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‘Hij is natuurlijk mijn vader, maar hij is ook een vakman. Hij heeft
kijk op schrijven, weet hoe je gevoelens verwerkt in tekst’
Kleinkunstenares Anne van Veen over haar vader Herman van Veen → 16

Eye Filmfestival met genoeg om over te praten

JAZZ

Het laatste meisje is
niet kapot te krijgen

ministisch worden beoordeeld, maar de productiepraktijken ondermijnen de waarde van
die lezing. De aantijgingen die Kim Ki-duk betreﬀen gaan heel wat verder en worden nog door
de Koreaanse justitie onderzocht. Kim spreekt
over een heksenjacht en toont in Human, Space,
Time and Human niet voor het eerst dat alle
mensen in zijn optiek beesten zijn. Kims nieuwste afdaling in de hel valt overigens buiten het
kader van het Kick-Ass Women-programma,
waarin twee ﬁlmmaaksters ook zwartgallig van
leer trekken.

Vergeet het horrorcliché van de boeman die op
gillende meiden jaagt. Op het Imagine Film Festival
maken kick-ass women dit jaar de dienst uit, en dat
deden ze overigens al veel langer.
Bart van der Put
AMSTERDAM
et duurt even voor het
kwartje valt, maar er wordt
een punt gemaakt in Tragedy Girls. De Amerikaanse
highschoolhorrorkomedie
is een absurd allegaartje
van ironische dialogen,
geintjes over sociale media
en bloederige moordpartijen, waardoor de rode draad
niet meteen duidelijk wordt. Maar na een half
uur valt het steeds meer op dat werkelijk alle
jongens en mannen in de ﬁlm ontstellend dom,
oppervlakkig en ineﬀectief zijn.
De twee heldinnen zijn dat niet. BFFs McKayla
Hooper en Sadie Cunningham zijn wel vals,
doortrapt en bloedlink. Ze zijn ongetwijfeld vernoemd naar regisseurs Tobe Hooper en Sean
Cunningham, die in The Texas Chainsaw Massacre respectievelijk Friday the 13th een hele
stoet gillende meiden over de kling joegen. In
Tragedy Girls doen seriemoordfans McKayla en
Sadie dat bij voorkeur zelf, om er in hun blog
likes, followers en friends mee te scoren.

H
Final girl

Ze zijn niet de enige meiden die dit jaar op Imagine over lijken gaan. Het festival richt zich met
het themaprogramma Kick-Ass Women op vrouwen die het heft in handen nemen. Wie denkt
dat het thema een nieuwe ontwikkeling in de
rolverdeling weerspiegelt heeft het mis: in de
veertig jaar oude mijlpalen van Hooper en Cun-

ningham en in talloze imitaties halen slimme
jonge vrouwen levend de eindstreep, terwijl de
mannen sneuvelen.
Die tendens in horrorﬁlms werd begin jaren
negentig door academici opgemerkt en met het
kernbegrip ‘ﬁnal girl’ geboekstaafd in een invloedrijke publicatie. In Men, Women, and
Chainsaws: Gender in the Modern Horror Film
(1992) analyseerde de Amerikaanse hoogleraar
Carol J. Clover verschillende horrorﬁlmstromingen vanuit een feministisch perspectief, om te concluderen dat de verguisde subgenres helemaal niet zo vrouwonvriendelijk
zijn als altijd werd aangenomen.

Injectienaalden
Clovers studie werd een trendsetter in de academische wereld en oogstte waardering bij horrorfans, die zich vaak op basis van vooroordelen,
onbegrip of morele verontwaardiging voor hun
fascinatie moeten verdedigen. Een kwart eeuw
na de verschijning van Clovers doorwrochte
boek worden ﬁlms en makers binnen de context
van de #metoo beweging opnieuw op feministische merites beoordeeld en gaat het er heel wat
feller aan toe.
Of Imagine doelbewust olie op het vuur wil
gooien is onduidelijk, maar met de vertoning
van de infame en bizarre Zweedse wraakﬁlm
Thriller, A Cruel Picture (1973) en de nieuwste
ﬁlm van het Koreaanse #metoo-doelwit Kim Kiduk is er aan gespreksstof geen gebrek. De
Zweedse ﬁlm behoort tot het zogeheten raperevenge-genre, waarin vrouwen er eerst gruwelijk van langs krijgen om zich vervolgens met
bruut geweld op hun verkrachters te wreken. De

ﬁlm van Bo Arne Vibenius werd in de Verenigde
Staten als They Call Her One Eye uitgebracht en
was een van de inspiratiebronnen voor Quentin
Tarantinos monumentale wraakepos Kill Bill.
Twee maanden geleden werd Tarantino door
actrice Uma Thurman van onverantwoord handelen tijdens de opnamen beschuldigd, waarbij
werkopnamen aantoonden dat ze in een stuntauto haar leven in de waagschaal moest stellen.
De Zweedse Christina Lindberg moest bij Vibenius risico’s nemen met injectienaalden, geïmproviseerde explosies en stuntwerk, maar had
vooral problemen met de harde pornobeelden
die de regisseur achteraf aan haar naaktscenes
toevoegde.
De ﬁlms van Tarantino en Vibenius kunnen
beiden aan de hand van Clovers methode als fe-

tijgers zijn niet bang

Tarantino is aan de hand
van Clover feministisch te
noemen, maar de praktijk
bewijst anders

De film ‘Family’ geeft een
grimmige invulling aan
het beladen begrip dat
familie kan zijn

De Israëlische Veronica Kedar geeft in Family
een ongekend grimmige invulling aan het beladen begrip dat familie in psychologisch opzicht
kan zijn. De Mexicaanse Issa Lopez richt zich in
Tigers are not afraid op een alternatieve familieband tussen weeskinderen, die hun ouders in de
drugsoorlogen verloren en zich met hun verbeeldingskracht in een wrede wereld staande
houden. Lopez slaat een brug tussen het realisme van de gebroeders Dardenne en de magie
van haar landgenoot Guillermo del Toro en dat
maakt haar werk exemplarisch voor Imagine,
waar uitersten in vorm en inhoud met elkaar
verbonden worden.
Imagine Film Festival: 11 t/m 21/4 in eye.

OedIPus
door Toneelgroep Amsterdam
Gezien 8/4, Stadsschouwburg
te zien t/m 18/5, aldaar
In deze moderne Oedipus-bewerking
is het titelpersonage een idealistische politicus die in afwachting van
een grote overwinningsslag met zijn
familie gezellig aan de kip zit. De
spanningen rondom de uitslag lijken
even op de achtergrond. Wat onderling gevit, een vaderlijke preek – het
is maar goed dat we weten dat binnen
anderhalf uur al dit huiselijk geluk en
politiek succes op slag geruïneerd is.
Even daarvoor zagen we op groot
scherm hoe Oedipus (Hans Kesting),
in zijn laatste toespraak voordat de

stembussen sloten, het volk belooft
dat zijn eerste taak het achterhalen
van de waarheid rondom de dood van
zijn voorganger zal zijn. Hij proﬁleert
zich als transparant politicus. Een
man om te vertrouwen, die Oedipus.
De 30-jarige regisseur Robert Icke
maakte in Engeland naam met spannende hertalingen van klassiek repertoire. Nu is hij te gast in Amsterdam, waar hij Sophocles’ tragedie
naar deze tijd haalt. Hij regisseert
met een hyperrealistische hand.
Het eveneens realistische toneelbeeld (Hildegard Bechtler) verbeeldt
het campagnekantoor van Oedipus
en zijn team. De sfeer is goed, de ontlading hangt al in de lucht, zijn vrouw
Jocaste (Marieke Heebink) is moederlijk trots. Maar dan voorspelt ziener Tiresias dat Oedipus de dader van
de moord op zijn voorganger inder-

De baanbrekende jazzpianist
Cecil Taylor is op 89-jarige leeftijd in zijn huis in Brooklyn overleden. Taylor werd in 1929 in
New York geboren en volgde al
pianolessen als kind. Taylor
geldt als een van de meest vooraanstaande representanten van
de free jazz, waarin musici vrijelijk improviseren. Taylors spel
wordt gekenmerkt door een extreem energieke, fysieke benadering, met klankclusters en ingewikkelde polyritmiek. Hij
maakte meer dan honderd
platen en bleef tot op hoge leeftijd muzikaal actief.

BESTE LIEDJE

Wilminkprijs
voor lied ‘Kilo,
pond en ons’
Het nummer Kilo, pond en ons
van cabaretière Katinka Polderman en Kenny B heeft de
Willem Wilminkprijs gewonnen
voor het beste kinderlied van
2018. Het lied is gemaakt voor
de serie Snapje? De winnaar van
vorig jaar kwam ook uit deze
NTR-serie. In Kilo, pond en ons
wordt uitgelegd hoeveel pond er
in een kilo gaat en hoeveel gram
een ons is. De prijs is een kunstwerk en een bedrag van 5000
euro, waarvan 3000 gaat naar
de tekstschrijver, 1000 naar de
componist en 1000 naar de vertolker.

KLASSIEK

Een man om te vertrouwen, die politicus Oedipus
theater

Pianist Cecil
taylor (89)
overleden

→ Boven: still uit
Tigers are not
afraid. Onder:
Christina Lindberg.

daad zal ontmaskeren, maar hij beschuldigt hem ook van vadermoord
en incest met zijn moeder. Oedipus
doet de boel woedend af als complot.
Overigens blijft, voor een enscenering die zo uitgesproken in de moderne tijd is gesitueerd en zo zit volgestopt met realistische referenties, die
profetie een ongelukkig verhaalelement. Hoe kunnen we de ziener
plaatsen in de hedendaagse (politieke) setting, naar wat refereert hij? Icke blijft het antwoord schuldig.
Daarnaast lijdt de voorstelling bij
vlagen aan voorspelbaarheid. Ook
voor wie de mythe niet kent, ligt het
er snel bovenop hoe de vork in de
steel zit, en dat maakt de personages
soms wat traag van begrip. Daardoor
is de voorstelling niet altijd even
spannend.
Gelukkig zijn daar Kesting en Heeb-

→ Oedipus waarschuwt de huidige politiek: lieg niet. FOTO JAN VERSWEYVELD

ink, en die twee zijn aan elkaar gewaagd. Hij jongensachtig maar vervaarlijk, soms speels en soms bedachtzaam; zij emotioneel, vurig en
doorleefd.
Gaandeweg wordt het campagnekantoor ontruimd en krijgen die twee
alle ruimte om te onthullen en te incasseren. Twee prachtige mensen die
een onbevattelijke waarheid in hun
gezicht gesmeten krijgen. Samen tonen ze: een drama kan je niet afdoen
als onbenulligheidje.
Bij Sophocles was het het noodlot
dat zich onontkoombaar opdrong, nu
is het de waarheid die zich onvermijdelijk manifesteert. Daarin vindt deze Oedipus zijn urgentie: politiek leiders, met al uw nepnieuws,
doofpotaﬀaires en regelrechte leugens – wees gewaarschuwd.
Sander Janssens

Hannigan wordt
gastdirigent in
Zweden

Mopjes, mopjes en nog een mop

De Canadese sopraan Barbara
Hannigan, die zich de laatste
jaren steeds nadrukkelijker aan
het manifesteren is als dirigent,
wordt met ingang van volgend
seizoen vaste gastdirigent van
het Gothenburg Symphony Orchestra. Daarmee zet ze een betekenisvolle volgende stap in
haar carrière. Haar benoeming
past in het beleid van het
Zweedse orkest en zijn jonge
Finse chef-dirigent Santtu-Matias Rouvali. Behalve Hannigan
komen daar ook nog Simone
Young, Han-Na Chang en Joana
Carneiro in actie in 2018/19.

CaBaret

NABESTAANDEN

BeDaNKt VOOr aLLeS
Door Philippe Geubels
Gezien 30/4, Chassé Theater Breda
te zien 10 t/m 13/4, Carré
Had Philippe Geubels in de jaren negentig meegedaan aan Ron Brandsteders legendarische Moppentoppers,
dan zou hij het programma waarschijnlijk hebben gewonnen. Het is
weinigen gegeven om een bak zo achteloos tot volle bloei te laten komen
als de populairste Vlaamse komiek
van dit moment.
Met een minimum aan energie
steelt hij al jaren de show bij de Belgische versie van De slimste mens en
ook op het podium werkt zijn deadpan-act als een tierelier. Hij is een

moderne stand-up versie van Buster
Keaton.
Méér dan goed vertelde mopjes
hoef je bij Geubels overigens niet te
verwachten. Bedankt voor alles is een
ﬂinterdunne show vol tamelijk burgerlijke humor. Zit hij achter de computer naar porno te kijken, staat zijn
vrouw opeens achter hem. De
schaamte!

appelmoes
Af en toe geeft hij gelukkig een absurde twist aan zijn materiaal, maar veel
grappen gaan in de basis over seks.
Dat legt Geubels glashelder uit. In
seks schuilt nog altijd schaamte.
Daarom lachen we. Daarom is het zo
eenvoudig voor hem om daarmee te
scoren. Hij bewijst het direct met de
goorste mop van de avond. Iets over
appelmoes.

Wie zo eens anderhalf uur naar Geubels luistert, hoort tussen de lachsalvo’s door echter iemand die tegen
een depressie aan moet hangen. “Het
leven wordt niet meer dan dit. Werken. Slapen. Je gaat eens naar een
voorstelling. En aan het einde ga je
dood.”
Die terzijde zorgt voor een zeldzaam ongemakkelijk moment, maar
toont tegelijk de kern van Geubels’
karakter. Hij lijkt in een strijd verwikkeld tussen de behoefte om het leven
toch ietsje spannender te maken en
een verlangen om het hélemaal op te
geven.
Geubels zegt niet te kunnen wachten tot hij in een bejaardenhuis
woont. Je ziet hem direct zitten,
zielsgelukkig in een saaie schommelstoel.
Mike Peek

Openbaar
Ministerie in de
fout in docu
Het Openbaar Ministerie heeft
gezegd dat het verkeerd was
medewerking te verlenen aan
de documentaire De zaak gebroeders R., die vanavond bij de
publieke omroep wordt uitgezonden. In de film laten makers
Maria Mok en Merel Uslu hun
licht schijnen op levenslange
straffen. Het OM stemde eerst
in met het filmen van verdachten en hun advocaten, maar trok
dat in na bezwaar van nabestaanden van een vermoord
echtpaar van wie de zaak aan
bod komt in de documentaire.

