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‘Ik wil niet zeggen dat er een sleur komt in het produceren van films,
maar op een gegeven moment ging er toch iets kriebelen’

37

Scenarioschrijver Stienette Bosklopper over de film Cobain → 39

Cadeauboek van
speech Harry
Potter-auteur
Uitgeverij Boekerij brengt op 3
mei een beroemde speech van
J.K. Rowling uit als cadeauboek.
Rowling, auteur van de Harry
Potterserie, sprak in 2008 net
afgestudeerde studenten van
Harvard toe. De speech over de
voordelen van falen en het belang van verbeelding ging op
YouTube de wereld over. De
tekst is in 2015 uitgebracht
onder de titel Very good lives en
verschijnt in vertaling als Wat
belangrijk is. Na de Harry Potterboeken schreef Rowling onder
de naam Robert Galbraith een
succesvolle thrillerserie.

WESTERBORK SERENADE

Edwin de Vries
wil toneelstuk
verfilmen
Scenarist en acteur Edwin de
Vries wil een film maken naar de
theatervoorstelling Westerbork
serenade, die hij momenteel opvoert met zijn zoon Sam. De
voorstelling gaat over het leven
van de vader van Edwin de Vries,
acteur en verzetsheld Rob de
Vries (1918-1969). In de Tweede
Wereldoorlog drong hij vermomd als treinrangeerder het
doorvoerkamp Westerbork
binnen, om het meisje op wie hij
verliefd was te bevrijden. Een
eerder filmscript van De Vries
over zijn vader bleek moeilijk te
financieren.

CINEMEMBER

Distributeurs
beginnen eigen
streamingdienst
Een aantal Nederlandse en
Vlaamse filmdistributeurs is een
eigen streamingdienst voor arthousefilms begonnen: CineMember. Voor 10 euro per
maand worden 500 titels aangeboden, waaronder La Grande
Bellezza, Borgman en La Vie
d'Adèle, die niet op Netflix of Videoland staan. Binnen een jaar
of twee moet dat verdubbelen,
aldus directeur Rick Hartman,
die in het eerste jaar rekent op
tienduizend leden. Om het platform winstgevend te maken,
moet dat in vier jaar oplopen tot
zeker veertigduizend.

OOK PIJNSTILLERS

Haar van Frank
Sinatra onder
de hamer
Tijdens een veiling van een
aantal persoonlijke spullen van
Frank Sinatra wordt onder meer
een handvol haar van de zanger
aangeboden. Het haar is van de
vloer geveegd toen Sinatra op
zijn 78ste thuis een knipbeurt
kreeg. De veiling is volgens de
New York Post opgezet door een
familie die jarenlang werkte voor
de zanger. Andere memorabilia
die tijdens de veiling te koop zijn,
zijn onder meer kledingstukken,
brillen en een fles pijnstillers die
Sinatra in april 1998 zou hebben
gebruikt.

Oedipus Eigentijdse klassieker in Stadsschouwburg

De porteur
droeg
de koﬀers

Weer botst
geestdrift met
oude fouten

Nazaat

J.K. ROWLING

Op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen
nam de Britse theaterregisseur Robert Icke een
filmscène op voor zijn bewerking van Oedipus, die
zondag in première gaat. Hans Kesting speelt als
een moderne politicus de titelrol.

gens tot de ontdekking te komen dat hij daarbij
over de meest fundamentele grenzen heen was
gegaan,” aldus Icke.

Jan Pieter Ekker
AMSTERDAM
edipus!
Oedipus!”
schalt de menigte, als
de politicus uit de
glimmende Mercedes
is gestapt. Het volk
heeft gesproken, Oedipus is onderweg
naar het zaaltje waar
hij, zijn vrouw, familie
en medewerkers de
verkiezingsuitslag zullen vieren. Oedipus knikt,
wuift, neemt een jongetje uit het publiek in zijn
armen en geeft ’m een kus op zijn wang. En hij
staat de pers te woord; hij beantwoordt de ene
na de andere vraag en laat zich steeds verder uit
de tent lokken – tot leedwezen van zijn campagneleider.
Op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen
nam de jonge Britse regisseur Robert Icke bij de
ingang van De Melkweg een ﬁlmscène op voor
zijn theaterbewerking van Oedipus. Icke, die
eerder de Oresteia al herschreef, maakt voor Toneelgroep Amsterdam een eigentijdse, vrije bewerking van Sophocles’ tragedie. Met de titelheld als een presidentskandidaat van het type
Macron/Obama/Baudet.
“Oedipus is het verhaal van een man die in zijn
succes begrenzingen overschreed om vervol-

‘O

Glimmende Mercedes
Via een oproep op Facebook en Twitter zijn ﬁguranten geronseld voor de ﬁlmopnames. Ze hebben hoodies, T-shirts, borden, vlaggetjes en buttons gekregen, die zijn gemodelleerd naar de
iconische Obamaposter van de Amerikaanse
straatkunstenaar Shepard Fairey. Hetzelfde
soort postertjes hangt op de dranghekken langs
de Lijnbaansgracht en op de deuren van De
Melkweg.
“Mensen!” roept een productiemedewerker na
de geslaagde repetitie. “We gaan ze ﬁlmen met
drie camera’s, dus houd er rekening mee dat jullie de hele tijd in beeld zijn.” De hoofdrolspelers
Hans Kesting (Oedipus) en Marieke Heebink
(zijn vrouw Jocasta) nemen weer achterin de
glimmende Mercedes plaats; de campagneleider Creon (Aus Greidanus jr.) gaat naast de
chauﬀeur zitten. De stoere bodyguard staat
naast de auto.
Als iedereen klaar is voor opnamen, komt er
een politieauto aanrijden, en moet de Mercedes
een stuk achteruit de smalle gracht op, zodat de
agenten kunnen passeren. Icke wijst nog even
bij welk portier de bodyguard moet gaan staan,
dan kan de scène worden opgenomen. “Oedipus! Oedipus!” juichen de mensen weer. Een

ﬁetser wurmt zich door de menigte. Een andere
ﬁetser stopt, raapt een vlaggetje op van de straat
en begint mee te juichen.

Selfies en heli’s
Kesting verslikt zich in zijn tekst. De regieassistent vraagt het publiek ook te blijven joelen als
Oedipus aan een kruisverhoor wordt onderworpen. “En graag nog iets meer geestdrift als hij
‘dit land is ziek’ zegt. En let op: zijn monoloog
duurt een minuut of vijf, blijf in character. Oké,
let’s do it!”
Er vliegt een helikopter over; terwijl Icke nog
even met Kesting staat te overleggen, maakt een
ﬁgurante een selﬁe.
De tweede take gaat goed, Oedipus en Jocasta
stappen uit, een van de journalisten confronteert Oedipus met de geruchten over zijn geboorteplaats, de menigte joelt, Icke is tevreden.
“Fantastisch zoals jullie me aanmoedigen,” zegt

Filmische suite brengt ode aan van alles in en
Peter van Brummelen
AMSTERDAM
Ter gelegenheid van het 15-jarig
bestaan van de Westergasfabriek
componeerde Corrie van Binsbergen
de suite Fifteen. Morgen gaat die in
première in Pacific Parc.
Corrie van Binsbergen, gitarist en
componist, woont in een dorpje net
onder Nijmegen. Daarmee is ze geen
voor de hand liggende kandidaat om
een suite voor de jarige Westergasfabriek te componeren, zou je denken. Maar ze heeft ook twintig jaar

van haar leven doorgebracht in de
Staatsliedenbuurt: “Ik woonde van
1992 tot 2012 in de Van Beuningenstraat; ik keek uit op het park. En mijn
kantoor zit er nog altijd om de hoek.”
Voor de uit vijftien delen bestaande
suite Fifteen kon Van Binsbergen
(1957) dus ruim putten uit eigen ervaringen. “Een deel heet Cat’s funeral
en is geïnspireerd door de begrafenis
van mijn kat Joop. Op zijn zeventiende is hij onder een auto gekomen. We
hebben hem toen begraven in het
Westerpark. Dat mag niet, maar je
kunt zo’n beest toch moeilijk in de
prullenbak gooien? Toen het park la-

ter op de schop ging, dacht ik wel: oh
jee, straks komen ze nog botjes van
Joop tegen.”
De muziek van Cat’s funeral omschrijft ze als ﬁlmisch. “Ik zie er van
die typische tekenﬁlmkatten bij, met
hoge hoeden op. Samen dragen ze een

Corrie van
Binsbergen
Gitariste, componiste en bandleider
met veelzijdig werk
in jazz en pop.

kistje. Het is een heel mooi stukje, al
zeg ik het zelf.”

Poppy
Morgen voert ze de suite samen met
haar achtkoppige ‘allstar’ groep Van
Binsbergen Playstation uit in Paciﬁc
Parc: “Ze vragen mij altijd om de jazz,
maar mijn muziek kan ook heel poppy zijn of echt gecomponeerd. Fifteen
heeft het allemaal. Volgens mij is de
muziek heel toegankelijk. Lang was
bij mij het motto ‘waarom zou je makkelijk doen als het ook moeilijk kan’,
maar daar ben ik vanaf. De première
in Paciﬁc Parc is ook een openbare

‘Wat als begane fouten
niet meer ongedaan
kunnen worden gemaakt?
Wat is ons lot?’

Kesting tegen de ﬁguranten. “Ik geloof dat we ’m
nog één keer gaan draaien.”
“Iedereen maakt weleens een fout. Iedereen
wijkt af van het plan,” zegt Icke als de opnamen
achter de rug zijn. “Maar wat doen we als onze
fouten al eerder zijn begaan? Wat als die fouten
het plan zijn? Wat als die fouten niet meer ongedaan kunnen worden gemaakt? Wat is ons lot?
Zijn wij slechts de acteurs in een script dat al geschreven werd? Door onze ouders? Door de goden? Door onze eigen lichamen? Hoe kunnen
we onszelf genoeg doorzien om te stoppen voor
het te laat is? Hoe kunnen we onszelf ooit goed
genoeg kennen? Dáár gaat mijn voorstelling
over.”

→ Applaus voor
kandidaat
Oedipus, die op
het toneel door
zijn verleden
wordt
achtervolgd.
FOTO BOB
BRONSHOFF

Op deze plek schrijft Ivo Weyel over zijn familie. Zijn
overgrootvader Sylvain Kahn kwam in 1881 met zijn
goede vriend Sally Berg naar Amsterdam. Een jaar
later openden ze een modezaak aan het Leidseplein:
Hirsch & Cie. Deze week: nostalgie.

N

ostalgie is een heikel iets. Hoedt u
voor de larmoyante versie, de alles
zaligmakende tempo doeloe. Vroeger was niet alles beter. De Russische schrijfster Svetlana Boym
scheidt het begrip in haar boek The
future of nostalgia uit 2001 in twee categorieën: de
‘herstellende’ versie (de wens dat de goede oude tijd
weer in ere wordt hersteld) en de ‘reﬂecterende’ versie, waarbij alleen het heimwee speelt. De eerste leidt
tot niks – afgezien van frustratie –, de tweede tot
mijmeringen, al dan niet romantisch van aard.
Met deze rubriek hoop ik doorgaans in de tweede
categorie te vallen. Maar vandaag even niet. Vandaag
wil ik dat het vroeger dat ik beschrijf onverwijld
terugkeert, dat de geschiedenis wordt teruggedraaid.
De aanleiding is een foto uit 1968. We gingen met
vakantie met het vliegtuig en dat was nog wat toen.
Mijn moeder droeg zwart suède handschoenen en
hoge hakken, een geklede rode jas en een beautycase
in dezelfde kleur. Mijn vader droeg een pak. Je reisde
in stijl als je ging vliegen, geen joggingbroek te zien,
niet in de verste verte. (En moet je nou eens zien: zij
die gaan vliegen laten alles hangen, van borsten tot
balzak, als het maar vrij is in de wei en niet knelt,
comfort gaat voor alles, kan het schelen hoe het
oogt).
Het was ook bijzonder om te vliegen. Eerste stop:
het KLM-ontvangsthuis op het Museumplein, waar
mijn grootouders kwamen om ons uitgeleide te doen.
Dan door de KLM-auto naar Schiphol gebracht, waar
de andere grootvader (in driedelig grijs met wit pochet en inclusief hoed) en oom Jacques ons uitwuifden vanaf het platform waar geen bewaking stond,
waar niemand het parfum in moeders beautycase
afwoog op 100 ml, waar we onze schoenen aan mochten houden en niet in de rij hoefden te staan. Rijen
bestonden toen nog niet, de vertrekhal was leeg en
stil, een porteur droeg de koﬀers en van de stewardess mochten mijn broer en ik stickers uitzoeken
voor op onze koﬀers.
De slurf was pas enkele maanden eerder geïntroduceerd op Schiphol, er waren er nog maar een paar. Wij
liepen nog naar het vliegtuig en zwaaiden naar opa
en oom en zij zwaaiden terug, opa met zijn tot wappervlag uitgevouwen pochet. In het vliegtuig gaf de
piloot ons een hand. Maar ja. De foto’s zijn verbleekt
en verkleurd, als de herinnering zelf. Wat moet je er
eigenlijk mee? Zelfs nostalgie is niet meer wat het
geweest is (vrij naar Simone Signoret).
Ivo Weyel

Oedipus. Naar Sophocles van Toneelgroep Amsterdam, onder regie van Robert Icke gaat morgen in
première in de Stadsschouwburg en speelt nog tot
t/m 18 mei.

om de Westergasfabriek
aangelegenheid, dus ik had wel het
idee dat ik de mensen een beetje op
weg moest helpen. Niet door heel anders te gaan schrijven dan ik normaal
doe, maar wel door aan ieder deel van
de suite iets te knopen dat makkelijk
herkenbaar is. Dat de luisteraars denken: oh ja, daar gaat het over.”

Soundscape
Een deel heet bijvoorbeeld Gas. “Dat
is duidelijk een stap terug in de tijd,
toen de Westergasfabriek nog in werking was. Het is een soort soundscape
waarin ook wordt geïmproviseerd.”
Andere suitedelen werden geïnspi-

reerd door kunstwerken in het Westerpark. “Iedereen die er vaak komt,
zal ze herkennen. Statue with red, yellow and blue gaat over dat beeld vlak

‘Iedereen die er vaak
komt, zal de stukken over
kunstwerken herkennen’
na de ingang, ik weet niet eens hoe
het oﬃcieel heet. Een paal met kleuren is het. Die vorm heeft de compositie ook; ik ben gewoon van onder naar
boven gaan stapelen.”

Vrij geassocieerd heeft Van Binsbergen ook tijdens het schrijven van deze
muziek. Bij titels als Lazy sunday in
the park en Jogging on monday kan iedereen zich iets voorstellen. Het suitedeel The fastest talking man in town
verwijst naar Matthijs van Nieuwkerk, wiens De wereld draait door
wordt uitgezonden vanaf het terrein
van de Westergasfabriek. “De muziek
is zo snel dat ik die niet eens kan zingen, maar de blazers hebben er geen
enkel probleem mee.”
Première Fifteen, Pacific Parc, morgen
16.30 uur, gratis.

→ In het KLM-ontvangsthuis op het Museumplein, 1968.

