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AUTEURS HONINGS EN VAN ZONNEVELD

Orkest geeft geroofd doek terug

Lezersoproep ‘Bach & ik’

Jackson moet proces AEG betalen

Prijs voor biografie van Bilderdijk

De Wiener Philharmoniker zal een schilderij van de Franse impressionist Paul Signac, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog
werd gestolen door de nazi’s, teruggeven aan de erfgenamen
van de oorspronkelijke eigenaar, een Fransman uit de Jura
(Oost-Frankrijk). Het doek uit 1883, getiteld Port-en-Bessin,
werd in 1940 door de nazi’s in die streek in beslag genomen en
cadeau gedaan aan het orkest, dat daar op tournee was. Het orkest is 20 jaar op zoek geweest naar de eigenaar. (NRC)

NRC maakt op 1 mei een speciale editie van het
Cultureel Supplement over Bach en de Nederlandse
Bachvereniging.

Katherine Jackson, de moeder van wijlen Michael Jackson,
moet concertpromotor AEG omgerekend 580.000 euro betalen
aan proceskosten. Dat heeft de rechter gisteren bepaald. In oktober eindigde de vijf maanden durende rechtszaak van de 83jarige moeder tegen AEG. Zij vond dat het bedrijf niet zorgvuldig te werk was gegaan bij het in dienst nemen van de voormalige lijfarts van haar zoon, die hem in 2009 een fatale dosis propofol toediende. Een jury gaf haar echter ongelijk. (AP)

Rick Honings en Peter van Zonneveld hebben met hun biografie
De gefnuikte arend. Het leven van Willem Bilderdijk de tweejaarlijkse Erik Hazelhoff Roelfzema Biografieprijs gewonnen. Aan de
prijs is een geldbedrag van 15.000 euro verbonden. Volgens de
jury, onder leiding van Paul Schnabel, weten de auteurs Bilderdijk „tot een voor ons interessante en boeiende figuur te maken.” De jury spreekt van „een rijk gedocumenteerde biografie
die ook nog heel goed geschreven is”. (NRC)

Heeft u een bijzondere band met Bach? Kunt u die vangen
in één treffende anekdote? Mail uw tekstje dan in maximaal
100 woorden voor 23/4 o.v.v. ‘Bach & ik’ naar
j.s.bach@nrc.nl

Kriskras in nieuwe abstracte ruimtes

Kritiek op luxe uitgaan bij ‘Anne’

Beeldende kunst

Toneelstuk ‘Anne’

Pedro Cabrita Reis 'Lifted Gaze' en
Marc Nagtzaam 'Not Available',
t/m 9 juni bij de Vleeshal, Markt en
Zusterstraat 7, Middelburg.
www.vleeshal.nl
*
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Door Sandra Smets

H

tie, zonder hun gedachten te laten afglijden. Dat lukt niet meer. Een eeuw
kunstgeschiedenis later is juist non-figuratieve kunst besmet geraakt met associaties van utopisch modernisme –
de Stijl, Bauhaus.
Daar doen Nagtzaams tekeningen
aan denken: balken en lijnen, met de liniaal afgetekend, kaarsrechte harmonieën. Waarbij de sporen van zorgvuldig inkleuren een liefdevolle aanpak
verraden die de kilte van geometrie teniet doet.
Ze zijn daardoor sereen en ook dat
delen ze met Cabrita Reis’ installatie,
zelfs al bestaat die uit zo’n prozaïsch
materiaal dat ook al zijn kunstgeschiedenis heeft – Navid Nuur, Dan Flavin.
Cabrita Reis maakt met tl-balken vaker
ruimtelijke lijntekeningen in gebouwen. Kantoren maakt hij daarmee modernistischer, oude villa’s juist meer
barok – althans op foto’s en misschien
heeft ook deze installatie op foto’s wel
het magische effect dat het in het echt
ontbeert. Na een eerste wow-sensatie
voel je in de Vleeshal weinig meer,
geen goddelijk licht. Dan is het toch
echt maar kantoorverlichting.
De overeenkomstigheid en uitgekleedheid in deze tentoonstelling
stemmen tot nadenken. Hoe basaal
kun je nog zijn in zo'n post-utopisch,
post-modern, ja zelfs post-post-moderne tijd? Het lijkt bijna alsof deze exposanten daardoor kunst ‘naspelen’:
meer een afgeleide van eerdere gebaren en vormen dan een eigen gebaar.
Bij Cabrita Reis pakt dat verkeerd
uit: hintend naar aloude betovering
mist zijn werk zelf die magie. Bij Nagtzaam slaagt de kunsthistorische link
beter. Het geeft zijn werk een fijnzinnige distantie, zoals in de twee tekeningen waarin hij geen vormen tekende
maar woorden, die droogjes verhandelen over kunst.

Enkele Joodse organisaties storen
zich aan de commerciële setting
rondom het toneelstuk ‘Anne’. „De
discussie moet gaan over de vraag
of we een voorstelling maken die
respectvol is”, zegt de producent.
Door onze redacteur
Claudia Kammer

voorzitter Jaap Fransman onderneemt
geen actie. Nog gematigder reageert Moncef Beekhof, hoofd marketing en communicatie van het Joods Cultureel Kwartier
( Joods Historisch Museum, Hollandse
Schouwburg en Portugese Synagoge): „Wij
hebben goed contact met de mensen die de
voorstelling ontwikkelen. Voor ons is belangrijk dat zij zorgvuldig omgaan met het
verhaal van Anne. Wij hebben de indruk dat
hun intenties zuiver zijn. Zij gebruiken de
authentieke teksten.”
Robin de Levita, producent van Anne,
wijst erop dat het stuk is opgezet op initiatief van het Anne Frank Fonds in Basel, dat
door Annes vader Otto Frank is opgericht.
„Dit fonds is onze gesprekspartner, niet de
Anne Frank Stichting. Otto Frank wilde de
geschiedenis doorgeven door middel van
theater.”
De Levita zegt dat hij het toneelstuk produceert omdat hij het een enorme eer
vindt. „De opbrengst gaat naar goede doelen, zoals Unicef. Maar het theater is zonder subsidie opgezet en moet wel zichzelf
kunnen bedruipen. Dat er faciliteiten worden aangeboden aan het publiek, vind ik
logisch. In het Anne Frank Huis kun je ook
appeltaart eten. Maar de discussie moet
niet gaan over de vraag of je er kunt eten en
drinken, maar of we een voorstelling maken die respectvol omgaat met het erfgoed
van Anne Frank. Vanaf 8 mei kan iedereen
voor zichzelf bepalen of we in die opzet
zijn geslaagd.”
Yves Kugelmann, bestuurslid van het Anne Frank Fonds, vindt de discussie „merkwaardig”. „Er was vorig jaar minder mediaaandacht toen de rechter besliste dat de Anne Frank Stichting 11.000 documenten aan
ons moest retourneren. Nu gaat het over de
catering. Laat mensen het liever hebben
over de inhoud. Wij vertegenwoordigen de
familie Frank en het is ons doel hun wens te
verwezenlijken: het verhaal van Anne
doorgeven. We staan geheel achter de aanpak van de producent.”

Hapjesbar en borrelboxen
passen niet bij Anne Frank
Anne Frank Stichting op website

Een gangendiner hadden
wij in Bergen-Belsen nooit

et zijn bijna dubbelgangers,
zo goed sluiten de twee exposanten in de Vleeshal op
elkaar aan. Pedro Cabrita
Reis en Marc Nagtzaam, respectievelijk te gast in de oude hal en in de witte
zaaltjes van de kabinetten, werken beiden met dezelfde witte lijnen. Allebei
gebruiken ze die kriskras om nieuwe
abstracte ruimtes te scheppen die ondanks hun dynamiek te harmonieus
zijn om tot chaos te vervallen.
Maar daar houden de gelijkenissen
op en herken je twee stijlen, al wordt
eigenheid moeilijker nu in deze postvan-alles-tijden zo veel al gedaan is.
Hier zit het verschil hem in de materialen. Terwijl Nagtzaam grijze tekeningen maakt van lijnen en rechthoeken,
combineerde Cabrita Reis tl-balken tot
een twintig meter lang lichaam dat aan
het plafond van de Vleeshal hangt. Deze versterkt de gebeeldhouwde ornamentiek van het Middeleeuwse plafond, naar Gotische traditie onze blik
optillend richting God en hemel.
Toch roept deze dubbeltentoonstelling veel kunsthistorische referenties
op. Niet ten nadele van Nagtzaams fijnzinnige tekeningen, kun je ook deze
niet bekijken zonder de kunstgeschiedenis in gedachten. Een eeuw geleden
lieten kunstenaars de zichtbare werkelijkheid varen opdat kijkers echt goed
zouden kijken naar vorm en composi-

TL-balkenkunst van Pedro Cabrita
Reis. FOTO JOÃO FERRAND
Tekeningen van balken en lijnen,
kaarsrechte harmonieën van Marc
Nagtzaam.BEELD MARC NAGTZAAM

Theater Brits succes voor Ivo van Hove

Ode aan de overlevers

Rwandees wil met radiostation mensen bij elkaar brengen

Door onze redacteur Herien Wensink

Pop

Reportage
Kunst over Rwanda

Vijf sterren in The Independent,
de Evening Standard, The Daily Telegraph èn The Times, vier in The
Guardian en The Observer. Regisseur Ivo van Hove maakt een
droomdebuut in Londen, met
Arthur Millers A View from the
Bridge bij theater The Young Vic.
Britse critici struikelen over de
superlatieven. Magnifiek, vinden
zij de productie, die vrijdag in
première ging: ‘highly impressive’ en ‘electrifying’.
In 1998 toonde het theaterfestival in Edinburgh al eens twee
producties van Van Hove. En Toneelgroep Amsterdam, dat Van
Hove sinds 2001 leidt, had ook
succes in Londen: Romeinse Tragedies werd er in 2009 juichend
onthaald. Maar dit is de eerste

keer dat Van Hove (1958) in Engeland een nieuwe productie maakte met een geheel Britse cast.
A View from the Bridge (1955)
gaat over de Italiaanse Amerikaan Eddie Carbone: een rol van
filmacteur Mark Strong (Tinker
Tailor Soldier Spy), die per skype
auditeerde. Carbone ontwikkelt
ongepaste gevoelens voor zijn
nichtje Catherine. Dan duiken
twee Italiaanse neven op, Marco
en Rodolpho, die illegaal in de VS
verblijven. De amoureuze belangstelling van Rodolpho voor Catherine drijft Eddie tot waanzin.
De Britse kranten roemen de
acteurs, en de keuze van de regisseur om heel sober en kaal de nadruk te leggen op de Griekse tragedie die in het stuk schuilt. Ook
het decor van Van Hoves vaste
scenograaf Jan Versweyveld

wordt geprezen. Hij ontwierp een
kale, spierwitte ruimte, zonder
enig rekwisiet. In die klinische
omgeving ontleedt Van Hove Millers tragedie tot het bot, schrijven
de Britse kranten: hard, masculien, zinderend en vitaal.
Van Hove vindt het onthaal
„ongekend.” Hij denkt dat het
succes deels schuilt in zijn nietnaturalistische aanpak. „In de
Britse theatertraditie is realisme
nog altijd dominant.” Dus had hij
zijn acteurs wel af en toe iets uit
te leggen. „Ik laat ze geen diner
spelen, waar dat in de tekst staat.
Dat zijn ze niet gewend, dus daar
waren ze eerst wel nerveus over.
Maar ik kan die keuzes goed verantwoorden. En zodra we gingen
spelen voelden ze dat mijn interpretatie klopte. Het was een heel
prettig en bevredigend proces.”

Mecano
Gehoord: 13/4 Rotown, Rotterdam.
*
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Door Hester Carvalho
De heropgerichte Nederlandse band
Daryll-Ann, actief in de jaren negentig,
toert nu met succes door het land. Nu
is er de hernieuwde kennismaking met
een nog oudere, verstopte parel uit de
pophistorie: Mecano, in de vroege jaren tachtig opgericht , is onlangs
nieuw leven ingeblazen. Mecano
maakte doem-achtige muziek, maar
klonk muzikaler, barokker en wijdlopiger dan haar tijdgenoten. Grote troef
was de sonore stem van Dirk Polak,
chansonnier van het doemgevoel, die
zijn stem krulde rond teksten over de

Russische revolutie en poëzie. Ondanks fantastische lp’s met nummers
als Linx en Revolt heeft Mecano destijds nooit een groot publiek bereikt en
ging de band voortijdig ten onder aan
ruzie en losbandigheid.
Nu speelt Polak samen met vijf nieuwe muzikanten, die introvert maar gedisciplineerd de oorspronkelijke instrumentaties tot leven wekken, zoals
te horen was in Rotown, Rotterdam.
Het theatrale aspect van de Mecanoliedjes, die uit meerdere episoden bestaan, met meerdere uitdrukkingsvormen van Polaks stem, klinkt nog altijd
actueel. Polak (61) is een indrukwekkende voorman, met grote stem en
grote gebaren, die ondanks het fysieke
overwicht zijn prominente rol soms
enigszins bedremmeld lijkt te vervullen. De doem van destijds is van gedaante veranderd: de liedjes van Mecano zijn nu een ode aan de overlevers.

Christian Nyampeta, vluchteling
uit Rwanda, bouwde een
radiostation als plek voor
ontmoetingen.
Door Sandra Heerma van Voss

P

in hem niet vast. Hij is „thuis
in de wereld”. Hij woont antikraak in Londen, reist veel en
bezit zo min mogelijk – alsof
hij een gelofte van armoede heeft afgelegd. Nationale grenzen zijn irrelevant en beperkend.
Zijn uiterlijk doet er evenmin toe.
Hij wil liever niet op de foto. De genocide in zijn geboorteland, Rwanda,
draaide om het elkaar be- en veroor-

delen op fysieke kenmerken. Aan dat
mechanisme wil hij zo min mogelijk
bijdragen. Het gaat om zijn werk.
Christian Nyampeta (1981) belandde als 17-jarige vluchteling in Nederland. Hij werd opgevangen in een
pleeggezin, deed een opleiding industrieel productontwerp en kreeg een
baan bij een ontwerpbureau. Maar
Nyampeta wilde verder.
In zijn vrije tijd bekeek hij werk van
Joep van Lieshout, Charley Toorop en
de CobrA-kunstenaars, hing hij rond
bij vrienden op de kunstacademie en
schilderde hij. Een masters in Industrial Design aan de Londense St. Martin’s Academy was cruciaal voor het
scherper formuleren van zijn ambities.
En nu? Noem hem géén ontwerper.
Nyampeta kiest voor een kritischer,
afstandelijker positie. Zijn werk hoeft
niet direct toepasbaar te zijn. Hij is

Ted Musaph, ex-bestuurder JHM

In het Anne Frank Huis
kun je ook appeltaart eten
Robin de Levita, producent ‘Anne’

STICHTING VERSUS FONDS

Tweespalt rond Anne
Het botert niet tussen de Anne
Frank Stichting, van het Anne
Frank Huis, in Nederland en het Anne Frank Fonds in Zwitserland dat
in Frankfurt, Annes geboorteplaats,
een centrum wil openen. Beide zijn
hoeders van Anne Franks erfenis.
FOTO MARCO OKHUIZEN

AMSTERDAM. De Anne Frank Stichting,
die het Anne Frank Huis beheert, stoort
zich aan de ‘commerciële’ manier waarop
het publiek naar het toneelstuk over Anne
Frank, Anne, van Jessica Durlacher en Leon de Winter gelokt wordt. „Wij hebben
moeite met de commerciële setting rondom het toneelstuk”, schrijft de stichting in
een verklaring op haar website. „Het wordt
gepresenteerd als een gezellig avondje uit,
met een 3D hapjesbar, borrelboxen en hostessen. Dat past naar ons oordeel niet bij de
geschiedenis van Anne Frank.”
Het toneelstuk Anne gaat op 8 mei in première in het nieuw gebouwde Amsterdam
Theater. Het theater heeft een restaurant
dat een tweegangendiner serveert, er zijn
borrelhapjes en champagne en het theater
is per boot vanaf het Centraal Station te bereiken.
Kritiek is er ook van Ted Musaph, die in
het verleden bestuursfuncties bekleedde
bij diverse joodse organisaties, waaronder
de Anne Frank Stichting en het Joods Historisch Museum. Zij zei zaterdag in Nieuwsuur: „Je kunt een heerlijk gangenmenu
krijgen. Dat hadden wij in Bergen-Belsen
nooit, een gangenmenu, er was überhaupt
niks te vreten.”
Ook het Centraal Joods Overleg vindt de
„boottochtjes en maaltijden” niet erg kies
en vindt dat Theater Amsterdam „enige terughoudendheid niet zou misstaan”. Maar

Reclame voor toneelstuk Anne op flat aan het IJ in Amsterdam

een bouwende denker, en denkende
bouwer.
Voor zijn meerjarige project How
To Live Together bouwde Nyampeta in
Stroom Den Haag met minimale mid-

Een radiostation is
een plek van weerzien
en van afscheid
delen een radiostation, Radius genaamd, dat zowel geluiden opvangt
als uitzendt. Tussen vier panelen
staat een ronde tafel met krukjes. Er
bungelt een microfoon boven: bezoekers krijgen het vrije woord. Het ziet
er gezellig uit, als een beschutte plek
om van gedachten te wisselen. Mu-

ziek maken kan ook, op een grote,
vierkante ‘harp’, snaar- en slaginstrumenten en een klankplaat. Allemaal
niet-bestaande, door Nyampeta en
vrienden gebouwde instrumenten.
Als er niemand is, zendt Radius
zachte muziek of net niet verstaanbare stemmen uit, opgevangen van willekeurige zenders op de middengolf
en bij Radius ritmisch verstoord en
voorzien van een echo. Het lijken signalen uit verre, onbereikbare plekken
of een ander tijdperk.
Waarom een radiostation? Nyampeta: „Een station is een geraamte,
dat wordt ingevuld met ontmoetingen
en tegenstellingen tussen mensen.
Het is een plek van vertrek en een
plek van aankomst – van weerzien en
van afscheid. Het is een anker.”
De muur achter het studiootje biedt
een kijkje in Nyampeta’s gedachtenwereld: tekeningen, foto’s, boekpagi-

De twee organisaties werkten samen tot begin 2014 toen de stichting (Amsterdam) de brieven en foto’s
van vader Otto Frank moest teruggeven die het fonds (Basel) via de rechter had teruggeëist. De stichting
heeft nu kritiek op ‘Anne’, dat op initiatief van het fonds gemaakt wordt.

na’s en losse spreuken en citaten vormen een soort decoratieve muurkrant. Alles verwijst naar Rwanda’s
verleden, van een gekopieerd titelblad over „La médecine traditionnelle” tot gezegdes als „To escape danger
is to speak about it”.
In dat laatste schuilt volgens Nyampeta de verlossing: praten en musiceren zijn manieren om ondanks onderlinge verschillen tot elkaar te komen.
Tijdens de opening op 4 april werd
dat prachtig in praktijk gebracht: tientallen Rwandese bezoekers van de
herdenking van de genocide in het International Institute of Social Studies,
dat tegenover Stroom ligt, staken na
afloop de straat over en besloten de
dag vrolijk en hoopvol.
Christian Nyampeta, How To Live Together, t/m 25/5, Stroom Den Haag.
Inl: christiannyampeta.com; stroom.nl

