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Een weinig geslaagde duik in het verleden

KUNST
Stedelijk Museum
Amsterdam Magisch Centrum. 
Kunst en tegencultuur 1967-1970
HHHHH

Witte lakens en kussens hangen te
luchten uit de ramen van het Ste-
delijk Museum in Amsterdam.
Kunst: een heropvoering van een
werk van Marinus Boezem uit
1969. Nee, benadrukte de kunste-
naar vorige week in deze krant,
géén verwijzing naar een grote
schoonmaak in het huidige mu-
seum, het gaat over het verleden.
Het is wel de vraag hoeveel voor-
bijgangers hun historische bril
meteen paraat hebben.
Want achter de ramen van het mu-
seum moeten er juist nu veel zuch-
ten en steunen klinken, en niet
van genot. Na het vertrek van 
Beatrix Ruf in oktober 2017 is het
museum nog steeds directeurloos
en beraden hogere instanties 
zich in achterkamers over de toe-
komst. Een badkuip zonder kapi-
tein. 
Nu dus, met hoop op verkoeling,
een duik in het verleden, met een
tentoonstelling over de periode

1967 tot 1970 in Amsterdam, de
tijd van de hippies, de Dolle Mina’s
en de grote protesten in Parijs.
Het is een samenwerkingsproject
met de buren van het Rijksmu-
seum en met dat minder bekende
Internationaal Instituut voor Soci-
ale Geschiedenis, het IISG, ook uit
de hoofdstad. Het biedt onderdak
aan onder meer de archieven van
Marx en Engels, de Rote Armee
Faktion en Greenpeace. En natuur-
lijk ook van de Nederlandse pro-
testbewegingen van de jaren zestig
en zeventig. Een goudmijn voor
historici, maar hoe toon je die do-
cumenten in een moderne kunst-
museum? Moet je die hier wel to-
nen?
Het museum vindt van wel. De
tentoonstelling opent met een
compilatie van polygoonbeelden
over rebelse jeugd, Dolle Mina’s,
Damslapers en iemand die in een

transparante plastic bol over de
grachten loopt. Engelse ondertite-
ling, het Nederlands is moeilijk te
verstaan, en van wie of wat de
kunstwerken zijn mag je later ont-
dekken. 
Er zijn zalen met foto’s van gekke
acties van kunstenaars als Jan Dib-
bets en Jeroen Henneman, en een
voorstel voor een project waarbij
een doorsneegezin, de familie 
Van Dijk uit Amsterdam-Geuzen-
veld, in 1969 een maand lang op 
de bovenverdieping van het Stede-
lijk zou wonen. Een grapje, natuur-
lijk.
Ja, humor en ironie waren erg be-

langrijk, de lol is nu ver te zoeken.
De aankleding is treurig: hier en
daar is een muur beplakt met zil-
verfolie, verder zijn het witte
ruimtes met teksten en papieren.
Weinig kunst, veel zware onder-
werpen, gelukkig vaak in vrolijk-
makende jaren zestigspelling. Lie-
kwidaatsie van de provo-organi-
saatsie en Hai in de Rai. De Dolle
Mina’s, de woningnood, de ‘Hit-
week’ met seksuele voorlichting
(‘vlekken in de lakens’) en de fol-
ders voor krakers liggen als in een
opgedreunde geschiedenisles in vi-
trines. Er draait hier en daar een
filmpje.
Het meest verrassend zijn de wei-
nige wél aanwezige kunstwerken,
vooral die van de vrouwelijke kun-
stenaars. Zo zijn er de reusachtige
aaibare beelden van de Neder-
landse Ferdi (1927-1969), die in de
jaren vijftig in Parijs terechtkwam
en les kreeg van Zadkine. Haar met
sensuele, met nepbont beklede
Hortisculpturen waren in 1968 in
Amsterdam te zien, nog steeds zijn
de ‘Plastic Fantastic Lover’ en het
‘Groovy Coral’ een sensatie.
Ook de ‘Soft Living Room’ van Ma-
ria van Elk (1943) is bijzonder. Met
handschoenen en hoesjes om de
schoenen mag ook de museumbe-
zoeker van nu even rondhangen in
de zachte, zwartwitte iglo. Van Elk
gaf hiermee, zo zegt het tekst-
bordje, uitdrukking aan het verlan-
gen zich terug te trekken uit de
harde, turbulente buitenwereld.
Een mooie tegenhanger bij Boe-
zems luchtende lakens en onbe-
doeld typerend voor het ontred-
derde museum zelf.
Joke de Wolf

Tot 6 januari 2019 in het Stedelijk
Museum in Amsterdam.

‘Gandalf, 
jaargang 6 1969/70, no 40’.
FOTO STUDIO GANDALF, 
COLLECTIE RIJKSMUSEUM, 
AMSTERDAM

Weinig kunst, veel
zware onderwerpen

Paul Simon is bezig aan zijn 
afscheidstournee. FOTO HH

Paul Simon serveert een 
buffet voor fijnproevers

POP
Paul Simon
Homeward Bound The Farewell Tour
HHHHH

In februari kondigde Paul Simon aan
dat hij ging stoppen met toeren.
Nog één tournee en dan zat het
erop. Met dat besluit kwam ook de
bevrijding. In een uitverkocht Ziggo
Dome liet hij zijn fans zaterdag 
weten zijn afscheidstournee te zien
als ‘een gelegenheid om vrij te zijn;
een mogelijkheid voor avontuur’.
Die woorden bleken een voorbode
te zijn voor een avond die zich ge-
heel op Simons voorwaarden vol-
trok.
Want de 76-jarige Amerikaanse mu-
zikant had makkelijk een hele
avond kunnen vullen met hits. In
plaats daarvan koos Simon ervoor
om behoorlijk wat minder bekende
nummers in de mix te gooien.
Het waren bovendien ook vaak
nummers die tot het meer oncon-
ventionele deel van zijn oeuvre be-
hoorden. 
Zo kenmerkte ‘Rene and Georgette
Magritte With Their Dog After the
War’ zich door een eigenzinnige
songstructuur en schurkte ‘Can’t
Run But’ tegen de klassieke muziek
aan. Bij die songs koos hij ook nog
eens voor een bijzondere instru-
mentatie. 
Simon liet zich tijdens het eerste
van twee Nederlandse optredens
bijstaan door een grote liveband.
Maar voor deze nummers verza-
melde hij alleen de strijkers en bla-

zers om zich heen, wat een intieme
sfeer creëerde.
Voor wie naar het concert was geko-
men in de hoop op een feest der
herkenning, zal het even slikken
zijn geweest. Al helemaal omdat
ook zijn bekendste nummers, zoals
de Simon & Garfunkel-songs ‘Bridge
Over Troubled Water’ en ‘The
Boxer’ een alternatief live-jasje kre-
gen aangemeten.
Daardoor was het concert zeker niet
zo opzwepend als het optreden dat
hij twee jaar geleden op dezelfde
plek gaf. Toch liet Simon zijn fans
niet met een kater achter. Want de
avond onderstreepte op prachtige
wijze de ontwikkeling van de muzi-
kant Paul Simon. Een liefhebber en
een pure muzikant, die zich on-
danks zijn enorme commerciële
successen steeds is blijven ontwik-
kelen en altijd op zoek is gebleven
naar nieuwe muzikale inspiratie-
bronnen.
Zo leidde de reis zaterdag van de po-
litiek geëngageerde folkpop uit zijn
begindagen via cajun naar reggae en
Afrikaanse muziek. Om bij het slot
weer terug te keren naar het begin
met twee verstilde solovertolkingen
van ‘American Tune’ en ‘The Sound
of Silence’, die zelfs de meest no-
toire kwebbelaars stil kregen. 
Het maakte van het concert een
waardig slot van Simons bestaan als
live-artiest. Met een optreden dat
geen snelle happen voor snackers
bood maar een geraffineerd buffet
voor fijnproevers.

Saskia Bosch
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Het Amsterdamse
Stedelijk Museum duikt
met een tentoonstelling
over ‘Amsterdam Magisch
Centrum’ in de
cultuurgeschiedenis van
het laatste stukje van de
jaren zestig. De kunst
komt er wat bekaaid
vanaf.

HOOGTEPUNTEN Het internationale dansfestival
Julidans stelt vragen bij maatschappelijke hete
hangijzers en onderzoekt hoe je als individu je plek
kunt vinden in een overdonderende wereld.
tekst Alexander Hiskemuller

DANS
Dorothée Munyaneza
Unwanted
HHHHH

Mette Ingvartsen
21 pornographies
HHHHH

Lisbeth Gruwez/Voetvolk
The Sea Within
HHHHH

Marlene Monteiro Freitas
Canine Jaunâutre 3
HHHHH

Jefta van Dinther
Dark Field Analysis
HHHHH

D
e schreeuw komt uit
haar tenen en mondt uit
in diep gegrom. Ze lijkt
wel een dier in doods-
strijd dat de laatste
kracht uit haar lichaam
perst. De schreeuw, elek-
tronisch bewerkt tot een
ijzingwekkende echo,
knaagt zich een weg on-

der de huid. De scène is een van de sterkere
momenten uit ‘Unwanted’ van de Frans-
Rwandese choreografe Dorothée Munyaneza.
De voorstelling is een aanklacht tegen ver-
krachting als wapen in oorlogssituaties, een
‘vergeten’ probleem dat tijdens de genocide in
Rwanda tussen de honderdduizend en een
kwart miljoen vrouwen is overkomen en bij
velen tot op de dag van vandaag tot maat-
schappelijke uitsluiting heeft geleid.

De geëngageerde productie, gebaseerd op
interviews met Rwandese vrouwen, is een
goed voorbeeld van hoe dans- en theaterma-
kers reflecteren op deze tijd. Het internatio-
nale festival Julidans voor hedendaagse dans,
nog deze week in Amsterdam, is wat dat be-
treft een staalkaart van de condition humaine
en stelt vragen bij maatschappelijke hete
hangijzers.

Het misbruik van macht en seksueel ge-
weld is ook het thema van de Deense choreo-
grafe Mette Ingvartsen. Haar nietsontziende
solovoorstelling ‘21 pornographies’ meandert
via Markies de Sade en Abu Ghraib-oorlogs-
porno door de geschiedenis van de pornogra-
fie. Met de inzet van haar eigen poedelnaakte
tanige lijf laat Ingvartsen zien dat het lichaam
in een geseksualiseerde maatschappij steeds
meer als een product wordt beschouwd en ge-
not en machtsmisbruik met elkaar samen-
gaan. Dat ze de onbehaaglijke trekken van de
menselijke natuur zonder moreel oordeel
durft aan te kaarten, is niet alleen moedig
maar ook noodzakelijk om kwesties als #Me-
Too beter te kunnen begrijpen.

Het sterke vrouwbeeld dat komt bovendrij-
ven uit de zee van lichamen in ‘The Sea Wit-
hin’ is een broodnodig antwoord op de poppe-
righeid van hedendaagse YouTube-sterretjes.
De Belgische choreografe Lisbeth Gruwez
voert tien danseressen, in alle soorten en ma-
ten, in één kolkende meditatieve beweging
over het toneel. Ze ondersteunen elkaar, rus-
tig deinend op stil water, dan weer heftig op

orkaansterkte, maar altijd in hun kracht. Valt
er een vrouw uit, dan wordt ze opgevangen
om vervolgens weer te worden opgeslokt door
de groep. De opbouw van de voorstelling is te
veel gebaseerd op losse associaties om als ge-
heel te beklijven, maar hoe Gruwez een
groepsdynamiek in beeld brengt, is wonder-
schoon.

Wat we dagelijks in de krant kunnen lezen,
krijgt in Julidans een gezicht. De Iraans-
Noorse choreograaf Hooman Sharifi brengt
verhalen van bootvluchtelingen tot leven met

dans. De Belgisch-Marokkaanse hiphopdanser
Yassin Mrabtifi laat in ‘From Molenbeek with
Love’ zien hoe het is om op te groeien met het
stigma van de zondebokgeneratie.

Veel minder expliciet maar des te confron-
terender houdt de Kaapverdiaanse choreografe
Marlene Monteiro Freitas een spiegel voor van
westerse hypocrisie en moreel failliet. De
voorstelling die zij maakte voor de fenomenale
dansers van de Israëlische Batsheva Dance
Company is net zo cynisch als de titel ‘Canine
Jaunâtre 3’ (vergeelde hoektand’) doet ver-

moeden – bedoeld om door te bijten, maar het
heeft z’n beste tijd gehad.

Gitzwart hoe Monteiro Freitas popsongs
over dood, rouw en afbrokkeling (Nick Cave,
Amy Winhouse, Joy Division – niet de vrolijk-
ste onder de popmusici) afzet tegen de dan-
sers: mechanisch bewegende opwindpoppe -
tjes op een sportveld. Alleen een snerpende
zoemer kan hun cadans doorbreken, húp naar
de volgende ronde. Soms schiet een scorebord
terug naar nul, maar écht veranderen doet er
niets, steeds volgen er nieuwe constellaties
van verbeten en doelloze acties.

Het is overrompelend hoe ver de wezen-
loze jachtigheid wordt doorgevoerd, de ultra-
happy smoeltjes tot perverse grimassen opge-
rekt. De choreografe trekt een flinke bak aan
culturele referenties open, die worden ver-
taald naar haar knettergekke universum: hier
telt het klassieke ‘Zwanenmeer’ louter ster-
vende zwanen, en benen worden à la Taranti-
no’s ‘Grindhouse’-films gebruikt om als denk-
beeldige mitrailleurs flink om zich heen te
schieten.

Zo jakkeren we destructief en gewelddadig
door, onze ondergang tegemoet, lijkt Mon-
teiro Freitas te zeggen. We sluiten onze ogen
als het ons uitkomt, waarbij de choreografe re-
fereert aan zo’n beetje elke wereldcrisis. Zo nu
en dan meldt een danser zich aan het tennis-
net dat het publiek van het podium scheidt.
Als het net even zakt, kijkt een danseres ons
als een bang hert in de ogen, alsof ze voor het
eerst de buitenwereld ziet: ‘Ik heb het niet ge-
weten,’ snikt ze verontschuldigend.

Naast urgente maatschappelijke thema’s
wordt er in Julidans ook gezocht naar hoe je
als individu je plek kunt vinden in een over-
donderende wereld. De Argentijnse Lisi Esta-
ràs en de Israëlische Ido Batash doen dat door
te kijken naar hun Joodse roots, waarmee ze
veerkracht en het gevoel voor drama van de
‘Joodse identiteit’ tot op het bot fileren. De
Zweedse Jefta van Dinther gebruikt de bloed-
band als metafoor voor hoe we ons verhouden
tot het leven buiten ons. Met een hallucine-
rende belichting husselt Van Dinther alle di-
mensies, licht, geluid en zelfs zang door elkaar
tot de ‘normale’ waarneming op z’n kop is ge-
zet. In dit surrealistische niemandsland trans-
formeren twee piemelnaakte mannen van
mens naar dier, ten slotte in een hybride ro-
botachtig wezen. Dit donkere sciencefiction-
visioen laat je niet snel los.

‘The Sea Within.’ FOTO DANNY WILLEMS

Het sterke vrouwbeeld 
in ‘The Sea Within’ is 
een broodnodig antwoord
op de popperigheid van 
YouTube-sterretjes
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Julidans geeft
het nieuws 
een gezicht


