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Sturm-und-drang
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r zijn altijd een paar mensen in dit land die altijd
hun goesting krijgen!”, brieste de Antwerpse
 cineast Robbe De Hert in een ogenschijnlijk
 stokoud tv-fragment (nu ja, uit de jaren 80) dat
de oncoloog Wim Distelmans vorige zaterdag
koos in Alleen Elvis blijft bestaan op Canvas. “Er
wordt overal gelobbyd, op allerlei vlakken”,
blafte De Hert een vleesgeworden maatpak toe
dat vraag tekens plaatste bij de subsidies voor de
Vlaamse film. “En altijd afkomen met ‘dat geld’

en ‘den belastingbetaler’! Leustert es: de cinema is ’t goei-
koepste in dees land hetgeen datter bestoat.”

Ik miste het voorbije weekend de infernale, in
 Antwerpse barrio’s ontloken sturm-und-drang van De Hert
in de heisa rond de slinkende projectsubsidies voor
 Cultuur die minister-president Jan Jambon volgend jaar
doorvoert. Al was het maar omdat de cultuursector anno
2019 iemand van dergelijk kaliber ontbeert: een groot
 bakkes dat niets te verliezen heeft en qua communicatie-
stijl keurig aansluit bij onze regeringsleiders. “Fok hoffelijk-
heid, mateke, en houd uw fikken van onze beschaving
want da gadegij nie bepalen!” Kriebelt het niet, Robbe?

Eerder die dag deelden mijn Facebook-kennissen een
geestig filmpje van de Britse comedians Larry and Paul
waarin dat duo de spot drijft met het doorsnee politieke
radiodebat. Leuk gevonden: de personages antwoorden er

steevast met hun achterlig-
gende agenda. “Ik geef een
uiterst simplistisch en wei-
nig doordacht antwoord”,
zegt een zurig ogende
volksvertegenwoordiger,
“maar doordringend uitge-
sproken om een schijn van
autoriteit te suggereren”.
Wanneer een luisteraar on-
line reageert, antwoordt
voorgenoemd tiepje met
“Ik doe alsof ik van het volk
ben, ook al veracht ik
 hoorbaar datzelfde volk”.
Ik moest erom grinniken
en betreurde dat zowaar. 

Sinds ik mijn Harley heb
verkocht en mijn vrouw
eeuwige trouw heb gezwo-

ren, borrelt nu en dan de ontroering driftiger op dan de
cynicus in mij kan verdragen. Zulks gebeurde alweer op
Canvas – straks houdt de Staatsveiligheid mij nog voor een
meerwaardezoeker – waar zondagavond de poëtische do-
cumentaire De Roma is van ons een licht op de vrijwilligers-
werking van de Antwerpse concertzaal De Roma scheen.
Die vrijwilligers torsten vaak een gezegende leeftijd mee,
maar niet altijd. Ze kwamen van om de hoek en soms van
veel verder, waar vandaag oorlog woedt. “Er zijn mensen
die hier al veertien jaar onafgebroken vrijwilliger zijn”, ver-
telde manusje-van-alles Vic terwijl hij in een van de klap-
stoeltjes de lege zaal overschouwde, de echoënde
soundtrack van Harry Belafonte in de rug. “Die gaan ooit
stoppen”, prevelde hij met volgeschoten gemoed, “ik mag
er niet aan denken”.

Een cultuurhuis dat diep in een gemeenschap zit veran-
kerd en nieuwkomers haast achteloos laat integreren? En
tiens: cultuur als sociaal bindmiddel? Dat we dát nog
mogen meemaken.

‘Fok
hoffelijkheid,
mateke, en houd
uw fikken van
onze beschaving
want da gadegij
nie bepalen!’

zet deze week de blik 
op oneindig. Vandaag:
 mijmeren over cultuur en
politiek op Canvas

Een autobiografische film is Nuestras madres
nochtans niet geworden. “Dat wilde ik niet”, zegt
Díaz. “Want dan heb je geen afstand tegenover
je verhaal.” Al heeft hoofdpersonage Ernesto wel
een en ander met de regisseur gemeen: ook hij
zoekt naar zijn verdwenen vader, maar dan wel
vanuit zijn hoedanigheid als antropoloog bij een
ngo. Zijn dagtaak bestaat uit het openen van mas-
sagraven, om aan de hand van de botten te pro-
beren om slachtoffers te identificeren. Een tita-
nenwerk, waarvoor de huidige regering in
Guatemala geen cent vrijmaakt, zegt Díaz. “De
organisatie die je in de film ziet, krijgt geld uit
landen als Canada, de VS en Zweden. De Guate-
malteekse overheid zelf heeft absoluut geen in-
teresse om de genocide in kaart te brengen. Er
wordt niet over gesproken, in de schoolboeken
beslaat de Burgeroorlog welgeteld twee bladzij-
den. Er is zelfs geen museum om de herinnering
aan die periode levend te houden. Zolang die
stilte heerst, kan je geen ander soort samenleving
opbouwen. Wat zou er van Duitsland geworden
zijn, als ze daar na de Tweede Wereldoorlog had-
den gezegd: ‘Hier is niets gebeurd’?”

Dat de overheid het verleden blijft ontkennen,
heeft volgens Díaz met twee factoren te maken:
“Ten eerste zijn er veel verantwoordelijken van
toen die nog veel politiek en/of economisch ge-
wicht hebben. Ten tweede geeft niemand een
zier om de voornaamste slachtoffers: de in-
heemse Maya-bevolking van Guatemala. Ze wor-
den niet als mensen gezien. Er heerste sowieso
altijd al een diepgeworteld racisme tegenover
hen en het leger heeft die ontmenselijking tijdens
de burgeroorlog nog versterkt.”

Het onverwerkte verleden heeft rampzalige
gevolgen voor het heden, vindt Díaz. “Er heerst
vandaag in Guatemala een gevoel van straffeloos-
heid. Het idee dat je alles mag doen, zonder ge-
volgen. Niet moeilijk dat er in Guatemala-Stad
veertien moorden per dag worden gepleegd: het
maakt toch niets uit! Een mensenleven is niet
veel waard in Guatemala.”

BLOEDBAD
Nuestras madres is dus veel meer dan een per-
soonlijk project: de regisseur hoopt een maat-
schappelijk debat op gang te brengen. “Ik ben
niet naïef, ik denk niet dat mijn film de wereld
gaat veranderen. Maar ik probeer de stilte wel te
doorbreken door het onderwerp op tafel te leg-
gen.” Díaz maakt het lijden van een natie zicht-
baar – letterlijk: op een bepaald moment laat hij
een groep Maya-vrouwen een voor een recht in
de lens kijken. De pijn in hun blik is niet gespeeld,
dat voel je. “Die vrouwen zijn inderdaad echte
slachtoffers van de Burgeroorlog”, beaamt Díaz.
“Hun mannen werden vermoord toen het leger
hun dorpje binnenviel. We hebben die scènes op
de plaats van het bloedblad gefilmd.”

Díaz’ ultieme doel is om Nuestras madres ook
in zoveel mogelijk Maya-dorpjes te gaan verto-
nen. “We zijn volop fondsen aan het werven om
de film te dubben in de vier belangrijkste Maya-
talen. Dat is een heel dure operatie, maar ik wil
echt dat de mensen die het meest geraakt zijn
door het geweld, de film ook kunnen zien. We

tegen mekaar en vormt een cirkeltje voor zijn
gezicht: “Nul. We moeten eerlijk zijn: als de film
in december de shortlist haalt, is het een mirakel.
De concurrentie is stevig: Almodóvar, Parasite,
Atlantique... Bovendien speelden de VS een be-
langrijke rol in de Guatemalteekse burgeroorlog:
het was de CIA die in 1954 een staatsgreep orga-
niseerde, omdat de Amerikaanse United Fruit
Company (voorloper van Chiquita, LT) in Guate-
mala niet langer vrij spel kreeg van de hervor-
mingsgezinde president Jacobo Arbenz Guzmán.
Ik denk niet dat ze in Amerika klaar zijn om die
verantwoordelijkheid onder ogen te zien. Dat zal
wellicht niet in ons voordeel spelen.”

Nuestras madres speelt vanaf morgen 
in de bioscoop.
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‘We moeten eerlijk zijn: 
als de film in december 

de shortlist haalt, 
is het een mirakel’

CÉSAR DÍAZ
REGiSSEuR

HHHHH
THE IRISHMAN

Ook gangsters eindigen in het rusthuis
op dreef ). Maar de afschuw in
de ogen van zijn dochter Peggy
(Anna Paquin in een zwijgzame,
maar essentiële rol) geeft aan dat
hij zijn prioriteiten niet op een
rijtje heeft. Het leven is in een
wip voorbij en snel vergooid. De
film begint aan een aardig
tempo. Maar na een uur of twee
wordt de focus scherper en de
esthetiek minimaler. Zelfs De
Niro’s grootse vertolking komt
in een onvergetelijke scène
bijna tot stilstand. Vanaf dan ligt
de weg open naar een melan-
cholische, verstilde climax.

The Irishman, vanaf
morgen in de bioscoop en
vanaf 27/11 op Netflix.

144 miljoen euro wilde vrijma-
ken. Dat geld had Scorsese nodig
om zijn hoofdacteurs Robert De
Niro, Al Pacino en Joe Pesci – wat
een trio! – digitaal te verjongen:
de film volgt de heren over ver-
schillende decennia doorheen
het gangstermilieu.

Wij waren vooraf een beetje
sceptisch en de eerste shots van
de-aged De Niro, in de rol van de
moordende vakbondsman Frank
Sheeran, doen weinig om onze
ongerustheid te temperen: zijn
gezicht kleurt Trumpiaans
oranje, het lijkt uit een video-
game geknipt en op zijn echte li-
chaam getransplanteerd. Maar
naarmate de film vordert, raak
je eraan gewend, en begrijp je

Martin Scorsese laat Robert
De Niro nog eens schitteren
in The Irishman, terwijl Al
Pacino een digitale verjon-
gingskuur krijgt. Met dit
meesterlijk gangsterepos
van 3,5 uur maakt de
 regisseur duidelijk hoe snel
het leven vergooid is.

LIEVEN TRIO

Waarom de grote Martin Scor-
sese zijn nieuwe film bij Netflix
gemaakt heeft? De streamingreus
was de enige die voor The
Irishman een monsterbudget van

stoel. Ook gangsters eindigen in
het rusthuis.

De vraag die Scorsese zich in
dit prachtige epos stelt, is: wat
moeten we aanvangen met de
tijd die we krijgen? Frank zweert
trouw aan zijn criminele vrien-
den, Russell Bufalino (een inge-
togen Joe Pesci) en Jimmy Hoffa
(Al Pacino, eindelijk weer echt

Robert De Niro
schittert naast
Al Pacino (l.) in
The Irishman. 
© AP

steeds beter waarom Scorsese er
zoveel belang aan hechtte: The
Irishman is niet gewoon een film
over loyauteit in de onderwereld,
wel een mijmering over het voor-
bijgaan van de tijd. Je ziet de ja-
ren geleidelijk aan greep krijgen
op De Niro’s gezicht. De speel-
duur van 3,5 uur vliegt voorbij,
op het einde zit Frank in een rol-

RECENSIE

HHH
NUESTAS MADRES

Botten worden weer mens 
erfenis van de bloedige Gua-
temalteekse burgeroorlog. En
toch zit er ook iets positiefs in
dit tafereel: door Ernesto’s
 meticuleuze handelingen ver-
rijst uit een hoopje botten
weer een mens. De doden, die
decennia geleden in anonieme
putten werden gedumpt, wor-
den in ere hersteld.

Tegelijk maakt Díaz op die
manier ook Ernesto’s persoon-
lijke zoektocht zichtbaar: hij
hoopt nog steeds om de bot-
ten van zijn verdwenen vader,
die hij nooit heeft gekend, te
vinden en daarmee eindelijk
de puzzel van zijn eigen iden-
titeit te kunnen leggen. Een
sterke metafoor voor het hele
land ook: pas als je je verleden
kent, kan je jezelf kennen.

Nuestras madres is voor de
debuterende César Díaz een
erg persoonlijke film. Ook hij
verloor zijn vader in de Bur-
geroorlog. Niet evident dan
om dit thema met de nodige
sereniteit te brengen. Toch

César Díaz toont zich 
een begenadigd verteller
met het sociale melodrama
Nuestras madres. De
 Belgische Oscar-inzending
van dit jaar verweeft op
 pakkende wijze zijn
 persoonlijke en nationale
geschiedenis.

LIEVEN TRIO 

Vingerkootje per vingerkootje
en rib per rib puzzelt de jonge
antropoloog Ernesto (rol van
Armando Espitia) een mense-
lijk skelet in elkaar. In de
 schedel gaapt een kogelgat.
Het is een van de krachtigste
en meest betekenisvolle
 openingsbeelden die wij dit
jaar in de cinema zagen. 

Debuterend regisseur César
Díaz drukt ons meteen met de
neus op de feiten: Nuestras
madres gaat over de lugubere

slaagt Díaz er wonderwel in.
Hij vertelt zuinig, regisseert
eenvoudig maar efficiënt en
weet wanneer hij de feiten,
woorden of beelden voor zich
moet laten spreken. Een van
de meest indrukwekkende
momenten in de film bestaat
uit een reeks semidocumen-
taire close-ups van oorlogswe-
duwen. 

Een minder intelligente re-
gisseur zou hen vragen om
hun verhaal te doen voor de
camera, maar Díaz voelt aan
dat hun indringende blikken
genoeg vertellen.

Nuestras madres ontvouwt
zich als een sociaal melo-
drama, en Díaz voelt niet de
nood om het genre te vernieu-
wen. Zowel qua thema als in
de manier waarop de vertel-
ling wordt opgebouwd, herin-
nert de film soms aan Denis
Villeneuves Incendies. 

Maar dat is bepaald geen
kwade referentie, als u het ons
vraagt.

RECENSIE

Kortfilmfestival
focust op
Griekenland

De 25ste editie van het Kort-
filmfestival Leuven, dat op 30
november start, richt de schijn-
werpers op Griekenland en
toont de beste Griekse films van
de afgelopen jaren. Speciale
aandacht gaat hierbij naar de
jonge regisseur Konstantina
Kotzamani. Van 30 november
tot en met 7 december wor-
den in totaal meer dan 200
kortfilms vertoond. Er is aan-
dacht voor een serie kortfilms
met een link naar video games
en acteur  Jeroen Perceval en
regisseur Eva Cools worden in
de schijnwerpers geplaatst.  Het
Vlaams Audiovisueel Fonds reikt
vijf ‘wildcards’ uit aan de meest
belovende eindwerken. (PD)

willen hem naar de dorpen brengen, maar wel
met de nodige omkadering, begeleid door men-
sen die ervaring hebben met slachtoffers. Stel je
voor: een vrouw die ooit door militairen ver-
kracht is, maar daar nooit over heeft kunnen pra-
ten, ziet de film en laat voor het eerst haar ge-
voelens de vrije loop. Dan kan je niet gewoon
zeggen: ‘Wij moeten er eens van door, adiós!’
Nee, dan moeten er professionals klaarstaan.”

Maar voordat Díaz de Guatemalteekse heuvels
in trekt, probeert hij de Hollywood Hills te ver-
overen: de Oscar-campagne, die ervoor moet zor-
gen dat zoveel mogelijk Academy-leden Nuestras
madres te zien krijgen, komt op gang. Hoe groot
acht Díaz de kans dat zijn film in januari op het
lijstje van vijf genomineerden terechtkomt? De
regisseur glimlacht, zet zijn duim en wijsvinger

Ernesto (rol van Armando Espitia) hoopt om de beenderen van zijn vader te vinden, 
die verdween in de Guatamalteekse burgeroorlog. © RV
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Humor is moeilijk in het Sportpaleis,
want dan moet je trager spreken 
en zingen zodat iedereen het verstaat

BART PEETERS LEGT UIT WAAROM HIJ LIEVER IN KLEINERE ZALEN SPEELT, IN ‘HET LAATSTE NIEUWS’

Angèle sleept
NRJ Music Award
in de wacht

de Belgische zangeres angèle is
verkozen tot Franstalige vrou-
welijke artiest van het jaar op de
nRJ music awards. die werden
voor de 21ste keer uitgereikt in
het Franse Cannes. de 23-jarige
zangeres brak vorig jaar door
met onder meer de hits Je veux
tes yeux en Balance ton quoi.
Ze is ondertussen uitgegroeid
tot een rolmodel voor jongeren
en heeft meer dan twee miljoen
volgers op instagram. de award
voor Franstalige mannelijke ar-
tiest ging naar de Franse zanger
m. Pokora. Ed Sheeran werd
verkozen tot internationale
mannelijke artiest van het
jaar. Bij de vrouwen ging die
prijs naar ariana Grande. (Pd)

Netflix maakt
Nederlandstalige
speelfilm

netflix gaat voor het eerst een
nederlandstalige film maken.
de internationale streaming-
dienst wordt co-producent van
De Slag om de Schelde, een
oorlogsfilm over een grote zee-
slag die in oktober 1944 in Zee-
land plaatsvond. Tijdens die
strijd in de Scheldemonding
kruisen de wegen van een ne-
derlandse jongen die voor de
duitsers vecht (Gijs Blom), een
engelse gliderpiloot (Jamie Flat-
ters) en een Zeeuws verzets-
meisje (Susan Radder) elkaar. de
regie is in handen van matthijs
van Heijningen jr. Het budget is
14 miljoen euro. daarmee is
het na Zwartboek de duurste
nederlandstalige film ooit. (anP)

Pete Doherty
twee keer 
in Parijse cel

Pete doherty (40) heeft er een
zwaar weekendje opzitten. de
Brit werd donderdag opgepakt in
Parijs toen hij in de wijk Pigalle
cocaïne probeerde te kopen. Hij
bracht twee nachten in de cel
door maar toen hij werd vrijgela-
ten liep het bijna meteen terug
fout. doherty kreeg het in dron-
ken toestand aan de stok met
een man en werd opnieuw door
de politie opgepakt. De schuld
van de ontwenningskuur die
hij al een maand zou volgen,
volgens zijn advocaat. “daar-
door verdraagt hij geen alcohol”,
klinkt de uitleg. The Libertines
zijn bezig aan een europese
toernee die hen op 18 november
naar Brussel moet brengen. (Pd)

In het kielzog van comedian Steven Mahieu tijdens de creatie van zijn nieuwe show 

Vingers op wonden leggen
als een moderne filosoof 
‘Een donkere voorstelling, maar met licht
erop.’ Zo omschrijft Steven Mahieu (41) zijn
nieuwe show Full Contact Tour, die
vanavond in première gaat. Voor elke show
gaat de comedian intensief met zichzelf in
dialoog, maar deze keer groef hij erg diep,
zo bleek tijdens een try-out in september. 

WIETSKE VOS

11 september, 18u00 - Brugse Poort, Gent
We treffen elkaar bij het huis van Steven Mahieu
in de Gentse volkswijk Brugse Poort. Hij verza-
melt zijn spullen en kust zijn vrouw Kim en kin-
deren gedag. “Het schrijfproces voor een nieuwe
show is voor mijn gezin geen pretje”, geeft hij
toe als we op straat staan. “Alle gevoelens die op-
borrelen, komen ongefilterd binnen bij Kim. En
dat gaat ver, hè. Van ongebreidelde euforie tot
diepe twijfel: wat kan ik eigenlijk?” (denkt na)

“Hebben we dat niet allemaal, los van de ar-
tistieke context? Dat gevoel dat je op een bepaald
moment ontmaskerd wordt... Ik merk dat veel
mensen dat zeer herkenbaar vinden.”

18u15 - Onderweg naar comedyclub 
De Trukendoos, Stasegem (Kortrijk)
Als we in zijn spiksplinternieuwe, ongetwijfeld
vrij prijzige SUV stappen, trekt Mahieu een gege-
neerd gezicht. “Ik weet het, het is er wat over…
Ik heb deze auto in een opwelling gekocht en had
er daarna spijt van. Ik heb er vorige week zondag
daverende ruzie over gehad met Kim, en moest
met onze onderlinge verwijten nog vers in mijn
lijf naar een matineevoorstelling vertrekken. Tij-
dens dat optreden heb ik onze discussie als bin-
nenkomer gebruikt, en dat werkte fantastisch!
Omdat het ‘echt’ was. De mensen zagen de bloe-
men die ik onderweg voor haar had gekocht, in
een emmer op het podium staan. Dat is dan weer
de andere kant van de medaille.” (lacht)

Een discussie over een te dure auto was niet
het enige autobiografische gegeven dat zich op-
drong als inspiratie. In korte tijd verloor de ko-
miek één grootouder en zag hij twee andere af-
takelen in de geriatrie. Hij belandde in een soort
existentiële midlifecrisis, een term met een con-
notatie die hem niet vrolijker stemt. 

“Alsof het enkel draait om venten die een mo-
tor, een nieuwe vrouw of haarimplantaten wil-
len.” (lacht) “Het gaat erover dat wij allemaal op
die leeftijd op verschillende niveaus met verlies
worden geconfronteerd, wat voor storm in de
kop kan zorgen. De belachelijke manier waarop
we daarmee proberen omgaan, duidt eerder op
een gebrek aan inzicht over wat werkelijk speelt.” 

Waar Mahieu onder meer mee worstelt, is een
aangepraat schuldgevoel over zijn verdriet en
twijfels. “Vaak krijg ik de reactie dat het toch
‘maar’ om mijn grootouders gaat. Alsof het ver-
driet daarom minder is. Met mijn comedy wil ik
de vinger op de wonde leggen.”

21u00 - In De Trukendoos, Stasegem (Kortrijk)
Vingers op wonden leggen, dat doet Mahieu met

vijzen. Als ik het nu weer toevijs, komt het niet
goed.”

23u00 - Backstage na het optreden
Bezweet maar tevreden zit Mahieu backstage te
bekomen van zijn performance. “Voor het eerst
heb ik het gevoel dat het een geheel wordt… Wat
denken jullie?”, vraagt hij de twee collega-komie-
ken die eerder op het podium stonden. Er volgt
een discussie over welk hondenras het best zou
passen in de scène waarin Mahieu visueel een
hond uitbeeldt en over de passage rond mono-
gamie. 

“Daar moet ik morgen echt nog aan werken”,
concludeert Mahieu. “Ik wil dit tegenover de
liefde zetten, maar dat is moeilijk zonder cheesy
te klinken.” Ook de scène over de geriatrie is nog
niet helemaal naar zijn zin: “Ik wil het aspect dat
de mensen er soms zo vroeg moeten gaan slapen
er nog in verwerken.”

23u30 - Op de terugweg naar Gent
Mahieu hecht veel belang aan de toegankelijkheid
van zijn shows. “De comedians van nu zijn ei-
genlijk moderne filosofen die Sartre behapbaar
maken. Niet dat ik mezelf als een filosoof be-
schouw, ik ben komiek. Maar nadenken, reflec-
teren en met een helikopterview over de werke-
lijkheid zweven zijn aspecten die filosofen en
comedians met elkaar gemeen hebben. Alleen
komt er bij ons hilariteit uit. Ik zie mezelf als een
fruitpers waar je van alles in kunt gooien, maar
er komt finaal wel altijd fruitsap uit.”

Wil je dat je publiek zich dat fruitsap laat sma-
ken, moet je met een aantal dingen rekening hou-
den, vindt Mahieu. “Je moet hun weerstand res-
pecteren en ook enkele luchtiger passages
inlassen, anders houden mensen het niet vol.
Mijn doel is het publiek mee te voeren naar een
plek waar het zich niet volledig op zijn gemak
voelt, en die plaats te versieren met confetti, om
te laten zien dat het er best ok is.”

Steven Mahieu, Full Contact Tour, 
12-13-14/11 in Minard Gent en tot eind mei
2020 in de Vlaamse zalen. stevenmahieu.be

overgave tijdens de try-out op het kleine podium
van De Trukendoos, een benauwd zaaltje tjokvol
diehard comedyliefhebbers. Full Contact Tour is
een bijzonder hilarische en tegelijk keiharde con-
frontatie met ouder worden en de dood, waarbij
vooral de sketch over geriatrie naar de keel grijpt. 

Mahieu smijt zich volledig en gooit al zijn ac-
teer- en mimetalent in de strijd. Maar vóór hij het
beste van zichzelf kan geven, gaat hij even naar
buiten, om ijsberend zijn gedachten te ordenen
en zich voor te bereiden. “De voorbije weken zat
het zo dicht in mijn hoofd, zo vol met andere din-
gen… Ik moest vandaag hard werken om het weer
open te breken”, zei hij eerder op de avond. “Won-
der boven wonder is het gelukt om alles open te

‘Mijn doel is 
het publiek mee 
te voeren naar 
een plek waar 
het zich niet
volledig op 

zijn gemak voelt’
STEVEN MAHIEU

Comedian

Mahieu komt met een speciale
vergelijking op de proppen: 
‘Ik zie mezelf als een fruitpers 
waar je van alles in kunt 
gooien, maar er komt finaal 
wel altijd fruitsap uit’. © RV


