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Waarnemend
burgemeester: ‘Korenwijn
is ook wijn.’ 3

Bloeien

Van Ravesteyn contra
buurman Rietveld:
‘Hoofdzaak is niet om goed
en gezond te wonen, maar
om leuk te wonen.’
16

De ontzagwekkende
diversiteit van de
wispelturige duinen.

Jongensdagen

Bloedbad

Kleine expo, zwaar werk.
‘Een oude vriendin van Trudy
had nog een oude olielamp
op zolder. En wat zijn we blij
met het rood-wit gestreepte
zwembroekje van rond
1895!’
10

Arthur Koolkazerne, mei
1971. Wat was er waar, wat
had ik verzonnen?
7

21

FOTO PIETER VAN BREUGEL

Architectuur

Empathie

Wraakroman

De politicus leeft op
een smalle richel. Het
publiek ziet dat ook.

Argusbijeenkomst

Jamin Meneer Eef duldde

Deining ontstaat
vooral als
schrijvers partners de maat gaan nemen.
18

Pakhuis De Zwijger, Piet Heinkade 179, 1019
HC Amsterdam, 23 september 18.00 uur.

De ombudsman (m/v)
bij de media
Lezers tevreden? Kijkers tevreden? Redactie
tevreden? Heibel in de tent?
Functioneert de ombudsman? Heeft het instituut zichzelf overleefd? Is het een beklagenswaardige figuur op de redactie?
Onder leiding van Cisca Dresselhuys
(van 2001 tot 2009 lid van de Raad voor de
Journalistiek) discussiëren
Margo Smit (publieke omroepen)
Jean-Pierre Geelen (de Volkskrant),
Adri Vermaat (Trouw),
Huub Evers (De Limburger),
Ronald Ockhuysen (Het Parool) en
Jan van Vegchel (mediajurist).
Ter opluistering:
Joop Visser en Jessica van Noord.
‘Hekeldichten, lof- en treurzangen,
ballades, liefdesliedjes en combinaties
van deze genres.’
Gratis toegang, zelfs voor niet-lezers.
Reserveren? Ga naar dezwijger.nl/agenda
en klik daar op de aangekondigde
bijeenkomst.

geen tegenspraak.
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Anton Oskamp

IM Het rode boekje voor
scholieren.

4

Lelieblank Eva en Adam
waren wat minder wit.

6

2100 De wereldbevolking daalt.

14

Arme landen

Opdringen schone energie
is immoreel.
15

Verweesd boek

Bertus Borkus ziet zichzelf
als Wammes Waggel.
20

Makin’ whoopee

De oerversie laat van het
huwelijk weinig heel.
23

Warm eten Een

restaurant zonder eigen
moestuin telt niet meer
mee.
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