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Jochem Myjer zit op bed in een suite

van het Amstel Hotel. Tranen

stromen over zijn wangen. Een paar

honderd meter verderop, in Carré,

viert hij triomfen met de voorstelling

Adem in, adem uit. Maar eigenlijk kan

dat dus niet meer. 

Sinds in 2011 een tumor uit zijn rug-
genmerg werd verwijderd, is de tank
bij de cabaretier veel sneller leeg dan
daarvoor. Om twee of drie keer per
week op het podium te kunnen vlam-

men, moet hij leven als een monnik.
En accepteren dat hij altijd moe is.
Nog eentje dan is een documentaire

van Suzanne Raes, die Myjer in 2019
volgde tijdens het staartje van zijn
tournee. De belangrijkste vraag:
waarom? Waarom doet hij dit zichzelf
nog aan? Waarom gaat hij niet lekker
kinderboeken schrijven op zijn ge-
liefde Texel?
Passie voor het theatervak, aldus

echtgenote Marloes Nova, maar ook:
willen leven. Blijven meedoen.

Die worsteling tussen lichaam en
geest is de krachtige motor van deze
film, die best wat langer had mogen
duren dan 55 minuten. De interviews
met Myjers ouders, regisseur en ma-
nager leveren korte soundbites op,
maar weinig echte antwoorden. Hoe
kijken zij naar zijn strijd? Begrijpen
ze dat hij ten koste van alles wil blij-
ven optreden? Dat stoppen met caba-
ret zou voelen als een nederlaag? Of
zouden ze liever zien dat hij het toch
rustiger aan gaat doen?

Myjer is in elke scène een beziens-
waardigheid. Raes zet zijn dubbel -
leven glashelder neer. Op het podium
lijkt hij de onvermoeibare komiek,
die zijn fans laat bulderen met absur-
de typetjes, dansjes, sketches en lied-
jes.
Daarbuiten is Myjer een robot, die

zich committeert aan strakke sche-
ma’s om het waakvlammetje in zijn
lichaam te beschermen. Hij doet 
op vaste tijden dutjes in zijn kleed -
kamer. Hij eet altijd om 17.00 uur –
en dus niet om 17.05 uur. Elke afwij-
king van zijn routines kost hem ener-
gie, die hij niet kan missen. 

Slechte tweede helft
Als collega Alex Ploeg in de pauze met
hem komt praten, schopt dat zijn con-
centratie door de war. Myjer vindt dat
hij een slechte tweede helft speelt. Of
zijn publiek daar iets van gemerkt

heeft, is overigens zeer de vraag.
De komiek schreef op Instagram dat

hij nauwelijks naar de documentaire
kan kijken. Begrijpelijk, want je ziet
hoe Myjer zowat kapot gaat aan zijn
dadendrang en perfectionisme. Niet
alleen fysiek, maar ook mentaal.
Staat hij twee minuten voor aanvang

Waarom doet Jochem Myjer,
altijd moe, dit zichzelf nog aan?

Je ziet hoe Myjer
zowat kapot gaat
aan zijn dadendrang
en perfectionisme

Erik MouthaanSerie over verdeeldheid in de VS 

Amerikacorrespondent Erik Mouthaan
is bezorgd over de diepe verdeeldheid
in de Verenigde Staten. Hij maakte er
de serie Erik in de Verdeelde Staten

over. ‘Dit is het voorland van Nederland.’

‘Ik denk dat het
echt mis kan gaan’

Tom Kieft

AMSTERDAM

O
p veel optimisme 
is journalist Erik
Mouthaan (47) niet
te betrappen als hij
praat over het poli-
tieke klimaat in de
VS. Het land waar
hij al veertien jaar
verslag doet voor
RTL Nieuws, vanuit

zijn standplaats New York, is de laatste jaren zo
verdeeld geraakt dat het volgens hem in een
‘morele burgeroorlog’ verkeert.
Hij noemt Democratische en Republikeinse

kiezers die niet meer met elkaar willen praten,
die media die niet passen bij hun wereldbeeld
tot op het bot wantrouwen, die niet meer bang
zijn tot geweld over te gaan en racistische uitin-
gen te doen, die elkaar haten, doodwensen en
in uiterste gevallen ook daadwerkelijk doden. 
Deze verdeeldheid legde hij vast in zijn serie
Erik in de Verdeelde Staten, waarvan de eerste
aflevering dinsdag op Videoland te zien is. Door
mensen uit beide kampen te spreken over
kwesties als racisme, de coronapandemie en
klimaatverandering, laat hij de diepe kloof zien
in het land dat volgens hem een breekpunt
nadert. “Die verdeeldheid is me altijd opgeval-
len, maar ik heb me er eerder geen zorgen om
gemaakt,” zegt hij via Zoom. “Ik denk nu dat het
echt mis kan gaan.”

Doelt u op de verkiezingen?

“Nou, als het een landslidewordt – een ruime
zege – voor president Donald Trump of Joe
Biden, dan zal het volk zich daarbij neerleggen.
Maar als er discussie over de uitslag komt, vrees
ik dat het tot een breekpunt kan komen. Er
lopen nu al 17-jarige, door conservatieve media
geïndoctrineerde mannen met geweren door
de straten van linkse steden, zoekend naar een
reden om op te treden. Een verdeelde verkie-
zingsuitslag zou die reden kunnen zijn.”
“Andersom, als Trump wordt herkozen, denk

ik dat veel linkse mensen echt gek zullen wor-
den, dat je massale opstanden en rellen zult
krijgen. Je moet niet vergeten dat Trump in
2016 won met minder stemmen dan Hillary
Clinton en dat George Bush won met minder
stemmen dan Al Gore. Het heeft te maken met
het kiessysteem: linkse mensen voelen zich
 genaaid en pikken dat niet meer.”

Uw serie gaat over de verdeeldheid in het land.

Hoe openbaart die zich? 

“Je ziet die op alle punten. Ik sprak twee vrou-
wen die niet meer met hun families praten.
Rechtse, maar ook linkse mensen die niet meer
met de media willen praten. Er zijn altijd twee
kampen geweest in Amerika, maar ik heb niet
eerder gezien dat beide groepen elkaar echt als
de vijand zien.”

Valt dat allemaal Trump aan te rekenen?

“Nee, het is het politieke systeem dat door de
jaren heen zo is gegroeid. Ook de media spelen
een grote rol bij de verzuiling die gaande is. 
Wat ik heb geleerd van deze serie, is dat ras de
achilleshiel van Amerika is. Ik doe al veertien
jaar verslag van zwarte mensen die worden
gedood door de politie, maar dit jaar gingen ook
honderdduizenden witte mensen de straat op
om verandering te eisen. En je ziet dat er wordt
bezuinigd op politiekorpsen. Er is iets gaande
en het is alsof dat allemaal loskomt dit jaar.”

Waarom juist nu?

“Amerika is niet langer de onbetwiste wereld-
macht en het land worstelt daarmee. Daarbij 
is elke verkiezing hier een reactie op de jaren
ervoor. We hebben een zwarte president 
gehad, tijdens wiens ambtstermijn Amerika-

→ Erik Mouthaan: ‘Wat ik heb geleerd van

deze serie, is dat ras de achilleshiel van

Amerika is.’ FOTO STORICAM MEDIAPRODUCTIES
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Han Lips

Niemand doet
meer zijn best
dan Myjer

→ Jochem Myjer: Nog eentje dan, npO 2.

E
en sip gezicht in Nieuwsuurbij nieuwsduider
Arjan Noorlander na de zoveelste coronapers-
conferentie: “Het zou zomaar een lange winter
kunnen worden.” De komende maand doopte hij

maar vast om tot Locktober. En dat terwijl een SM-mees-
teres hem op Twitter nog zo had gewaarschuwd dat dit in
haar vakgebied iets heel anders betekent. (Iets met kuis-
heidsgordels, voor zover Lips het kon thuisbrengen.)
Het maakte niet uit, want alle aandacht ging naar de

gebarentolk die hoestte in haar knuistje in plaats van in
haar elleboog. Niemand die nog luisterde naar de voor
Hugo de Jonge uitgedokterde slogans. En dat was mis-
schien maar beter ook. “We doen ons best, maar het virus
doet het beter,” was nog de ergste oneliner.
Wie dacht dat de minister er vermoeid uitzag, had nog

niet naar Jochem Myjer gekeken. De cabaretier werd van
dichtbij gevolgd voor een documentaire tijdens een slo-
pende theatertournee die door 400.000 toeschouwers is
bezocht. Maker Suzanne Raes kan bij Lips niet meer
kapot sinds haar beklemmende film over de manier waar-
op de gemeente Rotterdam bijstandstrekkers dwingt om
papier te prikken in het park.
Het was onvergetelijk hoe de cabaretier van het podium

komt, hoestend en proestend, doorweekt en afgepeigerd.
Hij is nooit meer helemaal hersteld na de operatie die

nodig was nadat er in 2011 een tumor was gevonden in
zijn nek. Toch nam hij na elk optreden uitgebreid de tijd
om selfies te maken met zijn fans. Hoe lang dit nog vol te
houden? Het is, ook voor de cabaretier en zijn familie, een
pijnlijke vraag.
Voor de kijker werkt de documentaire louterend.

 Niemand die na het zien van deze film zomaar durft te
beweren dat ie zo zijn best heeft gedaan voor wat dan ook.
hanlips@parool.nl

s1ngle

kolk & De Wit

©ComicHouse

DirkJan

Mark retera

©ComicHouse

pukkels

Jerry scott en

Jim Borgman

Je best doen: het kan een
versleten slogan zijn of een
onvergetelijke inspanning.
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K
otsen van de stress, baden in het
zweet, doodmoe jezelf de huid
vol schelden dat het niet goed
 genoeg is: maandag maakte de
documentaire ‘Nog eentje dan’

duidelijk hoe leuk het wel niet is om cabare-
tier Jochem Myjer te zijn.

Nog niet zo lang geleden heb ik hier mijn
liefde verklaard voor ‘Het uur van de wolf ’,
de altijd boeiende NTR-reeks over meer en
minder bekende artistiekelingen. Afgelopen
weekend vierde het programma zijn zilve-
ren jubileum met de verkiezing van de beste
aflevering van de afgelopen kwarteeuw. 

De winnaar? ‘O Amor Natural’, waarin
Heddy Honigmann oudere Brazilianen de
erotische liefdesgedichten van hun held
Carlos Drummond de Andrade laat voorle-
zen. En ze daarna doorpraten over hun ei-
gen ervaringen in het universum tussen de
lakens. Ik herinner me mijn rode konen
toen ik de film in de  jaren negentig zag en ga
hem op de site van ‘Het uur van de wolf ’ ze-
ker terugkijken.  Benieuwd of ik een andere
kijker ben geworden.

Het zesentwintigste programmaseizoen
werd afgetrapt met een film over Jochem
Myjer, een Nederlandse publiekslieveling:
400.00 mensen kwamen in een paar jaar
tijd Myjers show ‘Adem in, adem uit’ zien.
De film werd gemaakt tijdens de laatste
voorstellingen van de niet door Myjer vol-
brachte reeks. Wie dus denkt bij deze film
van Suzanne Raes: o, dat wordt een uurtje
lachen, die komt bedrogen uit.

Sinds de drukke Myjer (zelfverklaard
ADHD’er) in 2011 een operatie aan een

 ruggemergtumor overleefde, is hij niet
meer zo fit als vroeger. Optreden kan hij nog
drie keer per week, maar dan moet niets
hem storen in zijn ritme en bij zijn rituelen.
Zo wil Myjer ’s middags voor een optreden
precies om vijf uur eten, geen minuut vroe-
ger of later. Loopt het voorprogramma uit of
is er in de pauze te veel drukte in zijn kleed-
kamer? Het frustreert hem mateloos. Alles
draait om het goed kunnen benutten van 
de portie energie die hij nog over heeft.

De afwegingen die Myjer daarbij maakt,
zijn soms typisch. Volgens zijn manager

 beantwoordt Myjer iedere dag honderden
onnutte berichtjes, en vrijwel geen fan
vraagt vergeefs om een handtekening. Dat
Myjer de documentairemaakster toeliet in
zijn leven, terwijl hij op zijn tandvlees liep,
is eigenlijk ook onbegrijpelijk.

Misschien dat het door die vermoeidheid
ook niet echt lukt om de kern van de kwes-
tie te raken: wat bezielt je om zó diep te
gaan, jezelf zo uit te putten?

Ergens zegt Myjer wel wat melancholiek
en slecht verstaanbaar: “Er is nog nooit een
cabaretier gestopt”. Een voor de hand lig-
gende vervolgvraag, of hij dan als een Tom-
my Cooper op het podium zou willen ster-
ven, of hoe hij anders zijn toekomst ziet,
komt niet aan bod.

Misschien volgen hierover binnenkort
wel nadere berichten, want de film eindigt
met de tekst: ‘Jochem Myjer neemt in 2020
een jaar rust om na te denken over zijn werk
en leven’. Het is hem gegund.

En een eerste goed signaal van herstel
was de column die Myjer begin september
voorlas in het radioprogramma ‘Vroege
 vogels’. Het was een werkelijk prachtige
 observatie over de lente, zoals Myjer die
 tijdens de eerste coronagolf had beleefd 
op Texel, waar hij toen drie maanden woon-
de met zijn gezin. 

Hoe gepassioneerd ook zijn tekst, de ca-
baretier las hem opvallend kalm voor. Mijn
hart ging er sneller van kloppen.

Jochem Myjer in ‘Nog eentje dan’

Kon Jochem Myjer de 
camera er wel bij hebben?

BAS&BOS
kijken tv

Renate van der Bas

Naast het nieuws

‘Er is nog nooit een
cabaretier gestopt’, zegt hij
ergens wat melancholiek

Nee, dit is geen vuurwerkspektakel, maar verwoestend vuur in Californië. Het Glasvuur – in
het westen van de VS komen vuren zo vaak voor dat ze een naam krijgen – is een van meer-
dere brandhaarden die de afgelopen dagen hebben huisgehouden in en rond Napa Valley.
Ook een wijngaard in deze bekende wijnstreek werd vernietigd. FOTO AP

E
en lezeres hoort de laatste
tijd vaak zinnen waarin men-
sen zeggen dat ze ‘besluiten

om niet meer te willen deelnemen
aan (bijvoorbeeld) de vergadering
op woensdag’. Dat klopt eigenlijk
niet, zo merkte ze op (in feite sprak
ze van ‘klinkklare onzin’), want je
besluit dat je iets niet meer doet, 
of je wilt het niet meer. Maar als je
besluit iets niet meer te willen,
haal je die twee dingen door elkaar.

Nou lijkt klinkklare onzin mij
wat al te streng geoordeeld, maar 
ik begrijp wel een beetje wat de le-
zeres bedoelt. Het werkwoord ‘wil-
len’ lijkt een overbodige toevoe-
ging. Als je besluit om iets niet te
willen, zeg je dan eigenlijk niet
 gewoon dat je het niet zult doen?
Nou nee. Ik denk dat het iets sub-
tieler ligt.

Er is een duidelijk verschil tus-
sen ‘Ik besluit om niet meer deel te
nemen aan de vergadering op
woensdag’ en ‘Ik besluit om niet
meer te willen deelnemen aan de
vergadering op woensdag’. In het
eerste geval ga ik niet deelnemen
aan de vergadering op woensdag,
en in het tweede geval zou dat best
nog kunnen, maar dan doe ik het
met tegenzin. De tweede formule-
ring laat de mogelijkheid van mijn
deelname dus nog open. 

Dat komt doordat het werk-
woord ‘willen’ een modaal hulp-
werkwoord is. Het zegt niet altijd
iets over een ‘wilsdaad’ (een be-
wuste actie op basis van je wil),
maar kan ook iets zeggen over je
opvattingen over de wenselijkheid
van iets. Als ik besluit om iets niet
te willen, dan heb ik voor mezelf
vastgesteld dat iets voor mij on-
wenselijk is. Het besluiten geeft
aan dat hier een besluitvormings-
proces aan vooraf is gegaan: ik heb
erover nagedacht, en ik ben tot de
conclusie gekomen dat het voor
mij onwenselijk is.

Zo bezien is die toevoeging van
‘willen’ ook een vorm van beleefd-
heid. Je laat de deur op een kier,
maar je geeft aan dat je iets niet
prettig vindt. De ander kan daar al
dan niet rekening mee houden.
p.a.coppen@let.ru.nl

Taal
Peter-Arno Coppen

Kun je besluiten
om iets niet 
te willen?
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De politieke memoires van

RUUD LUBBERS

A�d�ve�r�t�e�n�t�i�e

Wim�de�Bie (links)�namens�het�Simplisties�Verbond�en�Kees�van�Kooten (rechts)�als�de�heer�Pruis,�in�1978.�FOTO�DIJKSTRA

Elisabeth Hetherington wint glansrijk de
finale van Dutch Classical Talent Award

I n TivoliVredenburg in Utrecht straalde
sopraan Elisabeth Hetherington zon-

dag te midden van haar ensemble; een
dwarsfuit en twee theorbes. Met haar
programma ‘La virtuossisima cantatrice’
onderzocht ze de rol van de zanger in de
21ste eeuw, en de rol van vrouwelijke
componisten en zangeressen in de mu-
ziekgeschiedenis. Met een enorm zelf-
vertrouwen en een brede, soms zelfs
schaterende lach won ze glansrijk de fi-
nale van de Dutch Classical Talent Award
2 02 0.

In een traject van achttien maanden
worden ‘Dutch Classical Talents’, talen-
ten tot en met 28 jaar, studerend aan een
Nederlands conservatorium of daaraan
afgestudeerd, gecoacht bij het samenstel-
len van een eigen programma. In dat pro-
gramma mogen ze zichzelf (her)uitvin-
den en definiëren voor publiek tijdens
een tournee door het land.

Klassiek

Finale�Dutch�Classical
Talent�Award.�Ge-
hoord:�27/9,�TivoliVre-
denburg,�Utrecht.
Terug�te�luisteren�op
n�p�o�ra�d�i�o�4�.�n�l

De Regelneef,
de Vieze Man
en nog 892
typetjes
T�V-�G�E�S�C�H�I�E�D�E�N�I�S�In de Koot & Bie
enc yclopedie beschrijft Richard
Groothuizen met de precisie van
een archivaris de typetjes en
sketches van het tv-duo.
Door�onze�medewerker�Ewoud�Sanders

O
nder liefhebbers van het
televisiewerk van Kees
van Kooten en Wim de
Bie doet zich een merk-
waardig verschijnsel
voor: in gedachten zien

zij hen typetjes spelen die in werkelijk-
heid nooit op de buis zijn geweest. Kij-
kend naar Ferd Grapperhaus bijvoor-
beeld, de eerste Nederlandse minister
van Justitie die even een strafblad had,
zien zij hoe Wim de Bie hem zou heb-
ben vertolkt: opgeblazen, pompeus, ie-
mand die zijn ongeloofwaardigheid
probeert te camoufleren. Of zij zien
Kees van Kooten opdoemen in een
christelijke coalitiegenoot die het be-
lang van mildheid en genade predikt,
maar die deze morele principes moeite-
loos terzijde schuift als het om minder-
jarige vluchtelingen gaat.

Dergelijke fantoomtypetjes, slechts
zichtbaar in het hoofd van de liefheb-
bers, demonstreren hoeveel indruk het
werk van Van Kooten en De Bie heeft
gemaakt. Tweeëntwintig jaar nadat zij
als duo hun tv-werk beëindigden,
wordt hun persiflerende kijk op de ac-
tualiteit nog altijd gemist. Hoeveel
werk zij hebben verzet is voor het eerst
volledig in kaart gebracht door Richard
Groothuizen in diens Koot & Bie ency-

clop edie (Uitgeverij JEA, 506 blz. 39,99
euro) die 29 september verschijnt.

Cor van der Laak (32x)
Deze encyclopedie, die prachtig is
vormgegeven, begint met een alfabe-
tisch lexicon. Al bij het lemma ‘alle ty-
petjes’ maak je kennis met Groothui-
zens nauwkeurigheid. Hij rekent voor
dat uit een analyse van al het beschik-
bare beeldmateriaal blijkt dat Van Koot-
en en De Bie in totaal 894 typetjes
speelden. Dirk (gespeeld door Wim de
Bie) en Cor van der Laak (Kees van Koo-
ten) kwamen het vaakst voorbij: res-
pectievelijk 35 en 32 maal. Daarnaast
vervulden ruim zeventig acteurs en fa-
milieleden meer dan honderdvijftig
g a s t ro l l e n .

Het alfabetisch lexicon telt honderd-
tien bladzijden. Het is leuk om te lezen,
maar veel informatie was al elders te
vinden. Dat geldt niet voor de hoofd-
moot van deze encyclopedie. Groothui-
zen is lm- en videoresearcher en werkt
in omroeparchieven. Hij beschrijft de
beginjaren van „de heren” vanaf 1963
bij de VARA-radio, waar ze het pro-
gramma U i tl a a t vulden met gefingeer-
de radio-interviews. Daarbij luisterde
het taalgebruik nauw. „Alle radiotek-
sten voor U i tl a a t ”, aldus Groothuizen,

„moesten vooraf uitgeschreven bij de
programmaleiding ter goedkeuring
worden ingeleverd. Woorden als ‘jee-
t j e’, ‘go h’ of ‘go s s i e’ en het noemen van
zaken als bier en sherry waren bij de
Verenigde Arbeiders Radio Amateurs
t a b o e .”

Vanaf 1968 was het duo geregeld op
televisie te zien, in programma’s als Ha -
dimassa en ‘Esperanto voor beginners’
(waarin je die kunststaal kon leren).
Daarna volgden onder meer ‘Het Gat
van Nederland’ (1972-1974), ‘Het Sim-
plistisch Verbond’ (1974-1975), ‘Ter ug
naar een kwartier’ (1975-1976), en zo
verder, tot ze op 22 maart 1998 als duo
s to p te n .

26 Bekende Nederlanders
De inhoud van al die uitzendingen
wordt door Groothuizen met de preci-
sie van een archivaris puntsgewijs sa-
mengevat. Zo kom je te weten dat Van
Kooten en De Bie in de uitzending van
10 november 1985 – derde item – ty-
petjes spelen die ruzie maken terwijl zij
een politieke vluchteling afhalen van
Schiphol; inzet is de vraag wie de
vluchteling als eerste heeft uitgeno-
digd. Op 15 april 1990, in een uitzen-
ding van ‘Keek op de Week’, imiteert
Van Kooten minister van Justitie Ernst

Hirsch Ballin, die de criminaliteit wil
aanpakken zonder zelf inzicht te heb-
ben in het criminele milieu. Vraag van
verslaggever Louc Hobbema, een ty-
petje van De Bie: „Vindt u het eigenlijk
geen bezwaar dat u niet weet waar u
het over heeft?” Antwoord van Hirsch
Ballin: „Het is niet nodig zelf in een cof-
feeshop koffie te drinken om te weten
dat koffie een hele gevaarlijke drank is.”

Imiteerden Van Kooten en De Bie ei-
genlijk vaak bestaande personen of be-
dachten ze vooral zelf typetjes? Ook de-
ze vraag beantwoordt Groothuizen zeer
precies. In totaal persifleerden zij 26
Bekende Nederlanders. Zo speelde Van
Kooten zes maal de PvdA-politicus
Hans Alders, De Bie kroop vijf maal in
de huid van VVD-politicus Frits Bolke-
stein. Maar het overgrote deel van hun
typetjes was dus fictief, zij het dat ze
soms wel waren geïnspireerd op be-
staande figuren. Meestal speelden ze
een soort archetypen, zoals de Regel-
neef, de Geilneef, de Vieze Man en de
met consumptie sprekende, strenge
oud-leraar Duits (Otto den Beste).
Waarschijnlijk dragen juist deze karika-
turale uitvergrotingen ertoe bij dat
sommigen nog altijd typetjes van Van
Kooten en De Bie zien gloren in heden-
daagse personen.

B oek

Koot�&�Bie�encyclopedie
Uitgeverij�JEA,�506�blz.
39,99�euro.
Richard�Groothuizen
Vanaf�29�september
2�02�0�.

Hetherington deed dat volgens de jury
het beste. Haar stem is helder, haar ba-
rokversiering overvloedig. De a capella
opening én afsluiting, naakt en kwets-
baar, getuigden van enorme durf. La-
chend applaus kreeg ze voor de To c ca ta
van Harry Freedman, een duet met flui-
tiste Aysha Wills met slechts de syllaben
‘d a b a d a’ als tekst.

Het publiek gunde de publieksprijs aan
de Nederlandse pianist Ramon van Enge-
lenhoven. Van Engelenhoven presenteer-
de zich het meest traditioneel, met het in-
gewikkelde ‘O n d i n e’ uit Gaspard de la
Nuit van Maurice Ravel als opening.

Elk van de vele snelle nootjes stond als
een huis, maar deze waternimf komt pas
echt tot leven als het lijkt alsof geen enkel
nootje wordt aangeraakt. Zenuwen belet-
te het water hier echt te gaan golven.

Rahul�Gandolahage

Heel voorzichtig op zoek naar geheimen

S pelunky 2 schiet zijn voorganger op al-
le fronten voorbij. Het is een mooi

voorbeeld van een game die zonder
woorden iets prachtigs kan overbrengen.
Op papier klinkt het spel simpel. Je speelt
een avonturier, die probeert diep in een
mysterieuze tempel door te dringen. Nu
als de dochter die haar verloren ouders
hoopt te vinden, de helden uit deel één.

Al snel wordt het verhaal opzij gescho-
ven. Dit is niet een spel dat het moet heb-
ben van dialogen en personage-ontwikke-
ling. Spelunky communiceert in de meest
pure vorm, met zijn levels en zijn gehei-
men. De game oogt als een traditionele
‘platformer ’ zoals Mar io, maar de vele ge-
varen in de levels dwingen je voorzichtig
te zijn. Je moet continu inschatten of je
een gevaar wil trotseren of ontwijken. Je
personage wordt nooit sterker, vaardiger
of weerbaarder. Tegelijkertijd lukt het na
urenlang spelen beter om verder en ver-
der te komen. Jij hebt immers geleerd hoe

je de vele gevaren in de grotten het beste
kunt benaderen. Een geweldig gevoel.

Alles in de game reageert op elkaar op
verrassende wijze. Je gooit een bom in
een gat, per ongeluk blaas je een heilig-
dom op en krijg je geesten achter je aan.
Zoiets gebeurt in meer games maar hier
lijkt meer sprake van toevalligheden.

Sommige elementen zijn ronduit mys-
terieus: het spel legt nooit uit waar iets
precies voor is bedoeld, wat aanzet tot ex-
perimenteren. Bij deel één vonden spe-
lers sommige verborgen onderdelen pas
maanden na de lancering. Zo’n spelvorm
jagen veel ontwikkelaars na, maar Spe-
lunky 2-maker Derek Yu weet die als één
van de weinigen te perfectioneren. Het
spelen van Spelunky 2 voelt als het leren
van een taal. En steeds als je denkt dat je
met die taal mooie zinnen kunt vormen,
ontdek je nieuwe letters in het alfabet.

Bastiaan�Vroegop

Game

Spelunky�2
Ontwikkelaars:�Moss-
mouth,�BlitWorks.
Voor�PlayStation�4�en
Microsoft�Windows.
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‘M a r l e n e’ blijft steken in goede bedoelingen

F ilmdiva Marlene Dietrich was ook een
moeder. Aan de hand van de schijn-

bare tegenstelling tussen sekssymbool en
zorgzame, liefhebbende moeder schetsen
Eva Marie de Waal en Sophie van Winden
in hun voorstelling Mama Marlene wat er
schort aan de perceptie van de heden-
daagse vrouw.

In hun rol van concurrerende actrices
die auditie doen voor de rol van Marlene,
beginnen ze bij de vraag óf en hoe je werk
en moederschap kunt combineren. In los-
jes achter elkaar gezette scènes gaat het
soms even over Dietrich, maar veel meer
over het schuldgevoel dat vrouwen ten
aanzien van hun moederschap wordt
aangepraat, de zorgfunctie die vrouwen
van nature zouden hebben en de angst
die moeders aan hun dochters doorgeven
als ze die manen hun knieën bij elkaar te
houden om geen aanstoot te geven.

Het zijn reële problemen, gevat in mat-
te en schoolse dialogen die blijven steken

Theater

Mama�Marlene.�Door
Eva�Marie�de�Waal�en
Sophie�van�Winden.
Gezien:�25/9,�Toneel-
schuur,�Haarlem.�Tour-
nee�t/m�21/11.�Info:�via-
rudolphi.nl
*#2

in goede bedoelingen. Dit is geen voor-
stelling waardoor je als vrouw gesterkt
naar buiten komt of die je als lid van het
patriarchaat dwingt jezelf nog eens kri-
tisch te beschouwen.

Het is allemaal al eens gezegd en het
lukt De Waal en Van Winden niet de
noodzakelijke dramatische draai te geven
aan deze veelbesproken onderwerpen.

Wat ontbreekt is een eigenwijze benade-
ring, een twist of een grap. En een potenti-
eel aardige scène – waarin ze de filosofen
Rousseau en Kant spelen die listig verzin-
nen hoe vrouwen moeten gaan denken –
verzandt dan weer in melig typetjesspel.

Typerend voor de kabbelende voorstel-
ling is de slotgedachte: vrouwen gaan
mannen ervan overtuigen dat iedereen
een zorgende natuur heeft en dat dat
menselijk is.

Daar moeten we het mee doen.

Ron�Rijghard
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Het lijden van
Jochem Myjer

Z ap

A
ls er kijkers waren die ervan droomden om van be-
staan te ruilen met cabaretier Jochem Myjer, dan
waren die daar maandagavond na een paar minuten
van de doc umentaire Jochem Myjer. Nog eentje dan

(NTR) van genezen. We hebben Myjer uitgeput en druipend
van het zweet zijn kleedkamer zien binnenkomen, stervend
van de pijn in zijn nek, bevend onder de vuisten van de mas-
seur en grienend als hij even tijd heeft om tot zichzelf te ko-
men.

R egisseur Suzanne Raes volgt Myjer van zo nabij dat het
bijna eng wordt. We zien het leven van de komiek ge-
durende de laatste maanden waarin hij vorig jaar zijn

vo o r s te l l i ng Adem in, adem uit speelde. Myjer stuitert weer-
galoos over het podium, neemt na afloop een bad in de selfie-
zoekende menigte, spreekt eindeloos videoboodschappen in
voor zijn fans, reageert op 500 socialemediaberichten per
dag. „Allemaal krijgen ze een stukje van hem”, zegt zijn echt-
genote. De vraag die boven deze liefdevolle film hangt, is
eenvoudig: hoeveel stukjes van de allerhartelijkste aandacht-
gever Jochem Myjer zijn er eigenlijk nog over?

De belastbaarheid van de cabaretier hangt samen met de
goedaardige tumor die in 2011 uit zijn nek werd verwijderd.
Sindsdien is hij (vertelt hij zijn publiek) niet bang meer voor
de dood. Als hij even later de coulissen in stapt, zegt hij „Ik
voel ’m wel”, en krijgt hij van een medewerker onmiddellijk
pijnstillers in de hand gedrukt.

Het evenwicht is wankel. De rituelen rondom de voorstel-
ling (touwtjespringen!) zijn op de minuut afgepast. Wanneer
collega Alex Ploeg in de pauze komt babbelen in de kleedka-
mer raakt Myjer „helemaal van de kaart”. Dan kan hij zelfs
het geritsel van plastic niet verdragen. De zelfkritiek is over-
weldigend. Wanneer de makers van een televisieregistratie
kraaiend van enthousiasme op hem af stappen, klinkt er een
keihard: „Kut! Het lukt me gewoon niet de perfecte show te
s p e l e n .”

De dagen voordat Myjer zijn laatste voorstellingen in het
Amsterdamse Carré speelt, logeert hij in het Amstel Hotel.
Thuis zit hij toch alleen maar aan zijn show te denken – dan
hebben vrouw en kinderen niets aan hem. „Een Hazesje”,
noemen ze dat in de film, naar de klassieke documentaire Zij
gelooft in mij (1999) van John Appel over de zanger. Net als
Nog eentje dan maakt die deel uit van de nu 25 jaar lopende
reeks Het uur van de wolf – een oase in de niet altijd even cul-
tuurminnende programmering van de Nederlandse tv.

Waarmee niet gezegd is dat die films allemaal over kunst
gaan. Over de artistieke ambities of gedachten van Myjer
worden we niet veel wijzer. Het lijden van de kunstenaar
staat hier voorop, al maakt Myjers regisseur Jos Thie een inte-
ressante opmerking over het vermaak dat een cabaretier
biedt: „In de kern is het altijd leedvermaak.”

„Het angstzweet breekt me uit, heerlijk!”, zegt Myjer voor
hij op moet – maar heel heerlijk ziet het er allemaal niet uit. Je
voelt vooral het verlangen om de man te redden. Wanneer
zijn kinderen hem voorafgaand aan de allerlaatste voorstel-
ling komen opzoeken, kloppen ze tot tweemaal toe uit voor-
zichtigheid te zacht op de kleedkamerdeur. Als ze eenmaal
binnen zijn, volgt een explosie van feestelijke aandacht.

A an het eind van de film spreekt Myjer over zichzelf, zit-
tend op zijn hotelbed. „Mensen van dichtbij zien dat
het eigenlijk niet meer kan. Maar ik heb zo’n mooi vak,

het is het mooiste vak op aarde.” In de aftiteling staat dat
Myjer in 2020 een jaar rust neemt „om na te denken over zijn
werk en leven”. Maar op bed heeft hij dan al gezegd, met een
zachte grijns: „Er is nog nooit een cabaretier gestopt.”

Arjen�Fortuin

Jochem�Myjer in�de�documentaire�Nog�eentje�dan.

https://www.nporadio4.nl/
https://viarudolphi.nl/
https://viarudolphi.nl/
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/12/28/jochem-myjer-is-niet-meer-alleen-maar-die-vrolijke-stuiterbal-a3127254
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/12/28/jochem-myjer-is-niet-meer-alleen-maar-die-vrolijke-stuiterbal-a3127254
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/12/28/jochem-myjer-is-niet-meer-alleen-maar-die-vrolijke-stuiterbal-a3127254
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/12/28/jochem-myjer-is-niet-meer-alleen-maar-die-vrolijke-stuiterbal-a3127254
https://www.npostart.nl/het-uur-van-de-wolf/28-09-2020/VPWON_1307639
https://www.npostart.nl/het-uur-van-de-wolf/28-09-2020/VPWON_1307639
https://www.npostart.nl/het-uur-van-de-wolf/28-09-2020/VPWON_1307639
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/14/jochem-myjer-is-hilarisch-energiek-en-toch-aangenaam-13494153-a1577298
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/14/jochem-myjer-is-hilarisch-energiek-en-toch-aangenaam-13494153-a1577298
https://www.2doc.nl/projecten/lijstjes/2020/uur-van-de-wolf.html
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De klok liegt niet; tien minuten voor aanvang 
van zijn show Adem in, adem uit laat caba-
retier Jochem Myjer zich nog � lmen in zijn 
kleedkamer in Koninklijk Theater Carré. Het 
is volgens regisseur Suzanne Raes een goed 
voorbeeld van “de he� igheid en grenzeloos-
heid waarmee Jochem het leven omarmt en 
hoe hij daar bijna aan onderdoor gaat”.

Raes (Hou me vast – De Dijk, 2011; Boude-
wijn de Groot – Kom nader, 2015; Ganz: How 
I Lost My Beetle, 2019) begon met het � lmen 
voor Nog eentje dan toen Myjer zich vorig 
jaar na de zomervakantie voorbereidde op de 
laatste reeks optredens van zijn al drie jaar 
durende tournee. Hij zat toen in Noordwijk 
in een hotel en probeerde de timing van zijn 
grappen weer onder de knie te krijgen, maar 
Myjer liet hen zonder restricties toe. 

“Ik heb nog nooit zo makkelijk iemand in 
zijn werkzaamh eden kunnen � lmen. Hij was 
gul en gastvrij, ook toen de optredens be-
gonnen. Vaak willen ‘hoofdpersonen’ niet 
dat je op dezelfde locatie verblij� , maar wij 
mochten in hetzelfde hotel overnachten en 
zijn kok kookte ook voor ons. Niks lijkt hem 
te veel, of er na a� oop nu tien of honderd 
fans met hem op de foto willen. Op social 
media, waar hij honderdduizenden volgers 

hee� , lijkt hij werkelijk voor iedereen be-
reikbaar.”

Die oprechte hartelijkheid hee�  wel een 
keerzijde, zag Raes. “Sinds Jochem acht jaar 
geleden ziek is geweest, hee�  hij veel minder 
energie. Dat betekent ook overdag veel sla-
pen, gezond en op vaste tijden eten, en op de 
minuut nauwkeurig soundchecken en op-
warmen. Tijdens de tournee staat de hele 
week in het licht van de optredens, al speelt 
hij maar drie keer per week. Dat trekt ook 
een zware wissel op zijn gezin.”

De dag dat deze foto werd genomen, was 
Myjers eerste van zijn laatste reeks Carré- 
optredens; het jonge cabaretiertalent Alex 
Ploeg verzorgde een tien minuten durend 
voorprogramma. “Jochem was zoals altijd 
gastvrij en hartelijk, maar ik voelde dat hij 
deze onderbreking in zijn vaste routine lastig 

vond. Na de voorstelling was hij écht van 
slag; hij had last van onze camera, was naar 
zijn gevoel ongeconcentreerd en baalde daar 
enorm van – terwijl niemand in de zaal er 
iets van had gemerkt.” 

Het voorval maakte voor Raes vooral dui-
delijk hoe belangrijk een vaste routine is voor 
Myjer. “Zonder structuur zijn de enorm in-
tensieve optredens voor hem niet vol te hou-
den. Sinds die draaidag zijn we voorzichtiger 
met hem geweest; cameraman Victor Hor-
stink was vaak zonder geluidsman Alex Booy 
en mij in de kleedkamer en probeerde ook 
het gesprek te vermijden en alleen te obser-
veren. Ik zat in een kleedkamer ernaast en 
zag op een monitor wat er werd ge� lmd. Af-
stand houden om beter te kunnen � lmen.”

JAN PIETER EKKER

FOTO BOB BRONSHOFF
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JOCHEM MYJER
DOET ER NOG EENTJE 

Zijn jeugdhelden Youp van
’t Hek, Paul van Vliet en
Bert Visscher beklimmen
het podium. Daarna
danst hij – net zo uitbun-
dig als de zaal is – met
zijn kinderen rond. Jo-
chem Myjer heeft het
geflikt: 400 keer voerde
hij zijn voorstelling Adem
in, adem uit op. Maar wat
heeft dit hem gekost?
Het succesverhaal van
deze bekroonde show
heeft een keerzijde: de
ziekte die Myjer negen
jaar geleden velde, heeft
nog steeds grote gevol-
gen. Zo blijkt uit de inten-
se documentaire Nog
eentje dan van regisseur
Suzanne Raes die de
cabaretier de laatste
reeks optredens van zijn
drie jaar durende tour-
nee volgde. Bijna pijnlijk
duidelijk wordt hoe uit-
puttend zijn perfectionis-
me is en de grenzeloze
wens om het iedereen

naar de zin te maken. 
Onder meer zijn vrouw
Marloes en manager
Robert-Jan Veen delen
hun zorgen en bewonde-
ring voor de man bij wie
negen jaar geleden een
tumor in zijn nek werd
aangetroffen en die
sindsdien ’significant
minder energie’ heeft. 
De documentaire was
voor Myjer zelf ook een
eye-opener, vertelde hij
onlangs toen de 50 minu-
ten durende film in kleine
kring al werd vertoond.
„Bij het zien van de docu-
mentaire zag ik voor het
eerst dat het eigenlijk
fysiek niet meer te doen
is, om dát te doen wat ik
het allerliefste doe”,
klonk het. „Dat is erg
confronterend en ik zal
in de toekomst goed
moeten nadenken hoe ik
mijn passie om op te
treden en mensen te
vermaken kan doorzet-
ten zonder deze opoffe-
ring.”  B.B.

Jochem
Myjer:
verscheurd
tussen
kiezen voor
gezondheid
of alles
geven aan
het publiek.
FOTO NTR

n NPO 2, 20:25 UUR 

door Bernice Breure

„Weet je wat mijn moe-
der zei toen ik vertelde
over mijn interview met
De Telegraaf? Dat ze nog
met mijn vader in de
krant heeft gestaan toen
ze trouwden in 1960”,
vertelt de Britse actrice
Saskia Reeves (59) met
een lach. Het liefdesver-
haal van acteur Peter
Reeves uit Londen die valt
voor het Nederlandse
’lichtmeisje op blote voe-
ten’ haalde inderdaad het
Stan Huygens Journaal.
Dinsdag bezoekt hun
dochter in de serie Us met
haar televisiegezin Am-
sterdam.

Us is de verfilming van de
feelgoodroman Wij van Da-
vid Nicholls, over de laatste
vakantie van de sociaal niet
erg vaardige biochemicus
Douglas (Tom Hollander) en
zijn aanstaande ex-vrouw
Connie (Reeves). Het stel
gaat met hun tienerzoon Al-
bie (Tom Taylor) nog één
laatste keer als gezin op va-
kantie. De flamboyante
Connie heeft na twintig jaar
huwelijk aangekondigd te
willen scheiden nu hun
zoon uitvliegt. Maar de
reeds zorgvuldig door Dou-
glas uitgestippelde roadtrip
gaat nog wel door. 

Onze taal is Reeves niet
machtig. „Mijn moeder, die
na de bruiloft met mijn va-
der naar Londen vertrok,

heeft nooit Nederlands met
mij en mijn zus gesproken.
Best jammer, eigenlijk.
Maar jullie taal klinkt me
wel heel vertrouwd in de
oren. En met het oog op de
Brexit heb ik een Neder-
lands paspoort aange-
vraagd.”

Populair
Us is volgens de actrice,

bekend van onder meer
haar rol in de detective Lu-
ther, in Groot-Brittannië bij-
zonder warm ontvangen.
„Mensen zeggen er de juiste
dingen over,
bijvoorbeeld
dat het een
liefde- en
vreugdevolle
comedy is.”
Haar perso-
nage Connie
was niet bij
elke lezer van
de bestseller
uit 2015 even populair. „Ik
heb me niet beziggehouden
met de vraag of Connie een
vrouw is om van te houden.
Ze is een uitgesproken per-
soonlijkheid die na twintig
jaar huwelijk onzeker is
over de vraag of zij en haar
man nog een toekomst heb-
ben samen. Ze wil vanaf nu
elke gelegenheid om het
leuk te hebben aangrijpen,
ze is een heel positief per-
soon die nooit de kunstena-
res is geworden die ze voor
ogen had toen ze jong was.” 

Dapper is ze in elk geval

wel. „Zeker. En ze probeert
Douglas erop te laten ver-
trouwen dat het goed komt,
wat er ook gebeurt. Ze is een
vrouw die, terwijl ze haar le-
ven overziet, beseft dat ze
de laatste hoofdstukken van
haar leven anders wil in-
richten. Soms kan alles op-
eens op zijn kop staan. Ik
denk dat het slim is om al-
tijd een goede band met je-
zelf te houden, te groeien als
persoon en te zorgen dat je
jezelf blijft kennen. Of ze
het goed heeft aangepakt
om opeens midden in de

nacht, vlak
voor een lange
reis, een
scheiding aan
te kondigen,
is weer een
ander ver-
haal. Ha, we
zijn allemaal
weleens ego-
istisch toch?”

De serie is vorig jaar opge-
nomen en bracht de cast
naar onder meer Venetië,
Parijs en Barcelona. „Het
budget was krap dus het
moest allemaal heel effici-
ent. Maar het was heerlijk
om al mijn favoriete steden
aan te doen. We hebben ge-
filmd in hotellobby’s, op
markten, in kunstgaleries,
in treinen, op fietsen en
scooters.” Connie en Dou-
glas bezoeken met Albie ook
Amsterdam. „We hadden
enkele uren het Rijksmuse-
um voor onszelf en er is veel

gedraaid op de grachten, de
Wallen en in cafés. Ik heb
mijn moeder en mijn doch-
ter over laten komen. We
hebben heerlijke dagen ge-
had in een hotel in de Jor-
daan. Mijn moeder pakt so-
wieso nog minstens een
keer per jaar de trein naar
Nederland. We hebben nog
familie in onder meer Bus-
sum, maar ook in Assen.”

Cultureel verschil
Denkt ze dat zich een cul-

tureel verschil openbaart
tussen Nederlanders en
Britten die Us bekijken?
„Conservatieven zullen
zich misschien eerder af-
vragen waar Connie mee
bezig is. Ze heeft aan Dou-
glas toch een leuke, lieve
man en ze hebben zo’n fijn
huis samen. Terwijl wat
meer liberale mensen mis-
schien voor hun toestel
roepen: ’Ren, Connie! Ga
ervoor! Word alsnog die
kunstenaar die ergens in je
schuilt!’ Maar ik denk niet
dat zich meer Britten in de
eerste en meer Nederlan-
ders in de laatste groep be-
vinden. Eerlijk gezegd denk
ik dat Britten meer Euro-
pees zijn dan ze zelf besef-
fen. Maar ach, ik ben voor
de helft een Nederlander.
Misschien ben ik wel de
laatste die hier wat zinnigs
over kan zeggen.” 

Us is dinsdag te zien om 21.00
uur op BBC First.

Tv-bewerking van ’Us’ doet met half-Nederlandse
hoofdrolspeelster ook Amsterdam aan

’’CCOOMMEEDDYY 
VVOOLL VVRREEUUGGDDEE EENN LLIIEEFFDDEE’’

Saskia
Reeves
(Connie) in
Amsterdam
op de fiets
met haar
collega’s
Tom Hollan-
der en Tom
Taylor.
FOTO
BBC/DRAMA
REPUBLIC,
COLIN
HUTTON

In Restaurant misverstand, gepresenteerd door Johnny
de Mol (foto), is het tijd voor de laatste shift in het eta-
blissement waar relatief jonge mensen met dementie als
vrijwilliger werken. Het afscheid gaat gepaard met een
lach en een traan.

RESTAURANT SLUIT DE DEUREN

n SBS6, 21:30 UURTELEVISIE

’Slim om een goede band met jezelf te houden’

’We zijn
allemaal
weleens
egoïstisch’
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Het succesverhaal van de bekroon-
de show heeft een keerzijde. De
ziekte die Myjer negen jaar gele-
den trof, heeft nog steeds grote
gevolgen. Dit blijkt uit de intense
documentaire ’Nog eentje dan’ van
regisseur Suzanne Raes. Ze volgde
de cabaretier tijdens de laatste
reeks optredens van zijn drie jaar
durende tournee. Ze maakt bijna
pijnlijk duidelijk hoe uitputtend
Myers perfectionisme is en hoe
grenzeloos Myers verlangen is om
het iedereen naar de zin te maken. 

Onder anderen zijn vrouw Mar-
loes en z’n manager Robert-Jan
Veen delen hun zorgen en bewon-
dering voor Myer, bij wie negen

jaar geleden een tumor in de nek
werd aangetroffen en die sindsdien
’significant minder energie’ heeft.

Voor de cabaretier zelf was de
documentaire een eye-opener,
vertelde hij onlangs, toen de 50
minuten durende film in kleine
kring werd vertoond. „Bij het zien
van de documentaire zag ik voor
het eerst dat het eigenlijk fysiek
niet meer te doen is om datgene te
doen wat ik het allerliefste doe”,
klonk het. „Het is erg confronte-
rend.’’ 

Hij voegt eraan toe dat hij in de
toekomst goed moet nadenken hoe
hij zijn passie om zijn publiek te
vermaken kan blijven uitleven
zonder die opoffering.

Zijn jeugdhelden Youp van ’t Hek,
Paul van Vliet en Bert Visser be-
klimmen het podium. Vervolgens
danst hij – net zo uitbundig als de
zaal is – met zijn kinderen rond.
Jochem Myjer heeft het geflikt: 400
keer voerde hij zijn voorstelling
’Adem in, adem uit’ op. Maar wat
heeft ’t hem gekost?

Docu over Jochem
Myers ademnood

De docu maakt bijna pijnlijk duidelijk hoe uitputtend Myers perfectionisme is. FOTO NTR

u
Documentaire
’Nog eentje dan’

Vandaag, NPO2, 20.25 uur 

u

’Us’ is de verfilming van de feel-
goodroman ’Wij van David Ni-
cholls’, over de laatste vakantie van
de sociaal niet erg vaardige bioche-
micus Douglas (Tom Hollander) en
zijn aanstaande ex-vrouw Connie
(Saskia Reeves). De twee gaan met
hun tienerzoon Albie (Tom Taylor)
nog één keer als gezin op vakantie.
De flamboyante Connie heeft na
twintig jaar huwelijk aangekon-
digd te willen scheiden aangezien
hun zoon op punt van uitvliegen
staat. De reeds zorgvuldig door
Douglas uitgestippelde roadtrip
gaat nog wel door. 

Reeves is haar moerstaal niet
machtig. „Mijn moeder, die na de
bruiloft met mijn vader naar Lon-
den vertrok, heeft nooit Neder-
lands met mij en mijn zus gespro-
ken. Best jammer, eigenlijk. Maar
jullie taal klinkt me wel heel ver-

trouwd in de oren. Met het oog op
de Brexit heb ik een Nederlands
paspoort aangevraagd.”

Populair
’Us’ is volgens de actrice, bekend
van onder meer haar rol in de
detective ’Luther’, in Groot-Brit-
tannië bijzonder warm ontvangen.
„Kijkers zeggen er de juiste dingen
over, bijvoorbeeld dat het een lief-
de- en vreugdevolle comedy is.” 

Haar personage Connie blijkt
overigens niet bij elke lezer van de
bestseller uit 2015 even populair.
„Ik heb me niet bezig gehouden
met de vraag of Connie een vrouw
is om van te houden of niet. Ze is
een uitgesproken persoonlijkheid
die na twintig jaar huwelijk onze-
ker is over het feit of zij en haar
man nog samen een toekomst
hebben. Ze wil vanaf nu elke gele-
genheid om het leuk te hebben
aangrijpen, ze is een heel positieve
persoon die nooit de kunstenares is
geworden die ze voor ogen had
toen ze jong was.” 

Egoïstisch
Dapper is ze in elk geval wel. „Ze-
ker. Ze probeert Douglas erop te
laten vertrouwen dat het goed
komt, wat er ook gebeurt. Ze is een
vrouw die, terwijl ze haar leven
overziet, beseft dat ze de laatste
hoofdstukken van haar leven an-
ders wil inrichten. Soms kan nu
eenmaal alles opeens op zijn kop
staan. Ik denk dat het slim is om
altijd een goede band met jezelf te
houden, om te groeien als persoon
en om te zorgen dat je jezelf blijft
kennen. Of ze het goed heeft aan-

gepakt om opeens midden in de
nacht, vlak voor een lange reis, een
scheiding aan te kondigen, is weer
een ander verhaal. Ach, we zijn
allemaal weleens egoïstisch toch?”

De serie, die vorig jaar werd opge-
nomen, bracht de cast naar onder
meer Venetië, Parijs en Barcelona.
„Het budget was krap dus het
moest allemaal heel efficiënt. Maar
het was heerlijk om al mijn favorie-
te steden aan te doen. We hebben
gefilmd in hotellobby’s, op mark-
ten, in kunstgaleries, in treinen, op
fietsen en op scooters.” Connie en
Douglas bezoeken met Albie ook
Amsterdam. „We hadden enkele
uren het Rijksmuseum voor onszelf

en er is veel gedraaid op de grach-
ten, de Wallen en in cafés. Ik heb
mijn moeder en mijn dochter over
laten komen. We hebben heerlijke
dagen gehad in een hotel in de
Jordaan. Mijn moeder pakt sowieso
nog minstens een keer per jaar de
trein naar Nederland. We hebben
nog familie in onder meer Bussum,
maar ook in Assen.”

Cultuurverschil
Denkt ze dat een cultuurverschil
zich openbaart tussen Nederlan-
ders en Britten die ’Us’ bekijken?
„Conservatieven zullen zich mis-
schien eerder afvragen waar Con-
nie mee bezig is. Ze heeft aan Dou-

glas toch een leuke, lieve man en ze
hebben zo’n fijn huis samen. Ter-
wijl wat meer liberale mensen mis-
schien voor hun toestel roepen:
’Ren, Connie! Ga ervoor! Word
alsnog die kunstenaar die in je
schuilt!’’

,,Maar ik denk niet dat er meer
Britten in de eerste en meer Neder-
landers in de laatste groep zitten.
Eerlijk gezegd denk ik dat Britten
Europeser zijn dan ze beseffen.
Maar ach, ik ben voor de helft een
Nederlander. Misschien ben ik wel
de laatste die hier wat zinnigs over
kan zeggen.”

Bernice Breure

,,Weet je wat mijn moeder zei
toen ik vertelde over mijn inter-
view met De Telegraaf? Dat zij
en mijn vader in die krant heb-
ben gestaan toen ze trouwden in
1960”, vertelt de Britse actrice
Saskia Reeves (59) lachend. Het
liefdesverhaal van acteur Peter
Reeves uit Londen die viel voor
het Nederlandse ’lichtmeisje op
blote voeten’ haalde indertijd
inderdaad het Stan Huygens
Journaal. Vandaag bezoekt hun
dochter met de cast van de serie
’Us’ Amsterdam.

u
Feelgood-serie
’Us’

Dinsdag 29 september, 
BBC One, 21.00 uur 

u

Comedy vol vreugde en liefde

De echtelieden gaan met hun tienerzoon Albie (Tom Taylor) nog één keer als gezin op vakantie. FOTO BBC

Televisie-acteurs 
van ’Us’ doen met
half-Nederlandse
hoofdrolspeelster
Amsterdam aan



npo 2 ▶ eo, 19.20-19.50 uur

Typisch Muiden
Teus was postbode, maar kon dat eigenlijk fysiek niet meer aan. Nu loopt z’n 
vrouw Martha de post, in weer en wind. Dan kun je eens wat extra’s doen, 
vindt ze. Tom heeft schapen op de dijk lopen (zie foto), waar ook wandelaars 
en fietsers mogen komen. En honden, die loslopen en achter de schapen aan-
gaan, ‘ook al doet-ie dat normaal nooit’ volgens de baas. En Café Ome Ko mag 
eindelijk open. De hele club stamgasten staat te popelen. 

Canvas ▶ 21.20-22.15 uur

Filip van België: De lange 
weg naar de troon
Filip gaat naar de Koninklijke Mili-
taire School. Daar voelt hij zich goed 
en haalt het brevet van gevechtspi-
loot. In 1991 spreekt grootmaar-
schalk Herman Liebaers de woorden 
‘Hij kan het niet’, de facto een karak-
termoord op Filip. Na de dood van 
Boudewijn twee jaar later blijft Filip 
ontredderd achter. 

optie
npo 3 ▶ vpro, 22.55-23.30 uur

Who is America
Amerikaans satirisch programma 
over politiek. Politicus Jason Spencer 
leert hoe je terroristen afweert en 
Corinne Olympios doet alsof ze mee-
helpt in de strijd tegen ebola. ABC-
coryfee Ted Koppel mengt zich in het 
inauguratiedebat, Dick Cheney sig-
neert een waterboard-setje en bur-
gers in Arizona krijgen te horen dat 
er in hun gemeente een mega-mos-
kee wordt gebouwd.

npo 2 ▶ kro-ncrv, 22.55-23.30 uur

Kruispunt
Een kwetsbare risicogroep, zo wer-
den ouderen de afgelopen corona-
maanden neergezet. Er werd gespro-
ken over ‘dor hout’, ‘de 60-min 
maatschappij’, er gingen zelfs stem-
men op om ouderen af te schermen 
van de samenleving om jongeren 
meer ruimte te geven. Maar verre-
weg de meeste ouderen wonen niet 
in een verpleeghuis en voelen zich 
niet kwetsbaar. En ze willen al hele-
maal niet worden afgeschermd. Uit 
onderzoek van dit programma sa-
men met ouderenbond KBO-PCOB 
blijkt dat tachtig procent van de 
70-plussers vindt dat ze evenveel be-
wegingsvrijheid mogen hebben als 
mensen die jonger zijn. Het pro-
gramma laat ouderen aan het woord 
die nog volop in het leven staan.

Speciaal voor het 25-jarig jubi-
leum van Het Uur van de Wolf 
volgde regisseur Suzanne Raes 
komiek Jochem Myjer in 2019 
een halfjaar lang, onder andere 
rondom een serie voorstellingen 
in Carré. Ook sprak ze met men-
sen om hem heen. Dat resul-
teerde in de documentaire Jo-
chem Myjer – Nog eentje dan.

In het jaar 2020 doet Jochem 
Myjer het rustig aan. En nee, niet 
vanwege corona, maar om bij te 
komen van een heftige periode. 
En al na vijf minuten van deze do-
cumentaire snap je waarom. 
Stemoefeningen, smeermiddel-
tjes, eerst je stem kapot zingen 
zodat je er geen last van hebt bij 
je optredens. Eeuwige twijfel, is 
dit wel leuk, is dit wel goed ge-
noeg. Almaar herhalen en oefenen 
van danspasjes, vioolriedeltjes, 
liedjes, verhalen, grapjes. Cabaret 
is topsport. Net als in een sport-
wedstrijd moet ook in een thea-
tervoorstelling alles kloppen, over 
alles moet nagedacht zijn en het 
moet met opperste concentratie 
worden gedaan. En dan tussen-
door ook nog tijd nemen om al-
lerlei vragen en verzoeken van 
fans te beantwoorden, met ze op 
de foto te gaan en allerlei appjes 
en mailtjes te beantwoorden. Je 
gezin aandacht geven. Ga er maar 
aanstaan.
‘Iedereen krijgt een stukje van 
hem’, zegt echtgenote Marloes. ‘Ik 
denk dat de mensen daarom zo 
van hem houden.’ Zelfs rondom 
de operatie aan een tumor in zijn 
rug was hij nog deels professio-
neel cabaretier die handtekenin-

gen uitdeelde en voor iedereen 
een grap had, terwijl hij ook ge-
woon patiënt was, vertelt zijn va-
der. Sinds de behandeling is zijn 
energie flink minder. Dat maakt 
het lastig om het topsportleven 
vol te houden. Een strak schema 
met allerlei vaste routines is daar-
om nodig. Dingen die je als pu-
bliek in de zaal nooit meekrijgt. 
Stipt om vijf uur eten, stipt om ze-
ven uur soundcheck, vijf minuten 
touwtjespringen op hetzelfde 
nummer en met dezelfde belich-
ting vlak van tevoren. Maximaal 
tien minuten selfies maken met 
fans na afloop. ‘Wat een energie 
heb jij’, zeggen mensen dan ver-
rast. Nou, dat valt eigenlijk dus 
best mee. Of tegen, hoe je het ziet. 
Het vergt niet alleen veel van 
hém, fysiek en soms geestelijk, 
maar ook van het thuisfront.
Het ziet er bij vlagen, net als bij 
topsporters, ook een beetje een-
zaam uit. Alleen in een hotel. Al-
leen eten. Alleen een tukje op een 
stretcher in de kleedkamer. Al die 
uren oefenen op muziek, teksten, 
bewegingen. Tussendoor zwem-
men, slapen, van alles om fit te 
blijven. Letten op voeding en 
structuur. Oneindig gefrustreerd 
kunnen zijn over een detail dat 
niet goed was. Ook alles willen 
weten wat er gebeurt, verandert 
of nodig is.
Bij dit intieme inkijkje in zijn le-
ven en werken komen dezelfde 
vragen bovendrijven als bij een 
docu over een willekeurige top-
sporter: hoe gezond is dit en hoe-
lang houd je dit nog vol?

▶▶▶ Het Uur van de Wolf, ntr, npo 2, 
20.25-21.30 uur

tv vooraf

▹▹ kijk voor het complete programmaoverzicht op www.nos.nl 
of op Teletekst pagina 200  .............................................. ▹▹

06.10 Tijd voor MAX 07.00 NOS Journaal met 
gebarentolk 07.10 NOS Journaal 07.30 NOS 
Journaal met gebarentolk 07.37 NOS Jour-
naal 07.41 NOS Journaal 07.45 NOS Journaal 
07.49 NOS Journaal 08.00 NOS Journaal met 
gebarentolk 08.10 NOS Journaal 08.30 NOS 
Journaal 08.37 NOS Journaal 08.45 NOS 
Jeugdjournaal met gebarentolk 09.00 NOS 
Journaal met gebarentolk 09.10 Nederland in 
Beweging 09.30 Buitenhof 10.25 Nieuwsuur 
11.00 NOS Journaal 11.15 EO Metterdaad 11.25 
BinnensteBuiten 11.57 Politieke partijen 
12.00 De Nieuws BV 13.35 NOS Studio Voetbal 
14.30 MAX Maakt Mogelijk Special 15.10 Het 
Familiediner 16.00 NOS Journaal 16.10 Op-
passen!!! 16.30 Rail Away 17.00 NOS Journaal 
17.15 Per Seconde Wijzer 17.45 Natuur op 2: 
Schubdieren – onbekend, maar zeer gewild

18.45 BinnensteBuiten
19.15 Typisch Muiden
19.50 Met het Mes op Tafel
20.25 Het Uur van de Wolf: Jochem 
Myjer
21.30 Nieuwsuur
22.20 De Monitor
22.55 Kruispunt
23.25 Adieu God?
00.00 Andries

09.05 Moomin Vallei 09.30 Charlie en Lola 
09.40 Stella & Sam 09.50 Koekiemonsters 
eetkar 10.00 Maan en ik 10.25 Nijntjes 
avonturen, groot en klein 10.30 Simon 10.35 
No-No 10.45 Olly, het kleine witte busje 
10.50 Clangers 11.00 Sesamstraat 10 voor... 
11.15 Bing 11.20 Pingu in de stad 11.30 Pim 
& Pom 11.35 Nelli en Nora 11.40 Inui 11.50 
Kikker en zijn vriendjes 11.51 Pieter Konijn 
12.05 Maya de bij 12.20 Noddy, de detective 
12.35 Heidi 13.00 Ringel Singel 19 13.05 Ca-
limero 13.20 Ernest & Celestine 13.35 Kiwi & 
Strit 13.40 Klumpies 13.45 Mullewapp 13.50 
Timmy tijd 13.55 Hoi Duggee 14.05 Sesam-
straat 14.20 Ziggy en de Zootram 14.30 Babar 
en de belevenissen van Badou 14.45 Bob de 
Bouwer 14.55 Grizzy en de Lemmingen 15.05 
Kosmoo 15.25 Peperbollen 16.00 De dode-
lijkste 60 16.30 Brugklas 16.40 SpangaS: De 
Campus 16.55 ZombieLars 17.10 Checkpoint 
17.35 Mees Kees

18.00 De regels van Floor
18.15 Brugklas
18.25 SpangaS: De Campus
18.40 Het Klokhuis
19.00 NOS Jeugdjournaal
19.25 First Dates
20.25 Kill Bill: Voll. 1
22.10 Zondag met Lubach
22.50 Who Is America?
23.25 De Vooravond

12.00 Ill Gotten Gains 12.45 Fraud Squad: 
The Hunt 13.15 Bargain Hunt 14.00 BBC News 
at One; Weather 14.30 BBC Regional News 
and Weather 14.45 The Indian Doctor 15.30 
Hairy Bikers’ Best of British 16.00 Escape to 
the Country 16.45 Garden Rescue 17.30 The 
Repair Shop
18.15 Pointless 19.00 BBC News at Six; 
Weather 19.30 BBC Regional News and 
Weather 20.00 The One Show 20.30 
Panorama: Test and Trace Exposed 
21.05 EastEnders 21.30 Ghosts 22.00 
Freddie Flintoff: Living with Bulimia 
23.00 BBC News at Ten 23.30 BBC Regi-
onal News and Weather 23.40 Weather 

06.00 Storage Wars: Canada 06.25 Cesar 
Millan’s Dog Nation 07.10 Cesar to the Rescue 
08.00 Air Crash Investigation 09.00 Air Crash 
Investigation 10.00 Monster Fish 11.00 Mon-
ster Fish 12.00 The Weapon Hunter 13.00 The 
Weapon Hunter 14.00 Food Factory 14.25 
Food Factory 15.00 Massive Engineering 
Mistakes 16.00 Massive Engineering Mistakes 
17.00 The Incredible Dr. Pol
18.00 The Incredible Dr. Pol 19.00 
Food Factory 19.25 Food Factory 20.00 
Running Wild with Bear Grylls 21.00 
Pompeii: Secrets of the Dead 22.00 
Ultimate Viking Sword 23.00 Nazi Me-
gastructures: America’s War 00.00 Nazi 
Megastructures: America’s War
01.00 Lost Treasures of Egypt 02.00 Air Crash 
Investigation 02.45 Air Crash Investigation 
03.30 Hunting Nazi Treasures 

09.30 The Week in Parliament 10.00 BBC 
News at 9 11.00 BBC News 13.15 Politics Live 
14.00 Decimate 14.45 Make Me a Dealer 
15.30 A Place to Call Home 16.25 The A to Z 
of TV Cooking 16.45 The Best Dishes Ever 17.15 
Cities: Nature’s New Wild
18.15 Flog It! 19.00 Richard Osman’s 
House of Games 19.30 The Farmers’ 
Country Showdown 20.00 The York-
shire Dales 20.30 Tom Kerridge: Lose 
Weight for Good 21.00 Only Connect 
21.30 University Challenge 22.00 The 
Shipman Files: A Very British Crime Story 
23.00 Mock the Week 23.30 Amazing 
Hotels: Life Beyond the Lobby 

07.00 NOS Journaal 07.10 Goedemorgen 
Nederland 07.30 NOS Journaal 07.35 Goe-
demorgen Nederland 08.00 NOS Journaal 
08.10 Goedemorgen Nederland 08.30 NOS 
Journaal 08.35 Goedemorgen Nederland 
09.00 NOS Journaal 09.10 Goedemorgen Ne-
derland 09.30 NOS Journaal 09.35 Goede-
morgen Nederland 10.00 NOS Journaal 10.15 
Nederland in Beweging 10.30 NOS Journaal 
10.40 MAX Geheugentrainer 11.00 NOS Jour-
naal 11.10 Tijd voor MAX 12.00 NOS Journaal 
12.20 NOS Journaal 12.35 Kook mee met MAX 
13.00 NOS Journaal 13.10 NOS Sportjournaal 
13.20 NOS Journaal 13.35 NOS Journaal 14.00 
NOS Journaal 14.15 Kook mee met MAX 14.30 
NOS Journaal 14.45 NOS Journaal 15.00 NOS 
Journaal 15.25 Op1 16.25 Toen was geluk 
heel gewoon 17.00 NOS Journaal 17.10 Tijd 
voor MAX 17.55 Politieke partijen

18.00 NOS Journaal
18.15 EenVandaag
18.45 NOS Sportjournaal
19.00 De Vooravond
20.00 NOS Journaal
20.35 Radar
21.30 Het A-Woord
22.25 Op1
23.25 NOS Journaal
23.50 Op1

10.00 Radio 2 op één 12.00 Herfstbeelden 
12.20 Dagelijkse kost 12.35 Blokken 13.00 
Het journaal 13.25 Het weer 13.30 Iedereen 
beroemd 14.00 Villa Politica 15.29 Clips 
15.40 Dieren in nesten 16.00 Nigel Marven’s 
Wild Central America 16.45 Buren 17.10 Witse
18.04 Het journaal update 18.10 Het 
weer 18.15 Dagelijkse kost 18.30 Blok-
ken 19.00 Het journaal 19.45 Iedereen 
beroemd 20.05 Het weer 20.10 Thuis 
20.40 Zelfde deur, 20 jaar later 21.25 
Vandaag 22.15 Het journaal 22.30 Het 
weer 22.35 Beau Séjour 23.23 Keno 
23.25 Iedereen beroemd 23.45 Dage-
lijkse kost 00.00 Het journaal

09.55 In aller Freundschaft – Die jungen 
Ärzte 10.45 Meister des Alltags 11.15 Gefragt 
– Gejagt 12.00 Tagesschau 12.15 ARD Buffet 
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau 
14.10 Rote Rosen 15.00 Tagesschau 15.10 
Sturm der Liebe 16.00 Tagesschau 16.10 Ver-
rückt nach Meer – Vom Wasser aus die Welt 
entdecken 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
18.00 Gefragt – Gejagt 18.50 Morden 
im Norden 19.45 Wissen vor acht – 
Zukunft 19.50 Wetter vor acht 19.55 
Börse vor acht 20.00 Tagesschau 20.15 
Wir Ostdeutsche 21.45 Hart aber fair 
22.45 Tagesthemen 23.20 Geschichte 
im Ersten: Geheimnisvolle Orte

NPO 1

ARD BBC 2

NGC

NPO 2 NPO 3

Rail away We trekken per trein door 
het Engelse graafschap Yorkshire. 
npo 2, 16.30 uur

EEN BBC 1

Cabaret is topsport

Astrid van den Hoek nd.nl/media beeld anp / Jeroen Jumelet
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18.30 Dit vindt Nederland
19.30 Mr. Frank Visser: wordt u al

geholpen? Realityreeks
waarin Meester Frank Visser

in zijn eigen werkkamer

advies geeft aan mensen

met juridische vragen.

20.30 Chateau Meiland Reality-
reeks. Het is heet op het

chateau.  Gelukkig zijn er ook

nog wat klusjes te doen in

de koele kelder. 

21.30 Restaurant Misverstand
Realityreeks waarin negen

relatief jonge mensen met

dementie aan de slag gaan

als restaurantmedewerker.

22.30 Hart van Nederland - Laat
23.00 Shownieuws - Late editie
23.45 Weer.nl

18.04 Het journaal update
18.15 Dagelijkse kost
18.30 Blokken
19.00 Het journaal
19.45 Iedereen beroemd
20.10 Thuis Soap. Adil zit verveeld

met de toekomst van de

Kabouters.

20.40 Zelfde deur, 20 jaar later
Humaninterestreeks met

Martin Heylen. Piet wou vijf

jaar van zijn leven geven om

mondharmonica te kunnen

spelen. Na 20 jaar belt Mar-

tin aan en vraagt hoe het zit.

21.25 Vandaag Talkshow met
Danira Boukhriss Terkessidis.

22.15 Het journaal
22.35 Beau Séjour Dramaserie.
23.25 Iedereen beroemd

19.05 The Persians: A History of
Iran

20.00 Terzake
20.35 De afspraak
21.20 Filip van België: De lange

weg naar de troon Biogra -
fische documentairereeks

over het leven van de zeven-

de koning der Belgen, Filip

van België. 

22.15 Extra Time Voetbalmaga-
zine. Met een terugblik op

de zevende speeldag in de

Jupiler Pro League.

23.25 I, Sniper Documentairereeks
over de reeks aanslagen

waarbij twee sluipschutters

in 2002 wekenlang de buurt

van Washington terroriseer-

den. Call Me God.

18.15 Pointless Spelshow. 
19.00 Nieuws en weer
20.00 The One Show

Dagelijkse talkshow. 

20.30 Panorama: Test and Trace
Exposed Reportage over
het Britse contactop -

sporingssysteem met

betrekking tot het corona -

virus. 

21.05 EastEnders Britse soap. Ian
organiseert een zakenlunch

bij hem thuis. 

21.30 Ghosts Britse komische
serie. 

22.00 Freddie Flintoff: Living with
Bulimia Documentaire. 

23.00 Nieuws
23.45 Stand Up for Live Comedy

Comedyshow.

18.15 Flog It!
19.00 Richard Osman’s House of

Games
19.30 The Farmers’ Country

Showdown
20.00 The Yorkshire Dales

 Documentairereeks.

20.30 Tom Kerridge: Lose Weight
for Good Documentaire-
reeks waarin Tom Kerridge

zwaarlijvige personen helpt

gewicht te verliezen. 

21.00 Only Connect Quiz.
21.30 University Challenge Quiz.
22.00 The Shipman Files: A Very

British Crime Story
23.00 Mock the Week
23.30 Amazing Hotels: Life

 Beyond the Lobby
23.45 Newsnight

RTL 4

18.15 Editie NL
18.35 RTL Boulevard
19.30 RTL Nieuws
20.00 Goede Tijden, Slechte

 Tijden Nederlandse soap.
Nina reageert haar angst op

Daan af. 

20.30 Voor hetzelfde geld
 Nederlandse realityreeks

waarin Natasja Froger

woning zoekenden verrast

met drie huizen buiten de

randstad die binnen hun

budget  vallen.

21.30 KL2020: Terug in de Lucht
Documentairereeks achter

de schermen van KLM.

22.00 Jinek Talkshow. 
23.25 RTL Nieuws
23.45 Jinek

ÉÉN

CANVAS

BBC 1

BBC 2

NPO 1

12.00 NOS Journaal
12.20 NOS Journaal
12.35 Kook mee met MAX
13.00 NOS Journaal
13.10 NOS Sportjournaal
13.20 NOS Journaal
13.35 NOS Journaal
14.00 NOS Journaal
14.15 Kook mee met MAX
14.30 NOS Journaal
14.45 NOS Journaal
15.00 NOS Journaal
15.25 Op1
16.25 Toen was geluk heel

gewoon
17.00 NOS Journaal
17.10 Tijd voor MAX
18.00 NOS Journaal
18.15 EenVandaag

 Actualiteitenmagazine. 

18.45 NOS Sportjournaal
19.00 De Vooravond

Talkshow met Fidan Ekiz en

Renze Klamer.

20.00 NOS Journaal
20.35 Radar

 Consumentenmagazine dat

wantoestanden van grote en

kleine bedrijven signaleert. 

21.30 Het A-Woord
Nederlandse dramaserie. Bij-

les. Mariël schakelt de hele

familie in om Sam bij 

te scholen. Ondertussen

vraagt ze een ‘second

 opinion’ aan.

22.25 Op1
Talkshow.

23.25 NOS Journaal
23.50 Op1

Talkshow.

12.00 De Nieuws BV
13.35 NOS Studio Voetbal
14.30 MAX Maakt Mogelijk

 Special
15.10 Het familiediner
16.00 NOS Journaal
16.10 Oppassen!!!
16.30 Rail Away
17.00 NOS Journaal
17.15 Per Seconde Wijzer
17.45 Natuur op 2: Schubdieren -

onbekend, maar zeer
gewild

18.45 BinnensteBuiten
19.15 Typisch Muiden

 Human interestmagazine

over de levens van gewone

mensen in het historische

vestingstadje Muiden. 

19.50 Met het Mes op Tafel
Quiz met Herman van der

Zandt. Kandidaten pokeren

met antwoorden op vragen.

Niet alleen kennis is van

belang. Wie weinig weet,

kan proberen zijn tegenstan-

ders weg te bluffen.

20.25 Het uur van de wolf:
Jochem Myjer
 Documentaire over het leven

en werk van cabaretier

Jochem Myjer. Zie tips
21.30 Nieuwsuur

 Actualiteitenmagazine.

22.20 De monitor
 Reportagemagazine. Slaap-

tekort bij vrachtwagenchauf-

feurs. Zie tips
22.55 Kruispunt Levensbeschou-

welijk reportagemagazine.

70-plusser laat zich niet

 kisten. Zie tips
23.25 Adieu God?

Nederlandse talkshow.

12.05 Maya de bij
12.20 Noddy, de detective
12.35 Heidi
13.05 Calimero
13.20 Ernest & Celestine
13.55 Hoi Duggee
14.05 Sesamstraat
14.20 Ziggy en de Zootram
14.30 Babar en de belevenissen

van Badou
14.45 Bob de Bouwer
14.55 Grizzy en de Lemmingen
15.05 Kosmoo
15.25 Peperbollen
16.00 De dodelijkste 60
16.30 Brugklas
16.40 SpangaS: De Campus
16.55 ZombieLars
17.10 Checkpoint
17.35 Mees Kees
18.00 De regels van Floor
18.15 Brugklas
18.25 SpangaS: De Campus
18.40 Het Klokhuis
19.00 NOS Jeugdjournaal
19.25 First Dates
20.25 FILM KILL BILL: VOLL. 1

Amerikaanse actiefilm van

Quentin Tarantino uit 2003.

Met: Uma Thurman, Daryl

Hannah en Lucy Liu. 

Zie tips
22.10 Zondag met Lubach

 Nederlands satirisch actuali-

teitenmagazine met Arjen

Lubach. Vanuit theater

 Bellevue in Amsterdam.

22.50 Who Is America?
 Amerikaanse satirische serie.

Sacha steekt de draak met

Jason Spencer, een volksver-

tegenwoordiger uit Georgia.

23.25 De Vooravond
Talkshow over de actualiteit.

NPO 2 NPO 3

Kenneth Branagh, VS 2017
Dertien passagiers aan boord van de Oriënt-Express worden opge-

schrikt door een moord waarbij ze allemaal als verdachte worden aan-

gemerkt. Detective Hercule Poirot probeert de puzzel op te lossen.

Branagh maakte een oogstrelende verfilming van het beroemde boek

van Agatha Christie en nam zelf de rol van Poirot voor zijn rekening.

Verder kan hij rekenen op een sublieme cast in de rollen van de passa-

giers, met onder meer Johnny Depp en Olivia Colman. Het verhaal is aan

de ouderwetse kant, maar dat zal de detectiveliefhebber niet deren.

20.30 uur, Net5

Samen met ouderenbond KBO-

PCOB deed reportagemagazine

Kruispunt onderzoek naar de

impact van de coronacrisis op

70-plussers. Daaruit blijkt dat de

meeste ouderen zich niet kwets-

baar voelen, niet willen worden

afgeschermd en net zoveel vrij-

heid willen als jongere mensen.

Vanavond vertellen enkele oude-

ren hoe ze in deze periode toch

actief blijven. Rita van 91 gaat

naar de repetitie van haar senio-

renpopkoor. Nel van 76 krijgt nie-

mand mee naar het museum en

gaat daarom maar alleen, en de

77-jarige Jas is blij dat hij weer

naar het linedancing kan.   

22.55 uur, NPO 2

REPORTAGE
Kruispunt

In Noord-Europa zijn duizenden

Vikingzwaarden teruggevonden.

Slechts een klein aantal daarvan

heeft de mysterieuze inscriptie

‘Ulfberht’. De Ulfberht-zwaarden

stammen uit de periode tussen

het jaar 800 en 1000. Ze boden

de drager een unieke combinatie

van lichtheid, sterkte en flexibili-

teit die destijds door geen enkel

ander zwaard werd geëvenaard.

Het productieproces van het

zwaard is verloren gegaan, maar

in de documentaire Ultimate

Viking Sword doet smid Ric

 Furrer aan de hand van nieuwe

ontdekkingen een poging om het

Ulfberht-zwaard na te maken.

22.00 uur, National Geographic

DOCUMENTAIRE
Ultimate Viking Sword

NET5
18.25 My Kitchen Rules Kook-
wedstrijd. 19.25 MasterChef
 Australië Culinaire wedstrijd.
20.30 FILM Murder on the Orient
Express Amerikaanse misdaad-
thriller. Zie tips 22.45 FILM
 Sherlock Holmes: A Game of
Shadows Amerikaanse actiefilm.
Zie tips

RTL5
18.30 Horrorhuurders & huisjes-
melkers Britse realityreeks. 
19.30 Ambulance UK Reality-
reeks. 20.30 Bij ons op het kamp
Realityreeks. 21.30 Love Island
Realityshow. 22.30 24 uur in de
E.R. Realityreeks. 23.30 Ambu-
lance UK Realityreeks. 

RTL7
18.00 The A-Team 19.00 Hard -
core Pawn 19.30 Hardcore Pawn
20.00 Hardcore Pawn 20.30 FILM
First Kill Canadees-Amerikaans-
Britse actiethriller. Een woedende

vader en een politiechef moeten

hun krachten bundelen. 22.40
FILM Black Water Canadese
actiethriller. 

RTL8
18.05 The Bold and the Beautiful
18.35 The Bold and the Beautiful
19.00 Married at First Sight
 Australia 20.30 The Good Doctor
Dramaserie. 21.30 The Good
Doctor Dramaserie. 22.30 Grey’s
Anatomy Dramaserie. 23.30
Grey’s Anatomy Dramaserie. 

SBS9
18.10 Overspel in de liefde 18.45
Achter gesloten deuren 19.40
Achter gesloten deuren Scrip-
tedrealityreeks. 20.30 Scorpion
Dramaserie. 21.30 Scorpion Dra-
maserie. 22.25 S.W.A.T. Actie -
serie. 23.10 S.W.A.T. Actieserie. 

VERONICA
18.05 The King of Queens 18.30
Two and a Half Men Komische
serie. 19.00 Two and a Half Men
Komische serie. 19.25 The Big
Bang Theory Komische serie.
19.55 The Big Bang Theory
Komische serie. 20.30 Veronica
Inside Voetbaltalkshow. 22.20
Komt een man bij de dokter
Komische sketchshow. 23.05
Wegmisbruikers Realityreeks. 

MISDAADDRAMA
Murder on the Orient Express

TIPS
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Er werd naar het schijnt 
bijna tweeduizend liter
nepbloed gebruikt tijdens 
de opnamen van Kill Bill

Televisie

(Quentin Tarantino, 2003) Kill Bill, het in tweeën geknipte epos met Uma
Thurman als engel der wrake, is een staalkaart van Tarantino’s passies en
favoriete genres. Destijds was de film wel even wennen voor zijn volgelin-
gen, die wegliepen met de hippe, vindingrijke dialogen uit eerder werk.
Met Kill Bill koos Tarantino voor uiterlijk vertoon. De tientallen, misschien
honderden pulpfilmverwijzingen vormen het hart van de film, als een
eclectische dj-set voor cinefielen. Thurman schittert als de voor dood
achtergelaten The Bride. Zij wil maar één ding: wraak op haar voormalige
collega’s van huurmoordenaarseenheid Deadly Viper Assassination
Squad, die een slachting aanrichtte op haar trouwdag. NPO 3, 20.25 uur

Ruim drie jaar lang toerde Jochem
Myjer met zijn theatershow Adem
in, adem uit langs de Nederlandse
zalen. Een uitzonderlijke prestatie
van de komiek, bij wie in 2011 een
ruggenmergtumor werd geconsta-
teerd. De tournee werd bekroond
met een honderdste voorstelling in
Theater Carré in Amsterdam. Film-
maker Suzanne Raes mocht ge-
tuige zijn van Myers uitputtings-
slag, waarvoor alles moet wijken.
In een aflvering van de jubilerende
rubriek Het uur van de wolf volgt
ze de cabaretier in de tweede helft
van 2019, terwijl collega’s en vrien-
den vertellen over de mens achter
de artiest.
NPO 2, 20.25 uur

ACTIE
Kill Bill: Vol. 1

DOCUMENTAIRE Jochem
Myjer – Nog eentje dan

In Noord-Europa zijn duizenden
 vikingzwaarden teruggevonden.
Slechts een klein aantal daarvan
heeft de mysterieuze inscriptie
‘Ulfberht’. De Ulfberht-zwaarden
stammen uit de periode tussen het
jaar 800 en 1000. Ze boden de
drager een unieke combinatie van
lichtheid, sterkte en flexibiliteit die
destijds door geen enkel ander
zwaard werd geëvenaard. Het
 productieproces van het zwaard is
verloren gegaan, maar in de docu-
mentaire Ultimate Viking Sword
doet smid Ric Furrer aan de hand
van nieuwe ontdekkingen een
 poging om het Ulfberht-zwaard na
te maken. 
National Geographic, 22.00 uur

DOCUMENTAIRE
Ultimate Viking Sword

TIPS
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U�I�TG�E�L�I�C�H�T

D�O�C�U�M�E�N�TA�I�R�E
Jochem�Myjer:�Nog�eentje�dan

NPO�2,�20.25-21.30u.

Cabaretier�Jochem�Myjer�twijfelde�heel
lang�voordat�hij�regisseur�Suzanne
Raes�(die�eerder�films�over�Boudewijn
de�Groot�en�De�Dijk�maakte)�toestem-
ming�gaf�om�hem�gedurende�een�aantal
maanden�met�een�camera�te�volgen.
Myjer�is�een�van�de�populairste�arties-
ten�van�Nederland�en�hij�geniet�van�het
optreden.�Maar�sinds�een�zware�opera-
tie�in�2011�is�de�komiek�veel�sneller
moe.�Regisseur�Raes�filmde�Myjer�tij-
dens�de�laatste�weken�van�zijn�be-
kroonde�voorstelling�Adem�in,�Adem�uit
–de�show�gaat�over�zijn�liefde�voor�de
natuur�in�het�algemeen�en�de�Wadden

in�het�bijzonder.�Raes�sprak�niet�alleen
met�zijn�agent�en�zijn�vaste�regisseur
Jos�Thie,�maar�ook�met�zijn�vrouw�en
ouders,�die�normaal�nauwelijks�op�de
voorgrond�treden.�Het�levert�een�ont-
wapenend,�eerlijk�en�ontroerend�portret
op�van�een�rasartiest�die�zeker�de�laat-
ste�tien�jaar�alles�op�alles�zet�om�het�vol-
gens�hemzelf�mooiste�vak�ter�wereld�uit
te�kunnen�blijven�oefenen.

FILM
Kill�Bill:�Vol.1

NPO�3,�20.25-22.10u.

(Quentin�Tarantino,�2003).�Eerste�deel
van�hard,�absurd�en�virtuoos�tweeluik
over�zwaardzwaaiende�huurmoorde-
nares�Uma�Thurman�die�wraak�zoekt�op
voormalige,�verraderlijke�collega’s.�Van
zijn�personages�kan�Tarantino�in�zijn
vierde�film�geen�mensen�maken,�het
zijn�meer�stripfiguren.�Binnen�het�genre
van�de�vechtsporten�toont�Tarantino
echter�zijn�meesterschap�en�expertise.
Kill�Billzit�boordevol�verwijzingen�naar
vooral�Aziatische�vechtfilms.�Vanaf
donderdag�draait�de�documentaire
QT8:�The�First�Eight in�de�bioscoop,
over�Tarantino’s�eerste�acht�films.

FILM
Murder�on�the�Orient

Net�5,�20.30-22.45u.

(Kenneth�Branagh,�2017).�Weelderige,
nostalgische�verfilming�van�het�boek
met�een�van�de�beroemdste�plots�ter
wereld,�Agatha�Christies�Murder�on�the
Orient�Express.�Er�is�een�moord�ge-
pleegd�aan�boord�van�de�Oriënt�Ex-
press.�Alle�passagiers�zijn�verdacht,
hebben�een�motief.�Probleempje:�ze
hebben�ook�allemaal�een�alibi.
Gelukkig�is�Christies�sterdetective
Hercule�Poirot�aan�boord:�de�man�met
de�extravagante�snor.�Met�een�sterren-
cast:�Michelle�Pfeiffer,�Penélope�Cruz,
Judi�Dench,�Willem�Dafoe,�Derek�Jaco-
bi,�Johnny�Depp.

KENNISQUIZ
Met�het�mes�op�tafel

NPO�2,�19.50-20.25u.

Het�is�alweer�vijf�jaar�geleden�dat�NPO-
coryfee�Herman�van�der�Zandt�het
stokje�overnam�van�acteur�Joost�Prin-
sen�die�de�populaire�kennisquiz�bijna
twintig�jaar�leidde.�De�kandidaten�po-
keren�met�de�antwoorden�op�de�vra-
gen.�Niet�alleen�kennis�is�van�belang,
maar�wie�weinig�weet,�kan�proberen
zijn�tegenstanders�weg�te�bluffen.�Pia-
nist�Klaas�van�Dijk�en�barjuffrouw�My-
lou�Frencken�springen�regelmatig�bij
om�sommige�vragen�van�muzikale�om-
lijsting�te�voorzien.

ACT�UA�L�I�T�E�I�T�E�N
Kruispunt:�70plus�laat�...

NPO�2,�22.55-23.25u.

Ouderen�worden�tijdens�de�coronacri-
sis�weggezet�als�een�kwetsbare�risico-
groep.�Er�werd�gesproken�over�dor
hout�dat�toch�al�aan�z’n�eindje�is;�er
gingen�zelfs�stemmen�op�ouderen�af�te
schermen�van�de�samenleving�om�jon-
geren�meer�ruimte�te�geven.�Maar�ver-
reweg�de�meeste�ouderen�wonen�niet
in�een�verpleeghuis�en�voelen�zich�niet
kwetsbaar.�Kruispunt laat�vitale�oude-
ren�aan�het�woord�die�zich�niet�laten
kisten�en�staan�te�popelen�hun�leven
en�al�hun�activiteiten�weer�op�te�pak-
ke�n�.

L�I�F�E�ST�Y�L�E�P�RO�G�R�A�M�M�A
Zelfde�deur,�20�jaar�later

Eén,�20.40-21.25u.

Man�bijt�hond is�in�Vlaanderen�al�twin-
tig�jaar�een�grote�televisiehit.�Presen-
tator�Martin�Heylen�brengt�voor�deze
jubileumreeks�een�bezoek�aan�men-
sen�die�hij�twintig�jaar�geleden�thuis
verraste�voor�het�programma.�Hoe�is
hun�leven�in�de�afgelopen�twee�decen-
nia�veranderd?�In�Roosbeek�woonde
een�man�zonder�muzikaal�talent.�Piet
wou�vijf�jaar�van�zijn�leven�geven�om
mondharmonica�te�kunnen�spelen.�Na
20�jaar�belt�Martin�aan�en�vraagt�hoe
het�zit.�En�hoe�verging�het�de�reusach-
tige�hond�die�enthousiast�de�reporter
aflebberde�in�Hechtel-Eksel?

TA�L�K�S�H�OW
Adieu�God?�Tim�Fransen

NPO�2,�23.25-0.00u.

Cabaretier�en�filosoof�Tim�Fransen
noemt�Jezus�zonder�enige�ironie�een
„liefdevolle�topgozer”.�Hoewel�veel�ca-
baretiers�die�in�de�kerk�zijn�opgevoed
daar�een�enorme�aversie�tegen�religie
aan�hebben�overgehouden,�is�dit�jon-
ge�talent�mild�over�het�geloof.�Zo�be-
waart�hij�goede�herinneringen�aan�de
kerk�waar�hij�als�kind�zondags�kwam.
Het�was�voor�hem�een�veilige�plek.
Met�Tijs�van�den�Brink�praat�Fransen,
die�nu�in�de�theaters�staat�met�zijn
nieuwe�show�De�mens�en�ik,�over�de
waarde�van�religie�in�de�moderne�we-
re�l�d�.

NPO�1
14.45�Journaal�(NOS).
15.00�Journaal�(NOS).
15.25�Op1�(BNNVA-

R�A�/�EO/�M�A�X�/�W�N�L�)�.
16.25�Toen�was�geluk�heel

gewoon�(KRO-NCRV).
17.00�Journaal�(NOS).
17.10�Tijd�voor�MAX�(MAX).
17.55�Politieke�partijen�(PP).
18.00�Journaal�(NOS).
18.15�EenVandaag�(AVRO-

T�RO�S�)�.
18.45�Sportjournaal�(NOS).
19.00�De�Vooravond�(BNN-

VA�R�A)�.
20.00�Journaal�(NOS).
20.35�Radar�(AVROTROS).
21.30�Het�A-Woord�(EO).
22.25�Op1�(BNNVA-

R�A�/�EO/�M�A�X�/�W�N�L�)�.
23.25�Journaal�(NOS).
23.50�Op1�(BNNVA-

R�A�/�EO/�M�A�X�/�W�N�L�)�.
00.55�Journaal�(NOS).

NPO�2
17.15�Per�Seconde�Wijzer

(�B�N�N�VA�R�A)�.
17.45�Natuur�op�2:�Schub-

dieren�-�onbekend,�maar
zeer�gewild�(EO).

18.45�B�i�n�n�e�n�s�te�B�u�i�te�n
(�K�RO�-�N�C�RV�)�.

19.15�Typisch�Muiden�(BNN-
VA�R�A)�.

19.50�Met�het�Mes�op�Tafel
(�M�A�X)�.

20.25�Het�Uur�van�de�Wolf:
Jochem�Myjer (NTR).

21.30�Nieuwsuur
(NOS/NTR).

22.20�De�Monitor
(�K�RO�-�N�C�RV�)�.

22.55�Kruispunt
(�K�RO�-�N�C�RV�)�.

23.25�Adieu�God? (�EO)�.
00.00�Andries�(EO).
00.24�De�nachtzoen�(EO).
00.35�Nieuwsuur

(NOS/NTR).

NPO�3
17.10�Checkpoint�(EO).
17.35�Mees�Kees�(AVRO-

T�RO�S�)�.
18.00�De�regels�van�Floor

(�V�P�RO)�.
18.15�Brugklas�(AVRO-

T�RO�S�)�.
18.25�SpangaS:�De�Campus

(�K�RO�-�N�C�RV�)�.
18.40�Het�Klokhuis�(NTR).
19.00�Jeugdjournaal�(NOS).
19.25�First�Dates�(BNNVA-

R�A)�.
20.25�Kill�Bill:�Voll.�1 (BNN-

VA�R�A)�.
22.10�Zondag�met�Lubach

(�V�P�RO)�.
22.50�Who�Is�America?

(�V�P�RO)�.
23.25�De�Vooravond�(BNN-

VA�R�A)�.
00.20�Ke�i�ze�rsv�ro�u�w�e�n

(AV�ROT�RO�S�)�.

RTL�4
12.05�Eigen�Huis�&�Tuin:�Lek-

ker�Leven.
13.05�Dr.�Phil.
14.00�Jinek.
15.30�Holland’s�Got�Talent.
17.00�Eigen�Huis�&�Tuin:�Lek-

ker�Leven.
18.00�RTL�Nieuws.
18.15�Editie�NL.
18.30�RTL�Weer.
18.35�RTL�Boulevard.
19.30�RTL�Nieuws.
19.55�RTL�Weer.
20.00�Goede�Tijden,�Slechte

Tijden.
20.30�Voor�hetzelfde�geld.
21.30�KL2020:�Terug�in�de

Lu�c�h�t�.
22.00�Jinek.
23.25�RTL�Nieuws.
23.40�RTL�Weer.
23.45�Jinek.
01.00�RTL�Boulevard.

RTL�5
16.40�Dr.�Phil.
17.30�Gordon�Ramsay:�Oor-

log�in�de�keuken!.
18.30�Horrorhuurders�&

H�u�i�s�j�e�s�m�e�l�ke�rs�.
19.30�Ambulance�UK.
20.30�Bij�ons�op�het�kamp.
21.30�Love�Island.
22.30�24�Uur�in�de�E.R..
23.30�Ambulance�UK.
00.30�Ty�ra�n�t�.

NET5
07.25�TV�Winkel.
07.55�Tommy�Teleshopping.
11.25�Grenzeloos�Verliefd.
12.25�My�Kitchen�Rules.
13.25�Tommy�Teleshopping.
14.05�Het�Blok�Nieuw�Zee-

land.
15.00�My�Kitchen�Rules.
16.00�MasterChef�Australië.
17.00�Wat�Eten�We?.
17.25�Het�Blok�Nieuw�Zee-

land.
18.25�My�Kitchen�Rules.
19.25�MasterChef�Australië.
20.30�Murder�on�the�Orient

E�x�p�re�s�s�.
22.45�Sherlock�Holmes:�A

Game�of�Shadows.
01.15�Wat�Eten�We?.
01.30�Major�Crimes.
02.20�Loop:�Hart�van�Neder-

land.

SBS6
12.50�Split�Screen.
13.30�De�Grote�Verhuizing.
14.30�SOS:�De�Verbouwers.
15.50�Droomhuis�op�het�Plat-

te�l�a�n�d�.
16.50�Hart�van�Nederland�-

Vro�e�g�.
16.55�5�Uur�Show.
17.50�Hart�van�Nederland�-

Vro�e�g�.
18.00�Lang�Leve�de�Liefde.
18.30�Dit�vindt�Nederland.
19.30�Mr.�Frank�Visser:�wordt

u�al�geholpen?.
20.30�Chateau�Meiland.
21.30�Restaurant�Misver-

stand.
22.30�Hart�van�Nederland�-

Laat.
23.00�Shownieuws�-�Late

editie.
23.45�We�e�r.�n�l�.
23.55�Lang�Leve�de�Liefde.
00.25�Dit�vindt�Nederland.

RTL�7
09.21�B.O.Z.:�De�Daltons.
09.30�F�l�o�d�d�e�r.
10.00�F�l�o�d�d�e�r.
10.30�Married�with�Children.
11.00�Married�with�Children.
11.30�New�Girl.
12.00�New�Girl.
12.30�Stop!�Politie.
13.30�Idioten�op�de�weg.
14.00�Idioten�op�de�weg.
14.25�Idioten�op�de�weg.
14.30�New�Girl.
15.00�New�Girl.
15.30�Pawn�Stars.
16.00�Pawn�Stars.
16.30�Pawn�Stars.
17.00�Married�With�Children.
17.30�Married�With�Children.
18.00�The�A-Team.
19.00�Hardcore�Pawn.
19.30�Hardcore�Pawn.
20.00�Hardcore�Pawn.
20.30�Première:�First�Kill.
22.40�Black�Water.

V�E�RO�N�I�CA
06.00�Disney�XD.
18.00�Ve�ro�n�i�ca’s�Funniest.
18.05�The�King�of�Queens.
18.30�Two�and�a�Half�Men.
19.00�Two�and�a�Half�Men.
19.25�The�Big�Bang�Theory.
19.55�The�Big�Bang�Theory.
20.30�Veronica�Inside.
22.20�Komt�een�man�bij�de

d�o�kte�r.
23.05�We�g�m�i�s�b�r�u�i�ke�rs�.
00.05�The�Last�Ship.
01.05�Loop:�Hart�van�Neder-

land.
04.00�Disney�XD.

ÉÉN
16.00�Nigel�Marven’s�Wild

Central�America.
16.45�B�u�re�n�.
17.10�Witse.
18.04�Het�journaal�update.
18.10�Het�weer.
18.15�Dagelijkse�kost.
18.30�B�l�o�k�ke�n�.
19.00�Het�journaal.
19.45�Iedereen�beroemd.
20.05�Het�weer.
20.10�Thuis.
20.40�Zelfde�deur,�20�jaar�la-

t�e�r.
21.25�Va�n�d�a�a�g�.
22.15�Het�journaal.
22.30�Het�weer.
22.35�Beau�Séjour.
23.23�Ke�n�o.
23.25�Iedereen�beroemd.
23.45�Dagelijkse�kost.
00.00�Het�journaal.
00.15�Het�weer.
00.20�Villa�Politica.

CA�N�VAS
09.00�Herfstbeelden.
10.00�Ketnet�Junior.
19.05�The�Persians:�A�History

of�Iran.
20.00�Te�r�z�a�ke�.
20.35�De�afspraak.
21.20�Filip�van�België:�De�lan-

ge�weg�naar�de�troon.
22.15�Extra�Time.
23.25�I,�Sniper.
00.20�Ca�nva�s�l�u�s�.

T hu i s ko k . Vis voor gevorderden

E
en van de herinneringen die ik heb aan
een van onze vroegste vakanties in Ma-
rokko, is een etentje bij vrienden van
mijn ouders. Ik was misschien een jaar

of zes, we zaten op de grond rond de lage tafel
met een groot bord met gestoomde gerstgries
en daarop in bouillon gestoofde organen van
het schaap. Ik zat naast mijn moeder die me
toestopte wat ik wel aandurfde en dat was heel
we i n i g .

Het is in veel landen gebruikelijk om alles
van het dier te eten, uit respect voor het leven
dat geofferd is. Verspilling is een zonde. Lever,
nieren, maag, van vroeger herinner ik me lams-
hersentjes met ei en tomaten. Het is ook het
idee achter restaurant St. John in Londen, een
vast adres als we in de stad zijn: alles gebruiken
van het dier, van kop tot staart. Mijn geliefde
kiest er altijd de aparte gerechten zoals testi-
kels van lam, ik kijk dan toe, kauwend op een
veilig stuk vis.

Het idee dat je van een vis óók alles kunt ge-
bruiken, en niet alleen de filet, heeft nog niet
echt postgevat, maar daar zal vast verandering
in komen onder aanvoering van de Australi-
sche chef-kok Josh Niland die met zijn boek De
Hele Vis – het Kookboek, ‘een nieuwe visie op

koken en eten’, niet alleen een pleidooi houdt
tegen visverspilling, maar ook de eindeloze
mogelijkheden van vis verkent. Hij geeft daar-
voor heel veel handvatten mee hoe alles van de
vis te gebruiken, die op verschillende manieren
klaar te maken en te conserveren.

Dat klinkt wellicht wat saaier dan het is,
want De Hele Vis is fraai vormgegeven, vol leer-
zame informatie en met een prachtige collectie
originele recepten. Denk aan pastrami van wil-
de yellowtail kingfish, bloedworst van vis (met
vissenbloed), miltmortadella, vis wellington,
donuts van gerookte paling met bietenjam en
zelfs een vanille-cheesecake met crumble van
zonnev iskuit.

Vis voor gevorderden dus. Niet alleen voor
de ambitieuze thuiskok die zijn visrepertoire
naar een hoger niveau wil tillen of straks met
de feestdagen indruk wil maken, maar zeker
ook voor professionele chef-koks die nieuwe
ideeën willen opdoen. Niland telt onder zijn
fans grote namen als Rick Stein, Nigella Law-
son en René Redzepi en wie dit boek leest, be-
grijpt waarom.

Hassnae�Bouazza

Josh�Niland
De�Hele�Vis�–Het�Kookboek
Karakter�Uitgevers
256�blz.�€ 32�,9�9

BBC�1
18.15�Po�i�n�t�l�e�s�s�.�19.00�BBC�News�at�Six;�Weather. 19.30�BBC�Re-
gional�News�and�Weather. 20.00�The�One�Show. 20.30�Pa�n�o�ra�-
ma:�Test�and�Trace�Exposed. 21.05�Ea�s�t�E�n�d�e�r�s�.�21.30�Ghosts.
22.00�Freddie�Flintoff:�Living�with�Bulimia. 23.00�BBC�News�at
Te�n�.�23.30�BBC�Regional�News�and�Weather. 23.40�We�a�t�h�e�r.
23.45�Stand�Up�for�Live�Comedy. 00.15�Yung�Filly’s�Celeb�Lock-In.

BBC�2
18.15�Flog�It!. 19.00�Richard�Osman’s�House�of�Games.
19.30�The�Farmers’ Country�Showdown. 20.00�The�Yorkshire�Da-
les. 20.30�Tom�Kerridge:�Lose�Weight�for�Good. 21.00�Only�Con-
nect. 21.30�University�Challenge. 22.00�The�Shipman�Files:�A
Very�British�Crime�Story. 23.00�Mock�the�Week. 23.30�Amazing
Hotels:�Life�Beyond�the�Lobby. 23.45�Newsnight. 00.25�We�a�t�h�e�r.

ARD
18.00�Gefragt�-�Gejagt. 18.50�Morden�im�Norden. 19.45�Wissen
vor�acht�-�Zukunft. 19.50�Wetter�vor�acht. 19.55�Börse�vor�acht.
20.00�Ta�g�e�s�s�c�h�a�u�.�20.15�Wir�Ostdeutsche. 21.45�Hart�aber�fair.
22.45�Ta�g�e�s�t�h�e�m�e�n�.�23.20�Geschichte�im�Ersten:�Geheimnisvolle
Orte. 00.05�Nachtmagazin. 00.25�Ta�t�o�r�t�.�01.58�Ta�g�e�s�s�c�h�a�u�.

ZDF
18.00�SOKO�München. 19.00�Heute. 19.20�We�t�t�e�r.�19.25�W�i�s�o.
20.15�Der�Fernsehfilm�der�Woche:�Kranke�Geschäfte. 22.00�Heu-
te�journal. 22.30�Montagskino�im�ZDF:�Aus�dem�Nichts.
00.05�Heute�journal�update.

TV�5
18.00�64�minutes,�le�monde�en�français,�1re�partie. 18.23�Le�jour-
nal�de�l’é�co.�18.30�L’i�nv�i�t�é�.�18.38�Capitaine�Marleau. 20.14�Démo
de�mode. 20.30�Le�Journal�de�France�2. 20.58�Le�journal�de
Ro�l�a�n�d�-�G�a�r�ro�s�.�21.05�Echappées�belles. 22.36�Le�journal�de�la
RTS.�23.05�Le�magot�de�Josefa.
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S�U�D�O�KU

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

Onder:�de�oplossing�van
vrijdag.
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IN�HET�MIDDEN

Horizontaal:�1. Zit�een�vriend�als�gegoten
7.�Houdt�de�tanden�heel�11�.�De�tweede�O�van
YOLO�12.Met�een�nieuw�jasje�1�3.�Past�na�ijs�of
rit�15.Deel�van�de�rug�17.�Breekbaar�wapen
18�.�Past�na�kant�of�dom�2�3.�Vrouwtje�op�de
boerderij�24�.�Keurige�gemeenschap�25. Kat
27.�‘__�overtredingen�door�verlaging�maximum-
snelheid�blijft�uit’ 30.�Overbodige�versiering
31�.�Troep�32�.�Past�voor�straat�of�zaad�33.�Ee�n
paar�mensen

Verticaal:�1. Verhulling�2. Lentebloem�3.�Ke�n�t
geen�terugslag�4.Nikola�__,�Servisch-Ameri-
kaanse�uitvinder�5. Jongen�met�een�scherpe
blik�6.�Verse�vrucht�7.�Lied�dat�open�en�dicht
rolt�8. S�o�u�t�h�p�a�r�k-broertje�van�Kyle�9.�Hoogste
man�1�0.�Bob�of�Edwin�14�.�Helemaal�zwarte
puzzel�16.�Afgepeigerd�19.�Villa�des __,�Els-
schot�2�0.�Sluit�je�een�sollicitatiebrief�niet�mee
af�21�.�Gebladerte�22�.�Presenteert�met�Fidan�De
Vo�o�ravo�n�d�24�.�Heldin�van�Annie�M.G.�26.�Tijd-
perk�28�.�Provider�in�de�VS�29.�__�bißchen�Frie-
den,�Nicole

Oplossing�puzzel�25�september.�Horizontaal: 1.�TRUMP�5.�SONATE�9.�RAARST�11.�HE�12.�ADIOS
14.�NADELEN�16.�CIE�17.�IJBOT�21.�AULA�23.�AIS�24.�PROPRIA�26.�AGNES�28.�HELA�29.�FLORET�30.
DEVOOT�31.�STEUN�Ve�r�t�i�ca�a�l�:�1.�TEACH�2.�URIËL�3.�MAO�4.�PASTEUR�5.�STABIJ�6.�NIETS�7.�THEO-
RIE�8.�EEN�10.�SNIJZAAL�13.�DIARREE�15.�DOLLARS�18.�BAPAO�19.�TANTE�20.�ASSEN�22.�LIFT�24.
PHD�25.�OLV�27.�GET�In�het�midden:HALBE�ZIJLSTRA
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Er�blijven�allerlei�fronten�aanwezig�de-
ze�week.�Maandag�is�het�in�het�noor-
den�lange�tijd�droog,�terwijl�het�elders
bij�tijden�regent�of�motregent.�Het
wordt�15�tot�19�graden,�met�de�hoog-

ste�temperaturen�in�het�noorden.�Dins-
dag�wordt�het�op�meerdere�plaatsen
19�graden�en�daarmee�zal�het�de�mild-
ste�dag�van�de�week�zijn.�Nu�en�dan
breekt�de�zon�door,�lokaal�valt�een�bui.

Er�waait�een�matige�westelijke�wind.
Woensdag�verandert�er�weinig,�al�trekt
de�naar�zuid�gedraaide�wind�later�op
de�dag�wat�aan�als�opmaat�naar�een
natte�donderdag.

C�O�LO�FO�N

NRC�Media�BV
Hoofdredacteur:�René�Moerland
Algemeen�directeur:�Dominic�Stas

Re�d�a�c�t�i�e
Vragen,�opmerkingen�of�suggesties?
Mail�naar�re�d�a�c�t�i�e�@�n�rc�.�n�l�of�ga�naar
nrc.nl/contact.�Postadres:�Postbus
20673,�1001�NR�Amsterdam,
t.a.v�rubriek,�redactie�of�persoon.
T:�020�-�755�3000 (algemene�nummer)

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

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

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

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

Bezorging�en�abonnementen
Wij�streven�ernaar�n�rc�.�n�e�x�t�te�bezorgen
voor�7.00�uur,�op�zaterdag�voor�8.00�uur;
NRC�Handelsblad voor�18.30�uur,�op�za-
terdag�voor�11.00�uur.
W.�nrc.nl/service,
T.�088-572�0572
(ma-vr�8.00-19.45,�za�9.00-13.00)

Omgang�persoonsgegevens
NRC�Media�BV�legt�van�abonnees�en�ge-
bruikers�van�online�dienstverlening�ge-
gevens�vast�voor�de�uitvoering�van�een
(abonnee)overeenkomst�en/of�het�ver-
lenen�van�diensten.�Deze�gegevens
kunnen�worden�gebruikt�om�u�te�infor-
meren�over�relevante�producten�en
diensten�van�NRC�Media�BV�(zie�ook
nrc.nl/privacyverklaring).�Afmelden�kan
via�privacy@nrc.nl.

Au�t�e�u�r�s�re�c�h�t�©�NRC�Media,�2020.
Alle�auteursrechten�en�databankrechten
ten�aanzien�van�(de�inhoud�van)�deze
uitgave�worden�uitdrukkelijk�voorbe-
houden.�Deze�rechten�berusten�bij�NRC
Media�BV�c.q.�de�betreffende�auteur.
Zie�voor�de�volledige�tekst:�nrc.nl

Meer�puzzels�en�boeken�van�Peter�Ritmeester�op�www.pzzl.com

Vul�in�en�ontdek�wie�of�wat�er�midden�in�het�nieuws�staat
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Onze kort-door-de-bochtgids 
van alles wat mooi en lelijk is. 
Jan Pieter Ekker

Smaakmatrix

HIGHBROW

Akwasi begint Zwart,
de omroep van
wakker Nederland.

De Haarlemse stads-
dichter rapte dat de
 Holocaust een ‘cover-up
voor domme schapen’ is.

Humberto Tan is
 woedend op de KNVB,
‘niet om Frank de
Boer maar vanwege
de procedure’.

De koning is een
‘symbool van on -
gelijkheid, net als
Zwarte Piet’, aldus 
het Republikeins
Genootschap.

friedepiepel.nl 
(Het RIVM is zo 
gek nog niet).

Voormalig
 Stedelijkdirecteur
Beatrix Ruf gaat
een nieuw,
 particulier kunst-
fonds beheren.

De Gouden Note-
kraker is voor Eefje
de Visser.

In de nieuwe ITA-
versie van Op hoop

van zegen is het
scheepsdrama een
vliegtuigcrash, 
en Kniertje een
 stewardess.

Mede dankzij corona
is het Nederlands
Film Festivaldit jaar
Nederlandser dan
ooit. 

Het huwelijk van
Sylvie Meis houdt 
nog altijd stand.

Patty Brard heeft 
een kinderboek
geschreven over haar
hondjes Bibi & Lulu,
die een huis op Ibiza
hebben.

Lekker naar Ajax,
‘gewoon je bek
houden’.

Pathé stopt met het
vertonen van films
waar Zwarte Piet
in voorkomt.

Red Light van en met
Carice van Houten en
Halina Reijn is ge -
selecteerd voor het
prestigieuze televisie-
festival Canneseries.

Tim Hofman is 
genomineerd voor
drie Televizier-
ringenen -sterren. 

McDonald’s is de
nieuwe partner van de
Kinderboekenweek.
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weer te ijsberen op een verlaten par-

keerplaats. Ligt hij weer alleen op een

hotelkamer, ver weg van zijn kinde-

ren. De lol die Myjer beleeft aan het

optreden is duidelijk groot, maar de

tol die hij ervoor betaalt is net zo dui-

delijk erg hoog.

Hoge gunfactor
Nog eentje dan eindigt met de bood-

schap dat Myjer zich een jaar lang

gaat bezinnen op werk en leven. Zijn

terugkeer in het theater lijkt dus geen

uitgemaakte zaak. Dat levert een in-

teressant gedachte-experiment op.

Myjer heeft een zeer hoge gunfactor.

Maar wát gun je hem precies? Een

nieuwe voorstelling? Of de berusting

die hij nodig heeft om het podium

vaarwel te zeggen?

Mike Peek

Nog eentje dan, NPO 2, 28/9, 20.25 uur

nen het recht werd gegeven om met iemand

van hetzelfde geslacht te trouwen. Veel conser-

vatieve mensen trappen nu keihard op de rem.

Dat betekent niet dat zij allemaal racisten of

fascisten zijn, maar zo worden ze wel neergezet

door de mensen hier in Brooklyn. Mensen wil-

len niet naar elkaar luisteren. En Trump is de

katalysator geweest van die verharding, omdat

hij alles op scherp zet en aanmoedigt tot het

wantrouwen van de media.”

Is Joe Biden in staat de kloof te dichten? 
“Wat Biden goed doet, is empathie overdragen

en daarin staat hij in schril contrast met Trump.

Maar Biden en zijn campagneteam willen

Republikeinen die niet helemaal blij zijn met

Trump overhalen door te herhalen hoe decent,

fatsoenlijk, Biden is. Vier jaar geleden ging het

argument van Clinton ook over fatsoen. Ze zei:

‘Deze man, op hem kun je toch niet stemmen’.

En weet je wat? Van de Amerikanen had 46 pro-

cent daar geen enkel probleem mee.”

En dat is niet veranderd?
“In de ogen van zijn achterban levert hij. En de

hardheid, de gemeenheid waarmee Trump

tekeergaat, is wat veel mensen juist aanspreekt.

Hij vecht voor hen. Mensen die daarover klagen,

zijn maar linkse watjes.” 

Kunnen we tot de verkiezingen op 3 november
nog stunts verwachten?
“Vier jaar geleden waren de laatste weken een

achtbaan: dan weer de ‘Grab ’m by the pussy’-

tape en dan weer James Comey, destijds het

hoofd van de FBI, met een bericht over Clintons 

e-mails. Wat ik heb geleerd, is dat deze presi-

dent alles kan overleven. Wat er ook naar buiten

komt, het maakt zijn achterban niets uit.”

Wat wilt u de Nederlandse kijker meegeven
met uw serie?
“Dit is ons voorland. Tactieken die nu opduiken

in Nederland om mensen in kampen te duwen,

kennen we in Amerika al: de betrouwbaarheid

van de rechtspraak en media in twijfel trekken,

achter alles een politieke agenda zoeken. En dit

is niet iets wat organisch plaatsvindt, maar het

wordt opgejut. Soms door Russische trollen,

andere keren door binnenlandse politieke

bewegingen. Hier in de VS zien we waar dat toe

leidt: totale verdeeldheid en mensen die

elkaars menselijkheid niet meer zien. Ik sprak

een linkse jongen die zei: ‘Als mensen tegen

Obamacare zijn, dan sterven ze maar’. Ik vroeg

of hij dat meende. ‘Ja,’ zei hij, ‘ik ben het zat dat

die domme conservatieven de uitbreiding van

de zorg tegenhouden.’ Daar zijn we nu beland.”

Erik in de Verdeelde Staten is vanaf dinsdag te zien

op Videoland

‘De gemeen heid waarmee
Trump tekeergaat is 
wat veel mensen juist
aanspreekt. Hij vécht 
voor hen’

LOWBROW
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