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U kent het wel, dat deuntje 
van de ANWB-reclame You 
gotta move. Bijna net zo 

aanstekelijk als Wild horses ook 
van de Canadese hitzanger Gino 
Vanelli, die tijdelijk in Nederland 
woont. Of hij zelf wel eens telefo-
nisch in de wacht stond bij de Ne-
derlandse pechhulp? ‘Ik heb in Ne-
derland geen auto, ik houd meer 
van de treinen hier.’ 1

People gotta move
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KOSTER  &  JOJANNEKE

Maxime Verhagen liet zich bijna 
om de tuin leiden door nep Wouter 
Bos . ‘Hij twijfelde wel effe.’...
Op Twitter is deze week een discussie 

ontstaan tussen @MaximeVerhagen 

en @wouterbos over de ware identi-

teit van de laatste. De minister van 

Buitenlandse Zaken trapte er uitein-

delijk niet in. Maar vele anderen wel. 

Dat kan voor grove misverstanden 

zorgen. 

‘Inderdaad’, zegt boosdoener San-

der Duivestein. ‘Ik begrijp ook niet 

dat niemand vanuit het ministerie de 

naam ‘Wouter Bos’ claimt. Dat is toch 

zó stom van ze?! Je moet je eigen 

identiteit bewaken.’ Dat blijkt wel.  

Duivestein is dinsdagochtend met de 

grap gestart. Binnen twaalf uur was 

het propvol met volgers. ‘Dat is toch 

opzienbarend!? Helemaal dat Verha-

gen met zo’n elf berichten zijn tijd 

besteedt aan een discussie of je nou 

wel of niet Wouter Bos bent.’

Reden voor het 

ministerie van Fi-

nanciën van Wou-

ter Bos om in te 

grijpen. Via de 

website van Jaggle 

probeerde men 

contact te leggen. 

’Toch raar dat jullie mij wel kunnen 

vinden en zij niet.’ Het ministerie liet 

een dringend verzoek achter alle data 

van @wouterbos te verwijderen. 

‘Dan hebben ze de point dus echt niet 

begrepen’, zegt Duivestein. ‘Als ik al-

les verwijder gaat de volgende er mee 

aan de haal, met alle gevolgen van 

dien. Dat is precies wat wij met deze 

actie willen aantonen.’

‘Er zou een lijst gemaakt moeten 

worden met alle belangrijke publieke 

fi guren, zoals CEO’s en ministers, en 

dan hun namen claimen. Tuurlijk is 

dat een hels karwei. Maar dan schake-

len ze toch gewoon een communica-

tiebureau in!?’ 1

@wouterbos
Bos-nepperd praat 
voor het eerst over 
Twitter-rel 

BREUKELEN...
Zoeken naar Gino Vanelli is niet no-

dig, zijn getoupeerde coupe torent uit 

boven de hoofden in de serre van ta-

veerne De Danne. De Canadese zan-

ger die in ons koude kikkerlandje 

vooral bekend is van het You gotta 
move-deuntje uit de ANWB-reclame, 

is een man, maar met zijn gesoigneer-

de look heeft hij meer weg van een 

diva. Gino – beetje borsthaar – Va-

nelli verkocht wereldwijd zestien 

miljoen platen. Kan hij het zich voor-

stellen: alle Hollanders met een heu-

se Vanelli onder de arm? Hij lacht 

hard maar reageert stellig. ‘Niemand 

kan zich dat voorstellen.’

Vitale Tina

Het rijtje overjarige popsterren dat 

het muzikale circus al decennia draai-

ende houdt, breidt zich alras verder 

uit. Jojoqueen Oprah Winfrey vond 

dat haar vriendin Tina Turner – alias 

Vitale Tina – niet kon achterblijven 

bij The Rolling Stones en The Eagles. 

In ultra-korte jurkjes en op mega-

hoge naaldhakken vloog zij dit week-

end door de Gelredome. Op 2 mei is 

ze er weer, maar schrik niet: in no-

vember wordt Vitale Tina 70! De Ja-

maicaanse grande dame Grace Jones 

– bijna 58 – sierde vorige week pop-

tempel Paradiso nog.

Nederlanders zijn er dol op: The 

Return of The Stars. Sommige die-

hards zouden zelfs nog naar The Sto-

nes gaan als zij per rollator het podi-

um op zouden rijden. ‘Dat zou 

zomaar kunnen’, voorspelt Vanelli, 

die ook van geen ophouden weet. 

‘Kijk naar B.B.King, Charles Aznavour 

en Tony Bennett, die zijn ook in de 

tachtig. Als je in vorm blijft, kun je bij 

wijze van spreken dood gaan op het 

podium.’

Hét geheim van de inmiddels 57-

jarige Gino Vanelli? ‘Ik vergelijk me-

zelf met een slang, elke keer weer 

vernieuw ik mijn huid.’ Het proces 

dat reptielen in staat stelt te groeien, 

inspireert de Canadees. ‘Mijn huidjes 

hebben de neiging er steeds sneller af 

te komen.’ 

Gedichten
Pas tourde Vanelli nog met het pres-

tigieuze Metropole Orkest, nu is hij 

weer terug bij een simpel kwartetje en 

schrijft hij gedichten. Het is het zo-

veelste schubbenhuidje dat loslaat. 

Via de fusion in de seventies, zijn 

pophit Wild Horses in de eighties 

kwam hij uit op akoestische jazz in de 

nineties. Ging hij op een blauwe 

maandag Rod Stewart niet achterna 

op de disco-tour? ‘Nee!’, zegt hij fel. ‘I 

névér did that.’ Nu is zijn jazzy sound 

terug van weggeweest.

De tour van de Canadees, die tijde-

lijk in Nederland woont, begon op 

zijn zachtst gezegd onfortuinlijk. ‘Pre-

cies toen ik in Tivoli het podium op-

stapte, ging mijn vrouw in Portland 

onder het mes.’ Uit het niets slingert 

Vanelli de medische details over tafel. 

‘Eerst dachten ze dat het alvleesklier-

kanker was, maar wat bleek? Ze had 

een tumor zo groot als een golfbal, ín 

haar hart, de kans daarop is één op de 

miljoen.’ Toch peinsde hij er niet over 

zijn tournee af te zeggen. ‘De shows, 

muzikanten, platenmaatschappij, 

iedereen is afhankelijk van de artiest. 

Plus, mijn vrouw zei: kom niet, mijn 

moeder is er.’

Zij kroop door het oog van de 

naald. Wat als Gino zelf bij Petrus 

aan de hemelpoort staat? ‘Ik denk dat 

je in de hel belandt, als je zegt: saai. 

Het minimum zou voor mij zijn: ‘Ik 

had een interessante leven.’ 

De gewezen ster is dus getrouwd, 

en die Koster maar denken dat Gino 

gay was...! Of hij het ooit met man-

nen heeft geprobeerd? Vanelli lacht 

hard. ‘Ik houd wel van die open min-
ded Dutch spirit, alleen dit is meer een 

vraag voor een tabloid.’ Pijnlijke stil-

te. ‘Die vraag kan ik onmogelijk be-

antwoorden.’ 1

Diva  Ster heeft wéér nieuw huidje

Gino Vanelli is 
net een slang
Teren op gouwe ouwe óf op de 
Gino-tour met telkens nieuw jasje.

Huilebalk
Linda de Mol huilt om alles. Deze bekentenis doet de 

presentatrice in Margriet. Sinds ze kinderen heeft, 
huilt ze bij alles, of het nou een fi lm is of reclame.

Kindje voor Katja?
Katja Schuurman zou zwanger zijn. Niet dat de 

actrice dat zelf heeft gezegd, maar haar lieve schoon-
vader wel. Bedankt, vader van Thijs Römer.

Verhoeven naar Amerika
Jezus van Nazaret, het boek van regisseur Paul Ver-

hoeven, komt uit in Amerika. En in Duitsland. Ver-
hoeven houdt zelf streng toezicht op de vertalingen.

Met zijn gesoigneerde look heeft Gino wat weg van een diva. SARAH WONG

Jojoqueen Oprah 
vond dat Vitale 
Tina niet langer 
kon achterblijven.

een loslopende honden meer 
in het Vondelpark. Als het aan 
de stadsdeelraad van Amster-

dam-Zuid ligt, is het hondenuitlaat-
paradijs straks alleen nog het terrein 
van fi etsende studenten, cruisende 
homo’s en liefdesstelletjes met fl es-
sen rosé. Zonder al te veel loslopend 
struikelgevaar. 

Slecht nieuws voor de ongeveer 
drieduizend hondenbezitters die hun 
viervoeters elke dag het groen van 
het stadspark gunnen. 

Het was dan ook tijd voor protest, 
woensdagavond. Voor het stadsdeel-
kantoor Oud-Zuid hadden zich vol-
gens voorzitter Kitty Jager van de Ver-
eniging Hondenbezitters Vondelpark 

‘een behoorlijk aantal demonstranten 
verzameld’. Compleet met spandoe-
ken, protestborden en honden. Om de 
deelraad nog maar eens onder de nat-
te neus te wrijven dat het fi jner wan-
delen is zonder aangelijnde hond.  

Even voor de duidelijkheid: niet 
het hele park wordt vrij van loslopen-
de honden. Alleen het grootste deel 
van de stukken groen buiten de ver-
harde paden. En dat zijn er nogal wat. 
Maar wat doe je als je hond plotseling 
van het pad af schiet, het verboden 
gras op? Precies, dan krijgt de eige-
naar een boete. Volgens Jager is het 
de bedoeling dat er zes gemeentelijke 
handhavers komen, die geen fi etsers 
met een rozenperkneiging mogen be-

boeten, maar wel hondenbezitters 
die er nu eenmaal niet altijd in slagen 
hun hond aan te leren dat ze alleen op 
wandelpaden lopen. 

Het protest van de hondenbezit-
tersvereniging had helaas weinig ef-
fect: het besluit in de stadsdeelraad is 
al genomen. Komende zomer kunt u 
dus op nog veel meer plekken dan u al 
gewend was, genieten van de zon, el-
kaar of een slok alcoholwater. 

En dat terwijl het Vondelpark ooit 
bedoeld was als wandelpark, zegt Ja-
ger. ‘De fi etsers mogen blijven fi et-
sen, de brommers blijven brommen, 
de homo’s mogen blijven cruisen. Al-
leen de hondenbezitters worden be-
nadeeld.’ 1

G
Geen losse hond 
meer te zien

AMSTERDAM...
Vervelend: honden moeten 
voortaan bijna overal worden 
aangelijnd in het Vondelpark.

KOJO’SGENANTEHOEKJEK
oster en 
Jojanneke 
wilden 

graag de bewe-
gende beelden van 
de vermeende superoplichter 
Louis Reijtenbagh zien. Maar de 
tv-productiemaatschappij IDTV 
weigeren de band af te geven 
waarop hij met een groep auto-
freaks in een old mobile van Am-
sterdam naar Peking boemelt. Hij 
zou zich hebben – aldus een ver-
slag op internet – gedragen als 
een ‘onderkoning.’ 1

Louis
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