
In het hol van de leeuw, Rotter
dam, kreeg geboren Amster
dammer Joop van den Ende 
deze week de Gerrit den Bra
ber Muzeprijs uitgereikt. Plaa~ 
van de plechtigheid was de mo
numentale Burgerzaal van het 
historische stadhuis. 

0 
nder toeziend oog 
van gastheer Ah
med Aboutaleb, 
burgemeester van 
de Maasstad, 

kreeg de theatermaker een 
levensgroot portret van 
zichzelf, vervaardigd door 
kunstenaar Bichard van 
Klooster, die ook de koning 
vereeuwigde. 

De Gerrit den Braber Mu
zeprijs wordt jaarlijks toe
gekend aan een publieke 
persoonlijkheid uit de 
kunst-, cultuur-, media- of 
sportwereld die zich belan
genloos verdienstelijk heeft 
gemaakt voor de maat
schappij. En Joop van den 
Ende is zo iemand, meende 
de jury onder leiding van 
prof. Anton van der Geld. 

Hij verwees naar de Van
denEnde Foundation die 
jong talent studiebeurzen 
geeft. "Je krijgt de prijs voor 
je meerwaarde als mens 
voor de samenleving", zei 
tv-producent Han Peekel, 
een van de sprekers tijdens 
het diner ter ere van de lau
reaat. 
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Joop VIII den Ende (L) en de lll8lr8r VIII bet pol1ret, Ridlll'd VIII 
Kloost8r. FOTO'S ANTON VAN DAAL 

"Het is fijn om in Rotter
dam te zijn," zei Joop van 
den Ende, die ondanks het 
feit dat hij in Amsterdam is 
geboren moest toegeven dat 
hij wel iets met de Maasstad 
heeft. "Rotterdam is een 
recht-voor-zijn-raap-stad. 
Ik heb veel met Rotterdam
mers gewerkt, zoals metAn
dré van Duin, en dat is me 
altijd goed bevallen." De ko
ning van de Nederlandse 
musical, die zijn vrouw Ja
nine ziek moest thuis laten, 
was vereerd met de prijs: 

V.Ln.r. oud-premier Jan Peter .......... André 
VIII Dum en oud-millister Ivo Opsteltan. 

Simone Kleil.- (L) en Mies llouwlaL 

"Het is fijn als je erkenning 
krijgt voor wat je doet." De 
prijsuitreiking leidde hem 
even af van de vervelende 
dingen die hij moet doen, 

namelijk mensen ontslaan 
bij zijn verlieslijdend musi
calbedrijf. Een vervelenen
de maatregel voor een ge
voelsmens als Joop van den 
Ende. "Het doet me veel 
pijn, het is heel zwaar voor 
die mensen, maar het moet. 
Het is nodig om mijn bedrijf 
gereed te mllken voorde vol
gende fase. Zo gaat dat in 
het bedrijfsleven. Als je niks 
doet dan gaat een bedrijf 
failliet. Kijk naar V&D." 

Burgemeester Aboutaleb 

glom van trots vanwege alle 
prominenten in zijn stad
huis. Hij geniet van zijn 
baan: "Het is zeer afwisse
lend." Over de speculaties 
dat hij PvdA-leider Diederik 
Samsom zou gaan opvolgen, 
was hij kort: "Niet aan de or
de. Je praat niet over leider
schap zolang er leiderschap 
is. Dat is één van mijn prici
pes." Oud-premier Jan Pe
ter Balkenende, die de Ger
rit den Braherprijs twee jaar 
geleden kreeg, zat ook aan 

HET ZIT IN DE FAMILIE 
Het bloed kruipt waar het niet 

gaan kan. Ook de kinderen"..., 
Joop van den Ende, die hem flan

keerden aan de hoofdtafel, Zijn artistiek. 
Vlnc8nt van den Ende is I1MIZiekproc» 
eer en dj en woont een gedeelte van het 
jaar in Los Angeles. ",k ben benieuwd 
hoe eN volgende generatie met de so
ciale media omgaat." zei hij. "Welicht 
communiceren ze straks aleen nog 
mur digitaal met elkaar. Ze zijn_. nu al 
zo intensief mee bezig." Zijn zusje Iris 
maakt tv-programma's, net als haar 
vader vroeger. "Dat schept een band," 
vertelde ze. ,.Het is leuk om er met hem 
over te praten." VIncent en lriiVM den EMe. 

'On13/ngen doen 
me vreselfjk pijn' 

idealen ge
bleven? Het 
is zo makke
lijk alleen 
maar kritiek 
te hebben. 

de feestdis. Hij leeft mee 
met premier Mark R\ltte, 
die dit halfjaar voorzitter is 
van de EU. "Ik heb het in 
2004 gedaan. Ik vond het 
een leuke tijd." Balkenende 
vindt dat er momenteel te 
negatief wordt gesproken 
over Brussel. "Waar zijn de 

Maar vergeet een ding niet: 
onze economie kan niet 
zonder Europa." 

André van Duin, laureaat 
uit 2001, vond het leuk weer 
terug te zijn in Rotterdam. 
"Ik ging hier rond mijn twin
tigste weg maar ik kom er 
nog graag." Cabaretière Si
mone Kleinama had een 
avonclje vrij van haar solo
show Simone! waarmee ze 
door het land toert. Ze had 
het gezellig met de grande 
dame van de tv Mies Bouw
man die momenteel vooral 
van haar kleinkinderen ge
niet: "Na zestig jaar is het 
wel genoeg." 

Ook voor oud- minister en 
voormalige burgervadervan 
Rotterdam Ivo OpBtdten, 
die naar huis ging met de 
metro, was de prijsuitrij
king een thuiswedstrijd. De 
laureaat uit 2010 volgt Ard 
van der Stern-, zijn opvolger 
op het ministerie van Veilig
heid en Justitie, die de ene 
na de andere affaire voor de 
kiezen krijgt, op de voet. 
"Volgens mij doet hij het 
goed." 

CHAPEAU I 
GAATDICHT 
De sluitiug van Restau
rant Cbapeaur•• in 
Bloemendaal is ingesla
gen als een bom. Per 1 
augustus stoppen de 
eigenaren Ronald Voog
el en Esther de Wit met 
hun sinds 2011 met 2 
Mlchelinsterren be
kroonde zaak onder de 
rook van Haarlem. ,.Een 
weloverwogen besluit", 
legt Bonald Voogel uiL 
,,Na 22jaar zijn wij toe 
aan iets nieuws in ons 
leven. Wij zijn er super 
trots op dat we met 
onze chef Jan Sobecki 
de culinaire top in Ne
derland hebben be
reikt." 

&dier de Wit• ...... 
Voogel 
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