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Z
owelhet lenenalshetuitlenenvanspullen
wil ikafraden.Allesgaatmis.Murphy,die van
deWet, trekt er zijnhandenaf.Het iswerkvan

deduivel.
Ikhebhetnietoverde standaardproblematiek

die sowiesooptreedtbij (uit)lenen,namelijkdat je
je spullennooitmeer terugziet.Dat staat er zelfs
helemaal los van,moeder,want in feitekrijg jeWith
TheBeatlesgewoonweervanmeterug, als je ermaar
eensomzouvragen,wat jedusal 26 jaarnietdoet,
eneigenlijk,nuweheter tochoverhebben, vind ik
datnogalondankbaar, omniet te zeggenonver-
schillig,want jehebtdieplaat vanmegekregenvoor
je verjaardag.

Nee,hetgaatomdiefstal, brand,beslaglegging,
waterschade, vandalisme.Vaakals resultaat van
overconcentratie, dat ishet tragische. Jehebthet
bestevoormetandermansbezit,maar jebereikthet
slechtste. Ikhebeenseengeleende fotovanAnton
Geesink (why?)grotendeels latenoppeuzelendoor
eencavia,Geesinkshandtekeningzatal inBuddy’s
buikje voor ik ingreep. (Eenwreeftrap inde flank,
viahetplafond,ophet fornuis, zo indekoekenpan.
Neehoor.)

Suzy roeptdat zeeenkeereenbekerkoffieoverde
jeugdfoto’s vanLiesbethListheeftuitgeschonken.
Ookeen fijne, zo’nbruin,gezwollenplakboekmoe-
ten terugbrengennaareenerkendediva.

Ik roep terug:BertGroenman,mijnoudechef, die
vorigeweeknogstondtoe tekijkenhoe ikkotsend

ineenkermisattractie
zat. VanBertmocht ik
ooit z’n jasje lenen, ik
wasopwegnaarSchip-
holominAmerikade
uitvindervanhet inter-
net te interviewen, en
Bert, diewildedat iker
tiptopuit zouzien,gaf
mehet jasje vanzijnbe-
stepakmee.Duswat
doe ikbij aankomst:
meteenuithangen, en
niet, zoals iknormaal
doe,het jasjenaeen

weekals een trekharmonicauitmijnkofferhalen.
‘Dusdaarhingzijn jasje’, zeg ik tegenSuzy, ‘hele-

maal alleen indiehotelkast, zoalleendat ikhet er
nooitmeerhebuitgehaald,helemaal vergeten, ik
dachterpasweeraan toen ikBertdemaandagerop
zagstaan indebroekdieerbijhoorde.Mooiebroek,
zeg iknog.’

Mogelijknogonverstandiger is oppassenopan-
dermansspullen, eenaltruïstischevormvan lenen.
Ookwel: eenoogje inhet zeilhouden. Ikkomerop
omdatSuzy’soudersdeautovanvrienden inhun
garagehebbengestald,diemensenoverwinteren in
Spanje, enandersmoesthetdingmaandenlang
buitenstaan. TegelijkertijdpastenzeopdeGriekse
zwerfhondvanSuzy’s zus,Minosheethetbeest, en
die rakker lijktwel eenbeetjeopVaroufakis, de
minister enspeltheoreticus.Kalend,best charmant,
groot,maarookspeels en theoretisch, enondertus-
sennietgeneigd tothondenbelasting.
Vandeweek, verteldeSuzy,warenhaarouderseen

middagjeoppad, enhaddenzehunGriekse logé in
degarageachtergelaten,metz’nmand, enz’nbrok-
ken, enz’nkluif, enz’nPlayStation,dusdatmoest
lukken. Toenze terugkwamenbleekMinoshetop
zijnzwerfheupentehebbengekregenenhadophet
dak,de ruiten,demotorkapvandieoppasautoeen
uurtje speltheoretischstaanspringen.
Zoietsgebeurtdusnooitmet je eigenhonden je

eigenwagen.

Sorry,maar jeGeesinkfoto
is opgegeten
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Decaviamet een
wreeftrap in de
flank, via het
plafond, op het
fornuis, zo in
de koekenpan.
Nee hoor

‘K
rijg je waar voor je
geld? Als die vraag in
een item naar voren
komt, is het een
Kassa-item.’Dat isvol-

gens Marieke Rietkerk in de kern de
formule van het consumentenpro-
gramma van de zaterdagavond, dat
morgenzijn25-jarig jubileumvierten
nogaltijd 1,3miljoenkijkers trekt.Hoe
blijf je zo langeenkijkcijferhit?
‘Heel belangrijk bij Kassa is dewat-

heb-ik-eraan-factor’, zegtRietkerk(51).
Zij is sinds 2011 eindredacteur vanhet
programma en vervulde die rol in de
jarennegentig ook al vier jaar. ‘Na een
afleveringmoet de kijker iets hebben
geleerd.Datkanzijnwelkemascaraze
moetenkopen.Of wetenhoe jehetbe-
ste eenprotestbrief aande gemeente
overeenbepaaldekwestiekuntschrij-
ven.Zo’nbrief kunjedandownloaden
vanonzewebsite.’
Een ander belangrijk aspect van

Kassa is het decor. Ruimvier jaar gele-
den,netnadatBrechtvanHultenFelix
Meurders als presentator had vervan-
gen,kreegheteentotalemake-over. ‘De
afstandtussenpubliekenwatindestu-
diogebeurt,moetminimaalzijn’, zegt
Rietkerk. ‘Er is bewust gekozen voor
eenrondearena,meteengrotetafel in
hetmiddenenhetpubliekerdichtom-

heen. Naast een persoonlijke, soms
knussesfeer,brengtdatookconfronta-
tie.’ Het publiek zit er immers niet zo-
maar als klapvee. ‘Dat kan van zich la-
ten horen: roepen, lachen, zuchten,
klappen. Maar het moet ook de con-
frontatiekunnenaangaanmetdegeïn-
terviewde aan tafel. Somshebbenwe
een tribune vol gedupeerden, die de
verantwoordelijketerverantwoording
willen roepen. Die spanning ontstaat
mededoordezaalopstelling.’

22 jaar langwas FelixMeurders het
gezicht van Kassa, maar je moet niet
aan één type vasthouden, vindt Riet-
kerk. ‘Felix stopte bij het programma

op zijn hoogtepunt: hij was Mister
Kassa.Beterdantezoekennaariemand
dieophemlijkt,kunjedaneenheelan-
der type nemen. Dan krijg je nieuw
elanenmensengaandanmindersnel
vergelijken.’

DeperfecteKassa-presentatormoet
kunnenpratenmetdegewonemeneer
of mevrouw,maar ookmet deminis-
ter-president, en met iedereen die
daartussenzit.Belangrijkookzijn like-
ablity en credibility: hijmoet aardigge-
vondenwordenengeloofwaardigzijn.
MaarvooralmoetdeKassa-presentator
metjournalistiekemiddelenopkomen
voorgedupeerden.Hijmoethetnaadje
vandekouswillenweten.’

Kassa moet rumoer hebben. ‘Dat
krijgenwe voor elkaar doorwatwe in
destudiodoen’,zegtRietkerk.Zotestte
Kassaenige tijdgeledenverschillende
merken mascara uit op de Neder-
landse vrouwelijke rugbyers.Het hele
teamwerdnaarde studiogehaaldom
deuitslagvandetestbekendtemaken.
‘Dangebeurt er echtwat.’

Ookdepublieksdeelname helpt bij
het rumoer. ‘Er kunnen spontaan ge-
sprekkenontstaan,doordatBrecht re-
ageert opwat er inde studio gebeurt.’
Grote kracht vanKassa is volgensRiet-
kerkhetscalaaanverschillendesferen.
‘Dat houdt tempo en ritme erin. An-

dershakenmensensnelaf.Bijeenper-
soonlijk verhaal moet de kijker kun-
nenmeeleven,emotiekunnenvoelen.
Wewillenzakeneengezichtgevendie
anders abstract blijven. Bij eenonder-
werp over psychiaters die zich verzet-
ten tegen minister Schippers en de
zorgverzekeraars, filmden we een
zieke jongendiemoestwordenopge-
nomenmaarnietbijdegewenstezorg-
instelling terecht kon. Het maakt
zichtbaar hoe ingewikkeld het leven
voor zo iemand is, hoe het beleid uit-
pakt voor deze jongen en zijn ouders
endat daaraan ietsmoet veranderen.
Zoblijfthetonderwerpnietbeleidsma-
tigof abstract,maarkandekijkerden-
ken:hethadmijnbroer,kindof vriend
kunnenzijn.’

DeverschillendesfereninKassawis-
selenelkaarinraptempoaf.Belangrijk
daarin is ookde voice-over vanRenzo
Veenstra. ‘Hijweetbijelkitemdejuiste
toonaante slaan.’

Eenvoorbeelddaarvanisderubriek
‘De Prijspakker’. In een reclamespotje
vannog geen 30 secondenwordt een
product dat duurder geworden is op
ironische toonaangeprezen.

Rietkerk: ‘Die rubriek heeft iets
schreeuwerigs, bijna over de top. Dat
vormt eengoede afwisselingopde se-
rieuzere thema’s en past goed bij het
zaterdagavondgevoel dat we willen
uitstralen. Bij ons kanDe Prijspakker
moeiteloos volgen op een schrijnend
persoonlijk verhaal.’

Het consumenten-
programmaKassa
trekt al 25 jaar een
breed tv-publiek.
Wat is het geheim?

Door Stan

van den Steenhoven

Televisie

INTERVIEW MARIEKE RIETKERK VAN HET JUBILERENDE KASSA

ADVERTENTIE

Waarvoor je geld

‘Het publiekmoet de
confrontatie kunnen

aangaanmet de gasten’


