
Franse dj Mehdi (34)
dood gevonden
AMSTERDAM – De Franse dj Mehdi
(34) is overleden. De elektro- en hi-
phopproducer is waarschijnlijk
maandag van het dak van zijn huis
gevallen. Dj Mehdi, echte naam
Mehdi Favéris-Essadi, was bekend
door zijn samenwerking met de
Britse DJ Riton, waarmee hij het
duo Carte Blanche vormde.Hij
werkte ook met Daft Punk.

Onbekend werk onder
doek van Francis Goya
AMSTERDAM – Het Rijksmuseum
heeft een onbekend portret ontdekt
onder een schilderij van de Spaan-
se kunstenaar Francisco Goya
(1746-1828). Het betreft zeer waar-
schijnlijk een portret van een Fran-
se generaal. Het werd door een
nieuwe scantechniek ontdekt on-
der Goya’s schilderij Portret van
Don Ramón Satué uit 1823.

Heideroosjes
stoppen ermee
AMSTERDAM – De Nederlandse
punkrockband de Heideroosjes
stopt ermee. De band is al 22 jaar
bijeen in ongewijzigde bezetting.
Op 21 november verschijnt het laat-
ste album Cease-fire. De band Hei-
deroosjes verkocht enkele hon-
derdduizenden albums en speelde
onder andere op Lowlands, Pink-
pop, Pukkelpop en Rock Werchter. Liz Snoijink FOTO LORIANNE VAN GELDER

21
Snoijink en Drijver in
tv-serie over Heineken
AMSTERDAM – Liz Snoijink en An-
na Drijver gaan de vrouwelijke
hoofdrollen spelen in de serie Fred-
dy, over biermagnaat Freddy Hei-
neken. Thom Hoffman speelt de ti-
telrol. De vierdelige serie van de
Tros wordt volgend jaar uitgezon-
den. Snoijink en Drijver spelen sa-
men de rol van Lucille, de vrouw
van Heineken.
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moeten op yogales
de tekst Yoga for a more flexible
brain (yoga voor een soepeler
brein). En bij die van Italiaanse pre-
mier Silvio Berlusconi: Yoga for
greater self control (yoga voor een
grotere zelfbeheersing).

De posters maken reclame voor de
Lotte Yoga School in Amsterdam. Ze
zijn bedacht door het reclamebu-
reau KesselsKramer, dat normaal
voor grote namen werkt, maar ook
wel eens een vriendendienst ver-
richt. “Lotte Post van de Lotte Yoga
School is een kennis van ons,” zegt
artdirector Gijs van den Berg, die de
lowbudgetcampagne mede be-
dacht. “Ze vroeg ons met iets te ko-
men dat ingaat tegen het zweverige
imago van yoga.”

Yoga is dé remedie tegen stress,

volgens Lotte Post. Uitermate ge-
schikt dus ook politici, aldus de
campagne. Maar zijn de makers niet
bang dat die politici er helemaal
niet van zijn gediend te figureren in
een reclamecampagne? In opdracht
van de gemeente Amsterdam wer-
den twee jaar geleden koninginne-
dagposters gedrukt waarop buiten-
landse leiders, onder wie ook Ber-
lusconi, hevig feestvierend te zien
waren. Op de Italiaanse en Franse
ambassade zag men er de lol niet
van in. Posters met Barack Obama
en Vladimir Poetin werden na pro-
testen teruggetrokken.

“Die posters waren bedoeld om
buitenlandse toeristen naar Neder-
land te lokken,” zegt Van den Berg.
“De posters voor Lotte Yoga School

worden, op beperkte schaal, bij
creatieve centra in Amsterdam op-
gehangen. Ze zijn in het Engels om-
dat ze ook op in de stad wonende ex-
pats zijn gericht.” Van den Berg
heeft wel een advocaat naar de cam-
pagne laten kijken. “Volgens hem is
er geen probleem. Politici zijn pu-
blieke figuren. Ze worden in de cam-
pagne ook niet veroordeeld.”

In de brieven die de genoemde lei-
ders van Lotte Yoga school ontvin-
gen (te lezen op de website van de
school), wordt op humoristische
wijze toch de nodige kritiek op hun
doen en laten geuit. Op het aanbod
een proefles te volgen, heeft nog
geen van hen gereageerd. Desge-
vraagd wenst de PVV geen com-
mentaar te geven op de campagne.

Beelden uit L.A. Noire, de compleet digitaal gefabriceerde computergame die voor een deel ook als speelfilm is te zien.

TON DAMEN

AMSTERDAM – Een deel van de
geschiedenis van de Portugese
Joden in Amsterdam is onderbe-
licht gebleven. Dat blijkt onder
andere uit het geringe aantal fei-
ten dat bekend is over Maria Nu-
nes, van wie wordt aangenomen
dat zij de eerste Portugese Jodin
in Amsterdam is.

De meeste Amsterdammers kennen
haar niet.

De immigratie van Maria Nunes,
die in de Gouden Eeuw voor Amster-
dam koos omdat zij daar in vrijheid
haar geloof kon beleven, is actueel
doordat stichting Aorta Muziek-
theater een stuk over haar leven op
de planken brengt.

Vorige maand heeft het Fonds Po-
diumkunsten de stichting 75.000
euro subsidie toegekend, als deel
van de financiering van 2,5 ton om
in tien plaatsen in Nederland het
stuk Maria Nuñez, van brandstapel
naar vrijheid te brengen. Aorta stelt
dat het levensverhaal van Nunes

nauw verbonden is met de historie
van Amsterdam. De stad stuurde
Portugese Joden niet terug, maar
maakte gebruik van hun kennis van
handel, van zeevaart en cartografie.

Cruciaal in deze geschiedenis was
het Spaanse verbod op andere reli-
gies dan de katholieke in 1492. De
meesten van de tachtigduizend ge-
vluchte Joden gingen naar Portugal,
waar zij relatief vreedzaam met
christenen hadden samengeleefd.
Vijf jaar later werden zij ook daar
gedwongen bekeerd en onderdrukt,
waarna ze vertrokken.

Een standaardwerk over Nunes
ontbreekt en veel documentatie
spreekt elkaar tegen.

Vast staat dat Maria Nunes met
haar broer en haar oom in 1593 naar
Amsterdam vertrok, waarschijnlijk
via Londen.

De oudste geschiedschrijvers, zo-
als Daniel Levi de Barrios uit de ze-
ventiende eeuw, baseerden zich op
mythes. De Barrios beschrijft ro-
mantische verwikkelingen, waarbij
Nunes aan het hof van koningin Eli-
zabeth kwam, die latere historici
onwaarschijnlijk noemen.

PS 8: De eerste Joodse
Portugese in Amsterdam

Leven
Maria
Nunes in
theater

Levensverhaal Nunes
is nauw verbonden
met Amsterdam
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