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„Heilbron is overgevoelig
en moet er maar eens goed
over nadenken. Het is ook
zo typisch Nederlands om
direct ergens kwaad van te
denken en het af te kraken.
Het is in Nederland droevig
gesteld met wellevendheid
en welwillendheid in poli-
tieke debat.”

Is Anton van Schijndel de
usefull idiot van
complotdenkers?

„Wat mensen doen met
mijn kijk op deze zaken,
daar ben ik niet verant-

woordelijk
voor. Het
kan zo zijn
dat ik doel-
bewust
word mis-
verstaan,

maar dat fenomeen speelt
aan de lopende band in de
politiek.”

FvD roept burgers op om in
verzet te komen. Voelt u zich
medeverantwoordelijk als
het straks echt misgaat
omdat een gek doordraait?

„Dan is die persoon daar-
voor zelf aansprakelijk.
Individuele PvdA-leden zijn
niet verantwoordelijk voor
de demonisering van For-
tuyn door mastodonten,
zoals Marcel van Dam. Er is
dus geen collectieve aan-
sprakelijkheid voor een
politiek klimaat wat je
mede vormgeeft. Wat Fo-
rum voor Democratie doet
is kanaliseren van onvrede,
zodat het beleid kan veran-
deren. Door op een norma-
le en rationele manier over
het onrecht van dit beleid
te spreken, geef je mensen
een stem. Anders heb je
kans dat ze het recht in
eigen hand nemen.”

Opruiende toe-
spraken tijdens
campagnebij-
eenkomsten en
Kamervragen

die volgens het CIDI door-
drenkt zijn van antisemitis-
me; de Amsterdamse lijst-
trekker Anton van Schijn-
del wordt niet warm of
koud van de kritiek. Een
stevig anticoronageluid is
juist broodnodige tegen-
macht, stelt de oud-advo-
caat in zijn woning in Zuid
waar hij mantelzorger is
voor Lynn, zijn Amerikaan-
se partner.

Dat Van Schijndel nu de
kar mag trekken, leek twee
jaar geleden schier onmo-
gelijk. Hij werd door Anna-
bel Nanninga de fractie
uitgezet na een conflict,
waarna Nanninga uiteinde-
lijk zelf de partij de rug
toekeerde.

Hoe kijkt u terug op de
afgelopen vier jaar?

„De bestuurscultuur hier
in Amsterdam is nog erger
dan in Den Haag, al vind ik
het niveau in de raad hoger
dan de Tweede Kamer.
Iemand als Johnas van
Lammeren, een uitstekend
debater. Femke Roosma
van GL, goed. Het liberale
smaldeel in de raad vind ik
niet sterk.”

In 2020 werd u de
Forum-fractie uitgeknikkerd.
U was een totaal
onhandelbare man, hoor ik.

„Ik hou erg van harmo-
nie, al zijn er wel grenzen
aan meegaandheid. Ieder-
een moet de ruimte krijgen
om zijn rol te vervullen en
ik denk dat er in de partij
kortsluiting is geweest. Ik
vond het allemaal niet
nodig.”

U bent een academicus.
„Ik zou zeggen een zeer

goed geïnformeerde bedrij-
ver van het politieke hand-
werk.”

Met drie wetenschappelijke
studies op uw naam.
Columbia University
alumnus.

„Ik ben politiek econoom
en jurist, dat klopt.”

Een man van de wereld die in
New York en Rio woonde.
Een Financial Times reader.

„Zeker.”

Die bij de aftrap van de

Forum voor Democratie piekte drie jaar geleden in de peilingen,
maar inmiddels flirt de partij met complotdenken en roept op tot
burgerlijke ongehoorzaamheid. Dat FvD ’wappies’ aantrekt, daar
maalt de Amsterdamse lijsttrekker Anton van Schijndel niet om.

KNOKKEN VOOR EEN
LIEFDEVOL BESTAAN

Oud-bokser Alex Blanchard vindt balans na harde jeugd en leven van uitersten

door Corrie Verkerk

AMSTERDAM • In Vechter
schrijft zesvoudig Euro-
pees bokskampioen Alex
Blanchard (63) openhartig
over zijn leven, zijn ont-
wrichte jeugd, de roem
die hem boven het hoofd
steeg, een leven vol vrou-
wen, penoze, bakken geld
en bittere armoe.

Zijn eigen jeugd vergelijkt
hij met die van Ciske de Rat.
Net als hij een lefgozertje,
altijd in voor kattenkwaad.
„Op school het melkgeld
stelen, brommertjes jatten.
In mijn ouderlijke woning
aan de Czaar Peterstraat is
overigens de film Ciske de
Rat opgenomen.” Ook Vech-
ter staat op de nominatie
verfilmd te worden. „De
kers op de taart”, klinkt het
trots. Vier jaar terug begon
hij aan zijn levensverhaal;.
„Ik brak bij een scooteron-
geluk mijn been, dus ik had
tijd. De verhalen kwamen
vanzelf.”

Geen liefde
Vroeger, als kind, waren

er heftige ruzies. „Mijn va-
der sloeg mijn moeder. En
niet zo’n beetje. Ooit wer-
den ze verliefd in Casablan-
ca op de Zeedijk. Later bleek
dat ze helemaal niet bij el-
kaar pasten. Maar ja, toen
waren er al kinderen. Mijn
moeder mocht niks. Niet
zingen, geen leuke kleren
dragen. Ik zag het verdriet
in haar ogen.” Als hij er aan
terugdenkt, schiet hij zelf
vol. „Ze heeft nauwelijks een
leven gehad. Haar eigen
moeder liet haar jong in de
steek, haar vader kon zijn
handen niet thuishouden.
Zelf kenden we als kinderen
ook geen liefde.”

Twee jaar was Alex toen
hij, samen met zijn twee

zussen, uit huis werd ge-
plaatst. „Ieder in een ander
kindertehuis.” Het zorgde
voor ’levenslange krassen’
op hun ziel. Zus Jacqueline
verloor zich in de drugs, Ma-
rie in de drank. De jonge
Alex bleef overeind door
zijn passie:
boksen. „Ik
keek ’s
nachts naar
een wed-
strijd van
Cassius Clay
en was verkocht. Dat wilde
ik ook.”

Zo belandde hij bij de
sportschool van ’ome’ Piet
ter Meulen. Op foto’s van
toen staat een mager jonge-
tje met een droom. Boks-
handschoenen in de aan-
slag. Buiten beeld moet zijn
latere mentor Erik van den
Berg hebben toegekeken.

„Maandenlang volgde hij
me, zwijgend. Daarna nam
hij me onder zijn hoede. Op
mijn zeventiende had ik dus
al een personal trainer.”

Het ging snel met zijn
boksloopbaan. Te snel, weet
hij nu. „Ik was nauwelijks 18

jaar en kon al een woning
van 50.000 gulden overne-
men, met een enorme spie-
gel aan het voeteneind en
roodfluwelen kussentjes.
Achteraf een soort replica
van Yab Yum.” Er zwierf al-
tijd veel penoze rondom de
sport „Je kon in die tijd wel
bij Heineken of Unilever
aankloppen voor sponso-

ring, maar daar hoorde je
niks op. Dus kwam je uit bij
het café van Ome Joop. Daar
zaten de jongens met geld.”

Vechter is doorspekt met
successen én verliezen. In
1982 verloor hij het ’gevecht
van de eeuw’ tegen boksle-
gende Rudie Koopmans. „Ik
was er nog niet aan toe.”
Toch, enkele maanden later,
mocht hij zich voor het eerst
Europees Kampioen Halfge-
wicht noemen. „Rudi heeft
daar zeven jaar over gedaan,
ik deed het in de helft van
die tijd.”

Geld verdampte
In zijn hoogtijdagen vlo-

gen de tonnen er door. „Aan
vrouwen, uit verveling. Ei-
genlijk te gek voor woor-
den.” Geld dat overigens net
zo snel weer verdampte. „Er
is een tijd geweest dat ik

proletarisch moest winke-
len, omdat ik geen eten kon
kopen voor mijn kinderen.”

Nu gaat het, al jaren, uit-
stekend. Blanchard werkt
als personal trainer bij
health club Splash. Op zijn
drie kinderen is hij trots. Hij
wil ze geven wat hij in zijn
jeugd miste. „Ik heb ze over-
al naartoe gesleept, naar ál-
le pretparken.” Als levens-
ervaring een wedstrijd zou
zijn, zou ik waarschijnlijk
ook Europees kampioen
zijn’, concludeert hij in
Vechter. Hij verloor zijn
geld, probeerde er met een
hasjtransport bovenop te
komen en werd zelfs ont-
voerd door Joegoslaven om-
dat hij een schuld moest af-
lossen. Hij heeft het alle-
maal ongezouten opge-
schreven. „Ook voor mijn
kinderen.”

’Ongezouten
opgeschreven’

Bokser Alex
Blanchard
kijkt in sport-
school Splash
terug op een
leven vol ups
en downs.
FOTO
RONALD BAKKER

SCHIPHOL • Voor het
aansturen van drie
moorden in 2014 is
Amsterdammer Iliass
K. (34) veroordeeld tot
levenslang. De uit-
spraak is gelijk aan de
straf die het Openbaar
Ministerie vorig jaar
eiste.
Volgens de rechtbank
staat vast dat K. op-
dracht heeft gegeven
voor de moord op Alex
Gillis in Zaandam
(februari 2014), de
’vergismoord’ op de
onschuldige huisvader
Stefan Regalo Egger-
mont (juli 2014) en de
liquidatie van Massod
Amin Hosseini (sep-
tember 2014), beide in
Amsterdam.

Levenslange
celstraf Iliass K.

Onschuldige huisvader
Stefan Eggermont

Af en toe een
wappie, prima

’Zelfstandig nadenken vind ik leuk’

campagne op het podium
staat met Viola Holt, die
claimt dat ze magnetisch was
geworden na contact met
een gevaccineerd persoon.

„Ik vind het geweldig dat
Viola Holt haar boomer-
verhaal afstak. Ze is niet
bang voor het virus en mag
dat zeggen. Ik ken haar
verder niet en ga geen
oordeel vellen, ze schijnt
televisiepresentatrice te
zijn, maar ik kijk al twintig
jaar geen tv.”

Gelooft u echt dat zij
magnetisch was geworden?

„Ja, eh, dat zal een beeld-
spraak zijn, maar dit hoeft
niet in het interview, want
dit is een beetje gezeur.”

Ze claimt iets waar geen
enkel wetenschappelijk
bewijs voor is.

„Het is zo onbelangrijk.
Af en toe een wappie ertus-
sen: I don’t care at all. Er
waren meer sprekers, Wil-
lem Engel, bijvoorbeeld. Ik
heb dat een beetje aan
elkaar gepraat. Prima.
Come on.”

Bent u zelf gevaccineerd?
„Dat is medisch geheim

en kan daar verder niets
over zeggen. Ik vind dat er
een absoluut verbod moet
zijn voor werkgevers om te
vragen naar de vaccinaties-
tatus van hun werknemers.
Dat moet volstrekt geheim
blijven en worden gehand-
haafd.”

Tijdens Fvd-bijeenkomsten
klinkt het: neem geen vaccin.
Uit de meest recente cijfers
van het RIVM blijkt dat het
vaccin zeer effectief is tegen
ziekenhuis- en ic-opname.

„Als het even kan, hoe-
ven mensen die buiten de
risicogroepen vallen, zich
niet te laten vaccineren,
vind ik. Voor jongeren en
mensen met een goede
gezondheid is de kans ex-
treem veel kleiner dat zij
door een besmetting in het
ziekenhuis komen, in ver-
gelijking met mensen met
een hoge leeftijd. Dit heeft
Baudet met Ralf Dekker,
directeur van het Renais-
sance Instituut, uitgebreid
beschreven in een online
artikel, dat voorzien is van
voetnoten. Dat vind ik de
charme van Forum, dat er
zelfstandig wordt nage-
dacht. Als Montessori-kind
vind ik dat leuk.”

Maar bij FvD-bijeenkomsten
staan ook mensen die in de
risicogroepen vallen. Dat zij
het artikel met voetnoten
hebben gelezen staat
allerminst vast.

„Toehoorders hebben
een eigen verantwoorde-
lijkheid en moeten hun
eigen persoonlijke gezond-
heidssituatie maar beoor-
delen door met hun huis-
arts te praten bijvoor-
beeld.”

Voelt u zich thuis bij FvD als
de partij Kamervragen stelt
over de aankoop van het
schilderij ’De Vaandeldrager’
en daarbij heel specifiek
inzoomt op de rol van de
Rothschild-familie. Vragen
die volgens het CIDI
doordrenkt zijn van
antisemitisme, omdat de
familie Joods is.

„Ja... eeh…. Kom op zeg.
Dat is een veel te algemene
vraag. Ik weet niet welke
Kamervragen er zijn ge-
steld. Sorry. Dan moeten
we ze eerst lezen.”

Nou, laten we die er even bij
pakken.

„Het gaat nu te snel naar
mijn smaak.”

Van Schijndel loopt de

kamer uit om thee te ha-
len. „Darling, this is hard
talk”, zegt hij tegen Lynn
en gaat buiten een sigaretje
roken. Eenmaal terug her-
pakt hij zich.

Uw vrouw en kinderen zijn
Joods. Voelt u geen enkel
ongemak bij deze
Kamervragen?

„Mevrouw Luden (direc-
teur CIDI, red.) vliegt weer
eens uit de bocht. Een
prima organisatie verder,
maar erg onverstandig om
dit te zeggen. Ik vind dit
niet schuren. Het CIDI
heeft niet het monopolie
op wat goed Joods gedrag is
of antisemitisme. Ze leest
er dingen in die er niet
zijn.”

Rob Heilbron, toch niet de
meest politiek correcte
Amsterdammer en oud-FvD
stemmer overigens, noemt
de Kamervragen ‘erg
gevaarlijk’.

’Wieden in woke
Amsterdam’

’Montessori kind’ Anton van
Schijndel wil niet zeggen of hij
gevaccineerd is.
FOTO JEAN-PIERRE JANS

door Daniel van Dam

INTERVIEWKORT AMSTERDAMS

De VerbroederIJ vervult
als horeca annex leerwerk-
bedrijf een belangrijke so-
ciale functie in de kwetsba-
re Vogelbuurt, vindt ook de
gemeente. Een woordvoer-
der: ,,De gemeente heeft
sympathie voor het initia-

door Robert Vinkenborg

AMSTERDAM • Ontmoe-
tingscentrum De Verbroe-
derIJ kan mogelijk langer
op de huidige locatie bij
de Oostveer aan de Johan
van Hasseltweg blijven.
Dat blijkt uit antwoorden
van de gemeente op vra-
gen van de De Telegraaf.
Mede-oprichter Tania
Spaans van De Verbroede-
rIJ: ,,Er gloort hoop.’’

Al ruim 4.000 mensen te-
kenden een petitie van
buurtbewoonster Hetty
Oorbeek voor behoud van
het sociale en culturele ont-
moetingspunt in Noord. Ze
vertelt: ,,Hier komen men-
sen van alle rangen en stan-

den. Het is letterlijk een
plek van verbroedering en
verbinding aan het IJ. Het
zou een ramp zijn als dit
weggaat. Juist nu oud en
nieuw Noord - door alle
nieuwbouw - steeds meer
tegenover elkaar komen te
staan, hebben we dit soort
ontmoetingsplekken kei-
hard nodig.’’

Ook voor passagiers van
de pont blijkt De Verbroede-
rIJ een pleisterplaats. Bij De
AfhalerIJ vinden broodjes
en koffie gretig aftrek. Ook
van de toiletvoorziening
wordt door fietsers en voet-
gangers gebruik gemaakt.
Een oudere man: ,,Na die
overtocht over al dat water
ben ik erg blij met de WC.’’

tief en vindt het project ge-
slaagd. Toch staat de huidi-
ge locatie ter discussie, om-
dat de plek bestemd is voor
tijdelijke huisvesting van
een technische school. Het
was van meet af duidelijk
dat het contract na vier jaar

afloopt. Het initiatief heeft
zich bewezen en is van grote
waarde voor de buurt, daar-
om doet de gemeente er al-
les aan De VerbroederIJ te
helpen verhuizen naar een
andere locatie, waar we nu
samen naar op zoek zijn.’’

Op de plek van De Ver-
broederIJ moet een tijdelijk
gebouw voor een technische
school komen. Na doorvra-
gen blijkt de gemeente be-
reid te onderzoeken of daar-
voor een andere plek kan
worden gevonden binnen
de toekomstige woonwijk
het Hamerkwartier. De ge-

meentewoordvoerder be-
vestigt dat wethouder Ma-
rieke van Doorninck vorige
week een gesprek heeft ge-
voerd met inwoners uit
Noord: ,,Het klopt dat is af-
gesproken dat ook gekeken
wordt of de tijdelijke techni-
sche school naar een andere
plek kan. Het vinden van die
plek is wel een uitdaging.’’

Tania: ,,We zijn dankbaar
voor die toezegging. Twee
keer verhuizen is voor ons
niet op te brengen. Er is na-
melijk veel tijd nodig om
door te draaien en tegelijk
de andere locatie in te rich-
ten. Met de toezegging van
de wethouder gaat het mis-
schien toch goedkomen. Dit
nieuws geeft ons hoop.’’

HOOP GLOORT VOOR VERBROEDERIJ
Tania (links) en Hetty bij de
Verbroederij op de noordelijke
IJ-oever. FOTO RONALD BAKKER

De partij slaagt daar niet
echt in. Er stond onlangs een
man met een fakkel bij Kaag
op de stoep.

„Nee, dat is toeval, die
persoon een malloot. Die
mensen heb je toch altijd.
Maar laten we het nu heb-
ben over het erfpacht. Mijn
verantwoordelijkheid als
Amsterdams raadslid ligt
in het ontmantelen van dit
systeem in Amsterdam.”

Ligt u er ‘s nachts wakker
van dat activisten mogelijk
een keertje écht
doordraaien?

„Ja sorry hoor. Ik... Jaa,
nou… Oké. Het is om te
huilen, dat kranten zo
makkelijk meegaan in het
overheidsverhaal. Maar
zullen we het eindelijk over
het erfpachtsysteem heb-
ben? Ik wil rechtsherstel
voor erfpachters en we
gaan een actie starten om
een handhavingsverzoek
neer te leggen bij toezicht-
houder Autoriteit Consu-
ment en Markt.”

Wat heeft u erfpachters te
bieden?

„Afkopen, zodat grond in
volle eigendom komt, waar-
bij twaalf procent van de
woz-waarde uit 2014 of 2015
wordt gebruikt. Het sys-
teem moet echt simpeler.”

Maar hoe gaat de gemeente
de misgelopen inkomsten dan
compenseren?

„Als het per se moet, we
hebben de laagste woz van
heel Nederland, dan zou de
woz iets kunnen worden
verhoogd.”

Pardon...?! De woz
verhogen..?

„Uhh... Dat zie ik hele-
maal fout, ik verlies
scherpte, dat komt voor
tijdens een interview van
twee uur. Er moet volop
bezuinigd worden op de
ambtenarij in de Stopera.
Stoppen met de hele diver-
siteitswaanzin en van het
gas los, levert ook geld op.
Er valt zoveel te wieden in
woke Amsterdam. Wat ons
betreft kan de toeristenbe-
lasting worden verdubbeld
of verdriedubbeld, om die
afschuwelijke Engelse
vrienden van u te weren,
haha. Even serieus, om die
hooligan-toeristen te we-
ren. Dat is belangrijk, ja.”

Nu de handschoenen
kennelijk uitgaan: u wilt
expats van de huizenmarkt
weren, maar woonde zelf als
expat in Rio.

„Economische migratie
drukt de Nederlandse lo-
nen. Het was overigens een
initiatief van Verdonk om
economische migratie veel
eenvoudiger te maken,
daar moet een einde aan
komen. In Brazilië heb ik
als expat juist extra werk-
gelegenheid gegenereerd.”

Waarom wordt Amsterdam
beter als Forum voor
Democratie aan het roer
staat?

„Omdat we direct begin-
nen met het accelereren
van woningbouw in Haven-
stad, en meteen beginnen
met rechtsherstel voor
erfpachters. Ook het coro-
nabeleid gaat overboord en
de stad weer open.”

Tips: amsterdam@telegraaf.nl

AMSTERDAM • Vanaf
vrijdag gaan twee
nieuwe flitspalen op
doorgangsweg Stad-
houderskade aan.
Bestuurders die har-
der dan 50 km/u of
door rood rijden krij-
gen boetes op de krui-
sing met de Wetering-
laan richting de Nas-
saukade en bij de krui-
sing met de Ferdinand
Bolstraat richting de
Mauritskade.
De flitspalen worden
geplaatst omdat er
volgens gemeente en
politie op de kade veel
ongevallen gebeuren.
Het is bewezen dat een
flitspaal een positief
effect heeft op het
rijgedrag en bijdraagt
aan de verkeersveilig-
heid.

Flitspalen op
doorgangsweg


