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Verrukt heet Jona Eekhout de aan-
wezigen welkom. Het was deze 37-
jarige Rotterdammer die het voor el-
kaar kreeg de Néderlandse film voor
doven toegankelijk te maken. New
Kids nog wel, een film over een
groepje Brabantse aso’s, waarin niet
alleen heel veel gescholden wordt,
maar ook allemaal verzonnen woor-
den zitten zoals Koekwous.
De gebaren van de tolken laten

dan ook weinig aan de verbeelding
over. Zonder in detail te treden is
gabberen nog het minst genânte dat
ze hoeven te doen. Voor één avond
zijn Amy Gerichhausen en Janneke
van Dijk alle personages van New
Kids. Vol in de schijnwerpers, zodat
het dove publiek het achterin ook
goed kan zien. Maar de dames doen
het met veel plezier, vertellen ze in
de pauze, al is het welhaast topsport
wat ze bedrijven. ,,Gelukkig duurt
de film maar 78 minuten!’’

WEERZIEN
Intussen is het voor de doven en
slechthorenden in de zaal vooral een
leuk weerzien. Want iedereen kent
iedereen, vertelt Anne van der Vorm

(22) uit Rotterdam. ,,De meesten
ken ik uit een dovencafé in Utrecht.
Ik kom eigenlijk niet echt voor New
Kids, maar ik was wel benieuwd hoe
ze het zouden aanpakken. Het is
toch lastig om tegelijk naar de geba-
rentolk en de film te kijken.’’
Links, rechts, links, rechts. Het

lijkt wel een tenniswedstijd voor de
25-jarige Marianne. Ze is helemaal
uit het Noord-Limburgse Mook ge-
komen voor de dovenvoorstelling,
en heeft meteen een verbeterpuntje.
,,Doordat ik helemaal rechts in de
zaal zit, kan ik de tolken links niet

zo goed zien. Misschien dat ze de
volgende keer ook rechts mensen
neer kunnen zetten.’’
Het kan Jona allemaal weinig

schelen, hij heeft een geweldige
avond. ,,Ik vind de film veel grappi-
ger met de gebaren erbij.’’ Dat hij
het geluid niet kan horen bij de film,
die doorspekt is met muziekhits uit
de jaren 90, vindt hij geen pro-
bleem. ,,Dat ben ik toch gewend.’’

BLINDEN
Mede dankzij zijn enthousiasme
overweegt de bioscoop nu de doven-

voorstelling te laten reizen langs de
verschillende Pathés in den lande.
Manager Bram van den Broek is
zelfs benaderd door een blindenver-
eniging wat Pathé De Kuip voor
slechtzienden zou kunnen beteke-
nen.
,,Blinden zouden graag een oortje

in willen bij de film. Natuurlijk kun-
nen zij de woorden en muziek vol-
gen, maar de meeste films bestaan
voor de helft alleen uit beelden,’’ ver-
telt Van den Broek. ,,Zo zie je maar,
de dove helpt de blinde dus eigen-
lijk!’’

Tolken gabberen en gebaren bij New Kids
Doven uit dak in Pathé
ROTTERDAM • De allereer-
ste filmvoorstelling voor
doven is een doorslaand
succes gebleken. In een
uitverkochte zaal van
Pathé De Kuip genoten
ruim honderd doven en
slechthorenden van New
Kids Nitro, mét tolk. De
bioscoop wil nu ook iets
voor blinden bedenken.

MARJOLEIN HENDRIKS

Laaghangende zon oorzaak van dodelijke aanrijding opMaasvlakte
ROTTERDAM • Bij een botsing tus-
sen twee vrachtwagens op de Maas-
vlakte is gisterochtend één van de
twee bestuurders - een 45-jarige
man - om het leven gekomen. Ver-
moedelijk was de op dat moment
laaghangende zon de oorzaak van
de crash.
Het verkeersongeluk vond om

half tien plaats op de kruising van
Dardanellenstraat - Sontstraat, vlak-
bij VAT Logistics. De klap was bij de
omliggende bedrijven te horen. De
traumaheli werd gealarmeerd om
snel medische hulp te kunnen ver-
lenen, maar de hulp kwam te laat.

De politie zegt er van uit te gaan dat
het slachtoffer door de zon moet
zijn verblind. Door de klap werd het
slachtoffer, van wie de woonplaats
gistermiddag door de politie nog
niet kon worden gemeld, uit de ca-
bine van zijn vrachtwagen geslin-
gerd. Het voertuig werd in de flank
geramd door een truck geladen met
zand.
Toegesnelde getuigen hebben nog

geprobeerd de man te reanimeren,
maar dat mocht niet meer baten. De
andere chauffeur bleef ongedeerd.
De Verkeersongevallengroep heeft
onderzoek naar het ongeluk gedaan.

Vol overgave storten tolken Amy (links) en Janneke zich in de wereld van New Kids. FOTO ARIE KIEVIT

Mijn vader heette Ton Jansen. Dat
ik daarmee mijn eigen achter-
naam aan jullie verklap is al erg
genoeg. Ik doe immers al jaren-
lang mijn best om die geheim te
houden. Nog erger is dat mijn
vader al in 2001 is overleden.
Maar daardoor viel het me wel op.
Dat er afgelopen donderdag in de
krant een overlijdensadvertentie
stond van een Ton
Jansen. Een andere
natuurlijk want deze
heette Ton A. Jansen
en mijn vader was
Ton T. Jansen.
Laat ik beginnen om

iedereen te condoleren die Ton A.
Jansen kende. Maar daar gaat het
hier niet om.
Het gaat erom dat iemand het
blijkbaar belangrijk genoeg
vond om Ton A. Jansen te
gedenken in de krant. En
dat vind ik mooi. Maar dit
keer droeg de
advertentie

een logo van het bedrijf Delta-
linqs. In de eerste alinea kwam de
naam Deltalinqs voor. En in de

tweede en derde alinea weer!
Gelukkig ontbrak de naam
Deltalinqs ook niet in de
ondertekening van de
rouwadvertentie an-

ders zou je je mis-
schien afvragen
wie dit nou toch
in de krant gezet
had.
Nou dat was mij
snel duidelijk.
Een bedrijf dat
zichzelf 5 keer zo

belangrijk vindt als de overledene
want zijn naam stond er maar één
keer in.
Wat is Deltalinqs dan voor bedrijf.
Ik heb het aan een goeie vriend
van mij gevraagd: meneer Google.
En die fluisterde mij in dat het
een soort Rotary is van Havenba-
ronnen, projektontwikkelaars en
advocaten. Een lobby-clubje voor
de A15 en voor de 1e t/m 27ste
Maasvlakte. En dat Wim van Sluis
gezien mag worden als opper-
hoofd van dat zootje ongeregeld.
Nou ken ik Wimpie nog van vroe-
ger. Toen hij wethouder was van
Rotterdam. Dat is niet echt een

bescheiden man met een laag zelf-
beeld. Ik heb gelezen dat de ge-
middelde chimpansee voor 98,5 %
hetzelfde DNA heeft als de mens
en dat kan je goed zien bij Wim
van Sluis. Territoriumdrift, borst
kloppen en andere mannetjes
onder zich in de roedel plaatsen.
Maar het venijn zit hem bij Wim
van Sluis blijkbaar in die andere
1,5% want zelfs een brulaap weet
dat hij even zijn mond moet hou-
den als er iemand uit de troep
dood is terwijl Wim van Sluis en
zijn Deltalinqs een rouwadverten-
tie nog gebruiken voor marketing-
doeleinden. Ordi.

Niet echt een bescheidenmanmet een laag zelfbeeld
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Buurlanden zijn
geïnteresseerd in
BuurtBestuurt
De Belgische en Engelse politie
hebben interesse in het Rotter-
damse project Buurt Bestuurt. In
dit project werken bewoners, po-
litie, Stadstoezicht en de deelge-
meente samen om een buurt vei-
liger en leefbaarder te maken.
Het project werd uitgeprobeerd
in Delfshaven en bleek zo succes-
vol dat het inmiddels over onge-
veer twintig Rotterdamse wijken
is verspreid.
De Belgische en Britse agenten
hoorden tijdens een werkbezoek
over het project en warenmeteen
geïnteresseerd. Ze hebben een in-
formatiepakket meegekregen
over Buurt Bestuurt. PENDER000

Ruzie over het
Proveniersplein
Het bestuur van de Rotterdamse
deelgemeente Noord weigert
haar eisen voor de herinrichting
van het Proveniersplein te her-
zien. De deelgemeente ruziet
hier al maanden over met de
Rotterdamse wethouder Kara-
kus (bouwen), die wil dat de
tramhaltes op het plein achter
Rotterdam Centraal station wor-
den verplaatst.
Door de aanpassing ontstaat
een vrije doorloop en ruim zicht
op de singels en de 19de-eeuwse
woonwijk. Maar het bestuur van
Noord vindt dat dan de veilig-
heid van voetgangers en fietsers
in het geding komt.
De kans dat de gemeente de be-
voegdheid van Noord op dit
punt afneemt, wordt hiermee
steeds groter. RUBIO000
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De cabine
van de
vrachtwa-
gen werd
totaal ver-
woest.
FOTO JOHN
BIERT


