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‘Er is veel veranderd in hoe we muziek consumeren. In brede zin 
zegt dat ook iets over hoe we nu minder in het moment zijn’Scenarist Wander 

Theunis over de rol van 
muziek in de film 
Goodbye Stranger: PAGINA V10-11

De man achter allerlei bijzondere en  
bewegende filmprops is een Nederlander

PAGINA V4-7

Machtsstrijd in  
Soedan brengt 
mogelijk grote 
stroom vluchte-
lingen op gang. 
Maar waar kun-
nen zij heen?  
In buurlanden is 
het ook onrustig
PAGINA 6-7

Minister Van der Wal kan 
fluiten naar steun in de 
Eerste Kamer voor haar 
 stikstoffonds. Links en 
rechts zijn er om geheel 
andere redenen tegen

PAGINA 4

Terwijl Feyenoord afstevent op het kampioenschap en vandaag de halve finale 
van de Europa League kan bereiken, is er één tegenstander die het maar niet 

onder controle krijgt: de Rotterdam Jongeren Kern (R.J.K.). De supportersgroep 
schuwt geweld en bedreigingen van bestuurders niet. Werkt een harde aanpak? 

‘Wie als hooligan wordt behandeld, gaat zich als hooligan gedragen.’

PAGINA 13-15

R.J.K.-hooligan is de 
schrik van Rotterdam

Ik kreeg een kookboek 
met heel veel groente-
gerechten erin. Dat 
kwam mij goed uit, 
want ik ben een vlees-
vermijder. Ik kookte 
een paar gerechten 
die allemaal heerlijk 
waren.

Na een aantal weken 
las ik het voorwoord 
van het kookboek, en 
daarin stond: de recep-
ten bevatten geen eie-

ren, melk, kaas of boter. 
Dat was me eigenlijk 
nog niet opgevallen.

Ik besefte wat dit 
boek deed: het was stie-
kem vegan. Een vega-
nistisch kookboek waar 
het woord ‘vegan’ niet 
op staat: briljant. Er 
zijn natuurlijk meer 
mensen zoals ik, die bij 
‘vegan’ denken: ja hallo, 
dat is me even een brug 
te ver. Nu had ik al een 

paar keer per ongeluk 
vegan gekookt, en had 
ik ervaren dat het best 
makkelijk was. Ik was 
erin geluisd! Maar was 
dat niet juist heel goed?

Een boek als een gate-
way drug naar een ge-
heel nieuwe lifestyle. Ik 
werd er toch een beetje 
zenuwachtig van en 
kookte snel een ei. 

Paulien Cornelisse
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Honderden Feyenoord-supporters bij een training van het eerste elftal op trainingscomplex 
 Varkenoord naast stadion de Kuip, januari 2021.  Foto HH / Media TV
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