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Van 1956 tot 1999  
besprak mr. G.B.J.  

Hiltermann, ooit eigenaar 

van de Haagse Post,  

voor de AVRO-radio de 

internationale politiek. 

Zijn hedendaagse  
evenknie mr. G.H.B.  

Hiltermann treedt nu 

maandelijks in HP/De Tijd 

in zijn voetsporen.

toenmalig Europees Commissaris Henk 

Vredeling – ook wel bekend als Henk 

Vrageling – in ijltempo een fles whisky 

burgemeester te maken.
Ik was in gezelschap van Jim Janssen 

van Raaij, die ik nog ken van jappen-

kamp Tjihapit in ons Indië. Jimmy was 

Europarlementariër en ik gaf hem – als een 

vriendendienst – adviezen over zijn pensi-

oenfonds voor voetballers. 
Het verhaal wil dat Vredeling ons begon 

uit te schelden voor rechtse rukkers, ijzer-

vreters, bunkerbouwers en wat dies meer 

zij, en vervolgens een loodzware marmeren 

asbak naar mijn hoofd wierp. Ik heb voor 

hetere vuren gestaan en bukte. De grote 

spiegelwand achter de bar lag vervolgens in 

gruzelementen.Ene Henk Beereboom was destijds 

werkzaam op het kabinet van commissaris 

Vredeling en kwam tien minuten na het 

delict de zaak voor zijn baas ‘afhandelen’. 

In de nieuwe versie werd het: het was 

geen spiegel achter de bar, maar een 

doodgewone spiegelruit in de lobby, het 

was geen asbak maar een lege whiskyfles, 

en de actie was niet gericht tegen mr. 

G.H.B. Hiltermann, maar tegen de Britse 

Eurocommissaris Roy Jenkins, aan wie 

Vredeling zich eerder die dag tijdens een 

vergadering enorm geërgerd had. Nou had 

ik die hele meneer Jenkins niet gezien in 

de Sofitel-bar, maar dit terzijde. Barkeeper 

Pippo, die er nog steeds werkt, heeft toen 

op mijn instigatie het echte verhaal enkele 

weken later aan Italiaanse journalisten 

verteld. Volgens Pippo was de totale schade 

25.000 gulden en die heeft de PvdA ver-

goed, plus Henks bonnetje dat nog open-

stond bij de bar. De manager van het Sofitel klopte zojuist 

op mijn deur, want hij had het asbakdrama 

van Pippo vernomen. “Kan ik iets voor u 

betekenen, monsieur Ieltermann?” “Ja,” 

antwoordde ik, “u kunt een taxi regelen 

naar Auberge de l’Ill in Illhaeusern. Ik heb 

daar een ontmoeting met l’Association 

des Producteurs-Gaveurs de Foie Gras 

d’Alsace, die wil dat ik in het EP een goed 

woordje voor ze doe.”
Dat kon de manager wel regelen, en 

hij voegde daaraan toe: vergeet vooral 

niet la terrine de foie gras d’oie en la mous-

seline de grenouilles te proeven, monsieur 

Ieltermann. Ik knipoogde en zei: “Bien sûr, 

mon vieux: après nous, le déluge.” 

HP/DE TIJD

05/2019

15

DE TOESTAND IN DE WERELD

HPT1905-014-ghb.indd   15

12-04-19   11:08



Welkom bij HP/De Tijd
Begin september 2018 publiceerden wij over een uit de hand gelopen liefdesaffaire tussen een 
jonge fractiemedewerkster en een prominente politicus – VVD-Kamerlid Han ten Broeke. Een 
publiek geheim. Geen journalist kreeg het verhaal rond. Ton F. van Dijk beet zich vast in het on-
derwerp en na weken van gedegen journalistiek onderzoek lag er een publicabel verhaal over wat 
de affaire-Ten Broeke zou worden. De publicatie leidde tot de val van het Tweede Kamerlid. 

Hoe breng je zulk nieuws naar buiten? Wat zijn de gevolgen voor de betrokken politicus en 
de medewerkster? Konden zij hun werk nog wel naar behoren uitoefenen of waren ze chantabel 
geraakt door deze onverkwikkelijke affaire? Na lang wikken en wegen besloten we tot publicatie 
over te gaan. 

Het is een van de solide nieuwsverhalen die u de afgelopen tijd op onze website heeft kunnen 
lezen. Op 1 mei 2019 lanceerden wij onze geheel nieuwe website. Zoals u van ons gewend bent, 
staan waarheidsvinding, transparantie en het controleren van de macht hoog in het vaandel. 
Dagelijks dienen we nieuwsverhalen en scoops, scherpe meningen, blogs en columns, longreads, 
mondaine essays, openhartige interviews en wervelende achtergrondreportages op. 

Niet alleen over prangende kwesties in de landspolitiek en daarbuiten, ook over actuele trends 
en ontwikkelingen op het gebied van mens & maatschappij, milieu & klimaat, kunst, cultuur en 
media, eten & stijl en wat verder ter tafel komt. Zodat u up-to-date bent en uw geest kunt scher-
pen aan actuele zaken die van belang zijn. Die wij voor u van belang achten. En er blijft natuur-
lijk ruimte voor verstrooiing. 

Tom Kellerhuis 
Hoofdredacteur van HP/De Tijd 

scherp & origineel 



REDACTIONELE FORMULE

HP/De Tijd volgt de actuele ontwikkelingen in de politiek,  
cultuur, literatuur, media, wetenschap en technologie en 
houdt een vinger aan de pols van de samenleving.  
Het merk verbindt zich niet aan welke politieke of maatschap-
pelijke beweging dan ook, maar bericht altijd onafhankelijk, 
scherpzinnig en waar kan met humor. 

HP/De Tijd is hét opinieblad voor de hoogopgeleide,  
vrijdenkende Nederlander met stijl. HP/De Tijd is immer  
in beweging: heerlijk helder en een beetje brutaal.
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slechts het topje van de ijsberg. De storm is opgestoken 

en moet nu uitrazen.”Ook cultuurfilosoof en hoogleraar cultuurbeschou-

wing René Boomkens signaleert de verandering: “Ik 

herinner me dat ik in mijn begintijd weleens een col-

lege heb gegeven over de Franse leninistische filosoof 

Louis Althusser. De man bleek één dag daarvoor zijn 

eigen vrouw te hebben vermoord. Niemand deed daar 

toen moeilijk over, maar ik weet zeker dat dat in deze 

tijd niet meer zou kunnen. Wat dat betreft is er veel 

veranderd.” De voorbeelden zijn legio. Honderd jaar na de dood 

van Gauguin veroorzaakte schrijfster Chantal Spitz 

een rel omdat ze Gauguin – tijdens een herdenkings-

tentoonstelling in het Grand Palais in Parijs – een 

pedofiel noemde. Dat Gauguin inderdaad ‘trouwde’ 

met twee veertienjarige meisjes, een lange reeks piep-

jonge minnaressen en modellen versleet, en zonder 

terughouding zijn acute syfilis verspreidde, deed 

kennelijk niet ter zake. Jerry Lee Lewis trouwde op 

22-jarige leeftijd met zijn 13-jarige nichtje. Het veroor-

zaakte destijds opschudding, maar hij kwam ermee 

weg. Boomkens: “De lijst met ‘foute’ popmusici, kun-

stenaars en artiesten uit het cultuurleven is eindeloos. 

Het is simpelweg niet vol te houden om iedereen aan 

de schandpaal te nagelen, dus ik vermoed dat deze 

trend nog even doorzet tot er een verzadigingspunt is 

bereikt, en dan vanzelf weer wegebt.”

“Deze sterke reactie maakt duidelijk dat er in onze 

samenleving een enorme behoefte aan veiligheid is. 

We voelen ons bedreigd door allerlei identiteiten die, 

onder meer via sociale media, zomaar je privésfeer 

binnenkomen. De samenleving is opener dan ooit, 

maar ook bedreigender. Je hebt steeds meer met el-

kaar te maken. Het gevaar is dat deze ontwikkeling 

gepaard gaat met een sterke neiging tot intolerantie. 

Het leidt snel tot trial by media, tot een soort digitale 

steniging. De rust om een afgewogen oordeel te vellen 

is vervangen door de veroordeling bij voorbaat. Dat 

vind ik een angstaanjagende ontwikkeling.” Misschien 

is het ook gewoon een golfbeweging. We hebben een 

enorme explosie van liberale cultuur gehad in de jaren 

zeventig en tachtig. Alles moest kunnen. Een Kamerlid 

kwam zelfs met zijn verzameling kinderporno in de 

krant zonder dat er veel commotie over ontstond. Er 

was sprake van een ongelofelijk liberalisme jegens 

‘ Je mag niet via het kunstwerk de 

kunstenaar veroordelen. Dat is een 

ijzeren principe, dat buiten de 

rechtszaal compleet verdwenen is.’

Léon Hanssen, cultuurhistoricus
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Een maandelijkse 
serie vragen,  gebaseerd op  

de beroemde  questionnaire van 
Marcel Proust Gerald Roethof

Wat is uw huidige gemoedstoestand? 

Ontspannen en lichtelijk vermoeid. 

Gisternacht ben ik tot twee uur bezig ge-

weest met het voorbereiden van een zware 

zitting waarvoor ik een dossier van dertig-

duizend pagina’s moest kennen. Hoe ont-

spant u zich? Door te sporten. Ik probeer 

drie keer per week een halfuur intensief te 

fitnessen of te boksen. Wie zijn uw helden? 

Ik heb een heel lange rij helden: Barack 

Obama, Martin Luther King, André Hazes 

sr. en Clarence Seedorf, bijvoorbeeld. Ook 

Gerard Spong is zeker mijn held. Hij heeft 

de strafrechtadvocatuur in de jaren ze-

ventig op de kaart gezet. Ik ken bovendien 

geen enkele advocaat die zo lang aan de top 

staat. Hij blijft zijn kennis bijspijkeren en 

wordt niet gemakzuchtig. Aan wie ergert u 

zich? Ik heb niet de luxe om me te ergeren. 

Ik zou me kunnen ergeren aan populisten 

en mensen die de samenleving uit elkaar 

spelen, aan backstabbers en mensen die niet 

eerlijk zijn. Lijkt u op uw moeder? Zeker 

weten. Ik vind mijn moeder geduldig, ver-

gevingsgezind en heel lief. En ik kan dat 

ook allemaal zijn – als het nodig is. Het 

klopt niet, maar mijn zussen zeggen dat ik 

een moederskindje ben. Lijkt u op uw va-

der? Laatst zat ik in de auto met mijn tante 

van 87 en reed ik een beetje wild. Toen 

zei ze: ‘Je lijkt op je vader hoor!’ Hij was 

advocaat, ik ook. Hij was een workaholic, 

ik ook. Hij wilde presteren, ik ook. Bent u 

aantrekkelijk? Ik moet tot mijn grote ver-

driet zeggen dat ik vroeger meer aandacht 

van twintigers kreeg dan de laatste tijd. 

Wanneer heeft u voor het laatst gehuild? 

Vier jaar geleden, toen iemand die ik erg 

waardeerde plotsklaps overleed. Gelooft u 

in God? Er zou een god kunnen bestaan, 

maar daar heb ik me nooit in verdiept. Ik 

geloof in mezelf. Wat is uw grootste on-

deugd? Dat zeg ik niet. Waar schaamt u zich 

voor? Nergens voor. Wanneer was u het ge-

lukkigst? Op het toppunt van een verliefd-

heid. Ik word alleen niet makkelijk ver-

liefd – in mijn hele leven drie keer. Welke 

eigenschap waardeert u in een vrouw? Dat 

ze staat voor wie ze is. Van wie heeft u het 

meest geleerd? Van de vrouw met wie ik 

een relatie heb en de vrouwen met wie ik 

een relatie had. Zij leerden mij om mezelf 

te beheersen op ieder gebied. Wat is de 

beste plek om te wonen? Ik ben een we-

reldburger. Ik woon plezierig in Nederland, 

ik verblijf plezierig op Curaçao, en met veel 

liefde in Suriname. Ook Barcelona heeft 

mijn hart gestolen. In de buurt wonen van 

mensen die om je geven, dat is de basis. 

Daarna zijn belangrijk: lekker weer, goed 

eten en vrijheid van meningsuiting. Hoe 

moedig bent u? Er zijn collega’s die het 

moedig vinden dat ik Jos B. verdedig. Maar 

ik doe gewoon mijn werk. Elk standpunt 

dat in zijn voordeel pleit moet ik daarom 

naar voren brengen. Ik loop nergens voor 

weg. Wel weiger ik personen bij te staan 

die meningen hebben die me persoonlijk 

raken, want dan kan ik hen niet goed ver-

dedigen. Wat is uw grootste mislukking? 

Die heb ik niet. Als je ergens van leert, mag 

je het niet als een mislukking zien. Van wie 

houdt u het meest? Mijn twee dochters en 

mijn geliefde. Wat is uw grootste angst? 

Dat ik op latere leeftijd tot de conclusie 

kom dat ik meer aandacht voor mijn fami-

lie, vrienden en geliefden had moeten heb-

ben. Ik denk weleens aan mijn jeugd, aan 

mijn vader, die ook veel aan het werk was. 

Ik werk gemiddeld zeventig, tachtig uur per 

week. Voorlopig ben ik niet van plan om 

daarmee te stoppen en doe ik het op mijn 

manier, maar ik ben bang om daar spijt van 

te krijgen. Ik zie mijn dochters te weinig. 

Welk leed heeft u anderen berokkend? Er 

zijn mensen die het mij kwalijk nemen dat 

ik in de rechtszaal een positief resultaat 

geboekt heb voor iemand die zij zien als 

een monster. Terwijl, ik heb er alleen aan 

meegewerkt dat er recht gesproken werd 

volgens de wet. Ik heb nooit last gehad van 

mijn geweten. Hoe is ongeluk te vermijden? 

Je kunt de kans verkleinen door voorzichtig 

te zijn. Je moet je omgeving, je medemens 

en jezelf kennen. Wat is uw devies? Leef en 

laat leven. 
 

(Zwolle, 1973) is advocaat. In juni 

wordt het proces tegen zijn cliënt  

Jos B. hervat.  door Robbert van Rijswijk
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DE LEZERS

De lezer van HP/De Tijd is een hoogopgeleide en mondaine 
bon vivant van 35 jaar en ouder met maatschappelijke interesse 
en culturele belangstelling. Hij of zij woont vaak in groot- 
stedelijk gebied, heeft een bovengemiddeld inkomen en werkt 
in een leidende positie. 

KERNWAARDEN

Transparant, onafhankelijk, spraakmakend, betrouwbaar, 
scherp & bij de tijd, ambachtelijk, geestig, onconventioneel, 
reflectief op het nieuws.

HET MERK

Het iconische merk HP/De Tijd is in september 1990 ont-
staan uit het samengaan van opinieweekblad Haagse Post en 
het weekblad De Tijd. In 2003 baarde HP/De tijd opzien door 
het publiceren van een reeks interviews met prinses Margarita 
en Edwin de Roy van Zuydewijn. In 2006 publiceerde HP/De 
Tijd tevens het eerste interview met Alicia de Bielefeld, een van 
de twee buitenechtelijke dochters van prins Bernhard. 

In 2012 is HP/De Tijd een maandblad geworden. Vanaf 2014 
staat HP/De Tijd onder het redactionele leiderschap van Tom 
Kellerhuis. Hij werd in 2017 genomineerd als Hoofdredacteur 
van het Jaar. HP/De Tijd is een baken in tijdschriftenland. 

Binnenkorthangt de klassieke De Tijdklok aan het  
knusse hoofdkwartier op Spuistraat 35-37 te Amsterdam.
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politiek

De Eerste Kamer moet 
worden afgeschaft 

JA NEEMet de Provinciale 
Statenverkiezingen in 
het vooruitzicht laait de 
kritiek op de Eerste 
Kamer weer op. De 
gekozen Statenleden 
kiezen de leden van de 
Eerste Kamer. Is zo’n 
getrapte verkiezing nog 
wel van deze tijd? Ook 
leiden de vele 
nevenfuncties van 
Eerste Kamerleden tot 
mogelijke 
belangenverstrengeling. 
Zal dit instituut ooit 
afgeschaft dan wel 
gemoderniseerd 
worden? 

Waarom moet de Eerste Kamer worden 
afgeschaft?

“Het is een overleefd instituut, met 
een kreupel democratisch mandaat. Wie 
vertegenwoordigen de senatoren? Niet de 
provincie. Die zogenaamde indirecte ver-
kiezing door de Provinciale Staten is een 
wassen neus. De provincie heeft niets over 
de afvaardiging te zeggen. Senatoren wor-
den door bobo’s in partijbesturen aangewe-
zen en vertegenwoordigen eigenlijk alleen 
lobbygroepen en belangenkoepels. Dat zo’n 
Kamer de laatste en bepalende stem heeft, 
deugt niet.”
Eerste Kamerleden noemde u eerder ‘een 
hooghartig old boys network’. Heeft u een 
concreet voorbeeld?

“Onlangs liet ervaren VVD-senatrice 
Anne-Wil Duthler haar eigen bedrijf een 
advies over een wetsvoorstel schrijven en 
stemde er daarna over mee. Dat mag zelfs 
een gemeenteraadslid niet. Het is absurd 
dat Eerste Kamerleden stemmen over za-
ken waar zij zelf een belang bij hebben – en 
dat is heel vaak het geval.”
Verwacht u enige verandering in het 
politieke systeem?

“Nee, Eerste Kamerleden zullen nooit 
collectief zelfmoord plegen op hun eigen 
instituut. Toch is modernisering wel drin-
gend nodig. Het lijkt me verstandig de 
voorstellen van de commissie-Remkes over 
te nemen: een andere wijze van verkiezing 
en de Tweede Kamer moet altijd het laatste 
woord krijgen. Ook zouden de Eerste en 
Tweede Kamer vaker gezamenlijk kunnen 
vergaderen. De grondwet staat dat toe.”

Wat draagt de Eerste Kamer bij aan de 
politiek?

“Hun controlemechanisme. Stel dat de 
Tweede Kamer op basis van het regeerak-
koord iets stoms doet, bijvoorbeeld door 
de dividendbelasting af te schaff en. Dan 
is er altijd nog de Eerste Kamer, die niet 
gebonden is aan het regeerakkoord. Eerste 
Kamerleden hebben niet zo’n sterke poli-
tieke binding met het kabinet. Zij kunnen 
dus zelfstandig en ona� ankelijk belache-
lijke maatregelen verwerpen.”
Vindt u niet dat de leden van de senaat 
rechtstreeks door het volk moeten worden 
gekozen?

“De senaat is juist van waarde omdat 
deze anders functioneert en een andere 
samenstelling heeft dan de Tweede Kamer. 
Met rechtstreeks stemmen zou er sprake 
zijn van twee dezelfde Kamers. Het heeft 
weinig zin om die naast elkaar te laten 
bestaan.”
Functioneert de senaat momenteel naar 
behoren, denkt u? 
 “Ja, op zich wel. Ik vind het echter wel 
een gebrek dat de Eerste Kamer het laatste 
woord kan hebben. Ik heb zelf weleens 
een andere methode voorgesteld: als de 
Eerste Kamer niet instemt met een wet, 
dient deze te worden teruggezonden naar 
de Tweede Kamer. Die kan deze wet ver-
volgens alleen aannemen met een grote 
meerderheid, met bijvoorbeeld 90 van de 
150 zetels. Zo beslissen niet uitsluitend de 
regeringspartijen, die gebonden zijn aan 
het regeerakkoord waarin alles is dichtge-
timmerd, maar ook de oppositie.” (LvdZ)

Wim Voermans,
hoogleraar staats- 
en bestuursrecht 
Universiteit Leiden

Paul Bovend’Eert,  
hoogleraar 
staatsrecht aan 
de Radboud 
Universiteit te 
Nijmegen
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door Frans van Deijl

De campagne voor Provinciale 
Statenverkiezingen is in volle gang. Zou die 
linkse lente er nu dan toch komen, na een 
teleurstellend resultaat in 2017? En hoe 
kunnen de progressieve partijen daarvoor 
zorgen? ‘Sociale zekerheid zal veel 
belangrijker worden.’

Een 
uitgelezen 
kans voor 
links

Lilian Marijnissen (SP), 
Lodewijk Asscher 
(PvdA) en Jesse 
Klaver (GroenLinks) 
tijdens het wekelijkse 
vragenuur in de 
Tweede Kamer
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‘ Mijn beste 
werk moet ik 
nog schrijven’
Een waanzinnig succes heeft Ilja Leonard Pfeijffer 
(51) behaald met Grand Hotel Europa. En de roman 
vliegt ruim vier maanden na publicatie nog steeds de 
winkels uit. Vanuit Genua lijkt hij Nederland beter dan 
ooit te doorzien. Een openhartig gesprek over zijn 
schrijverschap, de migratieproblematiek en de glorieuze 
toekomst van de literatuur. ‘DWDD? Fuck them.’

door Tom Kellerhuis
fotografie Mieke Meesen
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Opstand  
der liberalen
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‘Er is iets aan de hand in de VVD,’ stelde Hans 
Wiegel onlangs in zijn Telegraaf-column. In de 
partij rommelt het: de liberale principes zouden 
zijn verloochend, populisme en management-
denken vieren hoogtij. ‘In de VVD lopen haast 
geen intellectuelen meer rond.’  door Frans van Deijl
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Wat drijft een mens dat hij zijn ziel en 
zaligheid verkoopt om dag in, dag uit  

op die vierkante kilometer van politiek 
Den Haag te kunnen bivakkeren – als 

Kamerlid, voorlichter, journalist of 
lobbyist? Op safari naar het Binnenhof. 

‘Die wereld is allesconsumerend; het 
lijkt net een kazerne.’

Politieke 
junkies 

door Berend Sommer  
illustraties Johan Kleinjan
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door Jan Smit

Twee parlementariërs stapten onlangs 
vlak na elkaar op. Ze konden hun 
functie niet langer combineren met hun 
privéleven. Is de werkdruk voor Tweede 
Kamerleden te hoog? Twee oude rotten 
en een deskundige over de verschillen 
tussen toen en nu. ‘In mijn tijd was het 
privé geen issue.’

Hondenbaan
“Beste Elbert, aan het begin van het jaar 
liet je al weten dat je wegens overver-
moeidheid een aantal maanden niet zou 
werken. Daar schrokken we van. Ik denk 
dat velen van ons toen bij zichzelf te rade 
gingen: ga ik te ver, werk ik te hard, geef ik 
genoeg aandacht aan thuis? Je hebt ons aan 
het denken gezet. Je neemt gas terug en 
vertrekt uit de Kamer. Dat is heel erg jam-
mer. Ik hoop dat er iets anders moois voor 
in de plaats komt, iets dat rust brengt en 
aansluit bij jouw idealen en ambities.”

Dit voorjaar besloot Elbert Dijkgraaf, 
alom gewaardeerd fractielid van de SGP, de 
Tweede Kamer te verlaten. Spanningen op 
zijn huwelijk en het Kamerwerk vergden 
zo veel energie dat hij dit niet langer kon 
combineren.

In haar afscheidswoord prees 
Kamervoorzitter Khadija Arib Dijkgraaf. 
Tegelijkertijd was er plaats voor reflectie. 
Was het, huwelijkscrises daargelaten, 
überhaupt wel mogelijk om het werk als 
Kamerlid te combineren met een gewoon 
privéleven? 

Het vertrek van Dijkgraaf staat niet op 
zichzelf. Een paar weken daarvoor kondig-
de SP-Kamerlid Nine Kooiman haar ver-
trek aan. Kooiman kon en wilde het prille 
moederschap niet langer verenigen met het 
beroep van parlementariër.

Er lijkt zelfs sprake van een kleine trend. 

Het Parlementair Documentatie Centrum 
houdt sinds begin jaren tachtig bij hoeveel 
Kamerleden er tussentijds vertrekken 
en waarom. Gezondheids- en persoon-
lijke redenen is een van de categorieën. 
In de jaren tachtig en negentig was dit 
slechts sporadisch een motief. Vanaf 2003 
(Balkenende III) is er sprake van een stij-
ging. Voorlopig record: 2012-2017 (Rutte 
II); in deze kabinetsperiode verlieten liefst 
zeven volksvertegenwoordigers om ge-
zondheids- en/of persoonlijke redenen de 
Kamer. 

De vraag is: waarom? Is de werkdruk 
toegenomen? Is er meer aandacht voor de 
balans werk-privé? En, hoe lag dat vroe-
ger? Ad Lansink (CDA) en Flip Buurmeijer 
(PvdA), twee ervaren oud-Kamerleden, 
en Bert van den Braak, parlementair his-
toricus, spreken over een – zeker onder 
volksvertegenwoordigers zelf – gevoelig 
onderwerp.

Eén ding is zeker: Elbert Dijkgraaf is niet 
de eerste oververmoeide parlementariër 
die een time-out nam. En waarschijn-
lijk ook niet de laatste. Het overkomt de 
besten. 

Neem Abraham Kuyper. Het reizen tus-
sen zijn woonplaats Amsterdam en Den 
Haag en het missen van een gezinsleven 
braken de gereformeerde predikant, 

B‘ Het Kamerlid
maatschap 
wordt steeds 
minder  
ervaren als 
een roeping  
en steeds 
meer als een 
gewone baan.’

Van boven naar beneden: 
Diederik Samsom, 
Kathleen Ferrier, Mark 
Rutte & Hero Brinkman f
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Maandelijkse stelling

Achtergrondverhalen

Kansen
voor
links

Dagelijks politiek  
op hpdetijd.nl
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Pierre Bokma (63) staat in de theaters met De 
Verleiders – #niksteverbergen. Wat leest, luistert en 
ziet ’s lands meest gevierde acteur zoal?
door Nick Muller

‘ Het toneel is aan 
het verdwijnen’

schoolmeesterachtig – een beetje als W.F. 
Hermans. Door zijn geborneerde taal-
gebruik heb je het idee dat Judith steeds 
op haar plaats gezet wordt. Ik sprak haar 
gisteren toevallig op een avond rondom het 
werk van M. Vasalis en ze zei dat ze niet 
zo blij was met dit boekje. Ze had wel toe-
stemming gegeven aan de uitgever, maar ze 
had het eerst even moeten checken, want 
ze vond het een volstrekt overbodig boekje 
geworden. Ik denk dat veel schrijvers en 
dichters het diep in hun hart verschrik-
kelijk vinden als er een nieuw boek wordt 
gepresenteerd. Ze dekken zich in tegen 
kritiek door te zeggen dat ze er niet te-
vreden over zijn. Alle kunstenaars doen 
dat. Acteurs misschien wel bij uitstek. Die 
zeggen na afloop van een voorstelling ook: 
‘Morgen weet ik hoe het wél moet.’ Het is 
het in toom houden van een niet in toom 
te houden ijdelheid.  
   “Simon Vestdijk vind ik een heel goede 
schrijver. Zijn prachtige taalgebruik is heel 
to the point, het roept meteen een beeld 
op, maar hij complementeert dat beeld ook 
weer met andere beelden, waardoor je zo 
dat verhaal in wordt gezogen. Misschien 
ligt het aan mijn leeftijd, maar ik krijg 
altijd meteen een raar soort heimwee naar 
die tijd als ik hem lees. De figuren die hij 
beschrijft hebben bijna allemaal iets tra-
gisch. Ik herinner me de hoofdpersoon van 
Ivoren wachters, het eerste boek dat ik van 
hem las, een jongen met een slecht gebit 
die zijn tanden moedwillig nog verder ka-
potmaakte door er okkernoten mee te kra-
ken. Dat beeld stijgt zo vanuit het boek op 
naar de geest van de lezer. Arnon Grunberg 
lees ik ook graag. Zijn proza is scherp, 

Boeken
“Ik ben verzot op geschiedenis en lees ook 
veel wetenschappelijke boeken. Dat is niet 
om interessant te doen, maar je vraagt wat 
ik graag lees, dus dan geef ik daar naar eer-
lijkheid antwoord op. De last van veel geluk 
van A.Th. van Deursen heb ik net uit. Het 
gaat over de opkomst van de Nederlandse 
Republiek. Er staat veel in wat ik nog niet 
wist. Het politieke gekonkel binnen de 
jonge republiek wordt bijvoorbeeld gede-
tailleerd beschreven. Ik ben ook halver-
wege het tweede deel van De geschiedenis 
van de Joden van Simon Schama. Het is 
een dikke pil, maar ontzettend boeiend en 
mooi geschreven. Verder volg ik wat er over 
kwantummechanica wordt gepubliceerd, 
over zwaartekrachtgolven, over het higgs-
deeltje, over bosonen en quarks. Ik vind het 
fascinerend om te zien hoe het universum 
is opgebouwd. Hoe is dat onwaarschijnlijke 
systeem in godsnaam ontstaan? Een van de 
meest fascinerende aspecten is de theorie 
van de kosmische inflatie. Volgens die the-
orie werd het heelal in de eerste seconde na 
de oerknal – of preciezer gezegd: in 10-35 
seconde na de oerknal – oneindig maal 
groter. In die fractie van een seconde is 
alles gebeurd. Het voert te ver om hierop 
door te gaan, maar dat vind ik zo fascine-
rend dat ik daar alles van wil weten. 
   “Op dit moment lees ik de briefwisse-
ling tussen Judith Herzberg en Chris J. van 
Geel: Brieven 1962 – 1974. De brieven gaan 
over triviale zaken, maar ook over schrij-
versproblemen waar ze tegenaan lopen. 
Van Geel slaat in zijn brieven een toon aan 
die ik helemaal niet meer ken. Heel erg 
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K 
1 Zittend vrouwelijk 
naakt met blauwe 
kous en veren hoed
Jan Sluijters

2 Het Groninger 
Museum

Judith Herzberg 
en Chr. J. van 
Geel,  
Brieven 1962-1974
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Simon Schama,  
De geschiedenis 
van de Joden

mooi, geestig en onverwachts. Soms is 
het misschien net iets té onverwachts. In 
Moedervlekken zit bijvoorbeeld een moment 
waarop blijkt dat de moeder van de hoofd-
persoon niet zijn moeder maar zijn vader 
blijkt te zijn. Het is godvergeten knap als je 
daar als schrijver mee weg kunt komen. En 
hij kan dat.”  
 

Kunst
“Ik was laatst bij een grote overzichts-
tentoonstelling van Peter Paul Rubens 
in Museum Boijmans van Beuningen in 
Rotterdam. Die werken zijn natuurlijk 
prachtig, maar ook de uitleg is tegenwoor-
dig zo interessant omdat de kennis over 
die doeken steeds groter wordt. Ik wil 
heel graag naar Utrecht, Caravaggio en 
Europa in het Centraal Museum in Utrecht 
en Jan Sluijters – De wilde jaren in het 
Noordbrabants Museum in Den Bosch, 
maar ik weet nu eigenlijk al dat dat er niet 
van gaat komen. Er is gewoon te veel dat ik 
wil zien en er is te weinig tijd.
   “Ik vind dat iedereen naar Museum 
Voorlinden moet gaan, omdat ze echt 
mooie kunstwerken hebben en omdat het 
een fantastische manier is om kinderen 
kennis te laten maken met die vorm van 
beeldende kunst. Die grote stalen muur 
van Richard Serra – of eigenlijk doolhof – 
is bijvoorbeeld fantastisch. Het Groninger 
Museum is zo’n verrukkelijk gebouw om 
binnen te komen, heel uitnodigend. Bij het 
Rijksmuseum ben je vooral onder de in-
druk als je binnenkomt, maar hier wandel 
je bij een vriend binnen. Je voelt je meteen 
heel welkom. 

   “Er zijn veel kunstwerken waardoor 
ik word ontroerd. De ontmaskering van 
Achilles te midden van de dochters van 
Lycomedes van Peter Paul Rubens, van-
wege dat brandende hart dat daar ligt. 
Proserpina en Pluto van Bernini, omdat 
hij dat harde marmer in zacht vlees weet 
te veranderen. Titus aan de lezenaar van 
Rembrandt vind ik ook weergaloos mooi. 
Dat dromerige jongetje. Het is zo oprecht. 
Dat is wat Rembrandt kon. Dat licht? 
Het zal wel. En als je goed kijkt naar die 
gezichten, dan valt daar ook nog best wel 
wat aan te verbeteren. Maar de compositie 

en de kleur en de eerlijkheid waarmee het 
is geschilderd – dat is onnavolgbaar. Soms 
zie je dat schilders gezocht hebben naar 
een bepaalde gezichtsuitdrukking op het 
gelaat van de persoon die is afgebeeld. 
Rembrandt deed dat niet. Die had een 
idee, namelijk dat wat hij had gezien, en 
dat is niet meer uit zijn hoofd gegaan. Dat 
schilderde hij ook. Zijn schilderijen zijn zo 
oprecht als de stem van Johnny Jordaan. 
Alles wat hij zong was waar en daardoor 
ontroerend. André Hazes had dat ook. Ze 
waren oprecht zonder de bedoeling op-
recht te zijn.” 
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‘ Mijn beste 
werk moet ik 
nog schrijven’
Een waanzinnig succes heeft Ilja Leonard Pfeijffer 
(51) behaald met Grand Hotel Europa. En de roman 
vliegt ruim vier maanden na publicatie nog steeds de 
winkels uit. Vanuit Genua lijkt hij Nederland beter dan 
ooit te doorzien. Een openhartig gesprek over zijn 
schrijverschap, de migratieproblematiek en de glorieuze 
toekomst van de literatuur. ‘DWDD? Fuck them.’

door Tom Kellerhuis
fotografie Mieke Meesen
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Studentenhuis 
Weesperstraat, 
Amsterdam (bouw 
1959-1966). Ontwerp 
Herman Hertzberger, 
Tjakko Hazewinkel, 
Henk Dicke.  
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Samen  
onder  
één dak
Nederlandse jongeren blijven steeds langer 
bij hun ouders wonen, zo bleek onlangs uit 
onderzoek. Misschien zouden ze beter een 
groepswoning kunnen betrekken – niets is 
immers heilzamer voor je sociale leven. 
Wordt collectief wonen de nieuwe trend?
door Beatrijs Ritsema

“Je moet het zo maken dat het de mensen bij elkaar 
brengt,” zei architect Herman Hertzberger bij de 
opening van de tentoonstelling Collective Comeback 
(tot en met 23 juni in Arcam, Architectuurcentrum 
Amsterdam). Op deze tentoonstelling zijn foto’s, ont-
werpen en maquettes te zien van gebouwen die duiden 
op een, weliswaar voorzichtige, terugkeer van het 
collectieve wonen, zoals dat van 1965 tot 1985 hier en 
daar werd beoefend – en vaak mislukte. Een belang-
rijk wapenfeit van Hertzberger is de Weesperflat, het 
studentenhuis in de Amsterdamse Weesperstraat, dat 
tot op de dag van vandaag in gebruik is. De parter-
reverdieping bestaat uit winkels en er is boven een 
brede, balkonachtige galerij, waar studenten buiten 
kunnen zitten. Over galerijen in het algemeen maakte 
Hertzberger in het openingsinterview de interessante 
opmerking dat ze in alle flats 1,15 meter breed waren, 
de minimale breedte waarbij twee mensen elkaar kun-
nen passeren, maar dat dat sociaal gezien veel te krap 
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COLLECTIEF WONEN
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De culturele agenda van... maandelijks 
een andere BN’er die zijn inspiratie en 
voorkeuren deelt

REDACTIONELE PIJLER

cultuur

Nu is Tommy Wieringa ook met een boek over  
zijn moeder gekomen, een excentrieke, grillige 
 en dwingende vrouw. Hun verhouding werd 
gekenmerkt door voortdurende gevechten en 
irritaties; toch is het ook een liefdevol portret 
geworden.

Een 
ontiegelijke 
lastpak

door Thomas van den Bergh

Of dat verstandig was, is de vraag. Maar 
hoe fel en vruchteloos we daar ook over 
streden en hoe diep de stiltes die daar soms 
op volgden, het refrein was altijd liefde, of 
ik nu wilde of niet.”

Wieringa is nog maar twee jaar oud als zijn 
ouders besluiten naar Aruba te emigreren. 
Daar wordt zijn jongere zusje geboren, een 
tweede zusje wordt uit Colombia geadop-
teerd. De sfeer onder de expats ter plaatse 
is op z’n zachtst gezegd losbandig. Het 
leven is één permanent feest, waarbij men 
even gemakkelijk in elkaars zwembad als 
in elkaars echtelijke bed duikt. De jongen 
Tommy ziet het allemaal aan, en is niet 
ongelukkig in dit paradijselijke oord.

“Het was alweer een kwarteeuw na het 
einde van de oorlog, maar op Aruba deden 
ze de bevrijding nog eens dunnetjes over. 
Ik heb veel gezien en veel onthouden. De 
feesten van het vlees, de extase en het ver-
driet, ver uit het zicht van het moederland. 
Het was begin jaren zeventig, de meeste 
huwelijken waren nog intact. Een decen-
nium later zouden ze bijna allemaal ont-
bonden zijn.”

Tegen die tijd zijn we terug in Nederland, 
en Tommy, net twaalf jaar oud, wordt ge-
dwongen te kiezen tussen zijn ouders. Na 
één nacht in de rietgedekte villa bij zijn 
moeder en haar minnaar besluit hij bij zijn 
vader in te trekken.

Het wordt er in de jaren die volgen 

Zijn moeder dook al eerder op, al dan 
niet in verhulde vorm, in de romans van 
Tommy Wieringa. Zo was er in Caesarion 
sprake van een stroeve moeder-zoonver-
houding, een Egyptische minnaar en een 
controverse over alternatieve geneeswij-
zen. En in zijn laatste, De heilige Rita, ver-
dween de moeder al vrij snel uit het leven 
van de hoofdpersoon, waarna deze bij zijn 
vader op de boerderij intrekt.

Dat dit allemaal autobiografische ele-
menten zijn, komen we nu aan de weet 
dankzij Wieringa’s zopas verschenen bun-
del met herinneringen aan zijn moeder. 
Dit is mijn moeder is in zijn geheel gewijd 
aan deze Lia Wiersema (1942-2015), een 
even bijzondere als moeilijke vrouw, zo 
blijkt: “Ze was een van mijn meest favo-
riete personages; ik heb altijd graag over 
haar geschreven. Een avontuurlijker en 
onverschrokkener iemand ontmoette ik 
nog nooit. Een ontiegelijke lastpak, maar 
het zout der aarde. Ze bestemde haar eigen 
leven en koos ervoor deze dood te sterven. 

Z

‘Frekie’, ‘Deze vuist op deze 
vuist’, ‘Eetlust’ – het zijn 
klassieke kinderliedjes, geschre-
ven door dichter Willem Wilmink 
(1936-2003). Dat hij juist in dat 
genre zo excelleerde, kwam 
omdat hij zelf in wezen altijd 
een jongetje gebleven was.
Zo blijkt uit de zopas versche-
nen Wilmink-biografie van 
Elsbeth Etty. In dit vlot vertelde 
en prettig compacte levensver-
haal maakt Etty overtuigend 
duidelijk dat Willem Wilmink het 
beeld van zijn idyllische jonge 
jaren in Enschede, zoals hij die 
later zo vaak zou bezingen, flink 
had vervormd. 
De kleine Willem was een 
overgevoelig, mogelijk autis-
tisch jongetje. Hij werd dan ook 
flink gepamperd door zijn 
overbezorgde ouders. In het 
vervolg van zijn leven blijft het 
verwende en kwetsbare 
jongetje de toon bepalen. Het 
portret dat Etty van Wilmink 
schetst is niet bepaald flatteus. 
Hij was een driftkop met 
epische woedeaanvallen, leed 
aan zelfmedelijden, dronk te 
veel en kon dan gewelddadig 
zijn. Maar het was diezelfde 
onvolwassenheid die ons 
onvergetelijke liedteksten 
schonk, voor de 
Stratemakeropzeeshow, J.J. de 
Bom, Wieteke van Dort en vele 
anderen.

Elsbeth Etty
In de man zit nog een jongen
Nijgh & Van Ditmar
€34,99

Driftkop 
met gouden 
pen
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Op 13 mei is het exact vierhon-
derd jaar geleden dat raadpen-
sionaris Johan van Olden-
barnevelt werd onthoofd. Het is 
een van de grootste politieke 
drama’s uit de vaderlandse 
geschiedenis, maar er was nog 
geen roman over geschreven.
Daar komt nu verandering in 
met de verschijning van 
Nicolaas Matsiers De advocaat 
van Holland. Behendig vervlecht 
Matsier de complexe geschiede-
nis van de nog jonge republiek 
– Slag bij Nieuwpoort, 
Twaalfjarig Bestand, Arminius 
en Gomarus – met de laatste 
tien maanden uit het leven van 
Oldenbarnevelt. Zo houdt hij 
het verhaal klein, in de beslo-
tenheid van Oldenbarnevelts 
cel, maar kan hij tegelijk de 
grote politieke ontwikkelingen 
behandelen, die door het hoofd 
van de oude baas spoken.
Want die vraagt zich voortdu-
rend af: waar is het misgegaan? 
Deze scherpzinnige, koppige 
rationalist beseft dat hij 
bepaalde krachten heeft 
onderschat. Hij had geen 
verweer tegen de geruchten-
machine, tegen de aantijgingen 
van verraad en corruptie. En zo 
voert Matsier hem met vaste 
hand naar het schavot.
De advocaat van Holland is een 
meeslepende historische roman, 
die duidelijk maakt dat de 
geschiedenis zich niet langs 
rechte lijnen ontwikkelt, maar 
langs een grillig slingerpad.

Nicolaas Matsier 
De advocaat van Holland
De Bezige Bij
€24,99

Waar is het  
misgegaan?

 V
ER

S 
VA

N
 D

E 
PE

RS

f
o

t
o

 a
n

p

allemaal niet makkelijker op. In korte 
tekstbrokjes die kriskras door de tijd 
springen kenschetst Wieringa zijn verhou-
ding met zijn moeder als een permanente 
‘freefight’.

Zij is grillig, dwingend, verwend. Loopt 
achter allerlei esoterische zweeftypes aan, 
en bestookt anderen tot gekmakens toe 
met flauwekul van complotdenkers over 
inentingen, Bilderbergconferenties, de 
9/11-hoax en dergelijke. 

Maar ze is ook onconventioneel, excen-
triek en gehaaid. “Ze reed altijd en overal 
te hard, overtrad alle verkeersregels, haalde 
haar schouders op over verkeersboetes 
en wond agenten om haar vinger; Pippi 
Langkous with a vengeance.”

Een inbreker die ze in haar Groningse 
huis betrapt, werkt ze zelfverzekerd naar 
buiten door simpelweg te stellen dat hij 
zich in het verkeerde huis bevindt. “Dus nu 
moet je weer weg.”

Als ze al erg ziek is en na een presentatie 
van haar zoon in het chique Amstel Hotel 
de nacht doorbrengt, eist ze op hoge toon 
een po op haar kamer. De dienstdoende 
receptionist zegt dat dit niet tot de service 
van het hotel behoort. Als ze vervolgens 
dreigt de prullenmand als po te gebruiken, 
krijgt ze alsnog haar zin. “En zo werd er in 
het holst van de nacht een po bezorgd op 
kamer 118.”

Tommy Wieringa heeft bewonde-
ring voor zijn moeder. “Ik heb haar 
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Maandelijkse literatuurrubriek 
en recensies

Interviews

Het zomernummer heeft 
traditiegetrouw extra veel 
pagina's over literatuur

Wekelijkse literatuurrubriek 
op hpdetijd.nl



Minister Grapperhaus van Justitie 
en Veiligheid investeert honderd 
miljoen euro in de war on drugs. 
Maar heeft dat wel zin? Hoofd van 
de Nationale Recherche Wilbert 
Paulissen, burgemeester van Breda 
Paul Depla en politicoloog Joost 
Smiers voeren een fel debat over de 
juiste aanpak. ‘Hou toch eens op 
met dat idealistische gedoe!’

door Nathalie Huigsloot  
fotografie Paul Tolenaar

War on 
drugs

20

DRIEGESPREK
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V.l.n.r. Joost 
Smiers, Paul 
Depla en Wilbert 
Paulissen
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‘ Mijn beste 
werk moet ik 
nog schrijven’
Een waanzinnig succes heeft Ilja Leonard Pfeijffer 
(51) behaald met Grand Hotel Europa. En de roman 
vliegt ruim vier maanden na publicatie nog steeds de 
winkels uit. Vanuit Genua lijkt hij Nederland beter dan 
ooit te doorzien. Een openhartig gesprek over zijn 
schrijverschap, de migratieproblematiek en de glorieuze 
toekomst van de literatuur. ‘DWDD? Fuck them.’

door Tom Kellerhuis
fotografie Mieke Meesen
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Mensonterende toestanden 
voor de vrouwen en ernstige 
overlast voor de buurt. Dat is 
de realiteit van 
raamprostitutie. Wordt het 
niet eens tijd dat daar een 
definitief einde aan komt? 
‘Het argument dat die 
vrouwen daar een veilige 
werkplek zouden hebben, is 
onzin.’  door Renate van der Zee

T Toen Joop van Riessen vorig jaar tijdens 
een voorstelling in een Amsterdams 
 theater opmerkte dat het erg prettig zou 
zijn als de Wallen weer een gewone woon-
wijk zouden worden, kreeg hij een dende-
rende ovatie. Na afloop dacht de voormali-
ge hoofdcommissaris van de Amsterdamse 
politie daar eens goed over na. “Ik zei tegen 
mezelf: als de Amsterdammers zélf geen 
raamprostitutie willen, waarom houden 
we er dan niet mee op? Wat is dan het be-
staansrecht? Waarom hebben Rotterdam 
en Utrecht het wel aangepakt en kan dat 
niet in Amsterdam?”

Van Riessen werkte in de jaren zestig 
als inspecteur bij het politiebureau in de 
Warmoesstraat en keerde daar in 1975 te-
rug als chef van de recherche. Hij zag van 
dichtbij hoe de raamprostitutie veranderde. 

“In de jaren zestig was het nog te over-
zien,” vertelt hij. “Het had toen ook wel 
z’n functie. Amsterdam had een haven, er 
kwamen zeelui naar de Zeedijk om te zui-
pen en daarna gingen ze naar de Wallen. 
Wie daar een romantisch beeld bij heeft, 
vergist zich. Het was niet leuk, er was veel 
geweld. Maar het was niets vergeleken 
met de toestanden van nu, met die hordes 
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maatschappij

In Amsterdam waren 
de Wallen altijd heilig 
omdat raamprostitu-
tie ‘nou eenmaal bij 
de stad’ zou horen en 
bovendien een be-
langrijke toeristische 
attractie is  
foto‘s hollandse hoogte

Sluiten, 
die 
ramen! 
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ZIEK 
VAN DE 
LIEFDE

Tussen ‘gewone’ verliefdheid en 
krankzinnigheid loopt een dunne grens. 
Maar de patiënten zien dat vaak niet: zij 
voelen ware liefde, die alles overwint. 
Misschien zouden we dat suikerzoete 
ideaal wat moeten afzwakken.

door Emma Brunt
illustraties Anne Stalinski
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Vet-
strijd 
In Nederland zijn 350.000 ernstig 
obese mensen en dat aantal stijgt. Ze 
zijn vaak te zwaar en te breed voor 
gewone stoelen en wc’s. Ook opereren 
is lastiger. HP/De Tijd liep een dag mee 
met een bariatrisch chirurg in het 
Rijnstate-ziekenhuis. ‘Een 
maagverkleining is vaak het laatste 
redmiddel dat ze hebben.’  door Bart de Koningf
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Ziek 
van de 
liefde

Maatschappelijk relevante 
thema's

Trends en achtergronden
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door Berend Sommer & Kevin van Vliet 
illustraties Gijs Kast

Schrijvers, dichters, politici, 
cabaretiers, actrices: het is 
dringen in de kolommen van 
kranten en tijdschriften. Maar 
welke pennevruchten zijn nu 
echt de moeite van het lezen 
waard? HP/De Tijd selecteert 
de crème de la crème.

De beste  
columnist  
van  
Nederland
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Twitter 
vergeet 
niet

Controverses

Komiek Kevin Hart heeft 
zich teruggetrokken als 
host van de Oscars, na 
kritiek op homo-onvriende-
lijke oude tweets. Deze 
twitteraars kunnen 
meepraten.

2009 “Gvd! Weer iemand voor de trein, 
kom dus niet verder dan Eindhoven! 
Zelfmoordenaars, word eens creatief!” 
Thierry Aartsen, dan 19 jaar, weet nog niet 
dat hij later namens de VVD in de Kamer zal 
komen te zitten. Nog voor zijn beëdiging in 
2018 biedt hij in een video zijn excuses aan.

2010 “Grappige exportproducten heeft 
Nederland: Sieneke, Joran van der Sloot en de 
PVV.” Songfestival-presentator Cornald Maas 
wordt om deze tweet, die hij na de fi nale 
plaatste, op het matje geroepen bij omroep 
TROS, die de samenwerking met Maas na 
zeven jaar verbreekt. (In 2014 keert hij terug 
als commentator.)

2013 “Going to Africa. Hope I don’t 
get AIDS. Just kidding. I’m white!” De 
Amerikaanse pr-medewerkster Justine Sacco, 
vlak voor vertrek. Als ze elf uur later het 
vliegtuig uit stapt in Kaapstad, is de hashtag 
#HasJustineLandedYet trending en is Sacco 
zelf wereldnieuws. Ze verliest haar baan.

2014 “Wij zeggen #Zionisme = #ISIS #vrij-
heidvanmeningsuiting.” De islamitische 
partij NIDA heeft in Rotterdam een ‘links 
verbond’ gesloten met PvdA, GroenLinks en 
SP als Nieuwsuur deze tweet oprakelt aan de 
vooravond de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2018. De samenwerking klapt.

2016 “Wie gaat er mee 500 stenen op 
Wilders gooien? Vind ik wel een ‘ludieke ac-
tie’” Anne Fleur Dekker, fractiemedewerker 
van GroenLinks Hilversum, reageert op een 
oproep om stenen naar een moskee in België 
te gooien. Dekker ontvangt bedreigingen en 
moet onderduiken.  (KvV)  

Matthias Giesen

‘ President 
Trump is one 
of the best 
American 
presidents I’ve 
ever seen.’

Michel Houellebecq in een vlei-
end opiniestuk over Trump, 
Harper’s Bazaar, januari 2019

‘ Of het nou een 
minister is of 
een Kamerlid, 
voorzitter 
Arib pikt al 
het gedoe met 
telefoons in 
de Tweede 
Kamer niet 
langer. ‘Derde 
keer is 
inleveren.’’

RTL Nieuws, Twitter, 17 januari
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E
Ergens in 2017 werd het Nederlandse volk 
tamelijk nonchalant medegedeeld dat het 
‘van het gas af moest’ om de CO2-uitstoot 
terug te brengen. Hoewel weerman Gerrit 
Hiemstra op Twitter hardnekkig volhoudt 
dat er geen ‘gasverbod’ is, is dat er in de 
praktijk natuurlijk wel, want vanaf 1 juli 
krijgt u bijvoorbeeld alleen nog een ver-
gunning voor een nieuwbouwwoning als 
die aardgasvrij is. In de rest van Europa 
en de wereld worden ter vergroening juist 
woningen aan een hagelnieuw gasnet ge-
koppeld; voor die discrepantie zijn wij nog 
geen heldere verklaring tegengekomen.

Niet zo lang geleden voegde onze pre-
mier aan het draconische pakket CO2-
beperkende maatregelen een nieuwe 
klapper toe: een verkoopverbod op die-
sel- en benzineauto’s in 2030. We moeten 
allemaal een peperdure elektrische auto 
aanschaffen, met subsidie, te financieren 
door de landgenoten die door geldgebrek 
in een benzine- of dieselbak moeten blijven 
rijden, willen ze nog op hun werk komen. 
Over draagvlak gesproken.

Dat het effect op het klimaat van deze en 
alle andere maatregelen samen nul is, doet 
op een of andere manier ook al niet ter 
zake en zelfs van ‘Europa’ hoeft het alle-
maal niet zo snel en ingrijpend. Alle rede is 
zoek, en straks ook één biljoen euro (hallo 
Eric Wiebes). Wellicht is Rutte meer bezig 
met zijn eigen toekomst dan met die van de 
gemiddelde Nederlander, die weer braaf de 

portemonnee zal trekken of zich na dertig 
jaar afbetalen van zijn huis nog eens stevig 
in de schulden kan storten, deze keer voor 
een fictie.

Maar voordat wij helemaal afdwalen, hoe 
groen zijn die honderd procent elektrische 
auto’s nu eigenlijk? 

Laten we beginnen met de accu’s. Het 
winnen van het onontbeerlijke lithium 
is een zeer milieuvervuilende bezigheid, 
waarbij veel giftige stoffen vrijkomen en 
enorme hoeveelheden water verbruikt wor-
den. Boeren in de buurt van lithiummijnen 
moeten hun heil vaak elders zoeken, omdat 
zij hun dieren en gewassen niet meer van 
voldoende water kunnen voorzien.

Het metaal kobalt zorgt ervoor dat de 
accu niet oververhit raakt tijdens het la-
den. Het is ook het ingrediënt dat een accu 
en daarmee een elektrische auto zo duur 
maakt.  Het komt voor ruim zestig procent 
uit Congo, waar dagelijks veertigduizend 
kinderen van soms slechts vier jaar oud, 
onbeschermd en onder slavernij-achtige 
omstandigheden, deze volgens Goldman 
Sachs ‘nieuwe benzine’ delven. Kobalt 
veroorzaakt een typische ziekte: kobalt-
longen (ook wel hard metal lung disease) een 
meestal fatale longziekte die ook onder 
diamantslijpers voorkomt. 

Er wordt inmiddels naarstig gezocht 
naar een methode om stabiele accu’s zon-
der kobalt te maken. De relatief schone 
solid-state battery gooit daarbij hoge ogen, 
maar die wordt niet voor 2025 op de auto-
markt verwacht.

Om het hoge gewicht van de accu’s wat 
te compenseren, worden er bij de bouw 
van een elektrische auto veel materialen 
als aluminium en koolstofvezel gebruikt, 
waarvan de productie veel energie vergt. Al 
met al is de CO2-uitstoot bij de productie 

Alle rede is zoek, en 
straks ook één 
biljoen euro (hallo 
Eric Wiebes).

Vanaf 2030 komt er mogelijk een verkoopverbod op 
diesel- en benzine-auto’s. Maar bij de productie van 
elektrische auto’s komt veel meer CO2 vrij dan bij die 
van ‘gewone’ auto’s. En de gebruikte stroom is meestal 
ook niet groen.  door Jo & Leo Simons

Dubbel zoveel 
CO2
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20. Bert  
Wagendorp
de Volkskrant
Kampioen van de koffie-
automaatmening. Met de 
duiding van Wagendorp kun je 
geïnformeerd aan het gesprek 
van de dag beginnen. Volgde 
dertien jaar geleden Jan Blokker 
op in de Volkskrant. Nuchter 
maar immer kritisch. Maakt 
zich kwaad om mensen die 
de samenleving splijten (“Ik 
vind Wilders’ hetze tegen de 
rechtsstaat eng”) en maakt 
zich zorgen om klimaatveran-
dering (“We zijn toeristen op 
een Venetiaans terras, tot onze 
knieën in het water. Pas wan-
neer de stad onder onze voeten 
in zee verdwijnt, kijken we 
verschrikt op.”) Zo nu en dan te 
betrappen op een verrassende 
mening. Zo vindt hij de harde 
Brexit een goed idee (‘gezellig in 
de rij staan bij de douane’). De 
columns van Wagendorp zijn 
echter beperkt houdbaar. Zodra 
het brandje is geblust, kan de 
vis erin verpakt.
☎☎☎☎☎|✒✒|☛☛|✿✿|★★

19. Georgina 
Verbaan
NRC Handelsblad
Actrice mét schrijftalent, en 
vooralsnog de enige oud-soapie 
(Verbaan brak in een grijs verle-
den door in GTST) die een ei-
gen hoekje in de weekend-NRC 
heeft weten te bemachtigen. 
Schrijft volstrekt onvoorspel-
bare, absurde columns over 
houtworm, de antroposofische 
huisarts uit haar jeugd, spaak-
kralen op grotemensenfietsen 
en haar dode poes (“Een jaar of 
tien geleden onmoette ik hem 
op de Poezenboot. Ik werkte 
er als vrijwilliger.”) Haar stuk-
jes bestaan uit associatieve 
gedachtegangen. Particulier, 
maar spitsvondig en met lees-
baar plezier geschreven (“Heeft 
u weleens in een ochtendjas 
op veel te grote nep-Uggs door 
de Pijp in Amsterdam gelo-
pen? Met krulspelden in, of 

De criteria 
Invloed. 

☎
Een columnist, en zeker een 
politieke columnist, die de 
boven ons gestelden niet 
doet sidderen en beven, mag 
solliciteren naar een baantje 
persvoorlichter in Den Haag. 
Qui plume a, guerre a, schreef 
Voltaire al. Een pen vasthouden 
is ten strijde trekken.

Stijl. 

✒ 
 

Wie geen mooie zin op papier 
kan krijgen, hoeft de wereld 
niet lastig te vallen met zijn of 
haar schrijfsels. Dit slag colum-
nisten doet er beter aan zich te 
beperken tot de veilige anoni-
miteit van een poesiealbum.

Durf. 

☛
Een columnist zoekt de grenzen 
op: van het maatschappelijk 
debat, van de goede smaak,  
van het toelaatbare. 

Humor. 

✿
Op zure, bittere, flauwe of  
zouteloze stukjes zit niemand  
te wachten.

Verrassing. 

★
Wie weet te verbazen met  
zijn onderwerpkeuze, en de 
lezer tot de laatste zin vast  
te houden?

Georgina 
Verbaan schrijft 
absurde 
columns over 
houtworm en 
spaakkralen  
op grote-
mensen- 
fietsen.
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het Golden Globe-gala zich wat 
‘ingetogener’ hadden mogen 
kleden met het oog op #MeToo. 
(“Ik heb het over decolletés die 
nog dieper waren dan de San 
Andreasbreuk en in veel geval-
len van weinig verhullende 
stof.”) Voormalig Trouw-collega 
Seada Nourhussen kreeg hij op 
de kast: “Ik vind zijn columns 
voorspelbaar. Vooral als hij 
weer een pijnlijke poging doet 
om over racisme te schrijven; 
zijn conclusies ontstijgen niet 
het niveau van het gemiddelde 
reaguursel.” – dit als repliek op 
het door Ephimenco gemunte 
begrip ‘zwart privilege’, ‘een 
mechanisme dat maakt dat 
als je een donkere huid bezit 
je blanke medemensen over 
één kam mag scheren en vol 
op het orgel de wij/zij-retoriek 
mag hanteren.’ Nourhussen 
is inmiddels afgezwaaid, 
Ephimenco schrijft vrolijk door. 
Er wordt regelmatig geroepen 
om zijn ontslag, wat wij opvat-
ten als een goed teken.
☎☎☎☎☎|✒✒|☛☛☛| 
✿✿|★★★

16. Theodor  
Holman
Het Parool 
Langstzittende columnist van 
de grachtengordel. Ook de 
meest controversiële. Zeer pro-
ductief, met zes columns per 
week in Het Parool en één in De 
Groene Amsterdammer onder het 
pseudoniem Opheffer. Fanta-
seerde over Anne Fleur Dekker 
(“Dit wordt een afschuwelijke 
oudemannencolumn, want ik 
ga nu schrijven dat ik heel erg 
val voor de 22-jarige Anne Fleur 
Dekker.”), wees met een be-
schuldigend vingertje naar 
minister Ollongren (“En nu 
wordt Thierry Baudet gedemo-
niseerd door onze regering bij 
monde van de D66-minister die 
gaat over de beveiliging van 
Wilders. Wanneer Baudet 
straks beveiligd moet worden, 
aan wie moet hij dat dan vra-
gen? Aan Kajsa Ollongren, de 
minister van Binnenlandse 
Zaken?”) Schrijft over zijn per-

een feesthoedje op? Ik wel.”) 
en zelden te betrappen op een 
mening. Wierp zich tussen het 
journaille en opgebrande reali-
tyster Barbie. (“We hebben geen 
recht op nieuws over Samantha 
de Jong. Samantha de Jong is 
nu van zichzelf en ze heeft tijd 
nodig om erachter te komen 
wie dat is.”) Voor Verbaan geldt: 
als collega-columnisten zich 
druk maken om het einde van 
de wereld, maakt zij zich druk 
om haar lekkende kraan.
☎|✒✒✒|☛|✿|★★★★★

18. Rob  
Hoogland
De Telegraaf
Mammoettanker. Vaart al der-
tig jaar zijn eigen, vaste koers. 
Tot aan zijn pensioen in 2016 
dagelijks; nu nog drie keer per 
week. Recalcitrant, scherp, 
neemt geen blad voor de mond. 
Vindt het onzin om meer stra-
ten naar vrouwen te noemen en 
weigert af te stappen van de ge-
slachtsspecifieke kleuren blauw 
en roze op geboortekaartjes en 
beschuit. Hekelt de Hollandse 
volksmentaliteit (‘het zeikerig-
ste, dreinerigste, zanikerigste 
zeur-, mekker- en foetervolkje 
van gans de aardkloot’) en kent 
de tijdgeest na dertig jaar co-
lumns schrijven als geen ander. 
Ontnuchterend. Ziet maar 
één uitweg voor de dreigende 
klimaatproblemen: “Als je écht 
iets aan het milieu en het kli-
maat wilt doen zit er dus maar 
één ding op: elkáár opeten, met 
voor de soort als bijkomend 
voordeel dat de sterksten zullen 
overwinnen.”
☎☎☎☎|✒✒|☛☛☛|✿✿✿|★★

17. Sylvain  
Ephimenco
Trouw
Enfant terrible van de voor-
malige verzetskrant. Schopt al 
zevenentwintig jaar – driemaal 
per week – een heilig huisje 
omver. Islamcriticus. Van Jesse 
Klaver krijgt hij ‘koude rillin-
gen’, hij vond dat actrices op 

Er wordt 
regelmatig 
geroepen om 
Ephimenco’s 
ontslag, wat 
wij opvatten 
als een goed 
teken.
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media

Achtergrondartikelen  
over de media

Vaste rubriek met 
spraakmakende quotes

Wekelijkse rubriek over  
het mediagebruik van iemand 
die in het nieuws is

Analyses van het 
medialandschap
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De BN’er
epidemie

Televisie gaat alleen maar over televisie. 
De programma’s worden in toenemende 
mate gevuld met mensen die bekend zijn 
van diezelfde tv – Peter R. de Vries, Jan 
Smit of de eeuwige Gordon. Bij voorkeur 
gaat het niet te veel over inhoudelijke 
kwesties. Maar wie kanttekeningen durft 
te plaatsen bij deze kijkcijferterreur, wordt 
versleten voor hopeloos elitair.

door 
Max Pam

c
o

ll
a

g
e
 h

p
/d

e
 t

ij
d

HPT1811-050-MaxPamtv.indd   51 25-10-18   17:30

Talkshow
tijgers

SE
P

TE
M

B
E

R
 2

0
18

SEPTEMBER 2018 | € 6,95

Freek en Hella 
de Jonge
‘ Als het ons niet bevalt, 
zijn we weg’

Wat schuift het  
en hoe deskundig 
zijn ze? 

Anastasiadorp 
Trouble in paradise

Getrouwd en  
toch gelukkig
Pleidooi voor het huwelijk

Vroeger was alles beter, zelfs de boeven
‘Haring Arie was een gozer met toffe armen en een groot hart’
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Van 1956 tot 1999  
besprak mr. G.B.J.  
Hiltermann, ooit eigenaar 
van de Haagse Post,  
voor de AVRO-radio de 
internationale politiek. 
Zijn hedendaagse  
evenknie mr. G.H.B.  
Hiltermann treedt nu 
maandelijks in HP/De Tijd 
in zijn voetsporen.

toenmalig Europees Commissaris Henk 
Vredeling – ook wel bekend als Henk 
Vrageling – in ijltempo een fles whisky 
burgemeester te maken.

Ik was in gezelschap van Jim Janssen 
van Raaij, die ik nog ken van jappen-
kamp Tjihapit in ons Indië. Jimmy was 
Europarlementariër en ik gaf hem – als een 
vriendendienst – adviezen over zijn pensi-
oenfonds voor voetballers. 

Het verhaal wil dat Vredeling ons begon 
uit te schelden voor rechtse rukkers, ijzer-
vreters, bunkerbouwers en wat dies meer 
zij, en vervolgens een loodzware marmeren 
asbak naar mijn hoofd wierp. Ik heb voor 
hetere vuren gestaan en bukte. De grote 
spiegelwand achter de bar lag vervolgens in 
gruzelementen.

Ene Henk Beereboom was destijds 
werkzaam op het kabinet van commissaris 
Vredeling en kwam tien minuten na het 
delict de zaak voor zijn baas ‘afhandelen’. 

In de nieuwe versie werd het: het was 
geen spiegel achter de bar, maar een 
doodgewone spiegelruit in de lobby, het 
was geen asbak maar een lege whiskyfles, 
en de actie was niet gericht tegen mr. 
G.H.B. Hiltermann, maar tegen de Britse 

Eurocommissaris Roy Jenkins, aan wie 
Vredeling zich eerder die dag tijdens een 
vergadering enorm geërgerd had. Nou had 
ik die hele meneer Jenkins niet gezien in 
de Sofitel-bar, maar dit terzijde. Barkeeper 
Pippo, die er nog steeds werkt, heeft toen 
op mijn instigatie het echte verhaal enkele 
weken later aan Italiaanse journalisten 
verteld. Volgens Pippo was de totale schade 
25.000 gulden en die heeft de PvdA ver-
goed, plus Henks bonnetje dat nog open-
stond bij de bar. 

De manager van het Sofitel klopte zojuist 
op mijn deur, want hij had het asbakdrama 
van Pippo vernomen. “Kan ik iets voor u 
betekenen, monsieur Ieltermann?” “Ja,” 
antwoordde ik, “u kunt een taxi regelen 
naar Auberge de l’Ill in Illhaeusern. Ik heb 
daar een ontmoeting met l’Association 
des Producteurs-Gaveurs de Foie Gras 
d’Alsace, die wil dat ik in het EP een goed 
woordje voor ze doe.”

Dat kon de manager wel regelen, en 
hij voegde daaraan toe: vergeet vooral 
niet la terrine de foie gras d’oie en la mous-
seline de grenouilles te proeven, monsieur 
Ieltermann. Ik knipoogde en zei: “Bien sûr, 
mon vieux: après nous, le déluge.” 
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door Voornaam Achternaam  
illustratie Voornaam Achternaam 

Weg
zomertijd 

door Renate van der Zee

Eind maart gaat de klok een uur naar 
voren. Zomertijd. De maatregel werd 
veertig jaar geleden ingevoerd om energie 
te besparen. Maar de roep om hem af te 
schaffen klinkt steeds luider. ‘Er bestaan 
gewoon geen voordelen.’

met de
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door mr. G.H.B. Hiltermann, illustratie Gabriël Kousbroek

A verstaan. Hij mompelde iets van: roestig 
blijven, ouwe, en toen ik mij permitteerde 
schalks op te merken dat het vliegen ‘dank-
zij jullie’ zo veilig is geworden, kwam er een 
lomperik van een vent die toevallig ook Mo 
heette naar me toe en blafte: “Jij wilt toch 
niet je vlucht missen, opa? Dan zou ik maar 
effe snel dimmen.”

De businessclass van KLM is ook geen 
feest meer. Ik wist überhaupt niet dat 
baby’s daar zijn toegestaan. Het verhaal 
is nog niet klaar, want de nouveau riche-
moeder ontblootte kort na het opstijgen 
haar roomwitte, met blauwe aderen door-
kliefde boezem en begon de boreling te 
zogen. Zelfs de steward van dienst had 
zulks nog nooit meegemaakt en slaakte 
een gilletje van ontzetting. 

Als troost kreeg ik De Witte Os, 
maar daar heb ik er al drie van in mijn 
Delfts blauwe huisjes-collectie. Dat was 
 natuurlijk aardig, want de goede man mag 
die snuisterijen helemaal niet weggeven op 
continentale vluchten. Maar ik had liever 
gehad dat hij met huisje nummer twee, 
restaurant d’Vijff Vlieghen, op de proppen 
was gekomen, want dat is gesneuveld tij-
dens het afstoffen. 

Mijn dierbare huishoudster Agaath had 
me nog gewaarschuwd: G.H.B., ik las laatst 
in de Libelle dat met de trein reizen veel 
beter is voor het milieu. Ja, zei ik, maar 
niet beter voor mijn eigendommen, want 

Amicae amicique, ik was uitgenodigd om 
een praatje over brexit te houden in het 
filiaal van het Europees Parlement in 
Straatsburg. Nu hoor ik u denken: onze 
meester G.H.B. heeft ook maar een lui-
zenleventje. Die komt tenminste nog eens 
ergens. 

Welnu, het had niet veel gescheeld of ik 
was er niet gekomen. 

Wat is dat vliegen toch een crime gewor-
den, mensen. Ik moest eerst naar Brussel 
voor een lichte dis met een paar vrinden 
van de European Cigar Manufacturers 
Association, bij Comme Chez Soi. 

Zij weten dat ik zonder kloppen binnen-
loop bij decision makers in het Brusselse en 
dat ik als progressieve, liberale cultuurde-
mocraat daar met alle pleizier de rokersbe-
langen verdedig. 

Het is toch van de gekke dat ik na een 
uitmuntend zevengangendiner op straat 
in de stromende regen mijn Cohiba Behike 
moet roken, al dan niet gechaperonneerd 
door een casserolier of een commis de 
cuisine met een paraplu. 

Vliegen is tegenwoordig, net als het ta-
baksgebeuren, geen sinecure. Op Schiphol 
werd ik op hardhandige wijze gefouil-
leerd door een meneer die ik amper kon 

je hebt geen idee wat er tegenwoordig voor 
schorriemorrie rondscharrelt in de trein. 
Een fatsoenlijk mens zou bijna heimwee 
krijgen naar de tijden van het ouderwetse 
dievengilde, mannen van stavast die nood-
gedwongen in het holst van de nacht de 
hort op moesten om hun talrijk kroost van 
brood te kunnen voorzien. 

De vlucht naar Straatsburg heb ik ’s ande-
rendaags bijna gemist, omdat de taxichauf-
feur mij ‘verkeerd begrepen had’ en dacht 
dat ik vanaf Charles de Gaulle in Parijs 
naar Straatsburg zou vliegen, en niet vanaf 
Zaventem, wat toch meer voor de hand 
ligt. Misschien had de beste man nooit 
aardrijkskunde genoten bij de Witte Paters 
in de Belgische overzeese gebieden, maar 
gelukkig kwam ik reeds ter hoogte van 
Charleroi achter het ‘misverstand’. 

Zo ziet u maar dat het niet alleen maar 
rozengeur en maneschijn is in het veron-
derstelde luizenleventje van G.H.B. Al dit 
gedoe is toch niets voor een heer van stand. 
Daarom is het tijd voor een geestige anek-
dote, want de boog kan niet altijd gespan-
nen staan. 

Ik logeer in Straatsburg in het Sofitel. 
Mijn keuze is het niet, maar ik heb van 
mijn moeder geleerd dat je een gegeven 
paard niet in de bek moet kijken. Ik was 
voor het laatst in het Sofitel op 5 november 
1979, om precies te zijn in de bar. Daar zat 

Een fatsoenlijk mens zou bijna 
heimwee krijgen naar de tijden van 
het ouderwetse dievengilde.

In het Europees Parlement loopt G.H.B. zonder kloppen 
binnen, om bijvoorbeeld de rokersbelangen te verdedigen. 
Zijn verblijf in Straatsburg herinnert hem weer aan een 
voorval met de toenmalige Eurocommissaris Vredeling.

Asbakincident  
in het Sofitel
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Nederlandse bleeder stoppen. Er zijn gega-
digden – onder meer Ahold is naar verluidt 
geïnteresseerd. Maar een deal blijft uit; de 
Britten zitten te hoog in de boom. 

Van Zetten en zijn managers beden-
ken van alles om de wankelende win-
kelketen er weer bovenop te helpen. 
Minisupermarkten, producten voor de ra-
madan en het Suikerfeest (medjoul-dadels, 
baklava), testamenten, zorgverzekeringen, 
een documentaire met Van Zetten in de 
hoofdrol (Het geheim van de Hema): geen zee 
gaat ze te hoog. Het helpt allemaal weinig.

In 2014, Van Zettens annus horribilis, is 
er op een omzet van 1,1 miljard euro zelfs 
een monstervlies van 189 miljoen euro. 
Dat is weliswaar sterk beïnvloed door 
eenmalige afboekingen, maar het blijft 
zorgelijk. Verscheidene filialen – Kerkrade, 
Hoevelaken, Nijkerk, Appingedam – sluiten 
noodgedwongen hun deuren. 

In een laatste wanhoopspoging initieert 
de CEO nog een bliksemoffensief: een ver-
bouwing van liefst 520 filialen binnen drie 
maanden tijd. Die gedaanteverwisseling 
behelst onder andere meer aandacht voor 
genotsvoeding, impulsaankopen en een 
deels aangepaste presentatie – op tafels in 
plaats van in de schappen. Ook de schuld 
wordt nog geherfinancierd. Om van de le-
ning met de woekerrente van 13,5 procent af 
te komen geeft Hema voor 700 miljoen aan 
obligaties uit tegen een rente die varieert 

van 5,25 tot 8 procent. Dat geeft lucht.
Maar voor Van Zetten komt het allemaal 

te laat. April 2015 vertrekt hij. Officieel op 
eigen initiatief, volgens insiders op aan-
drang van Lions Capital.

Tjeerd Jegen, zijn opvolger, laat er geen gras 
over groeien. Een van zijn eerste speerpun-
ten: vervanging van een groot deel van het 
management. De oude hap moet wijken 
voor meer vrouwen en managers met erva-
ring in het buitenland.

Die keuze is begrijpelijk. Jegen, binnen 
Ahold opgeklommen tot vice president 
Centraal-Europa en sinds 2011 managing 
director bij Woolworths (‘Woolies’), de 
grootste supermarktketen van Australië, 
focust op verdere uitbreiding in het buiten-
land. In de eerste plaats in Frankrijk en dan 
vooral in de grote steden – bijvoorbeeld in 
de chique Rue de Rivoli, een van de bekend-
ste winkelstraten van Parijs. Daar opende 
Hema afgelopen juli een zogeheten flag-
shipstore. “In de steden zitten de journalis-
ten, de bloggers, de trendsetters: mensen die 
ertoe doen als je een merk wilt opbouwen,” 
aldus Jegen onlangs in Management Team.

Fransen, vooral vrouwen tussen de 18 en 
35, zijn volgens de nieuwe Hema-CEO gek 
op ‘design hollandais’. Niet zo vreemd, meent 
hij. “In de binnensteden zitten erg veel res-
taurants en kledingwinkels, maar iets als 
de Hema, met eten, spullen voor in huis en 

voor op kantoor, dat kennen ze hier niet.”
Ook in Spanje en Groot-Brittannië krijgt 

de Hema voet aan de grond. In Spanje opent 
de Nederlandse winkelketen in Madrid en 
Barcelona in totaal acht winkels. 

De formule van deze buitenlandse Hema’s 
wijkt af van die op de thuismarkt. De win-
kels zijn anders ingericht, met brede gang-
paden, veel tafels en hoge kasten langs de 
muren. De producten zijn gegroepeerd per 
belevingswereld: koffie bij de koekjes en de 
koffiekopjes, kinderkleding bij het speelgoed 
en het snoep. In Nederlands staan alle pro-
ducten per categorie bij elkaar.

Dit concept slaat aan. Volgens de Hema 
is de omzet per vierkante meter in de bui-
tenlandse vestigingen hoger. Reden voor de 
keten om de formule nu ook toe te passen 
in de winkels in Nederland en de rest van de 
Benelux. Bij de kleinere winkels is die me-
tamorfose inmiddels in volle gang. Voor de 
grotere is de Hema aan de Heuvelstraat in 
Tilburg een van de pilots – de vestiging met 
de eerste ‘La Place-light’.

Wat Jegen betreft blijft het daar niet bij. 
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Hema-CEO Tjeerd Jegen 
(tweede van l.) en burge-
meester van Tilburg Peter 
Noordanus (r.) tijdens de ope-
ning van de HEMA-pilotstore 
in Tilburg, begin september
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CITROËN 
MON 
AMOUR

In een Citroën Prestige CX 
uit 1982 rijd je niet, nee, 
je zweeft over de weg als 
op een wolk. En dan die 
volmaakte aerodynamische 
vormgeving! Dus neem je de 
vele klusuren, de chronische 
gebreken en het repareren 
van een incidentele 
klapband graag op de koop 
toe. Een liefdesverklaring.
door Ad Fransen
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REDACTIONELE PIJLER

technologie

door Onno Aerden
foto‘s privéarchief

De aanschaf van een klassieke Range 
Rover blijkt, nu Onno Aerden er eens  
goed over nadenkt, ook iets te maken  
te hebben met zijn vader. Meer precies: 
met het loskomen van diens auto-angst. 
Een vertelling in zeven bedrijven.

Droom- 
auto  
gezocht
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In een schuur op een dijk ergens 
in Zuid-Holland wijst Lucas zijn 
opdrachtgever aan wat er onder 
de kap nog moet gebeuren. En 
dat is niet weinig.

Truffle brown moest 
het worden. De stoe-
len staan al een jaar 
bekleed werkeloos te 
wezen.

Het originele merk-
plaatje op het karkas 
bewijst: hier staat 
ondanks alles Een 
Echte Range Rover

Aerden krijgt af en toe 
een appje van alweer 
een fraai onderdeel, 
dat zijn weg zal vinden 
naar de auto

Lucas kan zijn detail-
fetisjisme ook kwijt op 
het dashboard. Alles 
moet precies kloppen.

‘Puntgaaf’. Dat oor-
deel over de wielop-
hanging leidde mede 
tot Het Project. Want 
de rest behoefde 
werk.

HPT1903-046-elonmusk.indd   46 14-02-19   16:01

Elon Musk 
geniaal of gek?

Een portret van deze bouwer 
van raketten en elektrische 
auto’s, die onlangs afscheid nam 
als bestuursvoorzitter van 
Tesla. Zijn grillige gedrag was 
hier debet aan. Intussen worden 
zijn werknemers uitgebuit. 
Moeten dit soort megalomane 
figuren met messianistische 
trekjes wel zo veel macht 
hebben? ‘De leiders uit Silicon 
Valley zijn er echt van overtuigd 
dat de mens over twintig jaar 
niet meer nodig is.’  door Oswin Schneeweisz
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De Porsche  
911 is nog 
steeds de 
kurk waar 
het bedrijf  
op drijft.
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temperaments-dingetje bleef een uitdaging 
voor elke beginnende 911-rijder. Toch was 
de nieuwe 911 de redding voor Porsche. Het 
is nog steeds de kurk waar het bedrijf op 
drijft. 

Wie een 911 van de beginproductie naast 
een 911 van nu zet, ziet een wereld van 
verschil, maar moet ook toegeven dat ze 
nog steeds op elkaar lijken. Dat is bij elke 
model-upgrade een tour de force van de 
ontwerpers: hij moet anders, nieuwer, mo-
derner, iets groter, maar hij moet vooral 
hetzelfde blijven. De ontwikkeling in 
cijfers:

1964: 130 pk – topsnelheid 210 km/h – 
1,34 m breed – 4,16 m lang.

2017: 420 pk – topsnelheid 305 km/h – 
1,85 m breed – 4,50 m lang.

Deed de versie uit 1964 er bijna negen 
seconden over om de honderd te halen, de 
nieuwste doet het in 3,9 seconden. 

Maar het begon bij een bezoekje aan de 
Porsche-fabriek in Zuffenhausen, het 
plaatsje met de wat suffe naam voor de 
blitse bolides. Porsche kan het plaatsje 
echter niet verlaten, want iedere recht-
geaarde Porsche-liefhebber vindt dat zijn 

auto in Zuffenhausen gebouwd moet 
zijn. Dus heeft de fabriek zich overal in 
de plaats gevestigd met allerlei gebouwen 
in allerlei stijlen, uit allerlei jaren en met 
allerlei functies. Porsche is alom aan-
wezig in Zuffenhausen, er is bijna geen 
Zuffenhausen meer.

In een van die gebouwen wilde Porsche 
ons het neusje van de zalm laten zien: de 
Porsche Exclusive Series, auto’s die qua 
handwerk aan alle eisen van een klant 
kunnen voldoen, onder het motto: u kunt 
het zo gek niet bedenken of wij maken het. 
Een gouden koetswerk met rode velgen? Er 
werd aan gewerkt. Een gele auto met knal-
blauw interieur? Hij stond er. “Als wij het 
niet doen,” zei de verantwoordelijke man 
ter plekke, “dan laten de klanten het wel 
ergens anders doen en dan is het misschien 
nog slecht gedaan ook, dat is helemáál erg.” 
En zo verlaat in een optocht van wansmaak 
de ene na de andere de afdeling Exclusive 
Series.
We vragen ons maar niet af wat Peter 
Schutz ervan gevonden zou hebben. 
Voor hem ging op 29 oktober de vlag in 
Zuffenhausen in ieder geval gepast half-
stok. 
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De iconische 911 had kwaliteitsproblemen 
en de luchtgekoelde zescilinder boxermo-
tor die voor het grootse gedeelte achter de 
achteras geplaatst was, zorgde voor weg-
gedrag dat alleen voor behoorlijk ervaren 
rijders weggelegd was. Soms brak het 
zware achterwerk op de raarste momenten 
uit. Niet meer van deze tijd, oordeelde de 
Porsche-leiding. Ze wilde de productie 
stopzetten ten faveure van de nieuwe 926, 
met een watergekoelde zescilinder voorin 
geplaatst. Die was heel wat makkelijker te 
hanteren.

Daar was Schutz het totaal niet mee eens 
en toen hij de vergaderruimte binnenliep 
waar over dit geval beraadslaagd werd en 
hij op het witte bord een streep zag door 
de levenslijn van de 911 in 1981, nam hij 
een marker, trok die streep door tot aan 
het einde van het bord en verder over de 
muur, de hoek om over de deurpost de 
gang in, nog een stukje door. Schutz had 
zijn punt gemaakt. Toen hij het lokaal weer 
in liep, stond chef ingenieur Helmuth Bott 
te grijnzen. “Het is een temperamentvolle 
auto,” vond Schutz, “maar hij heeft ten-
minste karakter en dat is waar mensen 
van houden. De auto moet gewoon beter 
gemaakt worden.”

En dat werd-ie. Onder Schutz moder-
niseerde de 911 met een watergekoelde 
motor en een cabrioversie en telkens maar 
weer aangepaste scherpere koetslijnen, 
maar het achter de achteras geplaatste 

Liefde voor auto’s speelt een belangrijke 
rol in het volgende verhaal. Of is het passie 
voor techniek en vooruitgang dat het ver-
haal van Peter Werner Schutz zo bijzonder 
maakt?

Het verhaal begint voor die tijd redelijk 
gewoon: het Joods-Duitse gezin Schutz – 
vader Leopold, moeder Erna en de negen 
jaar oude zoon Peter – vluchtte in 1939 van 
Berlijn via Cuba naar de VS.

Later studeerde Peter in Chicago af 
aan het Illinois Institute for Technology 
en ging achtereenvolgens werken voor de 
tractorfabrikant Caterpillar en de moto-
renfabrikant Cummins. Maar dan wordt 
het verhaal bijzonder. In 1978 werd hij door 
een headhunter naar Duitsland gehaald 
om voor de firma te gaan werken die voor 
Hitlers volk de Volkswagen had geprodu-
ceerd en voor diens leger diverse tanks: 
de firma van Ferdinand Porsche senior, 
die door de geallieerden nog een tijd werd 
vastgehouden maar die nooit veroordeeld 
was. De firma die tanks had gemaakt die 
op Amerikaanse jongens hadden geschoten 
in het land dat een groot deel van zijn volk 
had uitgemoord. Schutz zag het niet als 
probleem. Ferry Porsche had Schutz nodig, 
want Schutz was niet alleen een briljant 
technicus maar hij sprak ook Duits en 
Ferry dacht met hem de man in huis ge-
haald te hebben die de verkopen van de op 
dat moment noodlijdende firma in de VS 
zou kunnen opkrikken, want daar waren 
de cijfers in die jaren dramatisch.

Toen Schutz op 
het bord een 
streep zag door 
de levenslijn 
van de 911, trok 
hij die streep 
met een mar-
ker door tot in 
de gang.

De Porsche 911 was eind jaren zeventig op sterven 
na dood, maar hij werd gered door de slimme Duits-
Amerikaanse ingenieur Peter Schutz. Gelukkig maar.

Een bolide met 
karakter en 
temperament

L
door Jo & Leo Simons

-
peramentvolle auto, 
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Maandelijkse rubriek 
over auto's

Persoonlijke verhalen over auto's
Artikelen over technologische
ontwikkelingen



Connaisseurs
van

Voormalig tweesterrenkok Pascal 
Jalhay is na een hiaat van twaalf jaar 
terug, als chef van het gloednieuwe 
restaurant Bougainville. Wat voor 
smaken hebben hij en zijn team in 
petto? ‘Als een gerecht perfect is, 
haal ik het van de kaart.’

door Tom Kellerhuis  
fotografie Jesaja Hizkia
illustratie Gabriël Kousbroek

goede
het 
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Ondergetekende en 
Vision-hoofdredacteur 
Lorenzo Ledel
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‘ Mijn beste 
werk moet ik 
nog schrijven’
Een waanzinnig succes heeft Ilja Leonard Pfeijffer 
(51) behaald met Grand Hotel Europa. En de roman 
vliegt ruim vier maanden na publicatie nog steeds de 
winkels uit. Vanuit Genua lijkt hij Nederland beter dan 
ooit te doorzien. Een openhartig gesprek over zijn 
schrijverschap, de migratieproblematiek en de glorieuze 
toekomst van de literatuur. ‘DWDD? Fuck them.’

door Tom Kellerhuis
fotografie Mieke Meesen
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door William Cortvriendt

D
Depressie is een van de meest voorko-
mende klachten waarmee huisartsen 
worden geconfronteerd. Per jaar gaat het 
in Nederland om acht procent van de be-
volking ofwel bijna 1,4 miljoen mensen. We 
weten ondertussen al enige decennia dat 
depressies samengaan met een verstoorde 
hormoonhuishouding in de hersenen van 
de zogenaamde neurotransmitters nor-
adrenaline, dopamine en vooral seroto-
nine. Het is dan ook geen verrassing dat de 
farmaceutische industrie middelen heeft 
ontwikkeld die deze neurotransmitters 
beïnvloeden. De zogenaamde SSRI’s (selec-
tive serotonin reuptake inhibitors) vormen 
de bekendste categorie. Hiertoe behoren 
de populaire medicijnen Prozac, Zoloft en 
Celexa. Naar schatting worden ongeveer 
één miljoen landgenoten langdurig behan-
deld met deze middelen.

Deze antidepressiva zijn bewezen ef-
fectief, maar vooral bij ernstige depressie 
en veel minder bij de veel vaker voor-
komende lichtere vormen, waarvoor de 

farmaceutische industrie ze voornamelijk 
aanprijzen en huisartsen ze voorschrijven. 
Ook kennen ze serieuze bijwerkingen, 
waarvan slapeloosheid, seksuele stoornis-
sen en gewichtstoename de bekendste 
zijn. Bovendien is het vaak moeilijk om 
met deze middelen te stoppen, omdat er 
dan ontwenningsverschijnselen kunnen 
optreden. 

De afgelopen jaren heb ik vele honderden 
patiënten mogen helpen met het vermin-
deren en vaak genezen van hun chronische 
aandoeningen door leefstijlverandering. 
Het gaat hier doorgaans om overgewicht 
en obesitas, diabetes type 2, hart- en vaat-
ziekten en gewrichtsklachten. Hoe het een 
aantal van deze mensen is vergaan heeft u 
kunnen zien in de zes miljoen maal beke-
ken tv-serie Hoe word ik 100, op basis van 
mijn eerder verschenen gelijknamige boek.

Deze aanpassingen in leefstijl en de 
erop volgende vaak indrukwekkende ver-
beteringen zijn niet zomaar uit de lucht 
komen vallen. Eenieder die regelmatig de 
medische publicaties leest, zal concluderen 
dat ze een duidelijke wetenschappelijke 
basis hebben. En behalve dat de genoemde 
patiënten inderdaad spectaculair afvielen, 
minder last hadden van gewrichtspijnen 
en konden stoppen met hun insuline-
injecties, cholesterolverlagers en bloedruk-
medicatie, gebeurde er nog iets anders, dat 
ik niet had verwacht. 

Het is me de afgelopen jaren opgevallen 
dat een groot deel van de patiënten met 
overgewicht, diabetes, te hoge bloedruk of 
gewrichtsklachten niet bepaald overlopen 
van vrolijkheid en een neerslachtige indruk 
achterlaten. Tot mijn verrassing constateer 
ik steeds weer dat deze depressiviteit bin-
nen een maand na de leefstijlaanpassingen 
is verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor 
een opgewekt humeur. Dit fenomeen kun 
je ook terugzien in de tv serie Hoe word 
ik 100. Geleidelijk aan is het tot me door-
gedrongen dat leefstijlveranderingen die 
het bloedsuikergehalte normaliseren en 
ongewenste ontstekingen remmen (waar-
bij industrieel geproduceerde vetten in de 
voeding worden vervangen door natuur-
lijke varianten), ook een gunstige invloed 
hebben op onze gemoedstoestand.
In februari verschijnt een boek – De 
leefstijlgids tegen somberheid van Bjarne 

De juiste voeding kan 
leiden tot een diverse 
en gezonde samen-
stelling van de bio-
massa in je darmen en 
daarmee tot een aan-
merkelijk vrolijker 
humeur

Het grootste deel van de depressieve klachten wordt 
veroorzaakt door een verkeerde leefstijl. Het zou dan ook 
geen verrassing moeten zijn dat het aanpassen van je 
leefstijl een veel betere keuze is dan behandeling met 
antidepressiva. 

Volle yoghurt als 
antidepressivum
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Omega 3-vetzuren 
helpen bij zowel het 
behandelen als het 
voorkomen van 
depressie.
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Timonen – dat op toegankelijke wijze 
uitlegt waarom depressieve gevoelens zo 
veel voorkomen, wat de relatie is met onze 
industriële voeding en overige kenmerken 
van een moderne leefstijl en waarom de 
Prozac-achtige pillen vaak niet werken. 

Zo blijkt dat zowel ongezonde indus-
trieel bewerkte voeding – met veel suiker 
en te weinig gezonde vetten – als gebrek 
aan lichaamsbeweging, te veel stress en 
te weinig slaap de kans op ontstekingen 
vergroten. Die leiden vervolgens niet alleen 
tot lichamelijke klachten zoals overgewicht, 
diabetes, hart- en vaatziekten en gewrichts-
pijnen, maar ook tot stoornissen van de 
neurotransmitters in de hersenen, waaron-
der serotonine. We weten ondertussen ook 
uit diverse wetenschappelijke publicaties 
dat gerichte maatregelen veel gevallen van 
depressie niet alleen kunnen voorkomen, 
maar ook kunnen genezen. Een dagelijkse 
portie wandelen verbetert aantoonbaar je 
gemoed en onderzoek toont zelfs aan dat 
dan niet alleen je hersenfuncties verbeteren 
maar dat ook je hersenmassa toeneemt. 
Verder bleek uit onderzoek dat het aanvul-
len van het dieet met omega 3-vetzuren (die 

in de moderne voeding grotendeels zijn 
vervangen door een ongezonde overmaat 
van linolzuur en overige omega 6-vetzuren) 
effectief is in zowel het behandelen als het 
voorkomen van depressie. Ook bleek de 
samenstelling van de darmflora (de bacte-
riën die in onze darmen verblijven) sterk 
samen te hangen met je gemoedstoestand. 
Het is aangetoond dat je met de juiste 
voeding kunt zorgen voor een diverse en 
gezonde samenstelling van deze biomassa 
in je darmen, met daarbij een aanmerkelijk 
vrolijker humeur. Ik heb het hier over on-
bewerkte liefst verse vezelrijke voeding, die 
bovendien nog alle natuurlijke verzadigde 
en onverzadigde vetten bevat. Zo ontdek-
ten Spaanse wetenschappers in een groot 
onderzoek onder twintigduizend studen-
ten dat door het regelmatig eten van volle 
yoghurt het risico op het krijgen van een 
depressie significant afneemt, een effect 
dat niet werd gevonden bij consumptie van 
magere yoghurt. 

Zelf merk ik dat ik uitermate vrolijk 
wordt van het eten van volle Griekse yo-
ghurt met maar liefst tien procent (!) vet. Al 
was het alleen maar vanwege de smaak...

William Cortvriendt is 
medicus en auteur van 
diverse bestsellers 
zoals Hoe word je 
100? en Lichter, over 
hoe je door leefstijl 
niet alleen gezond kan 
blijven maar ook chro-
nische ziekten kunt 
overwinnen.
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door Voornaam Achternaam  
illustratie Voornaam Achternaam

Gehaktbal 
in de ban 
Na tabak en alcohol wordt ook vlees steeds 
meer een schuldig genot. Milieu- en 
dierenactivisten willen de vleesindustrie 
inperken, tot ontsteltenis van boeren, slagers 
en consumenten. ‘Mijn vlees nemen ze mij 
niet af. Al moeten er doden vallen.’  
door Bert Nijmeijer
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culinair&voeding

Trendverhalen over voeding

Exclusief eten en drinken

Maandelijkse rubriek over 
voeding en gezondheid

Restaurantrecensies door 
hoofdredacteur Tom Kellerhuis



door mr. G.H.B. Hiltermann, illustratie Gabriël Kousbroek

A verstaan. Hij mompelde iets van: roestig 
blijven, ouwe, en toen ik mij permitteerde 
schalks op te merken dat het vliegen ‘dank-
zij jullie’ zo veilig is geworden, kwam er een 
lomperik van een vent die toevallig ook Mo 
heette naar me toe en blafte: “Jij wilt toch 
niet je vlucht missen, opa? Dan zou ik maar 
effe snel dimmen.”

De businessclass van KLM is ook geen 
feest meer. Ik wist überhaupt niet dat 
baby’s daar zijn toegestaan. Het verhaal 
is nog niet klaar, want de nouveau riche-
moeder ontblootte kort na het opstijgen 
haar roomwitte, met blauwe aderen door-
kliefde boezem en begon de boreling te 
zogen. Zelfs de steward van dienst had 
zulks nog nooit meegemaakt en slaakte 
een gilletje van ontzetting. 

Als troost kreeg ik De Witte Os, 
maar daar heb ik er al drie van in mijn 
Delfts blauwe huisjes-collectie. Dat was 
 natuurlijk aardig, want de goede man mag 
die snuisterijen helemaal niet weggeven op 
continentale vluchten. Maar ik had liever 
gehad dat hij met huisje nummer twee, 
restaurant d’Vijff Vlieghen, op de proppen 
was gekomen, want dat is gesneuveld tij-
dens het afstoffen. 

Mijn dierbare huishoudster Agaath had 
me nog gewaarschuwd: G.H.B., ik las laatst 
in de Libelle dat met de trein reizen veel 
beter is voor het milieu. Ja, zei ik, maar 
niet beter voor mijn eigendommen, want 

Amicae amicique, ik was uitgenodigd om 
een praatje over brexit te houden in het 
filiaal van het Europees Parlement in 
Straatsburg. Nu hoor ik u denken: onze 
meester G.H.B. heeft ook maar een lui-
zenleventje. Die komt tenminste nog eens 
ergens. 

Welnu, het had niet veel gescheeld of ik 
was er niet gekomen. 

Wat is dat vliegen toch een crime gewor-
den, mensen. Ik moest eerst naar Brussel 
voor een lichte dis met een paar vrinden 
van de European Cigar Manufacturers 
Association, bij Comme Chez Soi. 

Zij weten dat ik zonder kloppen binnen-
loop bij decision makers in het Brusselse en 
dat ik als progressieve, liberale cultuurde-
mocraat daar met alle pleizier de rokersbe-
langen verdedig. 

Het is toch van de gekke dat ik na een 
uitmuntend zevengangendiner op straat 
in de stromende regen mijn Cohiba Behike 
moet roken, al dan niet gechaperonneerd 
door een casserolier of een commis de 
cuisine met een paraplu. 

Vliegen is tegenwoordig, net als het ta-
baksgebeuren, geen sinecure. Op Schiphol 
werd ik op hardhandige wijze gefouil-
leerd door een meneer die ik amper kon 

je hebt geen idee wat er tegenwoordig voor 
schorriemorrie rondscharrelt in de trein. 
Een fatsoenlijk mens zou bijna heimwee 
krijgen naar de tijden van het ouderwetse 
dievengilde, mannen van stavast die nood-
gedwongen in het holst van de nacht de 
hort op moesten om hun talrijk kroost van 
brood te kunnen voorzien. 

De vlucht naar Straatsburg heb ik ’s ande-
rendaags bijna gemist, omdat de taxichauf-
feur mij ‘verkeerd begrepen had’ en dacht 
dat ik vanaf Charles de Gaulle in Parijs 
naar Straatsburg zou vliegen, en niet vanaf 
Zaventem, wat toch meer voor de hand 
ligt. Misschien had de beste man nooit 
aardrijkskunde genoten bij de Witte Paters 
in de Belgische overzeese gebieden, maar 
gelukkig kwam ik reeds ter hoogte van 
Charleroi achter het ‘misverstand’. 

Zo ziet u maar dat het niet alleen maar 
rozengeur en maneschijn is in het veron-
derstelde luizenleventje van G.H.B. Al dit 
gedoe is toch niets voor een heer van stand. 
Daarom is het tijd voor een geestige anek-
dote, want de boog kan niet altijd gespan-
nen staan. 

Ik logeer in Straatsburg in het Sofitel. 
Mijn keuze is het niet, maar ik heb van 
mijn moeder geleerd dat je een gegeven 
paard niet in de bek moet kijken. Ik was 
voor het laatst in het Sofitel op 5 november 
1979, om precies te zijn in de bar. Daar zat 

Een fatsoenlijk mens zou bijna 
heimwee krijgen naar de tijden van 
het ouderwetse dievengilde.

In het Europees Parlement loopt G.H.B. zonder kloppen 
binnen, om bijvoorbeeld de rokersbelangen te verdedigen. 
Zijn verblijf in Straatsburg herinnert hem weer aan een 
voorval met de toenmalige Eurocommissaris Vredeling.

Asbakincident  
in het Sofitel
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Van 1956 tot 1999  
besprak mr. G.B.J.  
Hiltermann, ooit eigenaar 
van de Haagse Post,  
voor de AVRO-radio de 
internationale politiek. 
Zijn hedendaagse  
evenknie mr. G.H.B.  
Hiltermann treedt nu 
maandelijks in HP/De Tijd 
in zijn voetsporen.

toenmalig Europees Commissaris Henk 
Vredeling – ook wel bekend als Henk 
Vrageling – in ijltempo een fles whisky 
burgemeester te maken.

Ik was in gezelschap van Jim Janssen 
van Raaij, die ik nog ken van jappen-
kamp Tjihapit in ons Indië. Jimmy was 
Europarlementariër en ik gaf hem – als een 
vriendendienst – adviezen over zijn pensi-
oenfonds voor voetballers. 

Het verhaal wil dat Vredeling ons begon 
uit te schelden voor rechtse rukkers, ijzer-
vreters, bunkerbouwers en wat dies meer 
zij, en vervolgens een loodzware marmeren 
asbak naar mijn hoofd wierp. Ik heb voor 
hetere vuren gestaan en bukte. De grote 
spiegelwand achter de bar lag vervolgens in 
gruzelementen.

Ene Henk Beereboom was destijds 
werkzaam op het kabinet van commissaris 
Vredeling en kwam tien minuten na het 
delict de zaak voor zijn baas ‘afhandelen’. 

In de nieuwe versie werd het: het was 
geen spiegel achter de bar, maar een 
doodgewone spiegelruit in de lobby, het 
was geen asbak maar een lege whiskyfles, 
en de actie was niet gericht tegen mr. 
G.H.B. Hiltermann, maar tegen de Britse 

Eurocommissaris Roy Jenkins, aan wie 
Vredeling zich eerder die dag tijdens een 
vergadering enorm geërgerd had. Nou had 
ik die hele meneer Jenkins niet gezien in 
de Sofitel-bar, maar dit terzijde. Barkeeper 
Pippo, die er nog steeds werkt, heeft toen 
op mijn instigatie het echte verhaal enkele 
weken later aan Italiaanse journalisten 
verteld. Volgens Pippo was de totale schade 
25.000 gulden en die heeft de PvdA ver-
goed, plus Henks bonnetje dat nog open-
stond bij de bar. 

De manager van het Sofitel klopte zojuist 
op mijn deur, want hij had het asbakdrama 
van Pippo vernomen. “Kan ik iets voor u 
betekenen, monsieur Ieltermann?” “Ja,” 
antwoordde ik, “u kunt een taxi regelen 
naar Auberge de l’Ill in Illhaeusern. Ik heb 
daar een ontmoeting met l’Association 
des Producteurs-Gaveurs de Foie Gras 
d’Alsace, die wil dat ik in het EP een goed 
woordje voor ze doe.”

Dat kon de manager wel regelen, en 
hij voegde daaraan toe: vergeet vooral 
niet la terrine de foie gras d’oie en la mous-
seline de grenouilles te proeven, monsieur 
Ieltermann. Ik knipoogde en zei: “Bien sûr, 
mon vieux: après nous, le déluge.” 
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Dagelijks columns online

Ton F. van Dijk (1962) 
is onderzoeks-
journalist. Luis in de 
pels van de politiek 
en de media.

Max Pam (1946) is 
journalist en schrijft 
al zo’n veertig jaar 
columns, waaronder 
iedere zaterdag-
ochtend op deze 
website. 
Terugkerende 
thema’s: religie, 
literatuur en (het 
gebrek aan) cultuur.

Arthur van 
Amerongen (1959) is 
schrijver, journalist en 
columnist. Vanuit de 
Portugese Algarve 
beschouwt hij iedere 
vrijdag de toestand in 
zijn moederland. 
Maandelijks 
correspondeert hij 
met penvriend en 
wapenbroeder Rob 
Hoogland.

Ilja Leonard Pfeijffer 
(1968) is schrijver. Hij 
schreef onder meer 
de bestsellers La 
Superba en Grand 
Hotel Europa, en 
schrijft wekelijks een 
column voor HP/De 
Tijd vanuit zijn 
standplaats in het 
Italiaanse Genua.

Meredith Greer (1988) 
is feminist, schrijver 
en redacteur. Iedere 
zaterdag mengt ze 
zich op deze website 
in menig politiek 
debat.

Emma Brunt (1943) 
studeerde sociologie 
aan de Universiteit 
van Amsterdam. Ze 
was onder meer 
columnist bij de 
Haagse Post, Elsevier 
en Het Parool. 
Tegenwoordig is ze 
medewerker van De 
Groene Amsterdam-
mer en HP/De Tijd.
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Vredeling – ook wel bekend als Henk 
Vrageling – in ijltempo een fles whisky 
burgemeester te maken.

Ik was in gezelschap van Jim Janssen 
van Raaij, die ik nog ken van jappen-
kamp Tjihapit in ons Indië. Jimmy was 
Europarlementariër en ik gaf hem – als een 
vriendendienst – adviezen over zijn pensi-
oenfonds voor voetballers. 
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vreters, bunkerbouwers en wat dies meer 
zij, en vervolgens een loodzware marmeren 
asbak naar mijn hoofd wierp. Ik heb voor 
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spiegelwand achter de bar lag vervolgens in 
gruzelementen.

Ene Henk Beereboom was destijds 
werkzaam op het kabinet van commissaris 
Vredeling en kwam tien minuten na het 
delict de zaak voor zijn baas ‘afhandelen’. 

In de nieuwe versie werd het: het was 
geen spiegel achter de bar, maar een 
doodgewone spiegelruit in de lobby, het 
was geen asbak maar een lege whiskyfles, 
en de actie was niet gericht tegen mr. 
G.H.B. Hiltermann, maar tegen de Britse 
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ik die hele meneer Jenkins niet gezien in 
de Sofitel-bar, maar dit terzijde. Barkeeper 
Pippo, die er nog steeds werkt, heeft toen 
op mijn instigatie het echte verhaal enkele 
weken later aan Italiaanse journalisten 
verteld. Volgens Pippo was de totale schade 
25.000 gulden en die heeft de PvdA ver-
goed, plus Henks bonnetje dat nog open-
stond bij de bar. 

De manager van het Sofitel klopte zojuist 
op mijn deur, want hij had het asbakdrama 
van Pippo vernomen. “Kan ik iets voor u 
betekenen, monsieur Ieltermann?” “Ja,” 
antwoordde ik, “u kunt een taxi regelen 
naar Auberge de l’Ill in Illhaeusern. Ik heb 
daar een ontmoeting met l’Association 
des Producteurs-Gaveurs de Foie Gras 
d’Alsace, die wil dat ik in het EP een goed 
woordje voor ze doe.”

Dat kon de manager wel regelen, en 
hij voegde daaraan toe: vergeet vooral 
niet la terrine de foie gras d’oie en la mous-
seline de grenouilles te proeven, monsieur 
Ieltermann. Ik knipoogde en zei: “Bien sûr, 
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Op de vraag wat het voor hem in zijn persoonlijk le-
ven betekent om feminist te zijn, antwoordt Hofland: 
“Concreet betekent het dat je de afwas doet. Dat je 
een keer kookt als er een bijeenkomst is, in plaats van 
te vreten, te praten en voor het opruimen naar huis 
te gaan. Het betekent ook dat je er wat van zegt als 
andere mannen zich seksistisch gedragen. De manier 
waarop je dat doet is wel belangrijk. Je kunt iemand 
voor het blok zetten en roepen: hé, what the fuck zeg 
je nu, je bent echt een seksist! Of je kunt het gesprek 
aangaan op een rustige manier en belangstellend vra-
gen: waarom zeg of doe je dit eigenlijk? Het verschilt 
per situatie. Als een neonazi tijdens een demonstratie 
roept: ‘Daar moet een piemel in!’, ga je natuurlijk niet 
tegen zo’n gast beginnen met: nou ehm, dit is best wel 
vrouwonvriendelijk hoor.” 

“We krijgen het gelijk steeds meer aan onze kant,” 
zegt Jens van Tricht (50), schrijver van het boek met de 
veelzeggende titel Waarom feminisme goed is voor man-
nen (2018). “Vorige maand publiceerde de American 
Psychological Association bijvoorbeeld richtlijnen 
voor psychologen die met mannen en jongens wer-
ken, waarin stond dat traditionele ideeën over man-
nelijkheid schadelijk kunnen zijn voor mannen en de 
samenleving.”

Van Tricht is zo’n beetje de Anja Meulenbelt van 
de mannenemancipatie. Hij richtte vijf jaar geleden 

Emancipator op, een feministische organisatie voor 
mannen die allerlei evenementen en trainingen orga-
niseert, bijvoorbeeld om ze te betrekken bij het voor-
komen van geweld tegen vrouwen. 

Van Tricht kwam al in de jaren tachtig in aanra-
king met het feminisme, toen hij zich aansloot bij de 
Amsterdamse kraakbeweging. “Binnen die beweging 
laaiden discussies op over de dominantie van de 
mannen. De vrouwen spraken zich uit over seksisme 
en toen ik zag hoe de mannen daarop reageerden, 
begreep ik dat het probleem nog veel groter was dan 
ik dacht. Voor mij werd toen heel duidelijk dat man-
nen deel van het probleem zijn en profijt trekken uit 
onrecht tegen vrouwen, maar er waren maar weinig 
mannen die kritisch naar zichzelf wilden kijken. Ik 
wilde aan de slag om dat te veranderen. Feminisme 
gaat voor mij over fundamentele kritiek op de sa-
menleving. Een rechtvaardige samenleving kan niet 
bestaan zonder rechtvaardige sekseverhoudingen. En 
dat kun je niet bereiken zonder een actieve bijdrage 
van mannen. We moeten traditionele manbeelden 
openbreken zodat mannen toegang krijgen tot hun 
vrouwelijke eigenschappen en daarmee tot hun vol-
ledig menselijk potentieel. Ik heb het over zorgzaam-
heid, inlevingsvermogen, empathie, communicatie. 
Simpelweg lief zijn. We hebben mannen nodig die 
lief zijn, zonder voorbehoud en zonder daarop aange-
keken te worden. Maar mannen zijn daar bang voor, 
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▲ Frans Timmermans 
tijdens de bekendma-
king van zijn kandida-
tuur voor het voorzit-
terschap van de 
Europese Commissie 
(oktober 2018) 

 Een van de laatste 
overblijfselen van de 
steenkoolwinning

▲ Mijnwerkers in de 
Oranje-Nassau 
Mijnen, Heerlen 
(1952)
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door mr. G.H.B. Hiltermann, illustratie Gabriël Kousbroek

A verstaan. Hij mompelde iets van: roestig 
blijven, ouwe, en toen ik mij permitteerde 
schalks op te merken dat het vliegen ‘dank-
zij jullie’ zo veilig is geworden, kwam er een 
lomperik van een vent die toevallig ook Mo 
heette naar me toe en blafte: “Jij wilt toch 
niet je vlucht missen, opa? Dan zou ik maar 
effe snel dimmen.”

De businessclass van KLM is ook geen 
feest meer. Ik wist überhaupt niet dat 
baby’s daar zijn toegestaan. Het verhaal 
is nog niet klaar, want de nouveau riche-
moeder ontblootte kort na het opstijgen 
haar roomwitte, met blauwe aderen door-
kliefde boezem en begon de boreling te 
zogen. Zelfs de steward van dienst had 
zulks nog nooit meegemaakt en slaakte 
een gilletje van ontzetting. 

Als troost kreeg ik De Witte Os, 
maar daar heb ik er al drie van in mijn 
Delfts blauwe huisjes-collectie. Dat was 
 natuurlijk aardig, want de goede man mag 
die snuisterijen helemaal niet weggeven op 
continentale vluchten. Maar ik had liever 
gehad dat hij met huisje nummer twee, 
restaurant d’Vijff Vlieghen, op de proppen 
was gekomen, want dat is gesneuveld tij-
dens het afstoffen. 

Mijn dierbare huishoudster Agaath had 
me nog gewaarschuwd: G.H.B., ik las laatst 
in de Libelle dat met de trein reizen veel 
beter is voor het milieu. Ja, zei ik, maar 
niet beter voor mijn eigendommen, want 

Amicae amicique, ik was uitgenodigd om 
een praatje over brexit te houden in het 
filiaal van het Europees Parlement in 
Straatsburg. Nu hoor ik u denken: onze 
meester G.H.B. heeft ook maar een lui-
zenleventje. Die komt tenminste nog eens 
ergens. 

Welnu, het had niet veel gescheeld of ik 
was er niet gekomen. 

Wat is dat vliegen toch een crime gewor-
den, mensen. Ik moest eerst naar Brussel 
voor een lichte dis met een paar vrinden 
van de European Cigar Manufacturers 
Association, bij Comme Chez Soi. 

Zij weten dat ik zonder kloppen binnen-
loop bij decision makers in het Brusselse en 
dat ik als progressieve, liberale cultuurde-
mocraat daar met alle pleizier de rokersbe-
langen verdedig. 

Het is toch van de gekke dat ik na een 
uitmuntend zevengangendiner op straat 
in de stromende regen mijn Cohiba Behike 
moet roken, al dan niet gechaperonneerd 
door een casserolier of een commis de 
cuisine met een paraplu. 

Vliegen is tegenwoordig, net als het ta-
baksgebeuren, geen sinecure. Op Schiphol 
werd ik op hardhandige wijze gefouil-
leerd door een meneer die ik amper kon 

je hebt geen idee wat er tegenwoordig voor 
schorriemorrie rondscharrelt in de trein. 
Een fatsoenlijk mens zou bijna heimwee 
krijgen naar de tijden van het ouderwetse 
dievengilde, mannen van stavast die nood-
gedwongen in het holst van de nacht de 
hort op moesten om hun talrijk kroost van 
brood te kunnen voorzien. 

De vlucht naar Straatsburg heb ik ’s ande-
rendaags bijna gemist, omdat de taxichauf-
feur mij ‘verkeerd begrepen had’ en dacht 
dat ik vanaf Charles de Gaulle in Parijs 
naar Straatsburg zou vliegen, en niet vanaf 
Zaventem, wat toch meer voor de hand 
ligt. Misschien had de beste man nooit 
aardrijkskunde genoten bij de Witte Paters 
in de Belgische overzeese gebieden, maar 
gelukkig kwam ik reeds ter hoogte van 
Charleroi achter het ‘misverstand’. 

Zo ziet u maar dat het niet alleen maar 
rozengeur en maneschijn is in het veron-
derstelde luizenleventje van G.H.B. Al dit 
gedoe is toch niets voor een heer van stand. 
Daarom is het tijd voor een geestige anek-
dote, want de boog kan niet altijd gespan-
nen staan. 

Ik logeer in Straatsburg in het Sofitel. 
Mijn keuze is het niet, maar ik heb van 
mijn moeder geleerd dat je een gegeven 
paard niet in de bek moet kijken. Ik was 
voor het laatst in het Sofitel op 5 november 
1979, om precies te zijn in de bar. Daar zat 

Een fatsoenlijk mens zou bijna 
heimwee krijgen naar de tijden van 
het ouderwetse dievengilde.

In het Europees Parlement loopt G.H.B. zonder kloppen 
binnen, om bijvoorbeeld de rokersbelangen te verdedigen. 
Zijn verblijf in Straatsburg herinnert hem weer aan een 
voorval met de toenmalige Eurocommissaris Vredeling.

Asbakincident  
in het Sofitel
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