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De jury van de European 
Newspaper Award 
prijst Het Parool om 
de interactie tussen 
fotografie, illustraties, 
infographics, koppen en 
witruimte. “De lay-out 
maakt Het Parool een 
onmiskenbaar sterk 
merk.”



 
Welkom als nieuwe abonnee! Het Parool is een onmisbare nieuwsbron voor mensen die 
van Amsterdam houden.

Het Parool is kritisch, betrokken en goed gehumeurd. De krant wordt gemaakt door een 
gedreven redactie die vanuit Amsterdam naar de stad, het land en de wereld kijkt. We volgen 
de lokale politiek op de voet, we staan vooraan als Ajax speelt, we missen geen première van  
Toneelgroep Amsterdam, maar ook het buitenlandse nieuws krijgt bij ons ruim baan. Dat geldt 
bij aanslagen in Parijs of Jakarta, of bij een economische crisis in Brazilië.
 
Het Parool bestaat uit twee delen: de nieuwskrant en de PS. In PS schrijven we de verhalen 
achter het nieuws. Wie doen ertoe en wat is waar aan de hand?

Zaterdag is de krant extra dik. Dan zit het magazine PS van de Week erbij, met interviews 
en reportages over opvallende Amsterdammers, ondernemerschap en cultuur. Hiske 
Versprille bespreekt elke zaterdag in Proefwerk restaurants en Erik Voermans, onze 
muziekspecialist, geeft wekelijks concertadviezen en luistertips. Ook herbergt PS van de Week 
de uitgaansagenda van Amsterdam – een onmisbare informatiebron voor iedereen die in 
Amsterdam voorstellingen, exposities en festivals bezoekt.
 
Het Parool, de krant van onder anderen Annie M.G. Schmidt, Simon Carmiggelt en Ischa Meijer, 
is trots op zijn columnisten. Dagelijks reageert Theodor Holman op geheel eigen wijze op het 
nieuws. Henk Spaan geeft punten aan sporters en er zijn wekelijks persoonlijke stukken te 
vinden van columnisten zoals Derk Sauer (vanuit Moskou), James Worthy, Yasmina Aboutaleb 
en Roos Schlikker.

Het Parool is een krant op z’n Amsterdams. 
Nieuwsgierig, creatief, brutaal en open van geest.

Ik wens u veel leesplezier!

Ronald Ockhuysen 
Hoofdredacteur Het Parool



Vaste columnist Theodor Holman 
laat dagelijks zijn licht schijnen over 
het nieuws. Holman wil in de eerste 
plaats de lezer raken. “Een column 
is vermaak. Dat kan grappig zijn 
of ernstig, poëtisch of grof. Ik ben 
de hele dag met die column bezig, 
houd het nieuws in de gaten en lees 
wat anderen schrijven.”  
 

PS
De tweede helft van de krant 
bestaat uit PS. PS brengt u ver-
halen over gewone Amsterdammers 
en hun leven in de stad, maar het 
kan ook gaan over kunstenaars, 
ontwerpers, beleidsmakers en 
andere mensen die de toon en 
de smaak van de stad kleur geven. 
PS biedt u service in de breedste
zin van het woord: wat is er te doen, 
wie zijn vandaag de hoofdrol-
spelers, wat gaat open of dicht en 
waar moet u geweest zijn?  Vaste 
terugkerende thema’s in PS zijn 
films, literatuur, media, opvoeding, 
wonen en personal finance.

ps
Rico, Sticks en Typhoon:  de grootste rappers van Nederland
staan samen in de Ziggo Dome  30 /  Slagerij Overdevest is al 
60 jaar van eigen vlees en bloed  36 /  Boeken  38 /  Weekendtips  47
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EU-topReferendumuitslag zetRutteklem

‘Nee tegen
Oekraïne
is zinloos’

→ Mark Rutte en
de Britse
premier Theresa
May, gisteren in
Brussel.
FOTO YVES
HERMAN/REUTERS

Stevige taal van premier Rutte vannacht: het
‘nee’ van Nederland tegen het verdrag met Oekraïne
is schadelijk voor Nederland en voor Oekraïne.

Frans Boogaard
BRUSSEL

Een ‘nee’ van Nederland tegen het associatie-
verdrag met Oekraïne zou voor dat land slecht
en zelfs gevaarlijk uitpakken. “Het vermindert
de stabiliteit in een toch al instabiele regio,” zei
MarkRuttevannacht.Volgensdepremierweegt
dat argumentnuzwaarderdan inapril, toeneen
meerderheid van de Nederlandse bevolking
zich in een raadgevend referendum tegen het
associatieverdraguitsprak.
Rutte meldde zijn EU-collega’s vannacht op
een top in Brussel dat hij weinigmogelijkheden
ziet voor een oplossing die in deTweede enEer-
ste Kamer in Nederland op een meerderheid
kanrekenen.Enzolangdiesteunerniet is, vindt
hij het zinloos in Brussel voorstellen op tafel te
leggen. De komende dagen gaat Rutte opnieuw
met de oppositie omde tafel,maar optimistisch
over een oplossing is hij niet, zo meldde hij zijn
Europesecollega’s.Die reageerdenvolgenshem
‘met begrip,maar ookmet zorg’.

Hoofdpijndossier
Het Oekraïneakkoord is voor de Europese poli-
tieke elite al het tweede hoofdpijndossier, want
ook het handelsverdrag met Canada hangt nog
steeds aan een zijden draadje. Beperkte conces-
sies uit Brussel zijn onvoldoende, zei deWaalse
premier gisteravond laat na overlegmet zijn re-
gering. Wallonië blokkeert in zijn eentje onder-
tekening van het verdrag, dat zowel Canada als
Europa een miljardenvoordeel moet opleveren
door afbraak van zowat alle tariefmuren.
VoorRutte isde ‘geopolitiekecontext’,meteen
steeds agressiever Rusland, niet de enige reden
om ook de komende dagen voor het associatie-
verdrag met Oekraïne te blijven vechten. Hij is

ervan overtuigd dat het akkoord ook na eenNe-
derlandsneegewoondoorgaat.Dan is er schade
voor Nederland, schade voor Oekraïne en is er
nog steedsniks gewonnen.Het risicodatweeen
kat inde zak kopen, noemtRutte dat.

MH17
In contactenmet zijn Europese collega’s enmet
oppositieleiders thuis sondeert hij daarom al
maanden met welke punten in een juridisch
bindende verklaring hij toch nog wegkomt uit
het drijfzand. Het zou dan gaan om de afspraak
dat het verdrag niet voorsorteert op een Oekra-
iens EU-lidmaatschap, geen veiligheidsgaran-
ties inhoudt en ook geen extraEuropees geld.
President Porosjenko – deelnemer aan het
christendemocratische vooroverleg in Maas-
tricht – zei gisteren ervan overtuigd te zijn dat
Europauiteindelijkhetassociatieverdragzal ra-
tificeren, maar ook dat hij na de steun van zijn
land aan het onderzoek naar de vliegramp met
deMH17nuopNederlandrekent.Ruttenoemde
die koppeling ‘niet verstandig’.

EU verlamd door twisten → 2

Optimistischover een
oplossing isRutteniet, zei
hij zijnEuropese collega’s

Elke dag



PS van de Week is het stads-
magazine van Het Parool. PS van 
de Week gaat over mensen die 
in onze stad een opvallende 
rol spelen. Het magazine bevat 
een uitgebreide, Amsterdamse 
uitgaans- en cultuuragenda, een 
groot interview en de populaire 
rubriek Mijn Amsterdam. Daarnaast 
wordt in PS van de Week veel 
geschreven over eten en drinken: 
mevrouw Hamersma kiest een 
recept en meneer Hamersma zoekt 
daar de wijn bij, en Hiske Versprille 
bespreekt in Proefwerk een 
restaurant of eethuis.

In de zaterdagkrant vindt u naast 
de uitgebreide nieuwssectie, 
veel kunst en media, met o.a. 
het grote media-interview, de 
moderubriek van Fiona Hering en 
de boekrecensies.
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‘D
emensenmoeten onder
de indruk raken van al die
wonderlijke beelden en
een beetje tollend naar
buiten komen.”
Beeldend kunstenaar/

fotograaf RobMoorees
(64) dook, gewapendmet
witte handschoenen, het
enorme SpaarnestadAr-
chief in en selecteerde 235
foto’s uitHet Leven,het

populaire tijdschrift van Spaarnestad. “Dat lijken er veel,
maar in totaal liggen er twaalfmiljoen foto’s. Ik zou ze al-
lemaalwel in één boekwillen laten zien.”

Van zeker 85 procent is de naamvandemaker niet
bekend.Moorees: “Fotografenwaren in die tijd volko-
men onbelangrijk. Hetwas niet zo van: kijk ons eens
avant-garde zijn. Erwaren geen pretenties, het ging om
het plaatje. Voormij is deze tentoonstelling dan ook een
eerbetoon aande onbekende vakbroeders.”

Het Leven liet de lezers in de eerste helft van de
twintigste eeuwdewereld zienmet al haar historische en
kleine(re) opmerkelijke gebeurtenissen. “Erwaren nog
geen tv, geen computer, geen socialemedia.” Foto’s en

het geschrevenwoordwaren de informatiebronnen.
Oorlog, entertainment, beroemdemensen, uitvindingen,
rampen– inHet Leven vond je het allemaal.

Mooreeswas als jongetje al gefascineerd door de
oude lectuurmappen vol tijdschriften, diewekelijks aan
huiswerden bezorgd. Een gevoel dat hemopnieuwover-
viel toen hij door de fotoarchieven grasduinde. Plotseling
stondhij oog in oogmet een foto van de Titanic die,met
zwarte rook uit de imponerende schoorstenen, de haven
van Southamptonuitvoer. Voor hemwas het alsof hij te-
rugreisde in de tijd. “Dit schip is in het archief nog steeds
opwegnaarNewYork. En telkens als iemand ernaar
kijkt, zal de Titanic eindeloos blijven uitvaren, niet rich-
ting zijn ondergang,maar naarNewYork.”

Busje met propeller
Beroemdenieuwsfoto’s als de Eiffeltoren in aanbouw
of de vlag die Amerikaanse soldaten plantten op de
Japanse berg Suribachi heeftMoorees juist niet uitgeko-
zen voor de tentoonstelling. De nadruk ligt op de (heel)
veel ‘petites histoires’. Immers, de grote geschiedenis
bestaat ook uit ontelbare feitjes uit het dagelijks leven.
“Hetwas een tijdwaarinmensen, geconfronteerdmet

Lees verder op pagina 6
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De foto’s uit het bladHet
Leven (1906-1941) boden
de lezers een bijzonder
kijkje in dewereld omhen
heen. HuisMarseille
exposeert er 235 op Life is
strange, met het accent
op het kleine verhaal.
tekst CORRIE VERKERK foto’s SPAARNESTAD PHOTO
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‘Genoeg te
doen hier’
“Als jeme vraagtwanneer ik precies
besloot omnaar Suriname te gaan,
kan ik dat eigenlijk niet zeggen. Het
stond gewoon al vast dat ikmoest
gaan, denk ik.” Natuurgeneeskundi-
ge en bioresonantietherapeutMavis
Accord (61) doet goede zaken in haar
geboorteland. “Ik geef behandelin-
gen enmijn cliënten zijn voorname-
lijkmensenmet chronische pijnen,
die in de regulieremedische sector
niet geholpen kunnenworden. Ik
werk op lichamelijk,maar ook op
spiritueel vlak.”

Zes jaar geleden vertrokAccord
naar Suriname,maar voor die tijd
kwamze al regelmatig in haar ge-
boorteland omspirituele reizen te or-
ganiseren. Toeristische trips, voorna-
melijk in het binnenland van Surina-
me,waarbij er ook aandachtwas
voormeditatie en de natuurgenees-
wijze vanmarrons en indianen.

Zewas zeventien toen ze naarNe-
derland ging om te studeren. “Je
kunt zeggen dat ik gevormdben in
Nederland. Ik heb jaren in Purme-
rend gewoond, enmedaar ook thuis
gevoeld.”

Het stuk grondwaar ze haar hui-
dige huis op bouwde, kocht ze al in
de jaren tachtig, voor nog geen drie-
duizend gulden. “Nu is deze grond al
rond de twintigduizend eurowaard.
En kijkwat een prachtige omge-
ving!” Achter haar huis ligt een stuk
ongerepte jungle, terwijl het centrum
vanParamaribo nauwelijks twintig
minuten verderop ligt. “In de och-
tend slingeren hier apen in de bo-
men. Je hebt de prachtigste vogels.
Maar er zijn ook slangen en krokodil-
len in de kreek verderop, dus ikmoet
wel voorzichtig zijn.”

Haar cliënten zijn vooralmensen
uit de hogere klasse, die zich een be-
handeling kunnen permitteren. “Het
gaat hier economischwat beter,
maar er is nog veel te doen. Echt gro-
te veranderingen zijn er de afgelopen
jaren niet geweest als je hetmij
vraagt.Waar ikme zorgen ommaak,
is het gezondheidsniveau en de le-
vensstijl van de gemiddelde Surina-
mer. Onbespoten groenten vind je
hiermetmoeite, erwordt enormveel
gif gebruikt en voorlichting over eet-
gewoontes is er nauwelijks. Voormij
is er nog genoeg te doenhier!”

Accordheeft deNederlandsena-
tionaliteit en verlengt elke twee jaar
haar Surinaamse verblijfsvergun-
ning. “Bij instanties, vooral vande
overheid,moet je veel geduldheb-
ben.Dewachttijden en rijen zijn lang
enalles gaat een stuk trager,maar je
moet hier vooral niet op eenNeder-
landsemanier tegenin gaan.Dat
wordt je niet in dank afgenomen.”

‘Ik blijf wel
fietsen’
Helga Fredison (57) roert in haar zelf-
gemaakte pindasoepmet tomtom-
balletjes. Vandaag zal zemet vrien-
den en familieleden feestelijk haar
huis inwijden om te vieren dat ze is
geremigreerd naar Suriname. Aande
muur hangt een grote foto van de flat
Haag enVeld inAmsterdam-Zuid-
oost. “Ikwoonde daar tot een paar
maanden geleden. Hetwas een ge-
weldige tijd inNederland,maar ik
wilde terug naar Suriname. Steeds
meer vrienden vanmij gingen terug
en ik zag hoe goed ze het hier deden.
InNederlandheb ik jaren als secre-
taresse bij sociale instellingen ge-
werkt,maar ik zat al vier jaar zonder
werk. Vanwegemijn leeftijdwerd het
ook steedsmoeilijker iets te vinden.
Ik dacht:wat doe ik hier nog, terwijl
er kansen liggen in Suriname?”

Midden in de keuken staat haar
zwarte opoefiets uit Nederland, die
ze gebruikt omeven snel naar de Chi-
nese supermarkt te gaan, een paar
straten verderop. “Dat is nog echt
eenNederlandse gewoonte vanmij.
Hier in Suriname zul je niet snel een
zwarte vrouwop een fiets zien, het
zijn overwegendNederlandse stagi-
aires die hier fietsen.” Tweemaan-
den is ze nu in Suriname en ze blijft
voorgoed. Haar kinderen en klein-
kinderen zijn inNederland gebleven,
net als die van de andere vrouwen in
dit artikel.

Fredison is nog via de oude remi-
gratieregeling (zie inleidende tekst)
teruggekomennaar Suriname, nadat
ze 25 jaar inNederlandhad gewoond
en gewerkt. “Ik hebmijnNederland-
se nationaliteit opmoeten geven en
benweer Surinamer geworden. Ver-
der krijg ik van deNederlandse staat
eenmaandelijkse toelage van rond
de vijfhonderd euro.Mijn reis- en
verhuiskosten zijn betaald door de
Nederlandse staat en ikmag tien jaar
zonder visum tussen Suriname en
Nederland reizen.”

Veel van haar vrienden vinden
het onbegrijpelijk dat ze deNeder-
landse nationaliteit heeft opgegeven,
maar voor Fredison is het geen obsta-
kel. “Weet je, je kunt nu eenmaal niet
alles in het leven hebben. Voormij
was dit de beste uitkomst en ikwil er
ook helemaal voor gaanhier in Suri-
name.Mijn droom is bij de radio te
kunnenwerken, en actief te zijn in de
kerk. InAmsterdam-Zuidoostwerkte
ik als voorganger, en dat zou ik ook
hier heel graagwillen voortzetten.”

‘Het is hard
werken’
“Schat, jemoet snel bijme langsko-
men, ik heb een discotheek geopend
aandeKolonistenweg, en een restau-
rantmet lekker Surinaams eten.”
Zodra zangeresMarleneWaal (61)
binnenstapt en begint te kletsen, is
er leven in de brouwerij. Dat komt
door haar energieke uitstraling en
uitbundige stem. “Ik ben gekomen
ommijn bijdrage te leveren aan Suri-
name.Mensen vindenme idealis-
tisch,maar ikwilme echt inzetten
voormijn geboorteland. Ik sta al
sindsmijn vierde ophet podiumen
zou als zangdocent graag lessenwil-
len geven in Suriname. Ik ben sinds
tweemaanden terug en begonnen
met een bar-dancing. Daar hoop ik
ookwatmee te verdienen.”

Waal is een bekende Surinaamse
zangeres. Als kind scoorde ze een hit
met het nummer Sranan gron trong
gowtu noja (De Surinaamse grond is
goudwaard)met de groepDeVrolij-
ke Jeugd.

Sinds de jaren zeventigwoonde
ze inAmsterdam. “Ik bleef altijd in
Suriname komen, ook voor optre-
dens,maar dit jaar besloot ik: nu ga
ik voor altijd.”Met zich aanpassen
heeft ze na al die jaren geenmoeite.
“Ik voelmehier net zo geaccepteerd
als inNederland, het ismaar net hoe
je je zelf opstelt. Kijk,mensen ken-
nenmenog van vroeger, als het kind-
sterretje van Suriname. Het gaat niet
allemaal evenmakkelijk hoor,maar
ze reageren over het algemeenwel
enthousiast.Watme opvalt is dat
veel Surinamers uit Nederlandhier
komen en denken dat ze in een ge-
spreid bedje komen. Dat is echt niet
zo, jemoet er keihard voorwerken.”

Waal is tijdens de verkiezings-
campagne actief voor deAbop (Alge-
mene Bevrijdings- enOntwikkelings-
partij) vanRonnie Brunswijk. “Ik
treed op tijdens zijn partijbijeenkom-
sten. Verkiezingen in Suriname zijn
heel anders dan inNederland. Hier is
het één groot feest,met zang, dans
en lekker eten. Brunswijk heeft zich
goed ontwikkeld de laatste jaren,
vind ik. Hij is veranderd. Ik heb
zijn partijprogrammagelezen en ik
sta daar helemaal achter. Hij is een
sociaalmens en dat ben ik ook.”

H
eimwee naar Suriname en dromen
over teruggaan is ietswat bij veel
Surinamers inNederland leeft.
Het percentage dat die stap naar
remigratie ookwerkelijkmaakt,
zal in een stroomversnelling ko-
men, is de voorspelling van deNe-
derlands-Surinaamse organisatie
Finance Suriname, die informatie
verschaft overwonen enwerken
in Suriname. Uit onderzoek van
deze organisatie blijkt dat zestig

procent van de Surinamers inNederland van boven de
veertig jaar van plan is te remigreren. In 2012 en 2013
vertrokken ietsmeer dan tweeduizendmensen die in
Suriname zijn geboren uit Nederland, blijkt uit cijfers van
het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de jaren ervoor
waren dat er een paar honderdminder.

Het Surinaamse parlement keurde in 2014 dewet PSA
(personen Surinaamse afkomst) goed,waardoor het voor
Nederlanders van Surinaamse afkomstmakkelijker is
zich in Suriname te vestigen.Wie in Suriname is geboren,
of een ouder of grootouder heeft die dat is, hoeft geen ver-
blijfsvergunning te hebben.MinisterWinston Lackin van
Buitenlandse Zaken benadrukt het belang van de groep
Surinamers inNederland. “Zo’n halfmiljoen Surinamers,
bijna de helft van onze bevolking,wonen in het buiten-
land; vooral inNederland,maar ook inAmerika en de
voormalige Antillen.Wewillen ons focussen op die
groep, en hetmakkelijker voor henmaken om terug te ke-
ren.Wehebben ze hard nodig hier.”

Nederlanders die eerder de Surinaamse nationaliteit
hadden enwillen remigreren, kunnen in aanmerking ko-
men voor een remigratie-uitkering van deNederlandse
staat. Zemoeten dan onder andereminimaal 55 jaar oud
zijn, achttien jaar of ouder zijn geweest toen ze inNeder-
land kwamenwonen enminstens een jaarwerkloos zijn.
DeNederlandse nationaliteitmoeten ze opgeven. Sinds
juli 2014 is een nieuweRemigratiewet van kracht. Bij de
oude regelingwerden reis- en verhuiskosten nog ver-
goed,maar dat is nu nietmeer het geval. Een remigrant
die naar Suriname gaat, krijgt eenmaandelijkse uitke-
ring van rond de vijfhonderd euro enmoet daarover in
Surinamenog belasting betalen.

Ook oppositieleider Chan Santokhi (VHP) benadrukt
het belang van de zogenoemde diasporapolitiek. “De
Surinamers inNederland beschouwenwe als human
capital. Ze hebben een bepaalde kennis en brengen die
mee als ze terug komennaar Suriname. Hierwonen ruim
vijfhonderdduizendmensen en buiten Suriname ook een
kleine halfmiljoen, dus in totaal hebbenwe een kleine
miljoenmensen.Willenwe dit land echt opbouwen,
danhebbenwemeermensennodig. Het zou voor Suri-
namers buiten Suriname aantrekkelijkermoetenworden
gemaakt om terug te keren.”



Ontdek  
Het Parool Digitaal

Als abonnee heeft u onbeperkt toegang tot al onze digitale producten, 
 zoals plusartikelen op onze website en app en de digitale replica van de papieren 

krant. Hieronder vertellen we u kort over de verschillende mogelijkheden. 

Het laatste nieuws en 
uitgaanstips op Parool.nl
Op Parool.nl vindt u niet alleen het 
laatste binnen- en buitenlandse 
nieuws, maar ook de Stadsgids 
met daarin restaurant-, café-, 
film- en andere uitgaanstips. En u 
bent natuurlijk als eerste en altijd 
als beste op de hoogte van al het 
Amsterdamse nieuws.

Onbeperkt toegang 
tot ParoolPlus
Als abonnee (Zaterdagabonnement 
uitgezonderd) heeft u onbeperkt 
toegang tot ParoolPlus, een 
speciale selectie met de beste 
artikelen uit de krant. Ook vindt 
u hier recensies, columns, repor-
tages en analyses terug. Als 
extra service kunt u alle artikelen 
gratis opslaan en de door u 
gelezen plusartikelen delen met 
uw vrienden via bijvoorbeeld 
Facebook, Twitter of e-mail.

De digitale producten  
van Het Parool
Hoe krijg ik, binnen enkele minuten, 
toegang tot de digitale krant en 
overige digitale producten?
Op het e-mailadres dat u 
heeft opgegeven bij uw 
abonnementsaanvraag, heeft u 
reeds van Het Parool een bericht 
ontvangen om uw profiel te 
activeren. Volg de instructies in 
deze e-mail.

Dit doet u door het invullen van 
uw e-mailadres samen met 
een wachtwoord. Heeft u nog 
geen wachtwoord of bent u het 
wachtwoord vergeten? Ga dan naar 
parool.nl/wachtwoordvergeten.  
Volg de instructies in deze e-mail.
Nadat u bent ingelogd, heeft u 
direct toegang tot onze digitale 
producten en kunt u online diverse 
servicediensten gaan gebruiken.
Heeft u geen e-mail ontvangen? 
Neem tijdens kantooruren contact 
op met de Klantenservice op  
088-0561 533.

Als ingelogde abonnee  
kunt u onder andere:
•  Alle digitale edities van uw 
 vertrouwde krant lezen  
 via krant.parool.nl.  
 Bezoek krant.parool.nl 
 op uw smartphone en/of tablet 
 om de digitale krant app te 
 installeren.
• Gebruikmaken van de nieuws app. 
 Deze kunt u downloaden voor iOs 
 en Android in de betreffende app 
 stores. Zoek op ‘parool’ en u kunt 
 de app downloaden.
• Onbeperkt artikelen lezen 
 op parool.nl en de apps.
• Toegang krijgen tot  
 parool.nl/topics.

Vragen?
Voor overige vragen of hulp bij 
inloggen of toegang tot digitale 
producten kunt u terecht op
parool.nl/service of neem tijdens 
kantooruren contact op met de 
Klantenservice 088-0561 533.

http://parool.nl/wachtwoordvergeten
http://krant.parool.nl
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Topics: nieuwe gratis service voor abonnees

Stel nu zelf uw 
eigen krant samen

Over sommige onderwerpen wilt u alles weten. Daarom is er een nieuwe service voor u als 
Paroolabonnee. Topics geeft u digitale toegang tot de journalistiek van Volkskrant, Trouw, AD en 

een groot aantal regionale en Belgische kranten. Komt u oorspronkelijk uit Eindhoven? Lees dan de 
regionale verslaggeving uit het Eindhovens Dagblad. Houdt u van Formule 1? Volg dan de in Formule 1 
gespecialiseerde sportredacteuren van het AD. Met Topics stelt u uw eigen krant samen op basis van 
uw eigen favoriete onderwerpen, zoals reizen, recepten, groene energie of filmrecensies, enzovoort. 

Alles geselecteerd uit 13 verschillende kranten. Welke Topics gaat u volgen?

Ontdek
Suggesties vanuit 
de redactie 
over welke 
onderwerpen 
te volgen.

Mijn Topics
De onderwerpen 
die ik volg in één 
overzicht.

Mijn nieuws
Het laatste 
nieuws over de 
onderwerpen die 
ik volg

Zoeken
Alles uit alle 13 kranten over 
één specifiek onderwerp.

Aanbevolen 
door de redactie
Verras mij met de 
tips van de Parool 
redactie.
 

NIEUW

parool.nl/topics
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Contact
Klantenservice Het Parool
Antwoordnummer 2470
1000 PA Amsterdam
Online: parool.nl/service
Telefoon: 088 – 0561533
Openingstijden: maandag t/m 
vrijdag 08.00 – 19.00 uur

Bezorging  
Online: parool.nl/bezorging
Telefoon: 088 – 0561545
Maandag t/m vrijdag
08.00 – 19.00 uur
Zaterdag
08.00 – 13.00 uur

Bezorgtijden
De bezorgtijden zijn van 
maandag t/m vrijdag tussen 
15.00 en 18.00 uur, zaterdag in 
Groot-Amsterdam tot 11.00 uur, 
daarbuiten tot 13.00 uur.

Service
24 uur per dag en 7 dagen in de week online service

Met uw profiel heeft u ook toegang tot onze online service via parool.nl/service. Via onze site 
kunt u bijvoorbeeld zelf een adreswijziging doorgeven. Verder kunt u ook heel eenvoudig de 

bezorging van uw krant tijdens uw vakantie stopzetten of de krant tijdelijk naar een ander 
adres laten doorsturen.

http://parool.nl/service
http://parool.nl/bezorging
http://parool.nl/service


Nieuwe gratis service 
voor abonnees
• Alle journalistiek uit 13 kranten op 1 plek bij elkaar
• Handige leeslijsten navigeren u efficiënt door uw 
 favoriete onderwerpen
• Laat u verrassen door keuzes van de redactie
• Beschikbaar op web & app
• Extra service gratis bij uw abonnement

Ga naar parool.nl/topics

50% korting op 
een blij bericht of 
miniadvertentie

U heeft 
Meer Parool 
dan u denkt
Speciaal voor u hebben wij regelmatig evenementen, 
lezersaanbiedingen, voordeel- en winacties. Deze 
worden in de krant en op parool.nl/meer gepubliceerd. 
Zo haalt u nog meer plezier uit Het Parool!

• Een voordeelprogramma met een wisselend  

  aanbod aanbiedingen
• Speciaal voor lezers van Het Parool

Particulieren krijgen twee keer per jaar 50% korting op 
een mini-advertentie in Het Parool, het AD, de Volkskrant 
en Trouw. Bovendien krijgt u altijd 50% korting op blije 
berichten. Zoals een jubileum-, een huwelijks- of een 
geboorte-advertentie.

Kijk voor mini-advertenties op  
www.persgroep.nl/minivoorabonnee

Kijk voor blije berichten op 
www.persgroep.nl/blijbericht

http://parool.nl/topics
http://parool.nl/meer
http://www.persgroep.nl/minivoorabonnee
http://www.persgroep.nl/blijbericht

