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Het afscheid van Dien 
de Vrij is maandag 

1 februari om 14.30 uur
op De nieuwe noorder,
Buikslotermeerdijk 83,
1025 WH Amsterdam-

noord.

Hattrick van Dingena mol

6

ten slotte

Dien de Vrij 1945-2016

Van ‘vliegend
hert in 

roomsaus’ tot 
‘telefoon 

voor Anton 
Hertekamp’
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Ronald Ockhuysen: ‘Lekker vette koppen en
een dominant zwart logo benadrukken straks
dat Het Parool een nieuwskrant is.’ 2

In DIt nummer:  

Op 10 februari 1941 verschijnt

Het Parool voor het eerst, als il-

legale krant. Na een bewogen

geschiedenis van 75 jaar zal de

Amsterdamse krant binnenkort

in een nieuwe vormgeving ver-

schijnen.

Ter gelegenheid daarvan opent

op 11 februari de tentoonstel-

ling ‘Het Parool 75. Het beeld

van de krant’, samengesteld

door het Persmuseum en Het

Parool.

Een compact overzicht van 75

jaar Paroolvormgeving, met co-

vers, tekeningen, foto’s en affi-

ches. De expositie is te zien van

donderdag 11 februari t/m zon-

dag 3 april 2016.

www.persmuseum.nl/parool-75-

beeld-krant/

Merijn Henfling gaat naar Lindanieuws:
‘De krant wordt vernieuwd, dat is voor
mij een mooi moment iets anders te gaan
doen. Het lijkt me beter als er iemand zit
die zich er vol enthousiasme in stort.’ 7

Schuim was op de eerste 
Parolieborrel van het jaar,
waar traditioneel de Parolie-
bollen werden uitgereikt. Deze
keer aan Jan van Breda voor
zijn hele oeuvre en niet in het
minst voor zijn rol als hofleve-
rancier van de Paroliebol. 

8

correspondentie: deparoliebol@xs4all.nl
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De langverwachte restyling van Het

Parool krijgt op 10 februari haar be-
slag. De uit Warschau ingevlogen
grafisch ontwerper Jacek Utko
heeft een vormgeving bedacht die
verwijst naar de klassieke kranten-
opmaak van de jaren vijftig: veel
tekst met zware koppen, waarin
zwart en wit domineren. De enige
kleur op de pagina’s moet komen
van de foto’s. Het Parool wordt
weer een nieuwskrant.

door marc Laan

‘H
et Parool is een gevoels-
krant, de opmaak en de
inhoud moeten niet te

chic of te academisch worden. Lek-

ker vette koppen en een dominant
zwart logo benadrukken straks dat
Het Parool een nieuwskrant is,” ver-
telt hoofdredacteur Ronald Ockhuy-
sen. Hij oefent alvast zijn verhaal
met een stapel lay-out-dummy’s
waarmee hij ‘s middags op visite
moet bij Christian van Thillo, de
grote Belgische baas van eigenaar De
Persgroep. “Dat wordt geen examen,
hoor. De Persgroep heeft een groot
vertrouwen in de toekomst van Het
Parool. De liefde is echt weer hele-
maal opgebloeid.”
Het is nu of nooit voor de nieuwe
krant. “Het Parool werd door veel le-
zers beschouwd als een gezellige
tweede krant, met leuke berichtjes
over eten en uitgaan. Veel dubbelle-
zers die NRC Handelsblad en de
Volkskrant ernaast lezen, kiezen nu

echter in hoog tempo voor één
krant. Wij moeten ons dus presente-
ren als een onmisbare nieuwskrant
voor wereldnieuws en Amsterdams
nieuws. De opmaak van Loes Koo-
men was prachtig, maar is in de loop
der jaren door allerlei aanpassingen
verworden tot een potpourri van
blokjes en kleurtjes. We moeten af
van die uitstraling als een lichte
krant.”

E
en grote vernieuwing in de op-
maak is dat het nieuwskatern en

de dagelijkse bijlage PS één katern
van 48 pagina’s vormen. “Met een
nietje erdoor. Dat doet geen enkele
krant in Nederland. Het is natuurlijk
optisch, maar een lekker dikke krant

Het Parool gaat in februari compleet op de schop

‘Wij moeten afleren dat er
zoiets als een deadline bestaat’

Nadat hij bekend was geworden bij
een groot publiek als jurylid van So
you think you can dance is choreo-
graaf Marco Gerris niet bepaald op
zijn lauweren gaan rusten. In voor-
stellingen als MonteverdISH en DJ
Moz’Artmixte de Vlaams-Filipijnse
Amsterdammer klassieke muziek
met hiphop, streetdance en een
scratchende deejay. Daarna volgde
het ambitieuze Like 4 real, waarin hij
samen met beeldend kunstenaar Da-
dara de invloed van sociale media
probeerde te duiden. Bij dat alles ver-
gat hij gelukkig niet de bron waaruit
hij put: spetterende straatdans, dy-
namisch uitgevoerd door virtuoze
dansers. 

Met die ingrediënten wist de ar-
tistiek leider van ISH ook te scoren
bij zijn grootste voorstelling tot dus-
ver: het sprookjesballet Narnia, de
leeuw, de heks en de kleerkast. In de-
ze coproductie met de Junior Compa-
ny van Het Nationale Ballet kwam
Gerris bewonderenswaardig ver in
zijn ambitie om zijn eigen urban-idi-
oom op een aansprekende wijze te
combineren met klassiek ballet.

Na al dat gemix, gematch en ge-
cross-over moet een choreograaf ook
weleens even herbronnen. En dat
doet Gerris als regisseur van Fun-
kISH. In samenwerking met rijzende
choreografiester Shailesh Bahoran
brengt hij een zwierige hommage
aan de pioniers van de muzieksoort
die aan de basis ligt van talloze mo-
derne muziek- en dansstijlen: de

funk. In een knipperend en blinkend
retrodecor dat opzichtig refereert aan
de klassieke seventiestelevisieshow
SoulTrain speelt een band-met-dj
klassiekers van Sly Stone, George
Clinton, Bootsy Collins, King of Pop
Michael Jackson en vooral: Godfa-
ther of Funk James Brown. 

Regelmatig worden de swingen-
de muziek-zang-dansnummers on-
derbroken door stukjes muziekdocu-
mentaire. Minicolleges zijn het: over

de emancipatie van zwarte muziek,
over de invloed van funk op hiphop
en natuurlijk het eminente belang
van de eerste tel in funkbeats. Het is
af en toe misschien wat educatief-uit-
leggerig, maar de voorstelling richt
zich dan ook deels op een 12+-pu-
bliek. En wees eerlijk: wie moet die
kinderen van nu anders uitleggen
dat je een lijn kunt trekken van Geor-
ge Clintons Funkadelic naar de hi-
phopmuziek van nu? En bovendien,
wat is er mooier dan een bassist die
de cello ter hand neemt om te laten
horen dat het intro van Stevie Won-
ders Superstition op elk instrument
waanzinnig kan klinken? 

Even dreigt de voorstelling top-

zwaar te worden, als zwarte muziek
wat al te geforceerd wordt verbonden
aan Black Power en Martin Luther
King. Maar gelukkig: voordat Fun-
kISHmaatschappijkritisch uit de
bocht kan vliegen staat het publiek
alweer mee te dansen: eerst in de
zaal en daarna ook op het podium.
Het dansfeestje wordt aangejaagd
door een prima band en een sterke
groep dansers. De show wordt echter
gestolen door de Spaanse Tamara
Robledo Oud, een in de retrostijl
‘waacking’ gespecialiseerde danse-
res met onwaarschijnlijk flexibele le-
dematen. 

En deze tekst is vier regels te kort,
en dezls te kregels te kort.er regels.

21Ali schminkte zijn vrienden  zwarter dan roet. 
Niet uit racisme, maar omdat ze anders herkend zouden worden...  

Mike Peek recenseert Ali B

AMSTERDAM

Hans Teeuwen
gaat weer het
theater in
Cabaretier Hans Teeuwen keert
terug naar het theater. Hij staat
komend seizoen voor het eerst in
vijf jaar op het podium met een
nieuwe cabaretvoorstelling: Ech-
te Rancune. Het is de zevende
solo-cabaretvoorstelling van
Teeuwen. 
Ook Theo Maassen is binnen-
kort, sinds vier jaar, weer op het
podium te zien met een nieuwe
voorstelling. Ook Theo Maassen
is binnenkort, sinds vier jaar,
weer op het podium te zien met
een nieuwe voorstelling. 

LONDEN

Drummer van
Mott The Hoople
overleden
Dale Griffin, de drummer van de
Britse rockband Mott The Hoop-
le, is zondag overleden. Mott The
Hoople is vooral bekend van de
nummers Roll away the stone en
All the young dudes. Dat laatste
nummer werd geschreven en ge-
produceerd door David Bowie,
die ook als achtergrondzanger te
horen is. Griffin leed al jaren aan
altzheimer.
Dat laatste nummer werd ge-
schreven en geproduceerd door
David Bowie, die ook als achter-
grondzanger te horen is. Griffin
leed al jaren aan altzheimer. Dat
laatste nummer werd geschre-
ven en geproduceerd door 
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Jacq. Algra
AMSTERDAM

A
.R. Penck, Andy Warhol,
Banksy; moderne en he-
dendaagse kunst. De fo-
to’s van Francesca Wood-
man. Dat vind ik allemaal
heel mooi.” Roxy Jonge-
waard (21) studeert kunst-
geschiedenis. Een logi-
sche keuze vindt ze zelf.
Haar ouders (dansicoon

Truus Bronkhorst en theatermaker Marien Jon-
gewaard) namen haar van jongs af aan mee naar
musea en dat vond ze altijd fantastisch. 
Truus Bronkhorst (64): “Maar Roxy is ook al-
tijd heel erg betrokken bij mijn producties en
kan goed schrijven. Sinds een aantal jaar schrij-
ven we de subsidieaanvragen samen. Ik wilde al

heel lang een voorstelling met haar maken,
maar het kwam er maar niet van. Op een gege-
ven moment dacht ik: ze is natuurlijk geen dan-
ser, maar ze kan gewoon een presentatie hou-
den over beeldende kunst.”
Zo ontstond langzaamaan It’s a beautiful day,
waarin Bronkhorst haar solitaire parcours
danst, dat Jongewaard van tijd tot tijd met haar
verhaal doorkruist. Haar tekst schreef ze zelf en
gaat over Jackson Pollock, van wie ze voor het
eerst een schilderij zag toen ze zes jaar oud was. 

Plaatjes
Jongewaard: “In Boijmans van Beuningen zag
ik zo’n grote dripping, dat is pure energie. Ik zie
zeker overeenkomsten met mijn moeders werk.
Hij was ook een einzelgänger, hoorde eigenlijk
niet echt bij een stroming en was eerder een ca-
tegorie van één. Hij presenteerde geen plaatjes,
geen afbeeldingen van iets anders, maar werkte

heel fysiek en van binnenuit; zijn doeken zijn
hemzelf. Maar voor mij is het vooral een mooi
verhaal over waar kunstenaarschap. Over ie-
mand die in de kunst alles vindt wat hem over-
eind houdt.” 
Op het toneel krijgen Bronkhorst en Jonge-
waard gezelschap van acht studenten van de ac-
teursopleiding in Utrecht. Bronkhorst: “Ik wilde
al langer met acteurs werken, omdat ik energie
en intentie van beweging belangrijk vindt. Ac-
teurs gaan er vol in, ze zijn minder bang voor
blunders. Dansers zijn vaak te veel met de tech-
niek bezig, bij hun is het toch snel: ‘Oh, mijn
been zit niet op de goede plek’ of ‘Zo zie ik er niet
mooi uit’. Ik weet niet wat dat is: weerstand,
schaamte, misschien krijgen ze op de opleiding
te weinig spelles.” 
Aan het begin van It’s a beautiful day stormen
de acht acteurs in spe het podium op, van alle
kanten en in elke richting, kriskras over de
vloer. Als ze verf aan hun schoenen hadden, zou
een Pollockdoek ontstaan. Ze rennen, ze mep-

pen elkaar met kranten, werken elkaar tegen de
grond. Waarom dat geweld?
Bronkhorst: “Het zijn jonge honden die eerst
uitgelaten moeten worden voordat ze fysiek tot
het punt kunnen komen waarop ze echt iets
kunnen zeggen. Het is om energie los te maken,
een opening te forceren bij zichzelf en bij de toe-
schouwer.”

Samenzijn
“Het is een groep,” vult Jongewaard aan, “de
voorstelling gaat ook over samenzijn. Met zijn
allen tegen de wereld en tegelijkertijd allemaal
tegen elkaar. Er is een bepaald soort dynamiek
waarbij genegenheid gepaard gaat met geweld.
Dat zie je wel vaker in groepen.” 
Zoek de betekenis in de beweging zelf, luidt de
opdracht die Bronkhorst alle performers mee-
geeft. Dat geldt voor het bewegingsmateriaal
dat ze van haar kregen, maar ook voor de bewe-
gingen waar ze tijdens de repetities zelf mee
kwamen. “Ik zeg tegen ze: ‘Elke keer dat je iets
doet, moet je opletten wat die beweging oproept
bij jezelf.’ Dat kan iedere keer een beetje anders
zijn. Dat is juist de grote kunst: om jezelf iedere
keer open te stellen en niets routinematig te
herhalen. Dan wordt het mooi: een openbaring
voor jezelf. Je moet het levend houden, een ori-
ginal maken. Iedere avond weer.” 
Nog drie voorstellingen hebben ze, dan is de
speellijst voorlopig ten einde. Hoe jammer is
dat? Jongewaard: “Echt het einde is het niet,
want we zijn al aan het nadenken over een vol-

De koningin van de soloperformance is ze
jarenlang genoemd. Maar in It’s a beautiful
daydeelt Truus Bronkhorst het podium met
dochter Roxy Jongewaard. ‘Wij praten de
hele dag over kunst.’

Dans Icoon Truus Bronkhorst maakt voorstelling met dochter

De moeder danst, 
de dochter spreekt

‘Elke keer dat je iets doet,
moet je opletten wat die
beweging oproept’

→ Roxy Jongewaard:
‘De voorstelling
gaat ook over 
samenzijn.’    FOTO
LEO VAN VELZEN

→ Truus Bronk-
horst: ‘Ik wilde al
heel lang een voor-
stelling met haar
maken.’   FOTO LEO
VAN VELZEN

→ In een knipperend en blinkend se-
ventiesdecor gaat ISH terug naar de
basis van de moderne muziek en
dans: de funk.

Hommage aan de funk
Dans

Ish

Gezien29/10, Amsterdam

Nog te zien20/1 De Krakeling, 3/2 De

Meervaart

�����

Jan Pieter Ekker
AMSTERDAM

Na het ter ziele gaan van Hollands
Diep en Oog heeft Nederland nu een
nieuwe kunsttijdschrift: See All This,
met een oplage van twintigduizend
meteen het grootste van Nederland. 

‘Delen is het nieuwe hebben. Wij zien
de Collectie Nederland als één grote
schatkamer. Door de museumcollec-
ties te verbinden en door netwerken
te koppelen, kun je zo veel meer te-
weegbrengen.”
Vanmiddag presenteert Nicole Ex in
Eye het kunsttijdschrift See All This.
Het gaat vier keer per jaar verschij-
nen, in elk geval drie jaar lang. Het
fraai vormgegeven blad telt 136 blad-
zijden en wordt gedrukt in een oplage
van twintigduizend exemplaren,
waarvan vijfduizend in het Engels.

Het is daarmee in een klap het groot-
ste kunstmagazine van Nederland.
“Je bent niche of je bent groot,” aldus
‘founding editor’ Ex. “Wij zijn meteen
maar groot begonnen. Met een drie-
maandelijks blad en een site die we-
kelijks wordt ververst. We gaan op de
site ook tickets en producten verko-
pen.”
Ex was een van de oprichters van het
cultuurtijdschrift Hollands Diep, dat
eind 2011 ophield te bestaan – Oog,
het fraaie magazine van het Rijksmu-
seum, was destijds ook net gestopt.
Tegen de keer onderzocht Ex in 2013
de mogelijkheid om een tijdschrift te
maken voor alle culturele instellin-
gen rond het Museumplein. Dat plan
sneefde, omdat samenwerking nog
niet zo makkelijk te realiseren bleek.
Toch is Ex uitgesproken optimistisch
dat het nu, met nog veel meer instel-
lingen verspreid over heel Nederland,

wél gaat lukken.
Dat optimisme is ingegeven door al-
le goodwill die ze ervoer nadat ze vijf-
tien grote musea had aangeschreven.
“Binnen twee weken had ik met tien
directeuren een afspraak. Bij het eer-
ste nummer zijn zeventien instellin-
gen betrokken. Dat zijn overigens niet
alleen beeldende kunstinstellingen,

ook Eye en Artis doen mee.”
Ook het Stedelijk Museum, het Van
Gogh Museum en Huis Marseille be-
horen tot de deelnemende musea; het
Rijksmuseum, de Hermitage Amster-
dam en Foam doen vooralsnog niet
mee. Ex: “We hebben gekozen op ba-
sis van kwaliteit, regionale spreiding
en discipline. Waarom het Rijks niet
meedoet, weet ik niet; dat zou je aan
Wim Pijbes moeten vragen. Mis-
schien sluit het Rijks zich later nog
aan. Foam heeft al een eigen blad,
maar het zou fijn zijn als ze meede-
den. We gaan weer nieuwe musea be-
naderen. Ook etnografische musea,
ook Vlaamse musea. Nee, we zijn er
niet voor alle 600 Nederlandse mu-
sea. We zijn curator; we kunnen en
willen niet alles doen.”

See All This is verkrijgbaar in de tijd-
schriftenhandel. Introductieprijs 9,99

‘Collectie NL is één grote schatkamer’

→ Bij See All This zijn vooralsnog zeventien Nederlandse musea betrokken. Het merendeel van de directeuren is gefotografeerd voor het eerste nummer.

‘We zijn curator; we
kunnen en willen
niet alles doen’

vervolg op pagina 3
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‘De website wordt Amsterdamser dan de papieren editie’

leg je niet zo snel weg als de twee
dunne katerntjes die we hadden.”
Ook journalistiek verandert er veel.
De papieren krant krijgt een meer
wereldse oriëntatie. Maar voor Am-
sterdams nieuws ruimt Het Parool
tegelijk ook liefst zes pagina’s in. “Ik
zeg: minder losliggende stoeptegels
of jubilerende horeca, en meer grote
thema’s. De vaste pagina’s Economie
en Buitenland verdwijnen. Die be-
richten komen in de sectie Amster-
dam of gaan naar het landelijke
nieuwsgedeelte voorin de krant, dat
zo aan zwaarte wint. Op zaterdag is
PS Adam er al bijgekomen. Aan de
zaterdagse PS van de Week verande-
ren we verder weinig. Dat is en blijft
een wekelijks cadeau aan de lezers.”
Van de zestig journalisten die er
sinds de jongste reorganisatie over
zijn, worden er achttien vrijgemaakt
voor een specialistenteam. Zij con-
centreren zich op berichtgeving over
misdaad, muziek, zorg, lokale poli-

tiek, de veranderende stad, kunst en
eten. Trouw levert als vanouds bui-
tenlands en economisch nieuws. Met
het AD, dat zorgt voor binnenlands
nieuws, deelt Het Parool de Haagse
redactie.
Verder komt er een aparte nieuws-
dienst met acht verslaggevers. Zij
zorgen voor een constante nieuws-
stroom naar de nieuwe website die
de krant binnenkort lanceert.  “De
digitale krant wordt Amsterdamser
dan de papieren krant. Er komen op
de site drie zones: eentje met gratis
nieuws, daarnaast een Stadsgids over
uitgaan, lekker eten en met recen-
sies, en als derde is er onze Pluszone.
Dat wordt de etalage van Het Parool,
met mooie, grote producties, waar-
voor niet-abonnees moeten betalen.” 

D
e redacteuren van de digitale
nieuwsdienst leveren ook uitge-

breidere versies van hun berichten
voor de papieren krant van de vol-
gende dag. Maar hun hoofdtaak is de
websites 24 uur per dag te voorzien

van berichten. “Dit vergt een men-
tale slag voor journalisten. Wij moe-
ten afleren dat er zoiets bestaat als
één deadline.”
Inmiddels wordt er driftig gesleuteld
aan een nieuw bestand van colum-
nisten. Blogger en schrijver James
Worthy schrijft drie keer per week
een column in de dagelijkse bijlage
PS. Een tweede, vrouwelijke colum-
nist wordt nog gezocht. Iedere dag
bevat de krant straks een Ajaxco-
lumn, bij toerbeurt geschreven door
Dick Sintenie, Janneke van der
Horst, David Endt, Menno Pot en
Ellen Dikker. Henk Spaan blijft pun-
ten geven. 

D
e commercie van Het Parool
wordt, na jaren van verwaarlo-

zing, aangepakt. De flamboyante
oudgediende Cornel van Buuren is
teruggekeerd als fulltime marketing-
manager, met drie salesmensen
naast zich. Zij moeten de oplage, mo-
menteel 56.000 exemplaren, opvijze-
len. Voor de advertentieverkoop is
een nieuw salesteam van vijf men-
sen vrijgemaakt door De Persgroep.
Zij storten zich op het werven van lo-
kale adverteerders, die nu nauwe-
lijks in de krant te vinden zijn.
Op 10 februari volgt de herlancering
van Het Parool in de Winterzaal van
Krasnapolsky, met veel aandacht
voor het 75-jarige bestaan. Daar
krijgt de reclamewereld te horen dat
het budget voor marketingcampag-
nes voor 2016 is verdrievoudigd,
onder meer voor landelijke en lokale
tv-reclames. 

Het Parool maakt winst

Economisch dienen zich voor Het Pa-
rool enkele lichtpuntjes aan, vertelt
hoofdredacteur Ronald Ockhuysen:
“Eind december noteerden wij 1600
betalende abonnees meer, vergeleken
bij een jaar eerder. Dat is voor het
eerst sinds jaren een stijging. Tegelijk is
de uitstroom van bestaande abonnees
tot staan gebracht. En dan moeten de
echte wervingscampagnes nog losko-
men.”
“Wij hebben 2015 financieel afgesloten
met een gezonde winst,” aldus Ock-
huysen. Het is meer dan een paar ton,
is alles wat hij erover loslaat.

O
ns Zwitserlevengevoel heeft weer
een aardige knauw opgelopen. Tra-
ditioneel maakte pensioenfonds

PNO Media daags na de feestdagen zijn
beleggingsresultaten bekend. Wie deze
nieuwsbrief tracht te ontcijferen, loopt al
gauw vast in onnavolgbaar jargon als 'be-
leidsdekkingsgraad' en 'actuele dekkings-
graad'.
De Paroliebol heeft de
nieuwsbrief voor u
even door Google
Translate gehaald. Er
blijkt in gewoon Ne-
derlands te staan: het
gaat niet goed met
uw geldje. 
Om te beginnen ver-
hoogt PNO de pensioenen van 2016 tot
2019 niet met de prijsstijgingen in die 
periode. De inflatie eet ons pensioen dus
de komende jaren op. Dit treft zowel de
gepensioneerden als de werkenden. 
Helpt deze bezuinigingsmaatregel niet ge-
noeg, dan verlaagt PNO de pensioenen
zelfs tien jaar lang in stapjes – met moge-
lijk 0,3 procent per jaar.
Eind 2015 had PNO 5 miljard euro in kas,
terwijl er 5,1 miljard nodig is om alle toe-
komstige pensioenen te kunnen uitbetalen.
Oorzaak van dit tekort is de lage rente.
Die is gedaald tot net even boven de nul
procent, met dank aan de Europese Cen-
trale Bank (ECB). 
De ECB heeft vorig jaar zijn geldpers aan-
gezet, in de hoop de inflatie een beetje aan
te wakkeren. Dat leek de bankiers goed
voor de economie. Maar door zo veel geld
bij te drukken daalt de prijs van geld (de
rente). Leuk voor huizenkopers, maar niet
voor ons pensioen. 
Vorig jaar behaalde PNO met zijn beleg-
gingen op de beurs 3,3 procent rende-
ment. Niet slecht, maar bij lange na niet
genoeg om de verdampte rente-inkomsten
op te vangen.
Het zijn vooral de vijftigers in de journalis-
tiek die nu de wrange vruchten plukken:
hun resterende dienstverband is te kort
om al die aanslagen op hun pensioentje
nog goed te kunnen maken. 
Overigens: ooit heb ik op een bierviltje
eens uitgerekend hoeveel kapitaal het dure
lidmaatschap van de NVJ de afgelopen
twintig jaar zou hebben opgeleverd als we
het geld op een spaarrekening hadden
gezet. Bij 2,5 procent rente-op-rente
kwam het uit op bijna tienduizend euro.

MARC LAAN

De PnO media
nieuwsbrief
voor u vertaald
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‘We moeten af 

van de uitstraling als 

een lichte krant’

Het gaat 

niet goed

met uw

geldje
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‘H
iermede ben ik
zo vrij te sollici-
teren als ser-
veerster bij uw
bedrijf,’ schreef

de negentienjarige Dien Kroon-de
Vrij op 29 september 1964 in een
handgeschreven brief naar het be-
drijf waar Het Parool en Trouw wer-
den gemaakt. De ongekroonde
koningin van de ‘Krantine’, die in
de derde week van januari op ze-
ventigjarige leeftijd overwachts
overleed, werkte ruim 46 jaar in de
Wibautstraat. Toen ze 12 oktober
1964 in dienst kwam, verdiende ze
64,35 gulden bruto per week. Vijf
jaar later werd ze gepromoveerd tot
‘voorjuffrouw binnen de geïnte-
greerde kantine-organisatie’, wat
haar 35,93 gulden per week meer
opleverde. Eind januari 2010 nam
ze afscheid, maar ze bleef altijd in
hart en ziel vrij, onverveerd. 

Dien was meer dan een ‘voorjuf-
frouw van de kantine’. Veel meer.

Frans Bosman: “Ze verdient een mo-
nument! Toen ik vijfentwintig jaar
bij de krant was, bracht Dien me
vanaf de Wibautstraat een ontbijtje
op de redactie in de Czaar Peter-
straat. Inclusief zachtgekookt eitje,
croissants en versgeperst sinaasap-
pelsap.” Frans voegt er liefkozend
aan toe: “Ze noemde me altijd ‘mijn
verloofde’.” 
Cecilia Tabak herinnert zich dat
Dien Rob Wouters op de aidsafde-

ling van het AMC een pannenkoek
kwam brengen. Bij Mijntje Klipp
kwam ze op kraamvisite en Jan van
Breda ontving in juni vorig jaar in
het ziekenhuis een kaartje: ‘Lieve
Jan, ik hoorde van Marina dat je zo
ziek bent en wilde je een kaartje
sturen om je hopelijk een beetje op

te beuren. En dat ik aan je denk in
deze nare tijden en wens je sterkte,
lieve groetjes, Dien Alam.’

H
oewel Dien Alam toen al
was gescheiden van haar
Pakistaanse echtgenoot,

bleef ze diens achternaam voeren.
Voor hem was deze rasechte Am-
sterdamse moslima geworden en
voor hem stak ze zich in Paki-
staanse gewaden. Maar onder die
gewaden klopte een Mokums hart.
Haar gevatte uitspraken zijn legio.
Ik vergeet nooit haar antwoord op
mijn vraag wat de warme dagscho-
tel was. Dien, zonder blikken of
blozen: “Vliegend hert in room-
saus.” Jan van Breda klaagde ooit
dat de eieren niet goed waren ge-
schrokken. Dien: “Kom jij dan even
met je kop boven de pan hangen.
Dan schrikken ze zich het lazarus.” 
Frans Bosman vroeg of de haringen
lekker waren. Dien: “Of de harin-

‘Telefoon voor Anton Hertekamp!’

ten slotte
Dien de Vrij
1945-2016

Achter de kassa: Tiny Lensen. De rij dames daarachter v.l.n.r.: Susan Wind, Truus Stegeman, Dien,  Thea Roos, Ineke Paans, Bep Verkaik,
daarnaast Loek van der Werf. Daarachter Richard Koster (links) en Erik Bron.  FOTO JOHN MELSKENS
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gen lekker zijn? Ik heb ze gisteren
gekocht en vanochtend nog afge-
stoft.” 
Nico van der Maat: “Als je bij de
kassa durfde te zeggen dat bij Har-
tog dezelfde broodjes goedkoper
waren, kon je de volle laag krijgen.
Dan pakte ze het broodje van je
bord en zei ze: je krijgt niks meer,
ga maar naar Hartog.”

D
ien voerde, vaak met collega
Truus, soms hele acts op.
Dan zei ze, vooral als het

druk was, tegen iemand die net aan
het afrekenen was: “Je bent weer te
laat met de alimentatie. De kleine
moet nieuwe schoenen hebben.
Kom op met dat geld!” 
Frenk der Nederlanden heeft leven-
dige herinneringen aan ‘de fijnste
kantine van Nederland’. Hij had
ooit beschimmelde yoghurt en
ging, met een zwaar gemoed, terug
naar Dien. Hij schraapte zijn keel
en deed beschroomd beklag. Maar
Dien verdedigde haar keuken als
een kasteel. Schimmel op háár yog-
hurt? Dat kón niet. Maar ze gaf
Frenk een nieuw bakje yoghurt en
zei: ‘Zo goed?’ “Terwijl ik terugliep
naar mijn tafeltje, werd er gebeld
voor collega Altan Erdogan,” zegt
Frenk. “Dien pakte de microfoon en
riep om: ‘Telefoon voor Anton Her-
tekamp’.”

H
eel lang geleden kreeg ie-
dereen op de redactie koffie
geserveerd. Wie niet op z’n

plaats zat, kreeg van Dien niets. De
kopjes, met een afbeelding van de
Parooltoren, werden door redacteu-
ren ook gebruikt voor paperclips,
pennen, elastiekjes. Als Dien dat
zag, kieperde ze die kopjes pardoes
leeg. En o wee, als je een dienblad
niet had teruggebracht. Wat kon
Dien schelden als je een stapel dien-
bladen op – of onder – je bureau
had staan. Maar ze had vooral veel
voor anderen over. Facilitymanager
Richard Jonker, die ooit met Dien in
de kantine werkte, memoreert dat
Dien de hapjes en drankjes ver-
zorgde bij paas- en kerstbingo’s en
elke dinsdag bij de klaverjasclub
Harten Troef. En menig kind van

PCM-personeelsleden zocht tijdens
het sinterklaasfeest troost bij ‘tante
Dien’, als hij of zij bang was voor
Zwarte Piet. 

T
oen oud-documentatiemede-
werker Marina van der Veer
in 1980 als negentienjarige in

de Wibautstraat kwam werken, was
ze een beetje bang voor de strenge
doch rechtvaardige Dien. Maar dat
ging snel over. Marina: “Ze woonde,
net als ik, in Amsterdam-Zuidoost
en we gingen de laatste jaren vaak
samen op stap. Dan hadden we
grote lol. Zoals vorig jaar bij de ex-
positie van Jan van Breda, waar we
met de Gebroeders Grimm op de
foto gingen.” Met collega Hannie
kwam Dien steevast naar het ‘Gala
Amsterdammer van het Jaar’ en
naar de Hitklup-concerten in Para-
diso. Ze gingen ook samen naar de
meezingavonden in het Paroolthea-
ter, waar ze werden benoemd tot
eregasten. 
Judith Kox herinnert zich dat de Pa-
roolredactie in 2003 verhuisde naar
de Czaar Peterstraat: “Op een zater-
dag. Dien en ik brachten broodjes
en gekookte eitjes naar de redactie.
Dat moest via die doorzichtige ijze-
ren brandtrap. Dien had vreselijke
hoogtevrees. Ze vond het doodeng,
maar ze zei: ‘Ik doe dit alleen maar
omdat het voor de Parooljongens
en -meisjes is’.” Dien is niet meer.
Zij was ook een ‘Paroolmeisje’, dat
pas echt goed het ‘oude Parool-
gevoel’ belichaamde.

ANNE-ROSE MATER-BANTZINGER

'Ik doe dit alleen maar omdat het voor de Parooljongens en -meisjes is'

Ooggetuigeverslag

H
et was 4 oktober 1992. Ik had avonddienst in
de kantine van het Parool/Trouwgebouw in
de Wibautstraat. De kantine ging op zondag-

avond om 20.00 uur open om de sportjournalisten van
een snack en het nodige bier te voorzien. Dien belde
mij vlak voor opening op het werk met de vraag haar
snel door te verbinden met de redactie van Het Parool.
Ze klonk ernstig en was in paniek en vertelde dat ze
zojuist een vliegtuig vlak voor haar flat had zien neer-
storten. Het eerste en enige wat ze dacht, was om on-
middellijk live verslag te doen van haar bevindingen,
maar ze wist in de paniek het nummer van de redactie
niet meer. Ik heb haar doorverbonden en een dag later
stond haar ooggetuigenverslag in HP.  Oftewel een
vrouw met een héél groot Paroolhart!

LENNAERT BINNENDIJK,  oud-kantinemedewerker

De Gebroeders Grimm flankeren Dien de Vrij en Marina van der Veer bij
de opening van de tentoonstelling van Jan van Breda in het Museum Jan
van der Togt. FOTO JOHN MELSKENS

vervolg van pagina 4

Dien en Alexandra Besuijen. Op de achter-
grond ‘verloofde’ Frans Bosman. 

FOTO FACEBOOK
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N
iet één, niet twee,
maar drie prijzen
sleepte fotograaf Inge
Mol deze week in de
wacht tijdens de foto-

wedstrijd Zilveren Camera 2015.
Inge, bij de lezers van Het Parool en
de Paroliebol bekend als Dingena
Mol, viel in de prijzen met foto's in
de categorie Cultuur en Entertain-
ment.
De eerste onderscheiding was voor
de plaat die zij schoot tijdens de
Miss Black Hairverkiezing in Neder-
land, voor de vrouw met het mooi-
ste kroeshaar. De tweede palmares
haalde Inge binnen met De Nieuwe
Sint, die zonder Pieten rozen uit-
deelt bij de Amsterdamse vereni-
ging Ons Suriname. 
Zij viel voor de derde keer in de
prijzen met House Opa, een foto die
inmiddels de wereld rond is gegaan
via YouTube en DWDD: ballroom-
danser en technomeester Johan de
Vries (83) uit Haarlem danst op
Dance Valley in Spaarnwoude.
“Ik ben absoluut blij dat de Miss
Black Hair-foto de nummer 1 is ge-
worden, al zijn alle foto’s mij even

lief,” vertelt Inge. “Ik had het bij-
voorbeeld ook leuk voor de House
Opa gevonden als hij eerste was ge-
worden. De Nieuwe Sint hangt nu
groot op een billboard voor het mu-
seum in Hilversum, dus dat is weer
leuk voor hem.”
“Deze prijs is vooral de eer, en het
betekent veel publiciteit. De foto
van Miss Black Hair wordt afge-
beeld in veel kranten en is op inter-
net overal terug te vinden. Vanwege
de drievoudige nominatie wordt
mijn naam her en der genoemd.
Echt heel erg leuk. Het winnen van
zo’n prijs geeft een enorme boost

en is een stimulans vooral door te
gaan en mezelf verder te blijven
ontwikkelen in de fotografie.”
De algemene winnaar van de Zilve-
ren Camera is Eddy van Wessel,
met een serie buitenlandse nieuws-
foto's over onder anderen de Koer-
dische Peshmergastrijders in het
Iraakse Sinjar. Hij kreeg de wissel-
trofee. Inge: “In mijn categorie krij-
gen de winnaars een certificaat. 
Dat zet ik op mijn schoorsteenman-
tel. Leuk dat ik wederom in de 
Paroliebol kom – een hele eer.”

MARC LAAN

Drie keer
prijs voor
Inge mol

De Nieuwe Sint (boven) en House Opa (rechts). FOTO’S DINGENA MOL

Miss Black Hairverkiezing.



Gefeliciteerd!
“Wacht even. Ik maak net een koffie. We
hebben hier een nieuw koffieapparaat met
versgemalen bonen. Kijk, dat ga ik straks
wel missen.”
Wat is het voor baan?
“Linda is ruim twee jaar geleden begonnen
met een nieuwssite voor vrouwen. Ze
brengen eigen nieuwsverhalen, veel human
interest en verzamelen het beste van het
web en uit andere media. Zo zie je ’s och-
tends een fragment van DWDD of Jinek
waarover gesproken wordt bij de koffieau-
tomaat. De site trekt nu vier miljoen
unieke bezoekers per maand en hoort bij
de top drie van best bezochte nieuwssites
in Nederland. Ik ga dat coördineren.”
Is het ook commercieel een succes?
“Ja, de site maakt winst. Niet met irritante
banners die je eerst weg moet klikken,
maar met advertorials, duidelijk aangege-
ven gesponsorde verhalen en met het
Linda.Lab.”
Linda.Lab?
“L’Oréal wil bijvoorbeeld een nieuwe
shampoolijn testen en biedt geïnteres-
seerde lezers producten aan. Zij fungeren
dan als testpanel voor dat merk.”
Grote redactie?
“Lindanieuws heeft een kernredactie van
tien mensen, met daarnaast zo’n twintig
freelance medewerkers.” 
Is het 24/7?
“Bij breaking news zeker. Bij de recente
aanslagen in Parijs was het liveblog zo ac-
curaat, dat op een gegeven moment de
NOS doorverwees naar Linda.”
Je had een mooie carrière bij de
krant.
“Ik heb veel kanten van de krant gezien.
Na mijn studie heb ik vijf jaar als theater-
recensent freelance voor Het Parool ge-

schreven, waarna ik voor de Volkskrant heb
gewerkt. In 2011 haalde Barbara van Beu-
kering mij terug naar de krant voor PS van
de Week. Later kreeg ik alle PS-bijlagen
onder mijn hoede. Daarna werd ik chef in-
ternet en de laatste twee maanden was ik
met Wilma Haan chef verslaggeverij.”
toch wilde je weg.
“Ik had een droom om voor Het Parool

een sociale nieuwssite te gaan maken, geïn-
spireerd door het succes van Buzzfeed,
HuffingtonPost en Lindanieuws. Niet op in-
ternet ‘krantje spelen’, maar een nieuws-
site volgens de digitale wetten van de
sociale media. De directie van De Pers-
groep vond het een sympathiek idee, maar
wilde er helaas geen geld voor vrijmaken.”
Viel je laatste baan tegen?
“Nee, de baan op zich is leuk. En ik geloof
dat de verslaggevers tevreden waren. Er zit
een goed team: mensen die er de schou-
ders onder zetten en vaak creatief uit de
hoek komen. Ik hou ervan onderwerpen
te zoeken en daar verhalen bij te beden-
ken. Maar de nieuwskrant is ook een ma-
chine.  Als nieuwschef zet je een verhaal
uit, ga je rond vijven naar huis en dan kan
de volgende dag om twaalf uur, als de
krant klaar is, de wereld weer helemaal
veranderd zijn. In de bijlages kon ik meer
van mezelf stoppen; ik kon me er van het

begin tot het eind mee bemoeien. Op 10
februari wordt de krant vernieuwd, dat
was voor mij een mooi moment iets an-
ders te gaan doen: het lijkt me beter als er
dan iemand zit die zich er vol enthousi-
asme in stort.”
Je twitterde dat je blij bent
“Ik wilde echt online verder. In december
heb ik de knoop doorgehakt en ontslag
genomen. Half januari werd ik voor Linda

gevraagd, omdat mijn voorganger toen
plotseling opstapte. Ik heb al acht jaar een
abonnement op het magazine; Linda wordt
met liefde, aandacht en smaak gemaakt. Ik
vind het knap hoe ze daarnaast niet stilzit-
ten en nieuwe dingen opzetten. Naast Lin-
danieuws is er sinds kort ook Linda.tv.
Binnenkort komen er een webshop en
Linda Man. Ze zien kansen en onderne-
men, telkens geredeneerd vanuit wat le-
zers willen.”
Wat stemt je tot tevredenheid? 
“Dat ik PS van de Week naar mijn hand
heb kunnen zetten, zonder het karakter
van het blad aan te tasten. Vaak willen
nieuwe hoofdredacteuren alles verande-
ren; ik heb geprobeerd PS te modernise-
ren, met behoud van het goede. De basis is
altijd: kleine verhalen groot maken en
grote verhalen klein. Je kunt de verande-
ringen in de stad belichten met een door-
wrocht economisch artikel, maar je kunt
ook schrijven over een klein winkeltje dat
weet te overleven. Die aanpak maakt PS
sympathiek. Uit lezersonderzoek blijkt dat
mensen PS van de Week hoger waarderen
dan de andere krantenmagazines.”
Wat was je voorbeeld?
“Ik ben fan van de PS’en van het eerste
uur. Die onder Matthijs van Nieuwkerk
waren fantastisch: ambitieus en origineel in
aanpak, en prachtig vormgegeven; ik heb
vaak door de oude leggers gebladerd, en
daar werd ik heel vrolijk van. Je ziet in die
nummers eigenlijk al wat hij later bij
DWDD is gaan doen.”
Wat ga je nu eerst doen?
“In maart begin ik bij Linda. Ik ben nu een
maand vrij. Ik ga met mijn vriend verhuizen
naar twee etages in de Javastraat. We gaan
officieel samenwonen.”
Wat is spannender: nieuwe baan of
samenwonen?
“Toch die nieuwe baan. We hokten eigen-
lijk al sinds oktober.”

FRANS BOSMAN
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Merijn Henfling met een PS (2013).

merijn Henfling (37) ver-

trekt na vijf jaar bij Het

Parool. Hij is gevraagd

door Lindanieuws.nl,

waar hij de nieuws-

redactie gaat aansturen. 

a
l
d

u
s

‘Ik had een droom
om voor Het Parool

een sociale nieuws-
site te gaan maken,
niet op internet
krantje spelen.’ 
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Jan: “Wát een enge foto! Die is gemaakt
kort na mijn operatie! Met dat Hitlersnor-
retje!”

De hand van de meester. Toen hij nog niet
wist dat hij zou worden gehuldigd, wilde
Jan van Breda absoluut niet op de foto.
Hoe snel kan een mens veranderen…

Jan: “Wáár zijn de Paroliebollen?” Hij
moest het doen met bitterballen.

Sytze van der Zee: “Als iemand de Oscar van Het Parool verdient, dan is het Jan van
Breda.” Corrie Verkerk: “Is het vrij drinken? Nee? Wat een tegenvaller!” Links Inktspot-
winnaar Joep Bertrams en rechts Paul Grijpma.

Jan van Breda weet niet wat hem overkomt: “Mag ik wég!?”

schuim

Wat: Uitreiking van de Paroliebollen 2015.
Waar: Het Lokaal, beter bekend als Leen-
tje. Wie: Sytze van der Zee, Frans Bosman,
Ingrid Brouwer, Martha van Buuren, Clara
Balke, Corrie Verkerk, Nico van der Maat,
Tineke Vos, Roderik Oranje, Gepke
Broersma, Paul Grijpma, Inkspotprijswin-
naar Joep Bertrams, de voltallige redactie
van de Paroliebol (Marc Laan, Lucy Prijs en
Paul Westink) en… surprise, surprise... Jan
van Breda en zijn man Thijs Timmermans
en vele andere oud-Paroolredacteuren.
Wanneer: woensdag 20 januari vanaf 16.30
uur tot laat.
Drank en spijs: twee glaasjes (niet gratis en
geen oliebollen)
Anne-Rose: schrijft eindelijk weer iets.

‘WtF! Waarom
wíst ik dit niet?’

O
p Facebook schreef Jan van
Breda eind december dat hij
2015 zag als ‘artistiek een

ramp’: “Ik heb nauwelijks iets ge-
maakt waar ik zelf blij van werd.
Zeker qua gezondheid was dit jaar
een drama. Hoewel ik redelijk goed
door mijn operatie gekomen ben,
ondanks dat ik bijna het loodje had
gelegd, ondervind ik nog heel veel
ongemakken, die nu ruim een half
jaar later maar niet beter worden.
Het leukste was mijn expositie in
augustus, die mij enorm veel ener-
gie gekost heeft, die ik eigenlijk he-
lemaal niet had. Ondanks alle
twijfel over het wel of niet laten
doorgaan. Ben ik best wel trots dat
dat toch gelukt is.”

vervolg op pagina 9
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Inderdaad herrees Jan van Breda in
2015 als Lazarus, maar hij had ook
een magistrale, waanzinnig goed
bezochte overzichtstentoonstelling
in Museum Jan van der Togt in de
Amstelveense Dorpsstraat, waar hij
veertig jaar eerder voor het Amstel-
veens Weekblad was gaan werken;
back to his roots. En hij vernam in
december in het ziekenhuis in Lei-
den dat ‘de klont in zijn kop’, zoals
Jan zijn brughoektumor zelf altijd
noemt, niet was teruggekomen. 
De redactie van de Paroliebol stak
hem, om al die goede dingen van
2015 te vieren, tijdens de nieuw-
jaarsborrel met liefde een veer in
zijn kont. Paul Westink reikte Jan,
die volledig overrompeld was, de
Paroliebollen 2015 uit. De geluk-
kige prijswinnaar was sprakeloos,
zei hij. Hij slaakte aanvankelijk
slechts emotionele kreten: “Mag ik
wég!?”, “Ik wil dóód!”, “Ik moet
bijna huilen!” en “WTF! Waarom
wíst ik dit niet!?” Gelukkig kwam
hij snel bij zijn positieven: “Waar
zijn de Paroliebollen?” Helaas vond
Paroliebolmeesterbakker Lucy Prijs
het te laat voor oliebollen. Lucy, bij
deze: het is nooit te laat voor jouw
Paroliebollen. Dit houden we te-
goed voor bij de volgende borrel,
ook als dan alle bollen al zijn opge-
komen en de tulpen in bloei staan.

tekst en foto’s: 
ANNE-ROSE MATER-BANTZINGER

De Paroliebol Bloemenmeisjes. Lucy Prijs: “Ik vier 2 februari mijn
65ste verjaardag. Dan ben ik van het UWV af. Héérlijk!” De dag
na de Parolieborrel ging ze naar Londen.

 Jan: “Thijs, wist jij hiervan?’’ Thijs Timmer-
mans: “Ik wist alleen dat er een verrassing
voor jou zou zijn.”

Deze Parolieborrel was de vuurdoop voor Nienke Denekamp en
Maartje den Breejen. Nienke: “Je mag de foto alleen plaatsen als je
geen onderkinnen ziet.”

Nico van der Maat is van alle aanwezigen
zo’n beetje het langste bij Het Parool weg.
En Tineke Vos de enige die nog in dienst is
van de krant. Hou vol, Tineke!

Martha van Buuren was op zoek naar netwerkgesprekskandidaten voor het UWV. Frans
Bosman: “Paul, word jij achteraf betaald of vóóraf?” Paul Westink: “Waarvoor?”

‘Waar zijn de
paroliebollen?’


