
DINSDAG 
9 OKTOBER 

2018

€ 2,50

OPGERICHT IN 1940
78STE JAARGANG 

NR 22.589

Boos uit wanhoop: 
het kind in de

schaduw
16

Urgenda krijgt
weer gelijk:
staat doet 
te weinig 
aan klimaat-
verandering
3

World’s Best Designed Newspaper

Rob Jetten
nieuwe
fractieleider 
D66 
3

De Amsterdamse strafadvocaat Jos Rijser, ja-
renlang kantoorgenoot van Astrid Holleeder,
zegt dat zij als cruciale getuige liegt in de grote
liquidatiezaak tegen haar broer Willem. Zij
stond altijd wél vol overtuiging aan diens kant
en speelde dat niet, zoals ze nu beweert, zegt
Rijser. Hij stelt dat Astrid Holleeder hem over-
duidelijk heeft laten blijken dat zij ook nog vol-
ledig in Willems kamp zat nadat die in januari
2006 al was gearresteerd in zijn grote afper-
singszaak, waarin hij uiteindelijk tot negen jaar
cel zou worden veroordeeld.

Onverwachte hoek
Het klopt volgens hem niet dat ze van jongs af al-
leen die schijn ophield omdat de hele familie
onder Willems juk leefde, zoals Astrid uitvoerig
beschrijft in haar boek Judasen in haar vele ver-
klaringen tegen haar broer in zijn lopende straf-
proces.

Liquidatieproces Oud-kantoorgenoot: zus steunde Willem juist

‘Astrid Holleeder
liegt in moordproces’

Rijsers verklaring, vandaag in deze krant, kan
een belangrijke rol spelen in Holleeders proces.
Daarin betogen Willem Holleeder en zijn raads-
lieden al vanaf het begin dat Astrid liegt – maar
van hen is dat geen opmerkelijk standpunt. Nu
krijgen ze steun uit onverwachte hoek.

In het diepste geheim
Advocaat Rijser is bepaald geen vriend van Wil-
lem Holleeder, en in die zin een onverdachte
bron. Zo stond hij onder anderen getuigen bij
die deals sloten met het Openbaar Ministerie
om tegen Willem Holleeder te verklaren in
diens grote afpersingszaak.

Onder hen was de criminele kroegbaas Tho-
mas van der Bijl. Die was zijn hele volwassen le-
ven een goede vriend geweest van Holleeders
mede-Heinekenontvoerder Cor van Hout, tot
die in 2003 werd geliquideerd – volgens Van der
Bijl in opdracht van Willem Holleeder.

Rijser voerde met Van der Bijl in het diepste
geheim besprekingen met officier van justitie
Fred Teeven. Uiteindelijk kwamen ze overeen
dat Van der Bijl als ‘anonieme bedreigde getuige
B’ onder meer zou vertellen hoe zijn vriend Kees
Houtman (handelaar in hasj en vastgoed) door

Holleeder was afgeperst en vermoord en hoe hij
zelf vreesde te worden doodgeschoten in op-
dracht van Holleeder.

Kort voordat Van der Bijl zou getuigen, werd
hij op 20 april 2006 geliquideerd in zijn café De
Hallen in Amsterdam-West.

Jos Rijser was er kapot van dat Van der Bijl, ‘ge-
woon een heel goeie jongen’, was vermoord.

Kort daarna moest hij op een zondag een dos-
sier naar collega Astrid Holleeder brengen, op
haar nieuwe kantoor. Daar liet ze hem onder
vier ogen overduidelijk blijken dat ze er niet van
was gediend dat hij voor een getuige tegen haar
broer was opgetreden, zegt Rijser. “Haar verhaal
over dat schizofrene leven van kinds af  klópt ge-
woon niet. Ze hád geen afscheid van Willem ge-
nomen.”

Astrid Holleeder wil niet op Rijsers relaas rea-
geren.

‘Ik wil dat bekend wordt hoe Astrid 
er toen in zat’ → 5

Paul Vugts
MISDAAD

De rol van cruciale getuige Astrid
Holleeder in de strafzaak tegen broer 
Willem wordt ondergraven. Een voormalige
collega-advocaat beticht haar van leugens.

‘Haar verhaal over dat schizofrene leven 
van kinds af klópt gewoon niet. Ze hád 

geen afscheid van Willem genomen’



16 KUNST & MEDIA

Marjolijn de Cocq
AMSTERDAM

V
anaf de cover kijkt ze je
strak aan, het meisje 
Bianca – of Perdón, zoals
ze zich tijdens de middag
noemt die het boek Tegen-
woordig heet iedereen 
Sorry beslaat. 

De Vlaamse schrijver
Bart Moeyaert (54) zag drie
jaar geleden werk van de

Koreaanse portretkunstenaar Jang Myeong Uk
op Instagram. “Ik heb toen een screenshot ge-
maakt om het te onthouden. Later heb ik con-
tact gezocht, maar hij spreekt geen Engels. Een
literair agent in Korea heeft toen als intermedi-
air opgetreden. Ik heb een paar A4’tjes over 
Bianca opgestuurd en foto’s van Rineke Dijk-
stra en Elliott Erwitt. Hij heeft heel goed begre-
pen wat ik bedoelde, het was meteen raak. En
twee weken later volgde de tekening van Bianca
met haar ogen dicht die op het achterplat staat.
Man, man, man! Hij had het boek niet gelezen,
maar begrijpt precies hoe jongeren kwaad 
kunnen zijn op de wereld en tegelijk kunnen
zeggen: hou van mij!”

Bianca woont in dit jeugdboek, dat niet per se
een jeugdboek is, samen met haar moeder en
haar jongere broertje Alan, dat vanwege zijn
hartkwaal alle aandacht opeist – en alle liefde,
zoals zij dat voelt. Haar vader ‘en zijn Cruz’ vin-
den haar onhandelbaar en willen haar niet
meer elk weekend over de vloer. Die middag, als
Bianca zich juist uit alle foto’s van haar moeder
heeft weggeknipt, komt een nieuw vriendje van
Alan op bezoek. Met zijn moeder, die Bianca’s
favoriete soapactrice blijkt – en die haar ‘merk-
waardig’ vindt. Als in: wél de moeite waard.

Hoe kwam u op Bianca en deze ‘Billie King’? 
“Bianca en Billie bestaan al erg lang, vijftien

Jeugdboek Een halve dag uit het leven van een meisje

In zijn nieuwe boek Tegenwoordig heet
iedereen Sorry kruipt de Vlaamse schrijver
Bart Moeyaert in het hoofd van het boze
meisje Bianca. ‘Bianca is niet iemand om
medelijden mee te hebben.’

Het kind in
de schaduw

jaar geleden heb ik al over ze geschreven, met
andere namen. Ik dacht: verhaal, einde. Maar
ze zijn me blijven achtervolgen. Na een grote
opdracht – drie jaar was ik artistiek intendant
van de Gastlandpresentatie van Vlaanderen en
Nederland op de Frankfurter Buchmesse – ver-
langde ik heel erg naar de schrijftafel, maar ik
vond het juiste verhaal niet.”

“Toen ben ik helemaal opnieuw begonnen
met Bianca en Billie en er kwam meer en meer –
bij mij is dat een buikgevoelzaak. Naar het ein-
de toe dacht ik: waar heb ik het eigenlijk over?
En het begon het te dagen: ik ben opgegroeid

als jongste in ons gezin, heb jong gedebuteerd.
Mijn broers vonden: die kleine krijgt wel heel
veel licht. Ik denk dat ik met Bianca mijn broers
ben geworden, ze is het kind in de schaduw.”

Bianca fileert haar omgeving. Ze registreert de
‘glimlachknop’ van haar moeder, aan/uit, maar
is ook genadeloos over zichzelf. ‘Dit meisje is
gewoon / dit meisje is gewoon niks / dit meisje
is gewoon vier keer niks.’ Ze denkt vaak met
die slashes.
“Die schuine strepen doen zich voor. Ik merk
dat ik als de schrijver Moeyaert geneigd ben te
denken: moet ik geen volzinnen maken? Maar
nee, het is niet de schrijver Moeyaert die vertelt,
maar Bianca. Zij zou het zo hakkelend zeggen.

En wat betreft dat fileren: dat is Bart van 10, 11,
12, die aan tafel zat en de jongste was en moest
zwijgen en die daardoor de taal haalde uit ande-
ren. Vroeger vond ik dat geen kwaliteit, ik vond
dat ik niet mondig genoeg was. Nu ben ik er blij
mee. Door ietsje langer te zwijgen kun je iets al
weten voor het is gezegd.”

Heeft u veel plezier beleefd aan het ‘scenario’
van de soapserie waarin Billie speelt en waar-
mee Bianca zo meeleeft?
“Een hels plezier. Ik heb er veel plezier in iets 
te bestuderen wat men niet als cultuur ziet, en
vanuit het ambacht te ontleden. De schlager,
het foute programma. Ik heb vrienden die spe-
len in soaps en de kindershows van Studio 100.

‘We zijn in deze grote
wereld veel te veel bezig
met de grote gebaren en
het grote lawaai’

Koelewijns drie levens samen in
Frank van den Muijsenberg
AMSTERDAM

Peter Koelewijn is de pionier van de
Nederlandse rock-’n-roll. Over zijn
leven op en naast het podium is de
autobiografie met de titel Peer ver-
schenen. 

Bij het maken van zijn website ver-
baasde Peter Koelewijn (77) zichzelf.
Natuurlijk wilde de zanger uit Eind-
hoven, pionier van de Nederlandse
rockmuziek, zijn singles en albums
op een rijtje zetten. Maar ook alle pla-
ten die hij met andere artiesten maak-
te, moesten een plek krijgen. De lijst
leek eindeloos. “Het moest natuurlijk
wel compleet zijn. Ik dacht: goh, heb
ik dat allemaal gemaakt? Dat is werk
voor drie mensenlevens!”

Koelewijns leven is nu opgetekend
in een boek van meer dan vijfhonderd
pagina’s: Peer. Samengesteld op basis

Bart Moeyaert 
De Vlaamse schrijver 
beschrijft een middag uit
het leven van het meisje 
Bianca in zijn boek 
Tegenwoordig heet 
iedereen Sorry.

van een kleine honderd uur aan ge-
sprekken die Koelewijn in vijf jaar
voerde met schrijver en muziekjour-
nalist Tjerk Lammers.

Het is een openhartig boek, waarin
Koelewijn uitgebreid vertelt over za-
kelijke meningsverschillen met on-
der anderen diskjockey en platenbaas
Willem van Kooten. “Ik had conflic-
ten, dat kan ook niet anders als je zes-
tig jaar in de muziek zit. Maar de pro-
blemen werden altijd uitgepraat en
bijgelegd.”

Geen brave Hendrik
Rond het maken van de lp Het beste in
mij is niet goed genoeg voor jou in 1977 –
een album vol persoonlijke songs –
had hij een affaire. Die buitenechtelij-
ke relatie vormde onder meer de in-
spiratiebron voor het nummer KL
204, waarin wordt verhaald over een
dame die naar Schiphol wordt ge-
bracht. “Ik zit al die jaren in de meest

enerverende business die er is. Een
wereld vol verleidingen. En dan komt
de autobiografie van Peter Koelewijn
uit, waarin hij zijn leven lang als een
brave Hendrik rondloopt? Dat kan
niet waar zijn!” 

“Ik heb af en toe een scheve schaats
gereden. Dat moet je aanstippen. Des-
tijds heb ik er met Mieke, mijn vrouw,
over gesproken. Zij had kunnen zeg-
gen: ‘Daar is het gat van de deur.’ Maar
dat deed ze niet.”

Mieke overleed in 2013 op 69-jarige
leeftijd na een herseninfarct. Koele-
wijn hertrouwde vorig jaar, met Els,
met wie hij in Loosdrecht woont.

Het gezin Koelewijn was een bijzon-
dere familie. Peters vader, afkomstig
uit Spakenburg, kreeg vijf kinderen
met zijn eerste vrouw. Tijdens zijn hu-
welijk werd hij verliefd op de vrouw
die later Peters moeder zou worden. 

Zijn echtgenote stemde pas in met
een scheiding nadat zijn vader vijf

→ Peter
Koelewijn
tijdens een
opname voor
de Poolse
televisie in
1980. 
FOTO UIT
BESPROKEN
BOEK
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KIJKJE IN ONS HOOFD
Dat weinig media zo veelzijdig zijn als animatie
weten ze bij Eye ook. Van morgen tot en met 
14 oktober is het filmhuis partner en host van de
elfde editie van hetKlik Amsterdam Animatie
Festival 2018. Het thema dit jaar, State of mind,
laat ons een kijkje nemen in ons hoofd. Een goede
combinatie met het medium, want de vrijheid van
het animeren leent zich perfect voor dagdromen,
waanbeelden en een blik inwaarts. Het pro-
gramma reikt van internationaal succesvol tot
 alternatief en underground. Niet te missen, op 
12 oktober om 10.30 uur, is de gratis vertoning van
Yellow Submarineuit 1968, die ter ere van het 
50-jarige jubileum volledig is geremasterd. Deze
klassieker van de animatie is een kleurrijk feest,
voorzien van de vrolijke muziek van The Beatles.
Voor de animatieliefhebber met een drukke
agenda is er 14 oktober een speciaal programma:
Best of Klik, waarin de niet te missen animatie-
films van dit jaar zijn opgenomen.

OBSESSIES IN LIEFDE EN DANS
Sharon Eyal, oprichter van dansgezelschap L-E-V,
staat morgen om 20.00 uur in de Stadsschouw-
burg met haar voorstelling OCD Love. Door de
manier waarop Eyal emoties in beweging kan
 uitdrukken, zijn haar voorstellingen al jaren een
enorm succes. Donderdag is Love Chapter 2, het
vervolg, te zien.

JUBILEUM BERNSTEIN
De honderdste geboortedag van Leonard
 Bernstein gaat niet in stilte voorbij. Het 
Millennium Jazz Orchestrabrengt donderdag
om 19.15 uur samen met sopraan Laura Bohn een
eerbetoon aan de dirigent en componist tijdens
de  Bernstein Celebration Tour in het Muziek -
gebouw. Verwacht blues, klassiek en Broadway.

KLASSIEK IN PARADISO
In navolging van eerdere uitverkochte avonden
klassieke muziek in de poptempel zal morgen om
20.30 uur het Nederlands Kamerorkest stukken
van Tsjajkovski ten gehore brengen tijdens
 Tsjajkovski in Paradiso.Ook zullen er stukken van
Saint-Saëns klinken: de Fransman en de Rus
vonden elkaar in de liefde voor het ballet.

→ Het omslag
van Tegen -
woordig heet
iedereen Sorry
door Jang
Myeong Uk.

Vroeger had ik gezegd: nou, nou, een soap.
Maar nu weet ik: zolang het goed en eerlijk is
gemaakt, ben ik helemaal mee.”

Moeten we medelijden hebben met Bianca? 
Ze worstelt zo met zichzelf. 
“Dat is niet het juiste woord, Bianca is niet ie-
mand om medelijden mee te hebben, ze is sterk
genoeg. Ik ben ervan overtuigd dat ze niet ver-
loren loopt. Haar negatieve gevoelens zijn legi-
tiem, maar tijdens die dag beseft ze dat ze die
niet hóeft te hebben. Ze neemt ook zelf de be-
slissing om sorry te zeggen. Ze heeft zich ’s och-
tends van de foto’s weggeknipt, maar ze beseft
dat je jezelf wel kunt wegdenken of -wensen,
maar dat je door jezelf letterlijk weg te knippen

iemand anders iets ontneemt – en dat kun je
niet doen.”

Uw boek beschrijft Bianca’s gedachtewereld
op een middag. Is dat een bewuste begrenzing
geweest?
“Dat gebeurt vanzelf en dat overkomt me vaker.
Het is mijn manier om een situatie onder de 
microscoop te leggen, zo’n microkosmosje 
helemaal uit te pluizen. We zijn in deze grote
wereld veel te veel bezig met de grote gebaren
en het grote lawaai. Ik buig me liever over dat
ene kleine gegeven.”

Bart Moeyaert, Tegenwoordig heet iedereen Sorry,
Querido, €17,99, 134 blz.

één boek
‘bastaardkinderen’ had gekregen bij
zijn tweede liefde. Tot die scheiding
droegen de vijf kinderen van zijn
tweede vrouw de achternaam van
hun moeder. De gemeentelijke akte
van 29 december 1940 maakt dan ook
melding van de geboorte van Peter
Cornelis van Ewijk. Pas nadat zijn va-

der de scheidingspapieren in orde
had gemaakt, mocht Peter zich Koele-
wijn noemen.
Zijn moeder gaf hem zijn eerste gi-

taar toen hij een puber was. Koelewijn
leerde zichzelf spelen en maakte cow-
boyliedjes. Zijn eerste bandje vormde
hij met jeugdvriend Harry van Hoof,
de latere componist en arrangeur. 

Peter en zijn Rockets mochten in 1959
in de Bovemastudio’s in Heemstede
een plaat opnemen. Het nummer
Kom van dat dak af zette de jeugd in
vuur en vlam. De rest is geschiedenis. 
“Mensen vragen me vaak of dat

nummer me zo langzamerhand niet
een keer de neus uit komt, maar nee,
Kom van dat dak af is het beste wat
mij is overkomen. Het is al zestig jaar
een lijflied. Het nummer is ook niet
meer van mij, maar van het volk. Ik
kan nooit van m’n leven optreden
zonder het te zingen. En de hele hut
staat meteen overeind.”

Bijna een #MeToo’tje
Koelewijn scoorde niet alleen hits
met zijn band en als soloartiest, ook
als producer, componist, tekstschrij-
ver en manager had hij veel succes.
Soms kreeg hij te maken met de fat-
soensnormen van Phonogram, de
muziekuitgever van Philips. Bijvoor-
beeld toen hij met feestzanger Nico
Haak een plaatje wilde opnemen met
de titel Joekelulle. Daar stak de direc-
teur een stokje voor. 

“Philips is altijd heel zuinig geweest
op zijn naam. De directeur zei: ‘De
baas van Philips in Singapore kan uit-
brengen wat hij wil. Daar weten ze op
het hoofdkantoor in Eindhoven niets
van, maar de familieleden van de di-
recteuren in Nederland luisteren hier
naar de radio. Als daar zo’n olala-
plaatje wordt gedraaid dat is uitge-
bracht onder de vlag van Philips,
moet ik op het matje komen.’”
Koelewijn wijzigde de u van Joeke-

lulle in een i. Het werd een grote hit.
In dezelfde tijd kon vreemd genoeg
Koelewijns eigen Angeline (M’n blon-
de sexmachine) wel door de beugel bij
Philips. “Daarvan zegt mijn vrouw nu
dat het is bijna een #MeToo’tje is.”
Hij herinnert zich een gesprek met

Boudewijn de Groot, de vertolker van
integere popsongs. “Hij zei tegen mij:
‘Soms ben ik jaloers op jou. Als ik de
bühne oploop, zitten de mensen in de
zaal te kijken met een blik van: laat
hem de boodschap maar eens bren-
gen. Als jij het podium betreedt,
denkt iedereen: laten we vanavond
lekker lol gaan maken’.”

‘Kom van dat dak af 
is het beste wat 
mij is overkomen’


