gerard Kemkers, fysio
Johan Methorst, Sven Kramer en Koen
Verweij. „De mensen die me hebben op-
gevangen, hebben me goed opgevangen.”

Fotograferen bij Ireen Wüst
Eind 2016, bij een wereldbekerwedstrijd
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VO�E�T�B�A�L

Zweden zonder
Ibrahimovic naar
het WK in Rusland

STO�C�K�H�O�L�M�.�Zlatan Ibrahi-
movic lijkt definitief niet
mee te doen aan het WK.
Lars Richt, technisch direc-
teur van de Zweedse voet-
balbond, maakte donderdag
een einde aan de specula-
ties over de aanvaller van
LA Galaxy. Volgens Richt
heeft Zlatan zelf aangege-
ven dat hij niet terugkeert
op zijn besluit van twee jaar
terug om te stoppen als in-
ternational. De 36-jarige
aanvaller riep recent her-
haaldelijk dat hij toch mee
wilde doen. „Een WK zon-
der mij is geen echt WK”,
zei Ibrahimovic op de Ame-
rikaanse zender ABC. „He t
blijft bij nee”, aldus Richt in
een verklaring. Eerder zei
bondscoach Janne Anders-
son niets te weten van een
rentree van Zlatan, die stop-
te na het EK 2016. (ANP)

RONDE�VAN�ITALIË

Vier Nederlanders
mee met Dumoulin

DEVENTER.�Tom Dumoulin
krijgt in de jacht op zijn
tweede zege in de Ronde
van Italië steun van vier
landgenoten. Sunweb
maakte donderdag bekend
dat Laurens ten Dam, Sam
Oomen, Roy Curvers en
Lennard Hofstede zijn gese-
lecteerd. Verder verschijnen
volgende week voor Sun-
web ook de Amerikaan
Chad Haga, de Australiër
Chris Hamilton en de Belg
Louis Vervaeke aan de start.
Dumoulin eindigde zondag
als vijftiende in Luik-Baste-
naken-Luik. In maart stapte
hij na een val in Tirreno-
Adriatico af. Dumoulin start
met rugnummer 1 in de Gi-
ro. De ronde begint volgen-
de week vrijdag in Israël
met een tijdrit in Jeruzalem.
(ANP)

S�C�H�A�ATS�E�N

Bob de Jong niet
door in Zuid-Korea

S�EO�U�L�.�Bob de Jong gaat
niet door als trainer van de
schaatsers van Zuid-Korea.
De olympisch kampioen
van Turijn 2006 op de 10 ki-
lometer, liet op Twitter we-
ten dat hij, ondanks meer-
dere gesprekken met de Ko-
reaanse bond over contract-
verlenging, besloten heeft
uit het Aziatische land te
vertrekken. De 41-jarige De
Jong, die in 2016 na een
loopbaan van twintig jaar
stopte met topschaatsen,
was sinds vorig jaar mei as-
sistent-bondscoach van de
Zuid-Koreaanse schaats-
ploeg. „Na de succesvolle
Spelen was het niet makke-
lijk deze beslissing te ne-
m e n”', aldus De Jong. Zuid-
Korea won zeven schaats-
medailles bij de Winterspe-
len in Pyeongchang. (ANP)

De�schaatsploeg�van�Ireen�Wüst in�actie�tijdens�een�trainingskamp.
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in Heerenveen, keert hij terug in de
schaatswereld. Van het een komt snel het
ander. Hij begint te fotograferen voor
Team Justlease van Ireen Wüst. Eerst
voor social media in de aanloop naar de
Spelen van Pyeongchang. Nu gebundeld
in zijn fotoboek, in eerste instantie een
relatiegeschenk voor de sponsor, maar na
vele positieve reacties straks wellicht als
commerciële uitgave. „Het is mijn eigen
idee geweest, ook om het in titel en inlei-
ding te combineren met mijn eigen ver-
haal. Het komt nu in een stroomversnel-
ling, ik zou hier graag mee verder gaan.”

Fotografie boeide Groeneveld al toen hij
zelf nog schaatste. „Niet zozeer zelf foto’s
maken maar naar foto’s kijken.” B i jvo o r -
beeld van die onvergetelijke januaridag in
2013, toen hij als nationaal kampioen jui-
chend over de eindstreep ging op het Ve-
luwemeer. „Buitenijs is het mooist, ook
qua beeld.” Niet voor niets was zijn jon-
gensdroom vroeger om ooit de beste ma-
rathonschaatser te worden en niet per se
olympisch of wereldkampioen. Ontroerd
is hij nog altijd bij de gedachte aan de foto
van zijn in 2013 na een hartstilstand over-
leden vriend Sjoerd Huisman, die op zijn
knieën winnend over de finish glijdt bij
het NK op natuurijs in 2009. „Dat zijn
dierbare beelden voor mij.”

Oud-topsporters als wielrenner Leon
van Bon en shorttrackster Monique Vel-
zenboer, die na een val eveneens in een
rolstoel belandde, gingen Groeneveld
voor als fotograaf na hun sportloopbaan.
„Als oud-sporter heb je voordelen. Door
mijn contacten in de schaatswereld kom
ik op plekken en in situaties waar ande-
ren niet komen. Ik vind beelden van wed-
strijden vaak knap, maar die zijn er al ge-

Ik heb nieuwe
dingen met
beide handen
a a nge g re p e n .
Dat brengt
mij veel

Christijn�Groeneveld (Heerhugo-
waard,�16�november�1984)�begon
als�marathonschaatser.�In�januari
2013�won�hij�het�NK�op�natuurijs.
Het�seizoen�erna�reed�hij�voor�de
TVM-ploeg�van�Sven�Kramer.

In�oktober�2014�kwam�hij�bij�een
training�op�de�baan�van�Inzell
zwaar�ten�val.�Hij�brak�een�ruggen-
wervel�en�verloor�het�gevoel�in�zijn
benen.�Over�zijn�langdurige�revali-
datie�maakte�de�NOS�in�2016�de�do-
cumentaire�‘Vallen�en�opgestaan’.

Na�zijn�revalidatie�werkte�Groe-
neveld�hij�als�fotograaf�vo�o�r
Team�Justlease�van�Ireen�Wüst�en
als�assistent�van�bondscoach
Geert�Kuiper.

CV

Kampioen�op�natuurijs

noeg. Ik ben daar ook wat beperkt in mijn
beweeglijkheid. Maar de achterkant van
de sport, die interesseert mij het meest.”

En dan liefst zo puur mogelijk vastleg-

gen wat hij ziet. „Ik kies bewust voor wat
rauwere beelden, wat artistieker. Zwart-
wit, een beetje rock-’n - ro l l .” Zoals Anton
Corbijn popmusici fotografeert, dat lijkt
Groeneveld wel wat. „Hij kon heel dicht-
bij die gasten komen en heeft zo unieke
beelden gemaakt. Dat zou ik ook met
sporters kunnen. Toen ik nog schaatste is
Chris Froome een keer met onze ploeg de
Teide opgewandeld op Tenerife. Dan zijn
die jongens veel relaxter dan rond de
koers. Mooie sport ook om foto’s te ma-
ken, wielrennen.”

Laatst twitterde hij nog over de Belgi-
sche renner Michael Goolaerts, die over-
leed na een hartstilstand tijdens Parijs-
Roubaix. „Een jongen van 23 jaar, met
nog een heel leven voor zich. Dan merk je
in één keer hoe kwetsbaar het leven is. Ik
skateboardde altijd veel. Er was een jon-
gen die ik volgde omdat hij speciale din-
gen deed. Hij overleed twee jaar geleden
heel plotseling aan leukemie. Hij was 27.
Dat greep me toen ook al heel erg aan.
Dan komt het dichtbij. Door wat ik heb
meegemaakt met Sjoerd, wat ik zelf heb
meegemaakt. Maar ja, ik leef nog.”

Groeneveld bouwt aan een website
voor zijn foto’s, vertelt zijn verhaal aan de
hand van beelden bij bedrijfspresenta-
ties. „Anderen praten over hun succes,
maar hoe bijzonder is een gouden me-
daille in het schaatsen nog? Dan is het
unieker om in een rolstoel terecht te ko-
m e n .” Hij zegt het met een lach. „Ik denk
dat ik mensen kan inspireren met mijn
verhaal. Vooral hoe ik in het dagelijks le-
ven met de gevolgen van mijn ongeluk
omga. Ik heb nieuwe dingen met beide
handen aangegrepen. Dat brengt mij veel.
Ik ben nu net zo gelukkig als ervoor.”




