
Frits van Exter
(1955)wordt

juryvoorzitter
van de Brusse-
prijs voor het
beste journa-
listieke boek
van 2016. Van
Exter is voorzit-
ter van de Raad
voor de Journalistiek.
Hij was hoofdredacteur
van Vrij Nederland en van
Trouw. De jury bestaat ver-

der uit Hassan Ba-
hara en Janny
Groen (beiden
Volkskrant). De
Brusseprijs
wordt in juni
2017 uitge-
reikt. Alle
Nederlandstalige

journalistieke boe-
ken uit 2016 kunnen

meedingen, de deadline
voor inzending is 31 de-
cember.

D
at ik op een dag in de Duurzame 100 een
plekje krijg, blijft een van mijn nog niet
uitgekomen dromen. Ik kan daar drie re-
denen voor aangeven: ik heb al mijn
krantenabonnementen van papier naar

digitaal omgezet, ik eet bijna geen rood vlees meer
en ik zet iedere nacht de thermostaat op 18. Eerlijk
gezegd, zou ik me ook in De Kleurrijke Top-100 tus-
sen al die andere medelanders met migranten-
achtergrond willen wringen. Ook daarvoor heb ik
drie goede redenen: ik heb zelf een migrantenach-
tergrond, ben getalenteerd en heb invloed. Want de-
ze definitie staat op de site van de organisatie: ‘De
Kleurrijke Top-100 is een lijst van invloedrijke en
kleurrijke Nederlanders (...) die kleurrijke en inspi-
rerende talenten zijn uit verschillende lagen en gen-
res van de samenleving.’
Helaas merkte ik eind oktober dat ik weer niet in
staat was geweest die lijst binnen te dringen. Een
troost is wel dat de nummer één van dit jaar, net als

ik, een witte man is van boven de vijftig! Zie hier
hoe collega journalist Peter R. de Vries het

alweer geflikt heeft!
De eerste reden die de organisatoren

gaven voor zijn verkiezing is dat in
2014 Peter om zijn anti-Zwarte-
Pietstandpunt met de dood werd
bedreigd. Niet echt actueel maar
moet een heldhaftige doodsbe-
dreiging om Pieterbaas dat altijd
zijn? De tweede is dat hij ‘respect
en bewondering heeft voor de
vluchteling’ die hij op zijn site met
de Engelandvaarders vergelijkt. Een

tikkeltje overdreven natuurlijk
want, analoog aan de Engelandvaar-

ders, zou de eerste Syriër die vanuit Ne-
derland Assad wil gaan bombarderen,

zich eerst bij de Koninklijke Lucht-

macht moeten melden. Derde reden: Peter heeft
een petitie opgesteld voor hulp aan slachtoffers van
internetpesten. Fijn. Hoe dan ook, er zijn ook heel
wat ontevredenen over die verkiezing, getuige een
brandbrief van twee organisatoren van die kleurrijke
bezigheidstherapie op de site Joop.nl. Daarin fulmi-
neerden Raja Felgata en Khalid Ouaziz tegen strijd-
kameraden die het niet kunnen verkroppen dat een
mannelijke bleekscheet van middelbare leeftijd de
kleurrijke jackpot heeft gewonnen. ‘Peter R. de
Vries heeft meer lef dan menig antiracistische acti-
vist op Twitter. Waarom kan een witte man, geen
prijs krijgen voor tolerantie?’, schrijven die twee.
Vervolgens definiëren ze hun criticasters: ‘Antiracis-
ten die zich van hun meest racistische kant laten
zien. Activisten die niet verder komen dan 140 te-
kens’. Dit – antiracistische activisten zijn vaak de
grootste racisten uit het Koninkrijk aan Zee – vertel

ik mijn lezers al jaren. Fijn dat uit de broedermoord
binnen de kleurrijkdom het licht eindelijk spat. En
die arme Peter R. de Vries dan? Gisteren twitterde
hij naar aanleiding van een Telegraaf-artikel: ‘Koning
prijst Nederlandse immigranten in Nieuw-Zeeland.
Dan zijn het ineens geen ‘gelukszoekers en profi-
teurs’.’ Pfff.’ Alsof Max en Alex dat ooit hebben be-
weerd, Petertje. Het gerucht gaat dat De Vries op
het punt staat een nieuwe top-100 te winnen: die
van het populisme, net boven nummer twee Wil-
ders.
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Een troost is wel dat de nummer
één van dit jaar, net als ik, een
witteman is van boven de vijftig

EPHIMENCO

PERSONALIA

DomienVer-
schuuren

(BNN) vervangt
vanaf komen-
demaandag
Giel Beelen in
de ochtend-
show van radio-
zender 3FM.Hij
is een van de jonge
talenten die volgens
zendermanager Basyl de
Groot het vertrek van ou-
de dj’s én dalende luister-

cijfersmoeten
goedmaken. Tij-
dens de lunch
klinkt straks
het nieuwe
duoMark van
derMolen en
RámonVer-

koeijen, in plaats
vanTimur Perlin.

Wijnand Speelman ver-
vangt Paul Rabbering. Giel
Beelen houdt een avond-
show in hetweekend.

DomienVerschuuren opvolger Giel Eerbetoon voorAaltje van Zweden Frits van Exter in jury journalistieke prijs

Aaltje van Zweden heeft
deHélène deMontig-

ny-prijs ontvangen voor
haarwerk voor Stichting
Papageno en het Papageno
Huis. Ze biedt ondermeer
muziektherapie aan kinde-
ren en jongerenmet een
Autisme SpectrumStoor-
nis (ASS). De therapie haalt
kinderen uit een isole-
ment en stimuleert sociale
vaardigheden. Papageno
organiseert ontmoetingen

voor lotgenoten en onder-
steuntwetenschappelijk
onderzoek. In 2015 opende
koninginMáxima het Pa-
pagenoHuis, waar jonge-
renmet autisme zelfstan-
digwonen. Bij deHélène
deMontigny-prijs hoort
een geldbedrag van 50.000
euro. Aaltje van Zweden-
van Buuren (1963) is ge-
trouwdmet dirigent Jaap
van Zweden. Hun zoon
Benjamin heeftASS.

TROUW DINSDAG 8 NOVEMBER 2016 2

Vanochtend kan het plaatselijk mistig en glad zijn. Het
wordt 4 tot 7 graden. ’s Nachts zakt het kwik naar -3°C.

HET WEER

Toneelgroep Amsterdam
geeft Amerikanen stemadvies

Timing is alles voor een theater-
gezelschap. Niet alleen op het to-
neel, ook in de planning van een
voorstelling. ToneelgroepAm-
sterdamheeft dat goed begrepen.
Hetweekeinde voor deAmeri-
kaanse verkiezingen speelde het
gezelschap inNewYork ‘Kings of
war’, een compilatie van Shake-
speare-stukken overmacht en
politieke intriges in de regie van
Ivo vanHove.
De ultieme studie in leiderschap.
Toeval?Waarschijnlijk niet, con-
cludeerde de nieuwswebsite The
Daily Beast.
VanHenry IV tot Richard III: ach-
tereenvolgende Engelse konin-
gen probeerden uit allemacht op
de troon te komen en te blijven.
William Shakespeare schreef er
vijf toneelstukken over, die voor
‘Kings ofwar’ tot vierenhalf uur
werden teruggebracht.Met cen-
traal HenryV (RamseyNasr) die
preciesweet hoe hij demedia
moet bespelen, HenryVI (Eelco
Smits) die huilend onder het

koningschap uit probeert te ko-
menmaarwordt gemanipuleerd
door zijn omgeving, en Richard
III (Hans Kesting) die een vol-
strekt gewetenlozemachtswel-
lusteling is.
InAmsterdam en Londenwas het
stuk al een groot succes – Hans
Kestingwon er een Louis d’Or
voor beste hoofdrolmee.Maar in
NewYork kwamer een extra di-
mensie bij. Ondanks deNeder-
landse taal ontging niemand de
overeenkomst tussen het smeri-
ge politieke spel op de bühne en
dat in de realiteit van de presi-
dentsverkiezingen.‘Je ziet hoe
een natie langzaamvergaat door
corruptie, ondermijning van het
gezag en politieke kwaadaardig-
heid. Dat lijkt precies opwatwe
hebben gezien in deze grimmige
verkiezingsstrijd’, schreef de re-
censent van TheNewYorkTimes.
De conclusie van die krantwas
dan ook: ‘Voor je gaat stemmen,
eerst ‘Kings ofwar’ bekijken!’
Sandra Kooke
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