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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 ziekenhuis had dat verbod ingesteld zodat er bij een eventuele medische
fout geen bewijsmateriaal toegankelijk zou zijn.
Dat meldt de website nu.nl op basis
van onderzoeksstukken van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). De website kreeg inzage
in het document na een juridische
procedure.

Bij eventuele medische
fouten zou er geen beeld
als bewijsmateriaal zijn
Uit de stukken blijkt dat het VUmc
kon meebepalen welke patiënten in
de uitzending zouden komen. Die
mochten de uitzending vooraf bekijken, maar niet het overige beeldmateriaal.
RTL besloot op 24 februari de serie
na één uitzending te stoppen. De eerste en enige aflevering is op donderdag 23 februari uitgezonden. Het
VUmc kreeg veel kritiek nadat was
gebleken dat niet alle gefilmde patiënten vooraf om toestemming was
gevraagd.
Het College Bescherming Persoonsgevens concludeerde in mei dat de
opnames in strijd waren met de wet.
Een aantal patiënten heeft aangifte
gedaan.

Zangeres Miggy van hit
‘Annie’ overleden

Jurkje Judy Garland
geveild voor vier ton

Philip Roth (74) is
gestopt met schrijven

AMSTERDAM – Zangeres Miggy, bekend van de nummer 1-hit Annie
(Hou jij m’n tassie even vast) uit 1981,
is afgelopen week na een kort ziekbed op 51-jarige leeftijd in Geleen
overleden. Miggy werd in Breda geboren als Marina van der Rijk en begon op elfjarige leeftijd met zingen,
waarna ze diverse talentenjachten
won.

AMSTERDAM – Het blauwgeblokte
jurkje dat Judy Garland in 1939 in
haar rol als Dorothy Gale heeft gedragen in de filmklassieker The wizard
of Oz, is zaterdag voor bijna een half
miljoen dollar (ongeveer 380.000 euro) geveild. Ook werd 1375 dollar (bijna 1100 euro) betaald per taartpunt
van de huwelijkstaarten van zowel
prins William als prins Charles.

AMSTERDAM – De Amerikaanse
schrijver Philip Roth stopt met schrijven. Zijn laatste roman Nemesis uit
2010 zou zijn laatste zijn. De 74-jarige
schrijver zegt te beseffen dat zijn tijd
op begint te raken en dat hij begonnen is met het teruglezen van zijn
oeuvre, in omgekeerde volgorde. De
Nobelprijswinnaar schreef meer dan
twintig romans.

Typisch Afrika, uit Holland
Koyo Kouoh groeide op in
Kameroen met kleurige
Afrikaanse stoffen. Dat die in
Helmond werden gemaakt,
was een verrassing.
KEES KEIJER
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Godfried Donkor: The currency of Ntoma (2012).
gemaakt. Toen ik twintig jaar was,
kwam ik erachter dat dat niet 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 gebeuren? Toen ik de mogelijkheid kreeg
een tentoonstelling te maken bij
SMBA, was het voor mij duidelijk dat
het daarover moest gaan.”
De batik- en weeftechnieken van
Vlisco komen oorspronkelijk uit Indonesië. De Nederlandse textielfabri-

FOTO SMBA

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

‘Van Indonesië naar
West-Afrika, van
blauw naar zwart’
proces om. Vliscostoffen stonden
model voor unieke, handgemaakte
quilts, met voorstellingen over het
moderne leven in Afrika.

Het succes van Vlisco is volgens
Kouoh terug te voeren op een aantal
psychologische elementen. “Kleuren
zijn belangrijk. Afrikanen houden
van levendige, felle kleuren. Daarnaast zitten de patronen vol vormen
uit flora en fauna. Tegenwoordig zijn
daar beelden uit de populaire cultuur
bijgekomen, zoals elementen uit
computerdesigns.”
Kouoh wilde geen hommage maken
aan Vlisco, zoals een tentoonstelling
dit voorjaar in Arnhem, maar een kritische distantie behouden. Met als
gevolg dat Vlisco niets met het project
te maken wilde hebben. “Zij promoten hun merk, maar het was niet mijn
doel om te laten zien hoe geweldig
Vlisco is. Ook niet hoe slecht ze zijn
trouwens. Ik wilde gewoon een product onderzoeken met een geschiedenis en een economische en culturele betekenis. Daar waren ze niet in
geïnteresseerd.”
Het werk van Willem de Rooij moest
daarom via een omweg worden geproduceerd, bij een fabriek in Ghana
die eigendom is van Vlisco. Daar liet
hij een stof weven waarin de geschiedenis van Dutch wax in één abstract
beeld wordt samengevat. In SMBA
laat De Rooij een meterslange baan
stof zien, waarvan de kleur subtiel
van blauw naar zwart verloopt.
Kouoh: “De Rooij vertelde me dat
Indische mensen vroeger door Nederlanders ‘blauwen’ werden genoemd.
Misschien komt dat omdat ze veel
met indigo werkten, voor het batikken. Nederlanders namen de stoffen
mee uit Indonesië en stopten onderweg in Afrika. Daar vonden de mensen het prachtig. Deze stof vertelt dus
het verhaal van Indonesië naar WestAfrika, van blauw naar zwart.”

HHHHI

Z

onder een woord van overdrijving mag je Todd Rundgren
een levende poplegende noemen. Hij had in de jaren zeventig 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 Orkest onder leiding van Steve Sidwell,
voor aflevering twee van de Todd

Rundgren Orchestral Extravaganza –
zijn mooiste liedjes in orkestrale
arrangementen van Tom Trapp.
Alle ontroering ten spijt was de eerste aflevering een halve mislukking
geweest. Rundgren had griep en daar
had zijn stem hoorbaar onder te lijden gehad. In Pretending to care, één
van de eerste nummers, haalde hij de
hoge noten niet, en eigenlijk kwam
dat de hele avond niet meer goed. Het
publiek bedekte dat toen collectief
met een warme mantel der liefde.
Wat een verschil met gisteren. Na de
opener Mary and the Holy Ghost,
waarin hij vanaf verschillende plekken 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 Pretending to care, maar nu zo hartver-

scheurend mooi dat de tranen je in de
ogen sprongen.
De setlist was ten opzichte van 2011
op zes plekken gewijzigd, waardoor
de expressieve reikwijdte nog groter
was geworden. In Fascist Christ ontpopte Rundgren zich als felle antireligieuze rapper. In Frogs (een wereldpremière), dat hij schreef voor het
Margate Festival in Bath, maar dat
door de organisatie werd geweigerd,
celebreert hij zijn Broadwaykant, net
als in de twee stukken uit zijn geflopte
musical Up against it. In één daarvan,
Love in disguise, was een hoofdrol
weggelegd voor het achtergrondkoortje onder aanvoering van Mathilde
Santing, dat in 2011 had ontbroken.
Ook daardoor stond aflevering twee
muzikaal ook een hoger niveau.
Uiteraard ontbraken ook de bekende nummers niet, met Can we still be

Meesterlijke Nora
van Halina Reijn
THEATER Nora van Toneelgroep Amsterdam. Gezien 9/11 in de Stadsschouwburg.
Aldaar 6 t/m 13/12 en 22 t/m 26/1/13. Tournee; www.toneelgroepamsterdam.nl
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r wordt veel ongepast gelachen in Nora van Ibsen, dat
vrijdag bij Toneelgroep Amsterdam in première ging. Het
stuk uit 1879, dat als protofeministisch wordt gezien, gaat over het huwelijk van de titelheldin en Torvald.
Aan de buitenkant ziet het er gelukkig uit, maar de harmonie wordt bedreigt door een misstap van Nora uit
het verleden: in moeilijke tijden heeft
ze een keer geld geleend (op zich al
iets om niet aan haar man te vertellen) en daar zelfs een handtekening
voor vervalst (erg genoeg voor totale
maatschappelijke uitsluiting).
Bij regisseur Thibaud Delpeut (die
eerder bij TA Al mijn zonen van Arthur
Miller maakte) is dat huwelijk een vrij
lichtvaardige aangelegenheid: Halina 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 kirrend onderdanig en ontstaat er een
even pervers als routineus machtsspel. Tegen iedere bezoeker die op de
banken plaatsneemt, verkondigt Nora met een bête glimlach hoe gelukkig ze wel 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.
ADVERTENTIE

Rundgren goed bij stem
POP Todd Rundgren en Metropole Orkest
o.l.v. S. Sidwell. Gehoord: 11/11, Paradiso.

Gemankeerde volksheld
ontroert van begin tot eind
MUSICAL Hij gelooft in mij, 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 DeLaMar.
HHHHH

Expositie ‘Hollandaise’ in Stedelijk Museum Bureau Amsterdam

wee vrouwen laten een grote
lap stof zien. Op de tegenoverliggende videoprojectie vertelt een vrouw over de bontgekleurde stoffen. Hoe ze heten, hoe
oud ze zijn en welke speciale betekenis 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, bontgekleurde kledij in Donkors 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 Afrika razend populair werd.
In Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (SMBA) heeft conservator
Koyo Kouoh nu een tentoonstelling
gemaakt over deze stoffen, die worden aangeduid met benamingen als
Dutch wax, Hollandaise, wasdruk,
wax hollandais of batikprint.
Toen Kouoh opgroeide in Kameroen, waren de stoffen van Vlisco
alomtegenwoordig. Bruiloften, doopceremonies en feesten waren voor de
vrouwen aanleiding voor een nieuwe, kleurige outfit. “Ik dacht altijd
dat het Afrikaans was en bij ons werd
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Todd Rundgren, met op de achtergrond het Metropole Orkest.
friends? als één van de hoogtepunten, mede dankzij Santing cum suis.
Na alle inspanningen zong Rundgren als laatste toegift het prachtige
The bag lady. Het beste bewijs dat hij
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ditmaal wél goed bij stem was.
Een heerlijke avond. In 2013 komt er
hopelijk een cd van.
ERIK VOERMANS

De plot wordt door Delpeut met een
bijna abstracte helderheid afgewikkeld. 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 prachtige 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 hem nooit meer is
geweest dan een pop. Dat is waar,

Geen onderdrukking
in dit huwelijk, maar
afgesproken rolpatronen
maar tegelijk is duidelijk dit geen
onderdrukking is, maar een terugtrekking in gerieflijke rolpatronen
met wederzijds goedvinden. Dat resoneert, niet in het minst omdat Reijn
de hele voorstelling toch een soort
uitvergrote versie speelt van haar eigen publieke imago.
Maar zowel Reijn als Nora zijn meer
dan de oppervlakte die ze zo meesterlijk in de hand hebben. De slotscène
is ronduit indrukwekkend, met een
totaal getransformeerde actrice in
diepe wanhoop en desillusie.
Nora is één van Reijns mooiste en
meest intense rollen tot nu toe en
Nora een overtuigend grotezaaldebuut voor Delpeut.
SIMON VAN DEN BERG
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ls Martijn Fischer, André
Hazes in de musical Hij gelooft 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 postuur, zijn kop en zijn uitdrukking, en
je hoort een zang die de zang van Hazes benadert.
Hoe is het mogelijk dat zo’n kale
eerste scène al zo’n ontroering teweegbrengt? Dat komt door de
kracht van dat Hazesliedje, door de
gedroomde acteur-Hazes van Fischer
en door de collectieve herinnering
aan de emotionele, onschuldige,
drankzuchtige, onbeheerste, authentieke, voor het leven slecht toegeruste grote artiest die Hazes was.
Dat collectieve voel je ook, doordat

Je ziet de pasjes van
Hazes, zijn postuur, zijn
kop en zijn uitdrukking
het doorgaans wat minder betrokken
premièrepubliek muisstil werd en
dat bleef.
De volksheld Hazes is hier een gemankeerde, worstelende held, die –
en dat is de grote kracht van de musical – gezien wordt door de ogen van
zijn vrouw Rachel. Dat andere perspectief heeft een geweldige dramatische 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 verscheurd door een dilemma: moet zij
haar man de waarheid zeggen, dat
zijn doofheid een volgend groot concert onmogelijk maakt, of moet zij
hem die laatste kans gunnen, ondanks 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

Martijn Fischer als André Hazes
hem te heffen, hoewel zij niet drinkt.
Als zangeres raakt zij zonder te overdrijven de uithoeken van de emotie.
En dan is haar Rotterdamse accent

Chantal Janzen is
weergaloos in haar trots
en haar gekwetstheid
ook nog eens overtuigend. (Geen o
zeggen, maar ohoe.)
Musicalregisseurs hebben de neiging het drama te laten contrasteren
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met koddigheid. Ruut Weissman
doet dat niet. Gevoed door de auteurs
Frank Ketelaar en Kees Prins doseert
hij de humor subtiel. Het is realistische humor, ingebed in de levenshouding van de hoofdrolspelers.
De ontroering, die al in het begin
werd ingezet, is een boog die de hele
voorstelling overspant. Ook de ensemblescènes waarin de dronken
crises van Hazes worden verbeeld,
doen daaraan mee. Hij gelooft in mij
is schitterend verteld en schitterend
uitgevoerd.
JOS BLOEMKOLK

