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Een rechtbank in Zweden heeft
de rapper A$AP Rocky schuldig
bevonden aan mishandeling. De
rapper krijgt een voorwaardelijke
gevangenisstraf en moet een
schadevergoeding betalen aan
het Zweedse slachtoffer. Tegen
de Amerikaan was zes maanden
cel geëist.
De 30-jarige A$AP Rocky raakte
op 30 juni samen met zijn entou-
rage betrokken bij een vecht -
partij in Stockholm. Een 19-jarige
Zweed liep daarbij zware ver-
wondingen op. De rapper (echte
naam Rakim Mayers) claimde
 onschuldig te zijn. Hij zei dat hij
handelde uit zelfverdediging,
omdat een van zijn lijfwachten
werd aangevallen.
De Zweedse rechtbank oordeelt
anders en zegt dat A$AP Rocky
‘het slachtoffer heeft mishandeld
door hem te slaan en te schop-
pen’. Volgens de rechtbank is de
mishandeling niet van dien aard
dat er een onvoorwaardelijke
 gevangenisstraf moet volgen.
Ook Rocky’s twee lijfwachten zijn
schuldig bevonden.
A$AP Rocky en de twee lijfwach-
ten zaten een maand in voorar-
rest. Ze  werden begin augustus
vrijgelaten in afwachting van het
oordeel van de rechter. De rapper
staat zondag op het Nederlandse
popfestival Lowlands.

A$AP ROCKY SCHULDIG 
Voorwaardelijke straf
voor Amerikaanse rapper

Vandaag

D e eerste reacties op de wereld-
première van Instinct, het
 regiedebuut van actrice

 Halina Reijn op het filmfestival van
Locarno, zijn binnen. Hollywood
 Reporter opent zijn uitvoerige recen-
sie met een verwijzing naar de
 bekendste internationale rollen van
de hoofdrolspelers Marwan Kenzari
en Carice van Houten en : ‘When Jafar
met Melisandra’ (respectievelijk in
Aladdin en Game of Thrones).

Instinct gaat over de verhouding
tussen een manipulatieve tbs’er (Ken-
zari) en zijn therapeut (Van Houten).
Hollywood Reporter spreekt van een
ambitieus en veelbelovend debuut en
vraagt zich tegelijk af wat landgenoot
Paul Verhoeven met het beladen
 materiaal zou hebben gedaan. ‘Dit is
geen sensationeel, prikkelend ver-
haal, maar meer een sobere en onder-
zoekende vertelling, meer geïnteres-
seerd in grijstinten en de motivatie
van de personages.’

Het blad prijst vooral de scènes met
Van Houten en Kenzari, die zich afspe-
len in een nondescripte ruimte in de
gevangenis, waarin de acteurs er in
slagen ‘veel te doen met weinig dia-
loog en actie’. De ‘intense, gelaagde‘
rollen van twee acteurs die ‘aan elkaar

gewaagd zijn’, zouden volgens het
blad wel eens terug te voeren kunnen
zijn op Halina Reijns jarenlange
 samenwerking met de ‘Belgische
theaterlegende‘ Ivo van Hove.

Instinct vindt ‘precies de juiste toon
tussen bedreiging en verlangen en
tussen lust, angst en schaamte,‘ vol-
gens Hollywood Reporter. 

Screen International is wat zuiniger
in zijn oordeel. Ook in die recensie
wordt gerefereerd aan het werk van
Paul Verhoeven, met name de films
die hij met scenarist Joe Eszterhas
heeft gemaakt. Screen noemt Instinct,
wellicht door de associatie met titel
Basic Instinct, het ‘onnodig tot leven
wekken van de provocerende kat-en-
muisthrillers die het handelsmerk
zijn van Eszterhas’.  

Instinct ging deze week in wereld-
première voor een publiek van dui-
zenden op de Piazza Grande van de
Zwitserse stad Locarno. In Nederland
zal Instinct het Nederlands Filmfesti-
val op vrijdag 27 september openen,
waarna de film vanaf 3 oktober in de
bioscopen draait. De film is ook gese-
lecteerd voor het international film-
festival van Toronto, dat op 5 septem-
ber begint. 
Mark Moorman

FILM Internationale pers over
Halina Reijns Instinct:
‘Tussen lust, angst, dreiging,
schaamte en verlangen’
Wereldpremière op filmfestival van Locarno.

Regisseur Halina Reijn (rechts) en actrice Carice van Houten in Locarno. Foto Getty
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E erst maar een kanttekening bij een
wonderlijke groepsfoto op de cover
van Linda 182, het eerste nummer

sinds het begin in 2003 dat niet werd
 gemaakt onder auspiciën van de vertrok-
ken hoofdredacteur Jildou van der Bijl.
Twee mannen en een vrouw, de Grote Drie
van de talkshows,  poseren op uiteen -
lopende wijze.

Jeroen Pauw kijkt alsof hij te diep in het
glaasje heeft gekeken, Matthijs van Nieuw-
kerk trekt traditiegetrouw, maar om ondui-
delijke redenen een duckface en Eva Jinek
is het stralende middelpunt. Achter hen
duikt Linda de Mol op, enigszins vervaarlijk.

Meningmakers, worden de mannen en
vrouwen genoemd. Dat is een raar woord,
want meningen worden niet gemaakt. En
als ze als zouden worden gemaakt, doen
niet de presentatoren van de talkshows
dat, maar hun gasten.

Maar: topprestatie dat het team van Linda
het voor elkaar heeft gekregen om de
Grote Drie tegelijkertijd in de fotostudio te
krijgen, en te laten interviewen. Drie
 bekenden van Volkskrant-lezers, Eva
Hoeke (Van Nieuwkerk), Antoinnette
Scheulderman (Pauw) en Nathalie Huig-
sloot (Jinek), namen de interviews voor
hun rekening. 

Waar in Linda de invloed van Van der Bijl
ophoudt en die van opvolgster Karin Swe-
rink (ex-Vogue) begint, is moeilijk te zeg-
gen. En dan is De Mol, die andere hoofd -
redacteur, er ook nog.

In mediatijdschrift Villamedia zei Swerink

eerder deze maand dat haar ‘handen jeu-
ken om lekker te gaan wroeten in de van-
zelfsprekendheid van sommige
dingen’. Wat bijvoorbeeld?, vroeg Villame-
dia. Swerink zou de themanummers willen
uitdiepen en ‘nog groter en unieker maken

zodat elk nummer nog meer spreekt en je
het niet kan en wil missen’.

In haar eerste nummer is het thema
praatprogramma’s en hun
presentatoren. Er was een aanleiding, dicht
bij huis. In oktober begint op vrouwen -
zender Net 5 (van Talpa/John de Mol) een
nieuwe talkshow, met Merel Westrik als
presentator. Linda de Mol kijkt ernaar uit, in

haar voorwoord, en geeft alvast iets prijs:
‘Geen koffiepraat of meisjesgebabbel,
maar een actuele talkshow met onder -
werpen die door vrouwen worden gekozen
en altijd vanuit de female point of view.’ 

Zo snijdt het mes in Linda aan een paar
kanten. Met Jildou van der Bijl vormt Linda
de Mol de ‘creatieve directie’ van Linda én
Net 5. Het was tijd om Merel Westrik (AT 5,
WNL, RTL Nieuws) voor te stellen. Ze werd
samen geïnterviewd met Marcel Veenen-
daal, de zanger van Di-rect die een verras-
sende onthulling doet: hij heeft al tien jaar
lang geen  televisie meer.

‘Voor mij brengt zo’n ding vaak onrust,
een tv schreeuwt om aandacht. En ik werd
te weinig positief geprikkeld van wat ik
zag. Dus ik dacht: weg met dat ding.’
 Elders staat nog zo’n puike relativering,
van Jeroen  Pauw: ‘Ik besta bij de gratie
van de afstandsbediening. Waardoor je
volstrekt wegzapbaar en inwisselbaar
bent.’

Typisch Linda, want spannend en
 gewaagd, maar ook integer en ontroerend,
zijn de portretten van moeders met hun
kind met een ‘genetisch defect’. De kinde-
ren zullen niet volwassen worden.

‘Roel weet dat hij door een ziekte blind is
geworden, maar niet dat hij jong dood-
gaat’, zegt een moeder over haar 14-jarige
zoon. ‘Misschien vermoedt hij iets, maar we
hebben ervoor gekozen om het niet te
 vertellen. Laat hem maar kind zijn.’ Daar
kan geen tv-programma tegenop.
Paul Onkenhout

Wat is lezenswaardig deze week? Vandaag: de nieuwe
hoofdredacteur van Linda start met een stuntje: interviews

met de Grote Drie van de talkshows. 


