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Ten slotte
Hij verliet Suriname
voor een beter leven
voor zijn kinderen

Irene Hemelaar (44) is verkozen tot
secretaris van de EPOA, een
vereniging die zich inzet voor de
vrijheid van seksuele geaardheid in
Europa. De EPOA bepaalt jaarlijks
welke Europese stad homo-evenement
EuroPride mag organiseren. Hemelaar
is ook directeur van stichting ProGay.

Louis Bollee
C-O-L-A
Wat: première Baantjer – De Cock en de moord in het theater.
Waar: DeLaMar Theater.
Wie: Annemarie Jorritsma, Frits Barend, André van Duijn, Jan Smit, René Froger, Klaas
Wilting en ‘vijfhonderd Römers’.
Waarom: sinds 2006 heeft Amsterdam het moeten doen zonder De Cock, met C-O-C-K;
maar de droge rechercheur is terug, op het toneel, met een interactieve voorstelling.
Wanneer: maandag 7 oktober, van 19.30 tot 01.00 uur.

Ruddy Radjendrenauth
Oedayrajsingh Varma 1946-2013

“Mijn vader leidde een hectisch leven,” zegt
Ruddy’s oudste zoon Terrence. “Hij was altijd
bezig met zijn gezin, zijn vastgoedbedrijf en
het welzijn van anderen.”
De Surinaamse Ruddy kwam op zijn 21ste
naar Nederland. Later volgden zijn vrouw
Beatrix en hun acht maanden oude zoon. In
Nederland kregen ze nog twee kinderen: Aarti
en Aniruddha. “Hij ging weg uit Suriname
omdat hij een beter leven voor zijn nakomelingen wenste. Nederland werd destijds in de
kolonie voorgesteld als een welvarend land.”
De eerste jaren in Amsterdam waren moeilijk voor Ruddy. Vooral de maatschappelijke
overgang viel hem zwaar. “In Suriname genoot hij status vanwege zijn vader, die chef
was van het politiekorps. Hier moest hij helemaal opnieuw beginnen.”
Ruddy zette door. Hij rondde in de jaren
zeventig een studie af in sociaal maatschappelijke dienstverlening. Tien jaar werkte hij voor
de gemeente bij de sociale dienst. “Daar kon
hij zijn sociale bewogenheid en gevoel voor
rechtvaardigheid in kwijt,” zegt Terrence.
Daarnaast voelde Ruddy zich ook aangetrokken tot het ondernemerschap. In Suriname verkocht hij als dertienjarig jongetje al de
eieren uit het kippenhok aan ooms en tantes.
Voor hem was het dan ook een logische stap
om voor zichzelf te beginnen. Het werd een
vastgoedkantoor in Diemen.
Gedurende zijn makelaarsbestaan werkte
Ruddy samen met zijn kinderen. Eerst zijn
oudste zoon, later volgden ook de andere kinderen. “De afgelopen tien jaar is hij mijn beste
vriend geworden,” zegt Terrence. “Mijn eerste
voetbalwedstrijd van Ajax was met hem.”
Uitdagen kon hij ook, op zondag waren er
vaak voetbaldiscussies.
Als vader wees Ruddy zijn kinderen regelmatig op het belang van politiek en de actualiteit. Het Parool was zijn krant. Ruddy was actief in een beweging die in de jaren tachtig
vocht tegen het dictatoriale bewind in Suriname. “Hij verloor een aantal vrienden bij de Decembermoorden in 1982, daar was hij erg van
onder de indruk. Het maakte hem nog strijdbaarder.”
Tijdens een vakantie in India werd Ruddy
ziek. Hij leed aan aderverkalking en had daardoor last van zijn hart. In Nederland onderging hij een vijfvoudige bypassoperatie. “De
dag daarvoor had ik voor het laatst een goed
gesprek met hem, over het verlies van Ajax tegen PSV.” Ruddy maakte nog een grapje dat
de meeste mensen na een operatie niet meer
thuiskomen. “Dat paste ook bij hem,” zegt
Terrence. “Hij wist beladen onderwerpen altijd met humor te benaderen.”
Op 30 september ging het ineens mis. “We
dachten dat hij weer thuis zou komen. De familie was het huis aan het klaarmaken voor
zijn revalidatie.” Ruddy overleed die dag,
maar niet voordat hij zijn zoon nog een brief
aan zijn moeder liet voorlezen. “Mijn ouders
waren 24 september 47 jaar getrouwd. Zijn
laatste tekst aan haar was een blijk van zijn
liefde en respect.”

Schuim

Mensen
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Programmamaker Jack Valkering (43)
is met Mijn vader, een VPRO-serie
waarin kinderen met bijzondere ouders
worden geportretteerd, genomineerd
voor een Emmy Kids Award. De
uitreiking is begin 2014 in New York.
Valkering maakte onder andere
programma’s voor de VPRO en Vara.

Eind jaren negentig was er een waterdichte graadmeter voor echt BN’erschap: óf je had een verlopen lijk mogen spelen in Baantjer, óf niet. Vanavond, tijdens de première van het interactieve
theaterstuk Baantjer, is dát het gespreksonderwerp. Natuurlijk wordt in de pauze druk gespeculeerd wie de moordenaar is in het stuk, maar men refereert vooral nog even aan oude glansrollen.
Een klein overzicht: Frits Barend werd ‘helaas’ nooit gevraagd (“Ben ik nog steeds gefrustreerd over.”), Rob de Nijs mocht meedoen, maar was ‘doodziek’, Katja Schuurman deed twee
keer mee, maar Jan Smit werd het niet gegund (“Terwijl ik mijn ogen heel goed open kan houden!”). René Froger had het beste verhaal: “Ik werd als duivenmelker vermoord door Nada van
Nie!” Vrouw Natasja: “Daar moet ik haar nóg voor terugpakken.”
Na de voorstelling mag René met Jordanese uithalen de titelsong vertolken en wordt de cast
door vijfhonderd glunderende Römers ontvangen.
En als daarna een bandje La bamba inzet en mensen hier en daar een dansje wagen, worden
de consumptiebonnen verzilverd voor witte wijn. Maar met een fietstochtje langs bureau Lijnbaansgracht in het verschiet houdt Schuim het vanavond op cola. Met C-O-C-A.

Kunsthistoricus Rob van Zoest (60)
heeft donderdag in de Westerkerk de
Andreaspenning gekregen, tijdens de
presentatie van zijn boek De grachten
van Amsterdam. Hij schreef het met
Koen Kleijn. De penning is voor mensen
die een grote prestatie met een
landelijke uitstraling hebben verricht.
Arme Frits Barend. Hij mocht nooit een lijk spelen, terwijl
hij zo’n groot Baantjer-fan was. Dochter Kim: ‘Hij bleef ervoor thuis! Dan zaten mijn ouders op de bank, met kaarslicht en hapjes op tafel.’

Oud-politiewoordvoerder Klaas Wilting, hier met vrouw
Gerda, geeft toe dat de serie vroeger op het bureau heel
populair was. ‘Al was alles natuurlijk geromantiseerd. Zo’n
Vledder was natuurlijk al tien keer ontslagen.’

Zanger Rob de Nijs (r) en pianist Frank Jansen hebben zin
in dit avondje toneel. Rob: ‘Want musicals heb ik nu wel gezien. Er wordt toch niet gezongen, hè? Want dan ben ik weg.’

René Froger, hier met vrouw Natasja, is vereerd dat hij de
titelsong mag zingen. ‘Als de cast het niets vindt, gebruiken
ze mijn single maar als onderzetter.’

Acteur Thijs Römer, hier met burgemeester Annemarie
Jorritsma van Almere, was zenuwachtig voor zijn vader,
Peter, die dertig jaar niet op het toneel had gestaan. ‘Ik weet
niet of hij de Louis d’Or krijgt, maar hij deed het goed.’

Peter Tuinman (r) vond het spannend De Cock te spelen.
‘Omdat hij van iedereen is.’ Peter Römer, die commissaris
Buitendam speelde, vond het ook spannend: ‘Omdat vijfhonderd Römers in de zaal zaten, haha!’

Stella Taliou (43) heeft geen
sieradenwinkel geopend, zoals vrijdag
in deze rubriek stond. Nicuma, onlangs
geopend op de President Kennedylaan,
is een inkoper van goud en
edelmetalen. Hiervoor werkte Taliou
als freelance financieel en strategisch
adviseur.

Thessa Menssen (46), financieel
directeur van bouwbedrijf BAM, is
Topvrouw van het Jaar 2013
geworden. Ze ontving donderdag de
prijs van juryvoorzitter Gerdi Verbeet.
Menssen is de negende topvrouw die
de titel in ontvangst mag nemen.

Valeska Hovener

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

Feestje? schuim@parool.nl

