
ZangeresMiggy van hit
‘Annie’ overleden
AMSTERDAM–ZangeresMiggy, be-
kend van de nummer 1-hitAnnie
(Hou jij m’n tassie even vast)uit 1981,
is afgelopenweek na een kort ziek-
bed op 51-jarige leeftijd inGeleen
overleden.Miggywerd in Breda ge-
boren alsMarina van der Rijk en be-
gon op elfjarige leeftijdmet zingen,
waarna ze diverse talentenjachten
won.
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VUmc dekte
zich in tegen
missers
Van een verslaggever

AMSTERDAM – Patiënten in het
VUmc die werden gefilmd voor de
realityserie 24 uur tussen leven en
dood van RTL, mochten bepaalde
beelden niet bekijken. Het zieken-
huis had dat verbod ingesteld zo-
dat er bij een eventuele medische
fout geen bewijsmateriaal toegan-
kelijk zou zijn.

Dat meldt de website nu.nl op basis
van onderzoeksstukken van het Col-
lege Bescherming Persoonsgege-
vens (CBP). De website kreeg inzage
in het document na een juridische
procedure.

Uit de stukken blijkt dat het VUmc
kon meebepalen welke patiënten in
de uitzending zouden komen. Die
mochten de uitzending vooraf bekij-
ken, maar niet het overige beeldma-
teriaal.
RTL besloot op 24 februari de serie

na één uitzending te stoppen. De eer-
ste en enige aflevering is op donder-
dag 23 februari uitgezonden. Het
VUmc kreeg veel kritiek nadat was
gebleken dat niet alle gefilmde pa-
tiënten vooraf om toestemming was
gevraagd.
Het College Bescherming Persoons-

gevens concludeerde in mei dat de
opnames in strijd waren met de wet.
Een aantal patiënten heeft aangifte
gedaan.

Koyo Kouoh groeide op in
Kameroenmet kleurige
Afrikaanse stoffen. Dat die in
Helmondwerden gemaakt,
was een verrassing.

KEES KEIJER

Twee vrouwen laten een grote
lap stof zien.Opde tegenover-
liggende videoprojectie ver-
telt eenvrouwoverdebontge-

kleurde stoffen. Hoe ze heten, hoe
oud ze zijn en welke speciale beteke-
nis ze hebben. De video-installatie is
gemaakt door Godfried Donkor, de
vrouw is zijn moeder, die in Ghana
een grote collectie Afrikaanse stoffen
heeft verzameld.
Afrikaanser kan bijna niet, lijkt het.

De bekende traditionele, bontge-
kleurdekledij inDonkors video is een
toonbeeld van de Afrikaanse cultuur.
Toch zetelt de marktleider van deze
stoffen niet in Nigeria of Senegal,
maar in Helmond. Vlisco produceert
sinds de negentiende eeuw kleurig
textiel, dat in West- en Centraal Afri-
ka razend populairwerd.
In Stedelijk Museum Bureau Am-

sterdam (SMBA) heeft conservator
Koyo Kouoh nu een tentoonstelling
gemaakt over deze stoffen, die wor-
den aangeduid met benamingen als
Dutch wax, Hollandaise, wasdruk,
wax hollandais of batikprint.
Toen Kouoh opgroeide in Kame-

roen, waren de stoffen van Vlisco
alomtegenwoordig. Bruiloften, doop-
ceremonies en feesten waren voor de
vrouwen aanleiding voor een nieu-
we, kleurige outfit. “Ik dacht altijd
dat het Afrikaanswas en bij onswerd

gemaakt. Toen ik twintig jaar was,
kwamikerachterdatdatniet klopte.”
Toen Kouoh erachter kwam dat de

kleurige Afrikaanse stoffen Hollands
waren, was dat een deceptie. “Ik
raakte geïnteresseerd in de realiteit
dat iets zo on-Afrikaans zo essentieel
Afrikaans werd. Hoe kon dat gebeu-
ren? Toen ik de mogelijkheid kreeg
een tentoonstelling te maken bij
SMBA, was het voor mij duidelijk dat
het daarovermoest gaan.”
De batik- en weeftechnieken van

Vlisco komen oorspronkelijk uit In-
donesië. DeNederlandse textielfabri-

kant maakte er een massaproduct
van. Billie Zangewa uit Mali, een van
de kunstenaars in SMBA, draaide dit

proces om. Vliscostoffen stonden
model voor unieke, handgemaakte
quilts, met voorstellingen over het
moderne leven inAfrika.

Het succes van Vlisco is volgens
Kouoh terug te voeren op een aantal
psychologische elementen. “Kleuren
zijn belangrijk. Afrikanen houden
van levendige, felle kleuren. Daar-
naast zitten de patronen vol vormen
uit flora en fauna. Tegenwoordig zijn
daar beeldenuit de populaire cultuur
bijgekomen, zoals elementen uit
computerdesigns.”
Kouohwilde geen hommagemaken

aan Vlisco, zoals een tentoonstelling
dit voorjaar in Arnhem,maar een kri-
tische distantie behouden. Met als
gevolgdatVlisconietsmethetproject
te maken wilde hebben. “Zij promo-
ten hunmerk,maar hetwas nietmijn
doel om te laten zien hoe geweldig
Vlisco is. Ook niet hoe slecht ze zijn
trouwens. Ik wilde gewoon een pro-
duct onderzoeken met een geschie-
denis en een economische en cultu-
rele betekenis. Daar waren ze niet in
geïnteresseerd.”
Hetwerk vanWillemdeRooijmoest

daarom via een omweg worden ge-
produceerd, bij een fabriek in Ghana
die eigendom is van Vlisco. Daar liet
hij een stof wevenwaarin de geschie-
denis van Dutch wax in één abstract
beeld wordt samengevat. In SMBA
laat De Rooij een meterslange baan
stof zien, waarvan de kleur subtiel
van blauwnaar zwart verloopt.
Kouoh: “De Rooij vertelde me dat

IndischemensenvroegerdoorNeder-
landers ‘blauwen’ werden genoemd.
Misschien komt dat omdat ze veel
met indigo werkten, voor het batik-
ken. Nederlanders namen de stoffen
mee uit Indonesië en stopten onder-
weg in Afrika. Daar vonden de men-
sen het prachtig. Deze stof vertelt dus
het verhaal van Indonesië naar West-
Afrika, van blauwnaar zwart.”

Typisch Afrika, uit Holland

GodfriedDonkor: The currency of Ntoma(2012). FOTO SMBA

‘Van Indonesië naar
West-Afrika, van
blauwnaar zwart’

Expositie ‘Hollandaise’ in StedelijkMuseumBureau Amsterdam

Rundgren goed bij stem
POP Todd Rundgren enMetropole Orkest
o.l.v. S. Sidwell. Gehoord: 11/11, Paradiso.
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Zonder eenwoord van overdrij-
ving mag je Todd Rundgren
een levende poplegende noe-
men. Hij had in de jaren ze-

ventig grote hits, was al op zeer jonge
leeftijd technicus bij plaatopnamen
van onder andere The Band, hij was
een zeer succesvolle producer (met
Meat Loafs Bat out of hell als grote
klapper) en hij maakte soloalbums,
waarvan er minstens één – A wizard,
a true star – het predikaat geniaal en
visionair verdient. Gisteravond stond
hij opnieuw in Paradiso, net als vorig
jaar begeleid door het Metropole Or-
kest onder leiding van Steve Sidwell,
voor aflevering twee van de Todd

Rundgren Orchestral Extravaganza –
zijn mooiste liedjes in orkestrale
arrangementen van TomTrapp.
Alle ontroering ten spijt was de eer-

ste aflevering een halve mislukking
geweest. Rundgren had griep en daar
had zijn stem hoorbaar onder te lij-
den gehad. In Pretending to care, één
van de eerste nummers, haalde hij de
hoge noten niet, en eigenlijk kwam
dat de hele avondnietmeer goed.Het
publiek bedekte dat toen collectief
met eenwarmemantel der liefde.
Wat eenverschilmet gisteren.Nade

opener Mary and the Holy Ghost,
waarin hij vanaf verschillende plek-
ken op de balkons de tekst door een
megafoon riep (‘You got a boy child
comin’/Gonna be a sonofagun’) en na
een opwindende versie van Another
life, zong Rundgren andermaal Pre-
tending to care, maar nu zo hartver-

scheurendmooi dat de tranen je inde
ogen sprongen.
De setlist was ten opzichte van 2011

op zes plekken gewijzigd, waardoor
de expressieve reikwijdte nog groter
was geworden. In Fascist Christ ont-
popte Rundgren zich als felle anti-
religieuze rapper. In Frogs (een we-
reldpremière), dat hij schreef voor het
Margate Festival in Bath, maar dat
door de organisatie werd geweigerd,
celebreert hij zijn Broadwaykant, net
als inde twee stukkenuit zijn geflopte
musicalUpagainst it. In één daarvan,
Love in disguise, was een hoofdrol
weggelegd voor het achtergrondkoor-
tje onder aanvoering van Mathilde
Santing, dat in 2011 had ontbroken.
Ook daardoor stond aflevering twee
muzikaal ook eenhoger niveau.
Uiteraard ontbraken ook de beken-

de nummers niet, met Can we still be

friends? als één van de hoogtepun-
ten,mede dankzij Santing cum suis.
Na alle inspanningen zong Rund-

gren als laatste toegift het prachtige
The bag lady. Het beste bewijs dat hij

ditmaalwél goed bij stemwas.
Een heerlijke avond. In 2013 komt er

hopelijk een cd van.

ERIK VOERMANS

Bij eventuelemedische
fouten zou er geen beeld
als bewijsmateriaal zijn

Todd Rundgren,met op de achtergrond hetMetropole Orkest. FOTO PAUL BERGEN

Jurkje Judy Garland
geveild voor vier ton
AMSTERDAM–Het blauwgeblokte
jurkje dat JudyGarland in 1939 in
haar rol als DorothyGale heeft gedra-
gen in de filmklassiekerThewizard
of Oz, is zaterdag voor bijna een half
miljoen dollar (ongeveer 380.000 eu-
ro) geveild. Ookwerd 1375 dollar (bij-
na 1100 euro) betaald per taartpunt
van de huwelijkstaarten van zowel
prinsWilliamals prins Charles.

Philip Roth (74) is
gestoptmet schrijven
AMSTERDAM–DeAmerikaanse
schrijver Philip Roth stoptmet schrij-
ven. Zijn laatste romanNemesisuit
2010 zou zijn laatste zijn. De 74-jarige
schrijver zegt te beseffen dat zijn tijd
op begint te raken en dat hij begon-
nen ismet het teruglezen van zijn
oeuvre, in omgekeerde volgorde. De
Nobelprijswinnaar schreefmeer dan
twintig romans.
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Gemankeerde volksheld
ontroert van begin tot eind
MUSICALHij gelooft inmij, van Frank
Ketelaar en Kees Prins, door Joop van den
Ende Theaterproducties, regie Ruut
Weissman. Gezien: 11/11 in DeLaMar
Theater (première). Hierna alleen in De-
LaMar.
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Als Martijn Fischer, André
Hazes in de musical Hij ge-
looft in mij, aan het begin
van de voorstelling in het

licht stapt en Ik leef mijn eigen leven
zingt, is het meteen raak. Je ziet de
pasjes van André Hazes, zijn pos-
tuur, zijn kop en zijn uitdrukking, en
je hoort een zang die de zang vanHa-
zes benadert.
Hoe is het mogelijk dat zo’n kale

eerste scène al zo’n ontroering te-
weegbrengt? Dat komt door de
kracht van dat Hazesliedje, door de
gedroomdeacteur-Hazes vanFischer
en door de collectieve herinnering
aan de emotionele, onschuldige,
drankzuchtige, onbeheerste, au-
thentieke, voor het leven slecht toe-
geruste grote artiest die Hazes was.
Dat collectieve voel je ook, doordat

het doorgaanswatminder betrokken
premièrepubliek muisstil werd en
dat bleef.
De volksheld Hazes is hier een ge-

mankeerde, worstelende held, die –
en dat is de grote kracht van demusi-
cal – gezien wordt door de ogen van
zijn vrouw Rachel. Dat andere per-
spectief heeft een geweldige drama-
tische kracht. Hij gelooft in mij is het
verhaal van een gefnuikte liefde, een
liefde die steeds kapot dreigt te gaan,
maar ondanks alles toch wanhopig
overeind blijft.
Fischers tegenspeelster Chantal

Janzen is weergaloos in haar trots en
haar gekwetstheid. Zij wordt ver-
scheurd door een dilemma: moet zij
haar man de waarheid zeggen, dat
zijn doofheid een volgend groot con-
cert onmogelijk maakt, of moet zij
hem die laatste kans gunnen, on-
danks zijn woedende weigering de
feiten onder ogen te zien? Janzen
blijft ingehouden in haar wanhoop
en is zelfs in die toestand nog in staat
cynisch grappend een glas wijn met

hem te heffen, hoewel zij niet drinkt.
Als zangeres raakt zij zonder te over-
drijven de uithoeken van de emotie.
En dan is haar Rotterdamse accent

ook nog eens overtuigend. (Geen o
zeggen,maar ohoe.)
Musicalregisseurs hebben de nei-

ging het drama te laten contrasteren

met koddigheid. Ruut Weissman
doetdatniet. Gevoeddoordeauteurs
Frank Ketelaar en Kees Prins doseert
hij de humor subtiel. Het is realisti-
sche humor, ingebed in de levens-
houding van de hoofdrolspelers.
De ontroering, die al in het begin

werd ingezet, is een boog die de hele
voorstelling overspant. Ook de en-
semblescènes waarin de dronken
crises van Hazes worden verbeeld,
doen daaraan mee. Hij gelooft in mij
is schitterend verteld en schitterend
uitgevoerd.

JOS BLOEMKOLK

Martijn Fischer als André Hazes FOTO ROY BEUSKER

Je ziet de pasjes van
Hazes, zijn postuur, zijn
kop en zijn uitdrukking

THEATER Nora van Toneelgroep Amster-
dam. Gezien 9/11 in de Stadsschouwburg.
Aldaar 6 t/m 13/12 en 22 t/m 26/1/13. Tour-
nee; www.toneelgroepamsterdam.nl
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Er wordt veel ongepast gela-
chen in Nora van Ibsen, dat
vrijdag bij Toneelgroep Am-
sterdam inpremière ging.Het

stuk uit 1879, dat als protofeminis-
tisch wordt gezien, gaat over het hu-
welijk van de titelheldin en Torvald.
Aan de buitenkant ziet het er geluk-
kig uit, maar de harmonie wordt be-
dreigt door een misstap van Nora uit
het verleden: inmoeilijke tijdenheeft
ze een keer geld geleend (op zich al
iets om niet aan haar man te vertel-
len) en daar zelfs een handtekening
voor vervalst (erg genoeg voor totale
maatschappelijke uitsluiting).
Bij regisseur Thibaud Delpeut (die

eerderbij TAAlmijn zonenvanArthur
Millermaakte) is dat huwelijk eenvrij
lichtvaardige aangelegenheid: Hali-
na Reijns Nora is een shopverslaafd,
oppervlakkig en kinderlijk prinsesje.
Stiekem peuzelt ze de door haar man
verboden koekjes.
Als haar man (Thomas Ryckewaert)

zijn krekeltje berispt, wordt ze kir-
rend onderdanig en ontstaat er een
even pervers als routineus machts-
spel. Tegen iedere bezoeker die op de
banken plaatsneemt, verkondigt No-
ra met een bête glimlach hoe geluk-
kig zewel niet is.
Dat dit niet goed afloopt is al snel

duidelijk, maar wat de voorstelling
spannend houdt is in hoeverre Reijns
Nora zich bewust is van de leegte van
haar huwelijk en in hoeverre ze die
leegte in stand houdt omdat die
lekker eenvoudig en comfortabel is.

De plot wordt door Delpeut met een
bijna abstracte helderheid afgewik-
keld. De advocaat bij wie Nora ooit
geld leende komt ongewild door haar
toedoen in de problemen en dreigt de
zaak openbaar te maken als zij hem
niet helpt.
Deze Krogstad wordt gespeeld door

Bart Slegers, die van hem een prach-
tige engerd maakt, van wie je blijft
zien dat zijn daden voortkomen uit
wanhoop en niet uit perversie of
sadisme.
Het eind, waarin alles uit elkaar

knalt en er niets meer te lachen valt,
is gelaagd en modern. Nora verwijt
Torvald dat ze voor hemnooitmeer is
geweest dan een pop. Dat is waar,

maar tegelijk is duidelijk dit geen
onderdrukking is, maar een terug-
trekking in gerieflijke rolpatronen
met wederzijds goedvinden. Dat re-
soneert, niet inhetminst omdatReijn
de hele voorstelling toch een soort
uitvergrote versie speelt van haar ei-
gen publieke imago.
Maar zowel Reijn als Nora zijnmeer

dande oppervlakte die ze zomeester-
lijk in de hand hebben. De slotscène
is ronduit indrukwekkend, met een
totaal getransformeerde actrice in
diepewanhoop en desillusie.
Nora is één van Reijns mooiste en

meest intense rollen tot nu toe en
Nora een overtuigend grotezaal-
debuut voor Delpeut.

SIMONVANDENBERG

Meesterlijke Nora
van Halina Reijn

Geen onderdrukking
in dit huwelijk,maar
afgesproken rolpatronen

Chantal Janzen is
weergaloos in haar trots
en haar gekwetstheid


