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Empathie komt met de ellende

Tips
SEX ONLY
Het boek Sex only van grafisch ontwerper en illustrator Max Kisman bestaat uit een persoonlijke
selectie van erotische tekeningen uit meer dan
dertig jaar dagboeken. Het boek verscheen gisteren en wordt zondag 8 april gepresenteerd in
museum Meermanno in Den Haag. De illustraties
zijn voorzien van korte overpeinzingen, waarin
Kisman reflecteert op liefde, seks en relaties. Er is
goed te zien hoe Kismans stijl evolueert. Van de
woord- en beeldcollages van de jaren tachtig via
de speelse en cartooneske tekeningen in de jaren
negentig tot de expressieve lijntekeningen in de
jaren nul. Er is echter een rode draad: de vrouwen
in Kismans leven. Er zal ook werk van Kisman te
zien zijn tijdens de KunstrAI. De kunstbeurs in
de RAI duurt nog tot en met 8 april.

tHEAtEr
VErGEEf onS
Door Toneelhuis/Toneelgroep Amsterdam
Gezien 4 april, Stadsschouwburg
te zien aldaar t/m 22 april
De setting bij aanvang lijkt wel die
van een popconcert: op de speelvloer
staat een verhoogd podium met daarop een aantal microfoons op standaard; daarboven hangen schermen.
Regisseur Guy Cassiers brengt zijn
enscenering van A.M. Homes’ great
American novel volledig uitgekleed:
de acteurs doen hun scènes veelal
staand achter een microfoon, frontaal op het publiek. Als ze op pedalen
trappen, starten ze geluidseﬀecten in
– rinkelende telefoons, een kurk die
uit een wijnﬂes plopt. Als eenzame
rocksterren leven deze personages
hun krankzinnig zinloze leventjes.
De ellende begint als Harry Silver –
tijdens het bereiden van een kalkoen
voor Thanksgiving Day – een aﬀaire
met zijn schoonzus begint. Zijn broer
George, die even daarvoor per ongeluk een dodelijk ongeluk veroorzaakte, komt erachter en slaat zijn vrouw
met een lamp dood. Hij wordt in een
gesticht gestopt. Aan Harry de taak
het losse zand dat de familie is bij elkaar te houden.
De voorstelling voelt aan als een
vrije val. In toenemend tempo sleurt
de realiteit de vaste grond onder Harry vandaan, die zich intussen aan van
alles vast probeert te klampen: zijn
broer, een scharrel, een liefde, een
vriendschap. Alles tevergeefs. Uit ellende komt nog meer ellende voort.
Wonderlijk, maar hoe meer Harry te
verduren krijgt, hoe meer empathie
hij ontwikkelt. Vooral in de prachtige
scènes met de kinderen van zijn
broer, over wie hij de voogdij krijgt,
wordt dat mooi zichtbaar. Katelijne

→ George (Steven Van Watermeulen)
en Harry Silver (Eelco Smits, r).
FOTO KURT VAN DER ELST

Damen en Lucas Vandervost spelen
deze jonge tieners ondanks hun veel
oudere leeftijd levensecht. Lange tijd
zitten ze – knieën opgetrokken, blik
afgewend – op het voortoneel, maar
ook zij laten hun goedbedoelende
oom gaandeweg steeds meer toe in
hun leven.

Pubers en liefde
Vooral Vandervost imponeert als
stugge puber, snakkend naar liefde
en wanhopig op zoek naar een manier om zijn verdriet vorm te geven –
en daar soms genadeloos in falend,
zoals het hoort. Hij ontroert in zijn
kinderlijke eenvoud, gespeend van
alle leugens, verdraaiingen en andere
grotemensenstrapatsen.
Met alle techniek, het frontale spel
en het hoge tempo benadrukt Cassiers het individualisme van de tijdgeest, het langs elkaar heen leven, de
overdaad die alles lam slaat. Het
maakt dat de voorstelling ook veel

van hetzelfde is. Het is een hoop
techniek – niet alleen die van microfoons, geluidseﬀecten en beeldschermen; ook speltechniek: er wordt veel
en strak geschakeld. Dat vraagt een
grote vakmanschap van de acteurs,
maar het blijft technisch, het gebrek
aan inleving in combinatie met het
hoge tempo houdt de voorstelling op
afstand.
Cassiers toont de vluchtigheid, afstandelijkheid en daaruit voortvloeiende eenzaamheid als pijlers van de
maatschappij. Eelco Smits speelt
daar mooi gedoseerd tegenin: Harry
destilleert uit alle ellende hoop en geluk, hij laat zich niet ontmoedigen.
Smits’ gezicht wordt met de scène
opener, eerlijker – steeds meer gesterkt door zijn ongeluk en zijn wilskracht daar niet in mee te gaan.
Uiteindelijk eindigt de voorstelling
precies een jaar later, weer tijdens het
bereiden van de kalkoen, en er zit
wonderwel een soort van familie aan
tafel. Toegegeven, het resultaat is zo
fragiel als wat, maar het is een familie
en ze zit aan tafel. Dat is al heel wat.
Sander Janssens

KOLONIALE MONUMENTEN
Wat te doen met monumenten die het koloniale
verleden in herinnering brengen? De discussie is
in volle gang; kunstenaar Hans van Houwelingen
biedt een mogelijke oplossing. Kunnen we van deze standbeelden geen schandpalen maken? Hij
praat erover in De Balie vanavond om 20.00 uur
met Adriaan van Dis, Esther Captain en anderen.

GOODNIGHT MOMMY
Griezelen in LAB 111 met horrorfilm Goodnight
mommy op vrijdag 6 april om 23.59 uur. In een afgelegen huis aan de rand van een bos wacht een
10-jarige tweeling op de terugkeer van hun
moeder na haar behandeling bij een plastisch
chirurg. Wanneer ze eenmaal thuiskomt, herkennen ze haar niet meer terug...

KIJKDAGEN VEILINGHUIS
Van 9 tot en met 20 april organiseert veilinghuis
De Eland en de Zon een speciale maritiemveiling. Onder de hamer: de kunstcollectie van de
Holland America Line, scheepsantiek en schilderijen. Voor de veiling zijn er kijkdagen, van 5 tot en
met 8 april aan de Weesperstraat in Diemen. Meer
info op www.venduhuisdeeland.nl.

Prinsengrachtconcert met twee man sterk
Erik Voermans
AMSTERDAM

→ Dat ze gevraagd
zijn voor het
Prinsengrachtconcert, noemen
de broers Arthur
(l) en Lucas
Jussen een
mijlpaal. FOTO

De populaire pianospelende broers
Lucas en Arthur Jussen zijn in augustus de hoofdact op het Prinsengrachtconcert.
“Het is ongelooﬂijk cool hiervoor te
worden gevraagd,” laat Lucas Jussen
(25) per telefoon weten vanuit de auto
op de Autobahn, ergens tussen Hamburg en Bremen, op weg naar huis.
“Het is toch een van de grote evenementen van de klassieke muziek in
Nederland,” zegt broer Arthur (21).
Het Prinsengrachtconcert wordt
jaarlijks door de AvroTros georganiseerd en live op radio en tv uitgezonden. Wat het bijzonder maakt is de locatie. De Jussens zitten op 18 augustus
met piano’s op een ponton, te midden
van honderden boten en bootjes, aan
de voet van de Westertoren.

MICHEL SCHNATER

Zomergasten
Lucas: “We proberen elk jaar naar de
tv te kijken. Ik herinner me de zusters
Labèque nog heel goed, omdat die
ook met z’n tweeën piano spelen, en
Thomas Hampson en het Concertgebouworkest. O, en Lang Lang natuurlijk, met wie ik als jonge jongen op zijn
Prinsengracht één stukje mocht meedoen. Hij nam van tevoren een half
glaasje wijn, herinner ik me nog.”
De Jussens werden een week na de
uitzending van Zomergasten in 2017
met Eberhard van der Laan gebeld
door Hans van den Boom, de presentator van het Prinsengrachtconcert.

“Zulke dingen vergeet je niet,” zegt
Arthur. “Van der Laan liet in die uitzending een stukje van het Prinsengrachtconcert zien. We waren op vakantie en zeiden toen tegen elkaar
wat een mijlpaal het zou zijn als ze ons
ooit een zouden vragen. De week erna
belde Hans. Ongelooﬂijk toch?”
Ze hadden er indien noodzakelijk
alles voor afgezegd, zelfs optredens

met de Berliner Philharmoniker of in
Carnegie Hall. “Het hoort helemaal
bij Nederland. Het voelt als iets van
ons. Je kijkt toch elk jaar,” zegt Lucas.
“We kennen de plek, de sfeer, het gevoel. Het is amusement met klassieke
muziek voor gewone mensen en daar
voelen we ons zeer bij thuis.”
Het concert is nog om een andere,
persoonlijke reden voor de Jussens

iets om zich op te verheugen: ze worden in mei Amsterdammers. “Arthur
verhuist op 1 mei en ik de dag erna,”
zegt Lucas. “We wonen straks tien
meter van elkaar in de Houthaven.
Nee, niet op een gracht. Dan moeten
we nog heel lang heel veel concerten
geven om dat te kunnen betalen. Er
zit één appartement tussen Arthur en
mij.”

Arthur: “Ik hoop dat de buren van pianomuziek houden.”
Wat ze gaan spelen in augustus kunnen ze nog niet zeggen. Lucas: “We
zijn er nog niet helemaal uit, maar het
wordt een afwisselend programma.
Niet alleen maar Mozart, Schubert en
Beethoven.” Arthur: “En na aﬂoop
springen we sowieso in het water. En
we nemen Hans mee in onze val.”

