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Ten slotte
‘Ze stond altijd
meteen klaar om
anderen te helpen’

Nadia Scherpenhuijzen (26) is
onlangs in dienst getreden bij A friend
of mine, een Amsterdams bedrijf dat
zich concentreert op Facebookmarketing. Scherpenhuijzen zal de
coördinatie en planning van projecten
voor haar rekening nemen. Daarnaast
zal zij schrijven over online trends.

Louis Bollee
Droom
Wat: lancering worldofbeauty.nl.
Waar: Ron Gastrobar, Sophialaan.
Wie: Tatjana Simic, Ferry Doedens, Britt en Ymke, Esmée
de la Bretonière en heel wat pers.
Waarom: haar- en make-upstylist Mari van de Ven laat
met de lancering van zijn webshop ‘zijn droom ontwaken’.
Daar is Schuim bij.
Wanneer: maandag 30 september, van 16.00 tot 18.00 uur.

Michèle Jacobs 1969 – 2013

Behulpzaam, bescheiden en altijd op anderen
gericht. “Dat is Michèle ten voeten uit,” zegt
haar beste vriendin Linawati. Kort geleden
waren ze nog samen aan het shoppen op de
Albert Cuypmarkt, op zoek naar gymschoenen voor Linawati’s dochter. “Toen de verkoopster vroeg of we later konden terugkomen om de bestelde gympjes op te halen,
bood Michèle meteen aan dit te doen. Een
klein voorbeeld, maar het laat precies zien
wie ze was: klaar om anderen te helpen.”
De betrokkenheid van Michèle drong ook
door in haar werk als freelance journalist. Zo
was ze hoofdredacteur bij Contrast, een magazine over diversiteit. Ook organiseerde ze talloze debatten over maatschappelijke thema’s
in onder andere De Balie. “Ze kon zich heel
druk maken over de wijze waarop met buitenlanders werd omgegaan,” vertelt Linawati.
“Michèle voelde zich door haar dubbele culturele achtergrond soms zelf een buitenstaander. Voor minderheden opkomen was haar
passie.”
Michèle werd in 1969 geboren in Amsterdam. Haar moeder was Frans-Canadees en
haar vader Nederlands. Ze was de jongste van
vier kinderen en bracht haar jeugd deels door
in Canada. Toen ze negentien was, keerde ze
in haar eentje terug naar Amsterdam, waar ze
nooit meer wegging.
Nadat ze was afgestudeerd in geschiedenis en museologie, meldde ze zich in 1998 aan
bij de Boekmanstichting, een studiecentrum
voor kunst, cultuur en beleid. Daar ontmoette
ze Ineke, op wie ze een diepe indruk achterliet. “Michèle was er als onderzoeker heel
goed in informatie boven tafel te krijgen. Ze
wist zich razendsnel in te lezen.”
De maatschappijkritische journaliste
stond bekend als een druk persoon, die graag
mocht praten. “Ze struikelde soms over haar
woorden,” vertelt Ineke. “Als haar gedachtes
de overkant van de gracht hadden bereikt,
stond haar lijf nog aan wal.”
Zo is het eigenlijk ook met haar ziekteproces gegaan. Drie weken geleden kreeg Michèle
te horen dat ze aan borstkanker leed. De ziekte was al in een vergevorderd stadium en viel
niet meer te behandelen. Voor haarzelf en
haar omgeving kwam dit nieuws als een grote
schok. “Vorige maand zat ze hier nog,” zegt
Martin, directeur van Stichting On File, een
belangenorganisatie die zich inzet voor gevluchte journalisten die zich in Nederland
hebben gevestigd. Michèle was bestuurder
van de stichting. “Hoewel we het niet altijd
met elkaar eens waren, wist ze mensen te verbinden en de zaak bij elkaar te houden.”
Toch kon Michèle op haar manier ook teruggetrokken zijn. Ze schuwde elke fotocamera en sprak niet graag over haar moeilijke kindertijd. “Haar moeder overleed op exact dezelfde leeftijd aan dezelfde ziekte,” zegt vriendin Linawati.
De laatste paar dagen werd het ziekenhuis
overspoeld door vrienden en kennissen. Met
kaarten, wijn en zoutjes nam ze afscheid van
haar leven. Ineke las haar een kaartje voor.
“Ze was die dag als een bodemloze put waar
niet voldoende liefde in gegooid kon worden.”
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Marcel Prins (45) gaat de bijzondere
leerstoel fytopathologie, met bijzondere aandacht voor de plantenvirologie, bekleden aan de Universiteit
van Amsterdam. Prins doet onderzoek
naar het infectieproces van plantenvirussen en het afweersysteem van
planten tegen virussen.

“O jongens, wat spánnend,” kirt Mari van de Ven. Hij is als een kind zo blij. Vandaag komt namelijk ‘zijn droom’ uit: hij opent een eigen winkeltje. Een online winkeltje, maar een winkeltje.
Daarvoor is vandaag zo veel pers naar Ron Blaauws Gastrobar gekomen dat het met recht een
klein circus mag heten. Nadat Mari zijn website heeft gelanceerd, laat de sympathieke Brabo zich
rustig van de ene naar de andere lens sleuren. “Waar wil je me hebben?” vraagt hij met plat accent
om de bal vervolgens zelf in te koppen: “Dat vroeg ik dit weekend ook en toen pleurde ie me op de
bank neer!” De tien vrienden die de visagist buiten zijn management om uitnodigde, kennen hem
niet anders. Siny, Mari’s voormalige make-updocent: “Ik zou die poppenkast en camera’s niet willen, maar Mari blijft áltijd aardig.”
Terwijl paparazzo Edwin Smulders nog even verveeld een grauwe plak ossenworst snaait,
staan Britt en Ymke teleurgesteld in een hoekje. Zij hadden van de aangekondigde ‘droom’ wat
meer verwacht. Ymke: “Een webshop. Is dát het nou?”
Maar, meiden, andermans dromen kun je nu eenmaal niet op waarde schatten. En áls je
droom uitkomt, mag je daarvoor in Schuim best één keertje op elke foto.

Raphaël van Kraaij (31) is beëdigd als
lid van de deelraad Centrum voor de
VVD. Van Kraaij was daar sinds 2010 al
duoraadslid. Hij zal zich bezighouden
met financiën en welzijn & onderwijs.
Van Kraaij werkt als beleidsadviseur
en junior secretaris in het
Flevoziekenhuis in Almere.
Beste vriendin en makelaar Marlies Meeuwsen hoeft geen
gebruik te maken van Mari’s winkeltje: ‘Hij zegt: schat, jij
krijgt alles van mij.’ Lachend: ‘Nou, dat scheelt toch een
slok op een borrel voor een makelaar in deze tijd?’

Om Mari te feliciteren neemt actrice Esmée de la Bretonière hem graag mee uit eten. ‘Van het geld voor de herplaatsing van mijn foto in het jubileumnummer van Playboy.
Al wordt het dan wel McDonald’s, haha.’

Presentatoren Britt (l) en Ymke hebben vandaag hun sceptische hoed op. Ymke: ‘Mari is BN’er, dan visagist en heeft
nu een webshop. Altijd goed een plan C achter de hand te
hebben.’

Acteur Ferry Doedens schudt die pruillip niet zomaar uit
zijn mouw. Die heeft hij geoefend. ‘Soms doe ik met vrienden Mari na. Dat is zo grappig.’

Visagist Siny van der Velde leerde Mari 25 jaar geleden
kennen, als make-upstudent in haar klas. ‘En nu ben ik
soms zíjn assistent. Dat is toch komisch?’

Personality Tatjana Simic wist van tevoren niet wat Mari
precies zou onthullen, maar denkt maar één ding over zijn
website: ‘Go go go! Niemand krijgt het cadeau en dus moet
je voor je dromen gaan.’

Janine Bos (47) is de nieuwe directeur
marketing en communicatie van
Randstad Nederland. Ze geeft leiding
aan een team van veertig mensen. Bos
werkt zes jaar bij Randstad, waarvan
de laatste vier als directeur van
Randstad Callflex.

Geert van der Tang (55) wordt per
1 oktober de nieuwe voorzitter van de
vakbond voor creatieven FNV Kiem.
De bond heeft 32.000 leden. Van der
Tang was hiervoor tien jaar directeur
van de Nederlandsche Maatschappij
voor Nijverheid en Handel.

Valeska Hovener

Tips? mensen@parool.nl
Suggesties? tenslotte@parool.nl

Feestje? schuim@parool.nl

