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Paula Blom betaalt artiesten altijd, ook als concert in ’t Mosterdzaadje niet doorgaat

’Ik voel me een moederoverste van de musici’

„Ik hou de moed erin. Niet voor mezelf, maar voor de
musici die helemaal aan het eind van hun latijn
zijn.” Paula Blom duimt dat de volgende concerten
die ze heeft georganiseerd in ’t Mosterdzaadje
daadwerkelijk doorgaan.
Jaap Timmers

j.timmers@mediahuis.nl

Santpoort-Noord # Zaterdag 29
januari houdt Simon Mulder een
voordracht van teksten van ’s lands
beroemdste romantische dichter
Herman Gorter (1864-1927), die
bovendien een gestaalde communist was. De voordracht gaat gepaard met liederen van Saskia de
Man, begeleid door pianist Daan
van de Velde. De dag erna, zondag
30 januari, valt er muziek van
onder anderen Philip Glass te
beluisteren.
Blom (71) zet door, ook na twee
jaar weerwerk van corona. Al bijna
veertig jaar regelt zij optredens in
het karakteristieke kerkje aan de
Kerkweg 29 in Santpoort-Noord.
„Ik doe dit namens de musici,
want zij hebben publiek nodig.
Daarvoor zijn ze opgeleid. Dat is
hun leven en daar hebben ze alles
voor over.”
Ze voelt zich een ’moeder-overste’ voor de mensen die vrijwel
allemaal zzp’ers zijn. Ingehuurd
door orkesten. Daarnaast een boterham verdienend als muziekdocent en mede afhankelijk zijn van
schnabbels. „Vrijwel niemand heeft
een vast loon. Hun situatie is treurig.”
Snel na de eerste lockdown in
2020 zette ze een coronafonds op,
waarin donateurs van ’t Mosterdzaadje geld stortten, en waaruit zij
sindsdien de musici betaalt, ongeacht of hun optreden is doorgegaan. „Het is een kleine vergoe-

ding, maar ze zijn er blij mee.”
Ze adviseert bezoekers een stoel
te reserveren voor het komende
programma, opdat ze een plek
hebben mocht de overheid het
coronabeleid versoepelt. „Normaal
gesproken kunnen we 75 bezoekers
plaatsen. Nu zijn dat er 25, die
netjes op anderhalve meter van
elkaar zitten.”
Terugkeren naar de oude situatie
in ’t Mosterdzaadje is – denkt ze –
niet goed denkbaar. Veel ouderen
vinden de controles met de QRcodes een gedoe. „Er is een drempel ontstaan voor de oudere bezoeker, ben ik bang.” Ze verwacht ’een
wisseling van de wacht’: meer
jongeren zullen op de concerten
afkomen. „In de afgelopen twee
jaar ben ik de verbanden kwijtgeraakt, ook de vrijwilligers.”
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In de afgelopen
twee jaar ben ik
de verbanden
kwijtgeraakt
Ze vroeg voordrachtskunstenaar
Simon Mulder of hij in zijn eigen
kring belangstellenden voor de
gedichten van Herman Gorter kon
optrommelen in de hoop dat haar
kerkje toch goed gevuld zal zijn.
Ze hunkert naar ’een nieuwe lente
en een nieuw geluid’, zoals Gorter
schreef in zijn Mei.

Paula Blom: „Ik doe dit namens de musici, want zij hebben publiek nodig. Daarvoor zijn ze opgeleid. Dat is hun leven en
daar hebben ze alles voor over.”
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Spoorloze man vrijgesproken van overval op 83-jarige
Op geprepareerde tiewraps, die na
de overval in de woning achter waren gebleven, werd het DNA van El
M. aangetroffen. Ook wees de officier van justitie tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak op een
foto van hem uit 2005, toen de man
werd veroordeeld voor een soortge-

Wessel Mekking

83-jarige Haarlemmer in z’n eigen woning overvallen. De rechtbank ziet niet genoeg bewijs om man wiens DNA op geprepareerde tiewraps werd aangetroffen, te veroordelen

Haarlem # De 39-jarige man die
volgens het openbaar ministerie
een 83-jarige Haarlemmer in
diens flatwoning overviel, is vrijgesproken door de rechtbank.
De rechters zien niet genoeg bewijs
voor een veroordeling van deze Aziz
El M., die momenteel spoorloos is.
Ruim twee weken geleden werd tegen hem een gevangenisstraf van
vijf jaar geëist.
Het slachtoffer dacht op een
avond in december 2017 open te
doen voor een vriend, maar kreeg te
maken met drie overvallers. Ze duwden hem in zijn eigen huis tegen de
grond en bedreigden hem. De destijds 83-jarige kreeg toen hij op de
grond lag een voet op zijn borstkas.
De overvallers wilden de Haarlemmer aanvankelijk met tiewraps
vastbinden, maar omdat het slachtoffer smeekte dat vanwege z’n reu-

Zijn DNA zat op
geprepareerde
tiewraps

Een 83-jarige Haarlemmer werd op 16 december overvallen in zijn woning aan
het Ankaraplantsoen.
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ma niet te doen, bleef hem dat bespaard. Wel werd de man neergezet
op een stoel en onder controle ge-

houden. De drie overvallers gingen
ervandoor met onder meer geld en
sieraden.

lijk feit. Zijn gezicht op die afbeelding komt overeen met het signalement van een man die na de overval
snel wegreed, met onder meer een
bol gezicht en een kaal hoofd, aldus
de aanklaagster.
De Haarlemse rechtbank vindt
dat dit niet genoeg bewijs is. Dat op
de tiewraps DNA van El M. werd

aangetroffen, wil volgens de rechters nog niet zeggen dat hij de man
is die ze tijdens de overval heeft vastgehouden. Het gaat immers om
’verplaatstbare objecten’, waarbij
niet kan worden vastgesteld wanneer het DNA van de verdachte erop
terecht is gekomen.
Dat het signalement van een man
die na de overval wegreed overeenkomsten vertoont met het uiterlijk
van El M. op een foto uit 2005, ziet
de rechtbank niet als ondersteunend bewijs. Het slachtoffer kon
slechts een algemeen signalement
van de overvaller met de tiewraps
geven.

Europees aanhoudingsbevel
El M. werd in 2009 tot ongewenst
vreemdeling verklaard. De verdachte kon, ondanks een Europees aanhoudingsbevel en het afluisteren
van de telefoons van zijn familie, de
afgelopen jaren niet worden getraceerd.

