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H I LV E R S U M - De telefoniste
van NY Pizza in Hilversum
denkt dat ze in de maling werd
genomen met de vraag: ’Is die
pizza pepperoni wel halal?’
Haar baas wordt erbij geroepen.
Hij herkent de stem van de
vaste klant en neemt ook aan
dat het om een grapje gaat. Hij
roept dat de beller maar langs
moet komen. Met de woorden
’je gaat zien wie de eigenaar is’
en ’als ik kom breek ik je tan-
den eruit’, wordt het gesprek
beëindigd. Niet lang daarna
wordt hij in zijn eigen zaak
afgetuigd door een groep jonge-
ren.

Dat was 17 mei 2009. Twee uit
die vriendengroep zitten nu
voor de politierechter. Vier
anderen zijn al voor de kinder-
rechter geweest. Daarover later
meer.

Na het halal-telefoontje be-
sloot de groep, onder wie ver-
schillende Turkse jongeren,
inderdaad naar de pizzeria te
gaan.

,,Ze namen ons niet serieus’’,
legt de negentienjarige Ali uit.
,,Zes man, een auto en een
scooter. Ik ging met Sem naar
binnen. We wilden niet dat het
op een overval leek. We kwa-
men om te praten. Uit het niets
kreeg hij een klap.’’ Volgens de
eigenaar heeft hij nog beleefd
gevraagd of de twee jongens
zijn zaak wilden verlaten. Maar

een van de twee ging door met
schreeuwen en was niet te kal-
meren.

Daarna stormde medever-
dachte Leroy met de rest van de
groep naar binnen. Volgens
getuigen om mee te vechten,
volgens de verdachten om de
boel te sussen. Geschreeuw en
gesmijt met spullen. Er ont-
stond een flinke knokpartij
waarbij een neef van de eige-
naar te hulp schoot. Met een
mes en een soeplepel verdedig-
den ze zich tegen de overmacht
in de piepkleine (keuken)ruim-
te. Klanten met kinderen
vluchtten als eersten de zaak
uit, daarna gevolgd door perso-
neelsleden. Volgens de eigenaar
werd hij ’tien seconden’ ge-
schopt en geslagen. ’Uit het
niets kwam de aanval’, zegt hij
bij de politie.

Getuigen merken op dat de
jongen van het ’halal-gesprek’
die voor de eigenaar stond hele-

maal trilde van woede. Of van
iets anders, gelet op zijn ’rood
doorlopen ogen’. Hij was niet
voor rede vatbaar, zeggen getui-
gen achteraf. De suggestie van
drugsgebruik hangt in de lucht.
Ali heeft daar wel een verkla-
ring voor. ,,We kwamen net van
het zwemmen en hadden nog
chloor in de ogen. Waarom
zouden we daar voor vechten
komen? We hebben daar vaak
gegeten.’’ Dat overtuigt de
rechter niet. ,,Er zitten wel
meer gekke dingetjes in dit
dossier.’’ Leroy geeft toe dat hij
een klap heeft uitgedeeld aan
de neef. ,,Een klap uit nood-
zaak. Het is spijtig voor ieder-
een dat het zo is gelopen, maar
ik vind het niet eerlijk dat ik
een boete van 450 euro zou
moeten betalen.’’

De officier van justitie gelooft
de twee gewoon niet. ,,Het was
een ordinaire vechtpartij. Ze
hadden ook naar een andere
pizzeria kunnen gaan.’’

Dat Leroy een schikkings-
voorstel van 450 euro heeft
gekregen, noemt ze ’verbazing-
wekkend’.

De advocaat van Ali heeft een
sterke troef in handen. Hij is
ook de raadsman van de rest
van de groep geweest. Drie
werden december 2009 vrijge-
sproken! Alleen Sem werd tot
een werkstraf van veertig uur
veroordeeld. Dus waarom zou-
den deze twee dan wel straf
verdienen? Ali al helemaal niet,
want niemand heeft Ali zien
slaan, hij probeerde alleen zijn
vriend weg te trekken. De twee
hebben geen strafblad.

Het beeld van een verras-
singsaanval is vals, volgens de
advocaat. ,,Twee gaan naar
binnen, de rest blijft buiten.
Dat is een goed teken, in plaats
van een verrassingsaanval.’’ Ook
suggereert hij dat de eigenaar
iets heeft uitgelokt door te
roepen dat ze maar naar de zaak
moesten komen.

De verdachten krijgen het
laatste woord. Leroy: ,,Zwak dat
zoiets is gebeurd.’’ Ali: ,,Het
ging om niks.’’ Hij heeft excu-
ses aangeboden aan de pizzeria-
baas.

,,Niet makkelijk voor mij met
al die tegenstrijdige verklarin-
gen’’, verzucht politierechter A.
Wesdorp bijna. Het vak van
rechter heeft ook zijn mindere
kanten, maar iemand moet het
doen. De rechter spreekt Ali vrij
omdat er geen bewijs is voor
’actieve deelname’ aan het ge-
vecht. Anders ligt dat voor
Leroy. ,,Je moet je niet bemoei-
en met een vechtpartij. Een klap
uit zelfverdediging? Niemand
ziet het zo.’’ Wat dan wel? ,,Ge-
mengd in een openlijke geweld-
pleging. Maar u heeft daar een
geringe rol gespeeld. Daarom
450 euro boete voorwaardelijk
met een proeftijd van twee
jaar.’’ Scheelt weer een hoop
pizza’s.

De namen van de verdachten zijn in dit artikel
veranderd.

Ver van de schijnwerpers van
grote rechtszalen oordeelt de

Hilversumse politierechter over
de toekomst van verdachten.

Zenuwachtig, brutaal of met een
’stalen’ gezicht zitten ze in de

beklaagdenbank. In deze langlo-
pende serie dit keer aandacht

voor: knokken in de pizzeria.

door edward de vries lentsch

D E  P O L I T I E R E C H T E R

Vechtpartij NY Pizza in Hilversum 

’Is die pizza pepperoni wel halal?’ 

Het meest spraakmakende woning-
bouwproject dat hier in de buurt
ooit is gerealiseerd, is toch ’s-Grave-
land. Het was een bijzondere onder-
neming, waaraan destijds in 1636
werd begonnen, en dat is het geble-
ven. Lekker overzichtelijk ook, met
rechts de landgoederen der aristocra-
tie met de rustieke buitenplaatsen,
en links de brakke huisjes van het
gemene volk en het restant der
stoomwasserijen. Ik beweeg me nu
in gedachten van zuid naar noord.
Weliswaar hebben we nu bij Hilver-
sum CS op de stoep het hoogbouw-
project Entrada in aanbouw - ook
wel het ’Manhattan aan de Scha-
penkamp’ genaamd - en hopen we in
Oost de geboorte van Villa Industria
nog mee te maken, maar ze kunnen
qua grootte en origineel ontwerp
niet tippen aan ’s-Graveland. Ofwel
Nieuw Schraven Landt, zoals de
naam in 1636 werd geschreven, direct
ten oosten van Corte Hoef.
Op papier zien alle woningbouw-
plannen er altijd adembenemend
uit. Onveranderlijk koestert de
riante en vriendelijk ogende nieuw-
buw zich op de schetsen en compute-
ranimaties in de zon. Met links en
rechts frisgroene bomen en gazons,

op wandelpaden innig tevreden
ogende gezinnetjes, een filosofisch
stemmende vlucht vogels in de lucht
en oergezellige winkeltjes op de
hoek. Er passeert een cabriolet,
waarvan de inzittende lachend
zwaait naar een passant.
’s-Graveland. Ik ken het niet alleen
van beroepsmatige bezoekjes, maar
vooral ook van wandel- en fietstoch-
ten op zondagmiddagen, met het
hele gezin. Het groen rond de buiten-
plaatsen ligt er niet voor niks ten-
slotte. We gingen er liever in de
herfst heen dan in de zomer. Banje-
ren door de dikke laag afgevallen
blaadjes, naar huis met zakken vol
kastanjes, eikels, beukennootjes en
bramen. Wonderlijk dorp, waar het
in de grond nog steeds barst van de
serviesscherven en pijpenkoppen uit

zeventiende-eeuws Amsterdam. Er
bestaat een kaart van ’s-Graveland
uit de projectfase, van de hand van
ene Danckersen de Rij die met keuri-
ge parallel lopende potloodlijntjes de
27 kavels tekende die verdeeld zou-
den worden middels een loterij. Een
altijd-prijsloterij, onder uitsluitend
heren van stand. Ik had erbij willen
zijn, toen in 1636. Veel dure zwarte
pakken stel ik me voor, breedgerande
hoeden met veren, dikke Amster-
damse patsers die door de handel en
succesvolle beleggingen bol waren
komen te staan van de kwartjes, in
het hart van de Gouden Eeuw. Met
illustere types als drost van Muiden
en baljuw van Gooiland P.C. Hooft,
burgemeester Andries Bicker van
Amsterdam, diens voorganger Anto-
ny Oetgens van Waveren, raadsheer
Reynier Pauw van de Hoge Raad
van Holland en Adriaen Dirkszoon
Sperwer (van ’Sperwershof ’). Lt.
Adm. Cornelis Tromp liet er Sylles-
burg bouwen, het latere Trompen-
burg. Hoezo niet exclusief. Tijdens
het lootjestrekken door deze fine
fleur zullen aardig wat roemers wijn
zijn weggeklokt. Ik had er echt bij
willen zijn, met een blocnootje en
een camera natuurlijk.

H A N S

Patsers

Een prachtige tekening van
Luna siert de voorkant en ook
op de binnenpagina’s staan
tekeningen met houtskoolpot-
lood van haar hand, een idee
van haar vader Sander. De bij-
drage van Swaan is minder
zichtbaar. Toch was zij haar
moeders belangrijkste eindre-
dacteur. ,,Zij heeft de tekst
geredigeerd als een lid van de
doelgroep’’, zegt Smid.

Het boek is namelijk speciaal
bedoeld voor alle kinderen van
wie de moeder het verschrikke-
lijke bericht krijgt dat ze ziek is.
Swaan en Luna waren negen
jaar toen hun ouders het vertel-
den. ,,Ik ben de meisjes allebei
op mijn werkkamer gaan inter-
viewen om dat bericht te ver-
werken’’, zegt Smid die op dat
moment eindredacteur was van
Uitgeverij Kidsweek. ,,Mis-
schien is het een verhaal voor
Kidsweek Junior, dacht ik nog.
Iets voor de borstkankermaand.
Maar de uitgever wilde er meer
mee. En uiteindelijk is het een
boek geworden dat ik had wil-
len hebben voor mijn kinde-
ren.’’

Het is een verhaal over borst-
kanker door de ogen van kinde-
ren. Ook kinderen van lotgeno-
ten deden eraan mee. Van tien
van hen heeft Smid citaten
verzameld.

Het is afgelopen jaren heel

snel gegaan. In 2008 kreeg
Smid te horen dat ze borstkan-
ker had. Er volgde een chemo-
periode van drie maanden, een
borst werd afgezet en nu heeft
ze hormoontherapie. ,,Ik blijf
onder controle want van borst-
kanker ben je eigenlijk nooit
genezen. Het kan altijd terug-
komen. Mijn oncoloog zij me
eens dat het pas over is als je
door een andere oorzaak komt
te overlijden.’’

Al tijdens de chemo ging
Smid op haar werkkamertje met
haar dochters praten. ,,Ik zette
dan een voicerecorder aan en
hoorde een van de meiden zeg-
gen ’ja, mijn moeder’. Ze zaten
helemaal in de rol van geïnter-
viewde.’’ Vorig najaar begon

Smid aan haar boek. In die
periode ging ze ook weer voor-
zichtig aan het werk. Helaas
raakte ze in december door een
reorganisatie haar baan kwijt.
Daardoor zat ze drie maanden
thuis voordat ze met een nieu-
we baan begon. In die tijd kon
ze wel door met haar boek.
,,Het bleek een hele klus. Ik heb
veel moeten uitzoeken over de
medische achtergronden die ik
dan vervolgens zo moest op-
schrijven dat kinderen vanaf
acht jaar het ook weer zouden
kunnen begrijpen. Ik heb veel
research gedaan en ben in bi-
bliotheken geweest. Alle infor-
matie heb ik laten lezen aan
mijn oncoloog (Sylvia Luykx-de
Bakker van Tergooiziekenhui-

zen).’’ Smid is trots op het boek
dat bewust nu eens niet in het
roze is uitgevoerd. Geen pink
ribbons waarvan de kleur mis-
schien jongens zou afschrikken.
Het is een boek voor jongens en
meisjes die zo met de behande-
lingen kunnen meelezen. ,,Ik
denk dat ze dat moeten doen
met hun vader en moeder sa-
men. Het is geen boek voor het
slapengaan.’’

Eigen reacties
Alles komt aan bod, maar op
een toegankelijke manier. Er is
zelfs ruimte in het boek voor
eigen reacties van de lezer. Smid
hoopt dat kinderen van lotge-
noten er iets aan hebben. Ze
hoopt ook dat het in de komen-
de borstkankermaand net weer
een ander licht doet schijnen op
de ziekte. Grappig is ook dat
haar dochters al zo verschillend
reageren. De een wilde na de
amputatie direct het litteken
zien. De ander beslist niet.
,,Toen heeft mijn man eerst een
foto gemaakt en zo zijn we met
stapjes verdergegaan. Je wilt
toch gewoon met je dochter in
de badkamer staan’’, zegt Smid.

En dat je borstkanker krijgt,
komt gewoon door de pech.
Daarom heet het boek ook zo.
Want als je moeder borstkanker
krijgt, heb je gewoon pech’, zei
Luna toen ze het nieuws twee
jaar geleden zelf te horen kreeg.
In het boek zegt ze ook nog dat
ze nooit kan vergeten wat er
gebeurd is. ,,Maar ik ga er wel
aan wennen.’’ Daarom is het
boek er ook. Met behulp van
allerlei informatie moet het
volgens de schrijfster(s) een
bron zijn van troost en hoop.

’Gewoon pech (als je moeder borstkanker
heeft)’ is geschreven door Esther Smid.
Luna Bongers maakte de tekeningen. Het
boek heeft 96 pagina’s en kost 14,90.
Uitgeverij SWP Amsterdam, ISBN 978-90-
8560-582-6. Het is onder meer verkrijg-
baar bij cadeauwinkel Tierelantijn in
Vreeland.

Vreelandse Esther Smid schrijft informatief boek met haar tienerdochters

Als je moeder borstkanker heeft, heb je gewoon pech
door jan herman baas

V R E E LA N D - Is borstkanker
besmettelijk? Mama, krijg
ik het later ook? Had je het
eigenlijk al toen ik uit
jouw borst dronk? Het zijn
allemaal vragen van de
tweeling Luna en Swaan
die de belangrijkste rol
hebben gespeeld bij de
totstandkoming van het
boek over de borstkanker
van hun moeder, de Vree-
landse Esther Smid.

Esther Smid heeft het boek over haar borstkanker samen met haar tweelingdochters Swaan (links) en Luna geschreven.
FOTO UITGEVERIJ SWP AMSTERDAM

Op de omslag van het boek drukt Luna Bongers (11) haar gevoel uit.

,,Ik was meteen onder de in-
druk van Daniel’’, vertelt de
trompettist. ,,Die ongelofelijke
klankkleur en zo toegankelijk
en melodieus. Daniel speelde
toen op een festival met zijn
eigen trio, een pianist en een
saxofonist. Ik heb hem een
email geschreven, waarin ik

hem verteld heb wat ik wilde.’’
Na Herskedals positieve reac-

tie nodigde Lochs hem eind
2008 uit naar Nederland te
komen. In 2009 werden Lochs,
Balthaus en Herskedal officieel
een band. ,,We hebben deze
weken een aantal optredens in
Duitsland’’, vertelt Lochs, ,,en
daar past een concert in Artis-
hock tussen.’’

Het is niet eenvoudig om de
drie samen te laten zijn. Want
Daniel Herskedal woont in Oslo
en geeft les aan het conservato-
rium in Kopenhagen. ,,Als Da-
niel niet kan, spelen we niet’’,
vertelt de trompettist. ,,Boven-
dien is Daniel door niemand te
vervangen.’’ Waarschijnlijk zijn
er in de wereld geen tien tubas-
pelers van het kaliber Herske-
dal. Hij is een fenomeen op dit
enorme instrument dat hij kan
laten klinken, zoals het vroeger
in oude jazzbands werd ge-
bruikt, als voorloper van de bas.

Maar Herskedal is eveneens in
staat tot melodieuze improvisa-
ties alsof hij op een Franse
hoorn blaast. ,,En om te zien is
het ook fantastisch’’, zegt Bert
Lochs.

Is de trompettist opgetogen
over Daniel Herskedal, hij is
even ingenomen met Dirk Bal-
thaus. De pianist (45) komt uit
Duitsland, studeerde in Neder-
land en bouwt vanuit Amster-
dam aan een nog groeiende
reputatie als lyrisch jazzpianist
in de Europese jazzwereld.
Balthaus is muzikale partner
van de Amerikaanse zangeres
Léah Kline, speelde enkele jaren
in het Deep River Quartet, leidt
zijn eigen pianotrio en inviteer-
de Bert Lochs al in 1994 om op
zijn cd ‘Tales of the Frog’ mee
te spelen en in 1997 op de cd
‘The Healing’.

De trompettist (43), gevormd
door illustere docenten Ack van
Rooyen en Rob Madna, mag

zich verder onder meer laten
horen in zijn eigen Inquisitive
Quartet (BLIQ ), Big Bizar Habit
en Guus Tangelder Bigband.
Lochs heeft een fluwelen toon
die superieur tot zijn recht
komt in het trio Lochs, Bal-
thaus, Herskedal, dat de rich-
ting van de kamerjazz heeft
gekozen. Welluidende, mild
swingende composities die in
meerderheid door de trompet-
tist zijn geschreven. Balthaus en
Herskedal leveren de andere
bijdragen.

,,De combinatie van instru-
menten is uniek’’, weet Bert
Lochs, ,,maar we zijn toch tradi-
tioneel bezig hoor. Gewoon:
thema, improvisatie, thema.
Jazz, waarin weemoed en opti-
misme voortdurend op de voor-
grond treden.’’

Zaterdag11 september 21.00 uur: Lochs
Balthaus Herskedal in Artishock, Soest.
Entree €10. www.artishock-soest.nl

door klaas koopman

Een tweede trio met trompet,
piano en bastuba bestaat er
waarschijnlijk in de hele
wereld niet. Trompettist Bert
Lochs bedacht vier jaar gele-
den het eerste en enige, toen
hij met pianist Dirk Balthaus
een nieuwe band wilde for-
meren en in Scandinavië
bastubaspeler Daniel Herske-
dal hoorde. In juli 2010 speel-
den Loch Balthaus Herskedal
op het North Sea Jazz Festi-
val. Zaterdagavond laten ze
zich in Artishock in Soest
horen. Een wereldtrio!

Balthaus, Lochs en Herskedal (vlnr) treden zaterdag op in Artishock in Soest. FOTO JOOP MUTSAERS

Unieke kamerjazz in Artishock
Trio van trompettist, pianist en bastubaspeler 
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