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De tv-revolutie
De komst van Netﬂix zet de tv-wereld
op zijn kop. U bent de winnaar. P8-9

Wat is er in de
Brazilianen gevaren?
Het ging net zo goed
ten eerste

Neem
een nerd:
bèta’s
zijn betere
partners
Porgy
Franssen
is obsessief
verliefd
magazine
Klokkenluider

Ruzies en angstcultuur

VS: arresteer Snowden

Wouter Bos naar VUmc

Amerikaanse aanklagers willen
klokkenluider Edward Snowden
aanklagen voor onder meer spionage en diefstal. Dat berichtte de
Washington Post zaterdag. De VS
zouden Hongkong hebben gevraagd de klokkenluider aan te
houden.

Oud-PvdA-leider Bos mag proberen het door affaires en onderling
wantrouwen geplaagde ziekenhuis VUmc weer op de rails te krijgen. ‘Ik zal duidelijk maken dat
mensen openheid moeten tonen
en elkaar kritiek kunnen geven’,
zegt hij in een interview.
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Gegarandeerd glutenvrije haver

Advertenties

Voetnoot Schrijvers

T

sjechov geeft de schrijver in
zijn toneelstuk
De meeuw een mythische
status. Bijna iedereen in dit
stuk wil dan ook schrijver worden
of anders wel actrice.
In de regie van Thomas Ostermeier speelt Toneelgroep Amsterdam De meeuw en de schrijver Trigorin is zelfs geen valse profeet
meer.
Hans Kesting speelt Trigorin
met de milde, ietwat vermoeide
ironie die van een gevestigde
schrijver die weet dat hij geen Dostojevski is verwacht mag worden.

magazine

Het meest onder de indruk was ik
van Hélène Devos als Nina (de
meeuw), een 17-jarige die in Trigorin haar verlosser ziet. Devos
speelt Nina alsof de vrouw maar
één roeping heeft: bakvis zijn.
Maar Ostermeiers boodschap is
wranger dan de weemoed van de
bakvis: schrijvers met een beetje
talent vernietigen andere mensen,
schrijvers zonder talent vernietigen zichzelf. Zo begreep ik ook de
twee kippen op het toneel: als het
demasqué van alle artistieke pretenties.
Arnon Grunberg

De 23e jaargang
van de MPA is
afgestudeerd bij de

Goede wijn behoeft geen krans.
www.nsob.nl

Lees nú 2 weken gratis
de digitale Volkskrant

> www.volkskrant.nl/leesdigitaal
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België
Duitsland
Engeland
Frankrijk
Griekenland
Hongarije
Italië
Kroatië
Luxemburg
Oostenrijk
Portugal
Slovenië
Spanje
Tsjechië
Zwitserland

€ 3,30
€ 4,10
£ 2,30
€ 4,10
€ 4,10
Huf 999
€ 4,10
KN 37,3
€ 3,30
€ 4,10
€ 4,10
€ 4,80
€ 4,10
CZK 134,00
Chf 6,20
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