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FINTRO LITERATUURPRIJS

Weer nominatie voor Palmen
Connie Palmen, P.F. Thomése, Inge Schilperoord en Joke van
Leeuwen staan op de longlist van de Fintro Literatuurprijs 2016,
de voormalige Gouden Boekenuil. De auteurs haalden met res-
pectievelijk Jij zegt het,De onderwaterzwemmer,Muidhond en
De onervarenen begin deze week al de shortlist van de Libris Li-
teratuur Prijs 2016. Voor de Fintro Literatuurprijs werden in to-
taal 400 boeken ingezonden. De shortlist wordt op 6 april be-
kendgemaakt, de winnaar op 5 juni. (NRC)

LAATSTE EDITIE

Theaterfestival De Keuze stopt
Na zestien jaar komt er een einde aan het Rotterdamse theater-,
dans- en performancefestival De Keuze. De komende editie (15
t/m 20 maart) is de laatste in de huidige vorm. Het festival wordt
opgenomen in het nieuwe en grotere Theater Rotterdam. „Om-
dat Theater Rotterdam in feite één groot festival wordt, is het de
vraag wat de betekenis van Festival De Keuze moet zijn en hoe
we in het nieuwe Theater Rotterdam tegenkracht tegen onszelf
o rg a n i s e re n”, aldus artistiek directeur Ellen Walraven. (NRC)

Subtiele verkenning daderbrein
Theater

De Welwillenden door Toneelhuis
en Toneelgroep Amsterdam. Gezien:
10/3 Bourla Antwerpen. Ned. pre-
mière 6/4. Inl: tga.nl *4

Cultuu r
ni e uws
‘Het gaat mijn
Lulu zelf óók
om de lust’

Door onze redacteur
Herien Wensink

V
oor: een spoorrails.
Op de achtergrond
een tot de hemel rei-
kende archiefkast.
Zo, simpel en effec-
tief, verbeelden re-

gisseur Guy Cassiers en scenograaf
Tim van Steenbergen de Holo-
caust. De nadruk ligt op de effici-
ency van het systeem, op bureau-
cratie en logistiek. Het is onsenti-
menteel, klinisch, kil zelfs. En dat
is raak, want in de voorstelling De
Welwille nde n, naar het boek van
Jonathan Littell, zien we de Holo-
caust door de ogen van de organi-
satoren en uitvoerders, bij monde
van de hoge SS’er Max Aue.

Bij verschijnen in 2006 werd De
Welwille nde n evenzeer bejubeld

als verguisd. Een deel van de kri-
tiek gold het daderperspectief, wat
natuurlijk onzin is: juist van de
grootste misdadigers moeten we
onverminderd de motieven onder-
zoeken. Maar er was ook literaire
kritiek. Littell kiepert een encyclo-
pedische hoeveelheid feiten, na-
men, plaatsen, rangen over de le-
zer uit. Eindeloos worden gruwe-
len, moordpartijen, martelingen
opgesomd – in Babi Jar, Stalingrad,
Auschwitz. En dan verlustigt Lit-
tell zich ook nog in onsmakelijke
fysieke problemen van Aue (diar-
ree), en dubieuze erotiek (incest).

Cassiers en bewerker Erwin Jans
brachten die overdaad terug tot
een ingetogen voorstelling, van
niettemin drie uur. Veel overtollige
ballast ging overboord. Wat over-
blijft is de focus op Aues carrière
binnen de SS, en de huiveringwek-
kende weergave van dit onalle-
daagse, en tegelijk schrikwekkend
prozaïsche ‘bedrijf ’.

Die gedachte is niet nieuw, maar
Littell maakte hem explicieter.
Aue vermaant de lezer: denk maar
niet dat u zoveel beter bent. Op to-
neel richt Hans Kesting zich in de

eerste minuten ook zo tot het pu-
bliek, terwijl het zaallicht aan-
blijft. We zitten in het volle zicht,
er is geen ontsnappen aan; dit gaat
over óns. Het is een ongemakkelijk
en aangrijpend moment.

Die kracht behoudt de voorstel-
ling niet voortdurend. Er zijn ij-
zingwekkende scènes die je kip-
penvel bezorgen. Zo castte Cas-
siers de beminnelijke Katelijne
Daamen als Eichmann. Briljante
zet: die tengere, zacht sprekende
vrouw als één van de architecten
van de Holocaust. Zo wordt de ba-
naliteit van het kwaad voelbaar.
Sommige ontmoetingen tussen
Aue en andere nazi’s daarentegen
zijn stroef en van bordkarton, met
dialogen van stripboekduitsers.
Dat Cassiers een overleden Joods
jongetje opvoert, nota bene met
viool, grenst aan Holocaustkitsch.

Maar Kesting als Max Aue fasci-
neert drie uur lang. Deels over-
komt zijn carrière hem, deels trekt
de oorlog hem ook. Gelaten doet
hij zijn werk; voornamelijk rappor-
ten schrijven. Moorden bezorgt
hem een mengeling van afkeer en
opwinding. Cassiers zoekt geen

verklaring voor zijn daden in bio-
grafie of psychologie, Aue is sym-
pathiek noch monsterlijk. Hij is
een ongrijpbare man, een mens,
die aan de verkeerde kant terecht
kwam; zoals ons allemaal kan
overkomen. Indrukwekkend zijn
de nachtmerrieachtige scènes
waarin Kesting kronkelt en
schreeuwt, met versterkt geluid en
gruwelijk vervormde videobeel-
den van zijn gezicht. Daar sugge-
reert Cassiers de afgrond die onder
zijn normale voorkomen schuilt.
Trauma of toch iets van een gewe-
ten – dat blijft in het midden.

Aan het slot van de voorstelling
slaat de archiefkast op tilt; deuren
klappen woest open en dicht.
Mooie metafoor voor het nazisme
als systeem met een eigen wil, dat
op zeker moment zichzelf in stand
hield. Maar dat systeem, zo toont
Cassiers overtuigend, werd uitge-
voerd en onderhouden door be-
reidwillige burgers. Zoals wij.

Mokerslag of stomp in de maag
is deze sobere voorstelling niet.
Maar de subtiele verkenning van
het daderbrein beklijft. En Kesting
achtervolgt je in je dromen.

Door onze medewerker Kester Freriks

ARNHEM. „Kijk naar me zoals ik echt ben,
kijk eerlijk naar me.” Met deze woorden richt
actrice Kirsten Mulder (42) als de titelheldin
in Lulu zich tot de zaal. Ze draagt een door-
schijnend huidkleurig kostuum dat strak om
haar lichaam sluit, versierd met een felrode
bloem.

„Lulu is mannelijk en vrouwelijk tegelijk,
ambigu in haar seksualiteit”, zegt Mulder
tussen de repetities door, „een jongensmeis-
je op wie de mannen al hun verlangens pro-
jecteren. Zij staat dat toe, uitdagend en ver-
leidelijk. Het gaat óók om haar lust. Lulu is
speelbal van de mannen en tegelijk manipu-
lator van diezelfde mannen.”

Lulu is een tragedie over de natuurkracht
van de erotiek. Het stuk van Frank We-
dekind uit 1900 veroorzaakte een schan-
daal. Zo onverholen seksueel, zo decadent-
wellustig was een vrouw nooit eerder op de
bühne vertoond. In 1929 volgde de verfil-
ming met Louise Brooks, een van de eerste
grote filmsterren. Kort daarna kwam Alban
Bergs onthutsende opera Lulu . Sindsdien is
de rol felbegeerd, in het Nederlandse toneel
onder meer vertolkt door Halina Reijn.

In de regie van Marcus Azzini bij Toneel-
groep Oostpool vertolkt Mulder een Lulu die
meer is dan de eeuwige femme fatale. Mul-
der: „Bij ons is ze een volwassen vrouw aan
wie de mannen zich vastklampen uit verlan-
gen naar liefde. En Lulu beantwoordt die
liefde puur fysiek. In haar jeugd ging ze al als
bloemenmeisje langs de straten, bloot onder
haar jurk. Alle mannen vielen voor haar
schoonheid. En zo leerde ze hen te gebrui-
ken. Maar ook van mannen te houden.”

Kirsten Mulder toont de „o nge te m d e” Lu-
lu die ze volgens Wedekind moet zijn. Mul-
der: „ Haar levenshouding is gulzig en ze be-
seft dat ze de consequenties daarvan moet
dragen. Onze Lulu beseft dat wederzijdse
liefde nodig is om te weten wie je bent. Zij
heeft de mannen om zich heen nodig. Dat is
haar werkelijke tragiek. Lulu is een vrouw
wier wereld instort als haar geliefde haar
verlaat. Maar mijn Lulu put daar ook kracht
uit. En zelfs hoop.””

Lulu door Toneelgroep Oostpool.
Première: 12/3. Inl: toneelgroepoostpool.nl

A d ve r t e n t i e

Interview Kirsten Mulder

De actrice (42) speelt Lulu bij Oostpool.
„Lulu is ambigu in haar seksualiteit.”

Hans Kesting als Max Aue en Kevin Janssens als zijn strijdmakker Thomas in ‘De Welwillenden’ van het Toneelhuis en Toneelgroep Amsterdam
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Luxe op laarzen, parels als trend

195.000 euro voor een pianostoeltje
Reportage T E FA F De vraagprijzen op TEFAF hebben weinig van doen met de realiteit buiten de beurs. Bezoekers schrikken ervan.

Door onze redacteur Arjen Ribbens

O
ok onder miljonairs
heb je rangen en stan-
den. Dat bleek giste-
ren bij de 29ste kunst-
en antiekbeurs TEF-
AF. De organisatie in-

troduceerde een nouveauté. De
meest bevoorrechte verzamelaars
mochten om tien uur ’s ochtends al
naar binnen, twee uur éérder dan de
andere genodigden voor het besloten
o p e n i ng s fe e s t .

En dus begon rond koffietijd al een
onderhandeling over een schilderij
van anderhalf miljoen.

Een beetje pingelen is in Maas-
tricht noodzakelijk. De vraagprijzen
hebben vaak weinig van doen met de
realiteit buiten het c o ng re sge b o u w.
Een vooroorlogs pianostoeltje van
Gerrit Rietveld: 195.000 euro. Een
wonderschone bouwtekening van de
toren van de kathedraal in Rouen:
2,5 miljoen. Een bescheiden schets
van een naakte vrouw door Egon
Schiele: 4 miljoen. Vijf jaar geleden
kostte datzelfde pianokrukje eender-
de van de huidige vraagprijs. En te-
keningen van Schiele, de expressio-
nistische Oostenrijkse schilder die in
1918 overleed, waren tien jaar terug
in Maastricht te koop voor een ton.

Boijmans-directeur Sjarel Ex infor-
meerde gistermiddag bij de Amster-
damse Gallery Delaive naar de prijs
van een groot schilderij van René Da-
niëls, de Nederlandse schilder wiens
loopbaan na een hersenbloeding af-
brak. 4,5 ton, antwoordde eigenaar
Nico Delaive laconiek. „Wat ! ? ”, rea-
geerde Ex. Schilderijen van Daniëls

Mo d e

Tijdens de laatste dagen van de
Parijse modeweek 2016 toonden
de luxehuizen Chanel en Louis
Vuitton outfits voor de straat.

deden volgens de directeur twee jaar
geleden hooguit 120.000 euro.

Delaive, met een lach: „Er is juist
een schilderij voor 480.000 euro ge-
ve i ld .” En daarna vertelde de hande-
laar dat hij ditzelfde doek in 1984
eerder had ingekocht, toen voor
7.500 gulden.

Aan de vooravond van de beurs
stak TEFAF-voorzitter Willem van
Roijen fors van wal in interviews in
kunsttijdschriften. De beurs heeft
behoefte aan vers bloed, zei hij. Door
nieuwe deelnamecontracten op te
stellen gaf de organisatie zichzelf ju-
ridische wapens om ondermaats

presterende deelnemers volgend jaar
te weren, ook als het om oudgedien-
d e ng a at .

Is dat nodig? Ja. De kwaliteit van
de stands op TEFAF loopt ook dit jaar
sterk uiteen. De antiquairs presente-
ren zich gemiddeld sterker dan de
schilderijenverkopers. Diverse Ne-
derlandse handelaren in naoorlogse
beeldende kunst zouden een voor-
beeld kunnen nemen aan de theatra-
le stands van Vanderven Oriental Art,
kunsthandelaar en woninginrichter
Axel Vervoordt en etnograficaverko-
per Didier Claes, die zijn tribale kunst
in een bibliotheek presenteert. Wat
schilderijen ophangen, geflankeerd

Door onze redacteur Milou van Rossum

PARIJS. De decors van de shows van Cha-
nel waren de laatste jaren spektakels op
zich. Speciaal voor de show werd het
Grand Palais veranderd in een galerie,
brasserie, casino, vliegveld of straat;
Instagram-succes verzekerd. En met elk
overdonderend decor kwam de vraag
weer op hoe het huis hier de volgende
overheen zou kunnen. De oplossing voor
de show van de collectie voor voorjaar
2016 was even simpel als briljant: een re-
latief eenvoudige setting – denk ouder-

wetse couturesalon – waarin ieder van de
duizenden bezoekers een goudkleurig
stoeltje op de enorm lange front row had
gekregen, waardoor ook de mindere mo-
degoden eens de kans hadden de outfits
van dichtbij te bekijken.

Die hadden dit keer een praktische in-
slag: jurken en pakjes waarin het be-
roemde tweed soms in felroze of rood was
uitgevoerd of werd gecombineerd met
denim, en die waren voorzien van flinke
loopsplitten. Modellen liepen op schoe-
nen met een minuscuul hakje of platte
paardrijlaarzen. De beroemde parelsnoe-
ren werden, geheel in de geest van het sei-
zoen (parels zijn een trend) in overdaad
gedragen. Zelfs aan minder weer had het
huis gedacht: zelden zag je zoveel jassen –
gewatteerde leren jacks, oversized regen-
jassen – bij Chanel op de catwalk.

Voor de show van Louis Vuitton was
naast museum Fondation Louis Vuitton

door een scharrig tafeltje met een
paar stoelen, dat detoneert lelijk met
de oesterbars in het MECC.

Verrassingen biedt TEFAF volop.
Bij Dickinson hangt een wonder-
schoon schilderijtje van een vrouw in
een roeiboot van Renoir (vraagprijs
12 miljoen euro). De Londense kunst-
handelaar Richard Nagy heeft op-
nieuw een fabelachtige collectie te-
keningen van Schiele, Gustave Klimt
en George Grosz bij elkaar gebracht,
alsof deze kunstenaars speciaal voor
hem rustig doorwerken.

Een kleine surprise bij Frans Lei-
delmeijer, de designspecialist die na
een paar jaar afwezigheid terugkeer-
de in Maastricht. Tussen zijn moder-
nistische meubels uit het interbel-
lum staat een houten Pastoe-dressoir
uit 1958 van Cees Braakman (8.500
euro), een ontwerper die nooit eer-
der op TEFAF te koop was. Leidel-
meijer: „Het hoeft toch niet altijd
Jean Prouvé of Charlotte Perriand te
z i j n? ”

Liefhebbers van hedendaagse
kunst kunnen hun hart ophalen bij
de door Mark Kremer samengestelde
tentoonstelling Zeige Deine Wun-
de/Show Your Wound. Daar zijn drie
beelden te zien van Folkert de Jong,
onder meer een vitrine met de over-
all en de helm van Roger Williamson,
de Britse coureur die in 1973 op het
circuit van Zandvoort verongelukte.
De 43-jarige kunstenaar stond giste-
ren bij zijn beelden. „Het voelt een
beetje alsof ik onsterfelijk ben”, zei
hij. „Alle andere kunstenaars hier
zijn dood.”

TEFAF: tot 19 maart. Zie: tefaf.com

TEFAF heeft volgens
voorzitter Willem van
Roijen vers bloed nodig

ANDY WERD LILLY, LARRY EERDER LANA

Broers zijn nu zusters Wachowski
De transitie van het regisseursduo van The Matrix is compleet:
de broers zijn nu de zusters Wachowski. Gisteren maakte Andy
Wachowski (48) bekend dat hij de transitie heeft gemaakt: ze
heet nu Lilly. Zus Lana (50), voorheen Larry, deed dat al in 2008.
Lilly zoekt de openbaarheid omdat de Britse roddelkrantDaily
Mail dreigde te publiceren. De Wachowski’s braken in 1999
door met The Matrix, maar hun laatste film, Jupiter Ascending,
werd een fiasco, hun Netflix-serie S e n se 8 doet het beter.

GROTE BELANGSTELLING

Bosch-tentoonstelling langer open
Het Noordbrabants Museum verruimt de openingstijden van de
tentoonstelling Jheronimus Bosch – Visioenen van een genie
vanwege de grote belangstelling. Vanaf 14 maart is het museum
dagelijks een uur langer open, tot 20 uur. Vanaf 24 maart is het
daarnaast mogelijk op donderdag, vrijdag en zaterdag de ten-
toonstelling tot 23 uur te bezoeken. Door deze maatregelen ko-
men er ruim 50.000 extra tickets beschikbaar. Inclusief voorver-
koop zijn er op dit moment al 300.000 kaarten verkocht. (NRC)

in het Bois de Boulogne een tent opge-
trokken, waar met spiegels bedekte pila-
ren een onderwaterlandschap sugge-
re e rd e n .

Nicolas Ghesquière, de hoofdontwer-
per van de vrouwenlijn, heeft er nooit
een geheim van gemaakt dat hij zijn in-
spiratie soms bij andere ontwerpers van-
daan haalt. Toen hij voor Balenciaga
werkte, kwam hij eens met bijna letter-
lijk van de Amerikaanse ontwerper Kai-
sik Wong overgenomen patchwork tops.
Dit keer haalde hij zijn inspiratie onder
meer bij Hermès (jurken met een klassiek
shawl-dessin), Martin Margiela (witte
jurken waarop een feestjurk is afgebeeld)
en Jean Paul Gaultier (korsetten en body-
suits), met als verbindende factoren
smalle leren broeken met ritsen aan de
enkel en stoere laarzen en veterschoe-
nen. Het geheel was helemaal Ghesqui-
ère: jong, streetwise, modern.

Collectie Chanel
(l), en Vuitton (r.)

Een bezoekster kijkt op TEFAF naar een werk bij Gallery Delaive.

FO
TO

 C
H
R
IS
 K
E
U
LE

N
.


