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boeken
Eindelijk heeft GerTenerife op een Amebrand Bakker (1962)
rikaans vliegtuig. Alle
weer een roman geinzittenden kwamen
schreven. Na het in
daarbij om het leven,
2010 verschenen ’De
net als de meeste pasomweg’ stopte hij
sagiers in het andere
met fictie. Hij wortoestel. De andere
stelde met depreskapperszoon, Simon,
sies, schreef enkele
is de zoon die door
boeken over zijn daCornelis verwekt werd
gelijks leven en werken zes maanden na de
te in zijn tuin in de
ramp geboren is.
Eiffel. En nu opeens
’Knippen en scheren,
is er ’De kapperseten
en
drinken,
Fictie
zoon’. De fans mozwemmen’, dat is zijn
gen blij zijn, want
Gerbrand Bakker: ’De
leven. Pas meer dan
het is weer een ’ech- kapperszoon’. Uitg. Cossee, veertig jaar na de
te Bakker’, met de€24,99
ramp begint Simon
zelfde
laconiekzich voor die nooit ge★★★★
★★★★★
droge toon, knappe
kende vader, en voor wat
ritmiek en gevoel voor
er destijds gebeurd is, te
relativering die ook zijn vorige interesseren.
boeken kenmerkten.
Bij Bakker geen fraaie zinswenHet verhaal draait om twee dingen of metaforen. Gewoon
kapperszonen: enerzijds Corne- rechttoe rechtaan schrijven. Maar
lis, die na de mededeling dat zijn in die kale zinnen weet hij met
vrouw zwanger is, in een opwel- feilloze precisie zijn verhaal inling het vliegtuig naar Tenerife voelbaar te maken.
neemt. Het is 27 maart 1977 en het
toestel botst op de startbaan van Sonja de Jong

Je zou haast denken
terug naar haar gedat ’De peetmoeder’
boortedorp voor de
zich in IJsland afbegrafenis van haar
speelt en niet in
vader. Ze wordt hierNoorwegen.
Ingar
voor vervroegd vrijgeJohnsrud zorgt in
laten uit de gevangezijn nieuwe thriller
nis, waar ze zat wevoor een net zo desogens drugsbezit. Stellate sfeer. De haast
la had alle contact met
gedwongen saamhohaar vader allang verrigheid, die typisch
broken omdat ze hem
lijkt voor afgelegen
schuldig achtte aan de
plekken in de windood van haar moeter, is doorgaans
der.
Thriller
voorbehouden aan
Eenmaal in het dorp
inwoners van IJsIngar Johnsrud: ’De peetaangekomen, merkt
landse dorpjes.
moeder’. Vert. Annelies de ze al gauw dat er één
Maar in NoorweVroom. Uitg. Boekerij,
ding niet is veranderd.
gen gebeurt dat
€20,99
Haar peetmoeder, Esblijkbaar ook. En
ther Wiike, eigenares
★★★★
★★★★★
dat is maar goed ook,
van het plaatselijke landwant het levert een
goed, bepaalt nog steeds
prima thriller op.
alles wat er gebeurt. Als Stella beWie de touwtjes in handen gint te vermoeden dat haar vader
heeft bij de gebeurtenissen is niet geen zelfmoord heeft gepleegd,
zo verrassend, zie de titel. Dat het steekt ze zich in een groter westoch een heel spannend verhaal is pennest dan ze ooit had kunnen
heeft te maken met de vele onver- vermoeden.
wachte wendingen.
In ’De peetmoeder’ komt Stella Hanneke van den Berg
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Klassiek en nieuw werk naast elkaar
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Straatkunst op
museale plek

Shapeshifters

’Shapeshifters’, Kunstlinie
Almere, te zien tot en met 31
juli. Meer informatie:
kunstlinie.nl

Dat straatkunst niet in
een museum thuishoort
is een achterhaald betoog. Bij de Kunstlinie in
Almere is te zien waarom. Klassieke werken
van (voormalige) straatartiesten als Banksy, Basquiat en Keith Haring
hangen hier naast ter
plekke gemaakt werk
van ELLE, Lady Pink en
The London Police. En
dat werk is, net als op
straat, vaak van tijdelijke
aard.

S

hapeshifters heet de tentoonstelling, een naam die
voor meerderlei uitleg
vatbaar is. Maar veel van de
makers van het werk dat er is te
zien, hebben gezorgd voor een
aardverschuiving in de (straat)
kunst. Blek le Rat en Banksy en in
Nederland Hugo Kaagman, maakten duidelijk dat met ’stencils’
(sjablonen) werk te maken is dat
eindeloos kan worden herhaald en
dat scherp commentaar op de
maatschappij kan leveren. Hetzelfde deed Jean-Michel Basquiat, die
als SAMO de straten van Manhattan voorzag van teksten waarover
je ging nadenken, iets wat Laser
3.14 nu op Amsterdamse bouwschuttingen doet. Van alle genoemde kunstenaars is in Almere werk
te zien.
De expositie werd samengesteld
door curator Bo Naarden in samen-

Werk van BUFFMONSTER (voorgrond) en The London Police.

ELLE bij het werk dat ze in vier dagen tijd maakte.

werking met galerie Vroom &
Varossieau, die recent op het Hembrugterrein in Zaandam neerstreek. De galerie is gespecialiseerd
in moderne kunst, waarbij de nadruk ligt op streetart en urban art.
Een van de pioniers van de straatkunst in New York, Blade, komt
voor Vroom & Varossieau nog naar
Almere om ter plekke werk te
maken.

wijd op gigantische muren te zien.
„Ik voel me echt vereerd dat ik deel
mag uitmaken van deze expositie”,
zegt ze. „Er wordt straks een Basquiat naast mijn werk opgehangen!”
Dat laatste gebeurde inderdaad;
een vroeg werk van Basquiat uit
een privécollectie werd met veel
zorg aan een haakje gehangen. Het
gaat om een werk dat hoofdzakelijk uit collage bestaat, terwijl de
kunstenaar vooral bekend werd
met enorme werken waarin ruige
kleurvlakken, primitieve tekeningen en teksten met oliepastels het
beeld vormen. Het werk van Basquiat, die in 1988 op 27-jarige leeftijd aan een overdosis heroïne
overleed, gaat op veilingen voor
recordbedragen over in andere

Spuitbussen
Het meeste werk dat er te zien is,
werd gemaakt op doek en kan dus
ook elders worden getoond. Maar
dat geldt niet voor alle kunst. The
London Police bijvoorbeeld, het
Nederlandse duo, bekend van
gigantische wandschilderingen in
de openbare ruimte waarin zeer

grafische figuren met cirkelvormige hoofden domineren, bracht ter
plaatse een werk op de wand aan.
Dat geldt ook voor werk van de
Amerikaanse Lady Pink en ELLE.
Laatstgenoemde maakte het werk
’Mother Earth’, waaraan ze vier
dagen werkte. Een fotorealistisch
werk dat ze baseerde op een collage
van beelden die ze in Photoshop
maakte en die ze met spuitbussen
op de muur aanbracht.
„Dat wordt na de tentoonstelling
weer overgeschilderd ja”, zegt de
Amerikaanse. „Maar dat gebeurt
op straat ook. Misschien dat ik er
wat prints van laat maken.” ELLE
is blij dat ze weer kan reizen, na
twee jaar ’gevangen’ te hebben
gezeten in New York vanwege de
pandemie. Haar werk is wereld-
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Het grote huis aan
psychiatrisch ziekenWashington Square
huis woont. Het derde
is de enige constante
deel speelt zich wederin de drie verhalen
om honderd jaar later
die samen ’Naar het
af, in een totalitair
paradijs’, de nieuwe
Amerika, dat al decenroman van Hanya
nia lang geteisterd
Yanagihara
(1975)
wordt door dodelijke
vormen. In het eerpandemieën en de geste, dat zich afspeelt
volgen van klimaatin 1893, maken we
verandering.
kennis met David
Dat laatste boek
Bingham, die samaakt verreweg de
men met zijn grootmeeste indruk. LoepFictie
vader in dat huis
zuiver en volkomen
woont, in een alterHanya Yanagihara: ’Naar
overtuigend schildert
natieve versie van
het paradijs’. Vert. Inger
Yanagihara een gruAmerika,
waarin
Limburg en Lucie van
welijke
toekomst.
homoseksualiteit
Rooijen. Uitg. Nw. A’dam,
Hoewel zij haar boek
volledig geaccep€24,99
begin 2020 al voltooiteerd is. In het tweede, komen veel van de
★★★★
★★★★★
de boek ontmoeten we
maatregelen die de realiwederom een David
teit met zich meebrengt,
Bingham, maar deze heeft niets exact zo voor in haar verhaal. De
gemeen met die uit het eerste beperkingen en de protesten
deel. Het is inmiddels 1993 en Da- daartegen, de hartverscheurende
vid woont samen met zijn man verhalen over het verlies van dieraan Washington Square en pro- baren, maar ook de complotdenbeert uit alle macht voor hem te kers voorspelde zij al.
verzwijgen dat zijn vader, ook een
David Bingham, ergens in een Sonja de Jong
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Er wordt
straks een
Basquiat naast
mijn werk
opgehangen!
handen.
Mick la Rock (Aileen Esther
Middel) is een Nederlandse legende op het gebied van streetart. Ze
laat in de Kunstlinie een werk zien
dat al een tijd in haar atelier lag te

wachten, maar waarvoor ze toch ter
plekke nog een schildering op de
muur moest aanbrengen. Een
blauwe cirkel, met daarin een zeer
strakke, witte ’glans’ die ze uit de
losse hand schilderde. Voor deze
wandschildering hangen enkele in
dezelfde kleuren beschilderde
panelen, die wanneer je erlangs
loopt een steeds veranderende
vorm weergeven.

Oervorm
„In de traditionele graffiti worden
cirkels gebruikt om wolken mee te
maken, vaak half over elkaar heen.
Ik heb die oervorm hier naar mijn
eigen hand gezet”, zegt ze. ,,Een
abstractie van een abstractie van
een abstractie.’’ Vroeger liet Mick la
Rock overal haar naam achter in de

vorm van ’tags’. Dat doet ze nu niet
meer. „Ik heb inmiddels andere
verantwoordelijkheden, waardoor
dat niet meer gaat, al kan ik het
soms toch niet laten.”
In die zin geeft de tentoonstelling, in de prachtige aan het water
gelegen ruimte van de Kunstlinie,
diepte aan het verschijnsel straatkunst. Het laat zien hoe iets dat bij
veel mensen ergernis wekt, het
’kalken’ op muren, is uitgegroeid
tot een volwaardige kunstvorm,
die ook in verschillende Nederlandse musea tot de vaste collectie
is gaan horen.
In Londen steeg de waarde van
woningen zelfs wanneer er een
Banksy in de buurt was waargenomen.
De ’Delftsblauwe’ stencilkunst

van Hugo Kaagman kun je op de
snelweg zomaar passeren als decoratie van een betonmortelwagen en
Niels ’Shoe’ Meulman verrast zowel op straat als in het museum
met zijn enorme kalligrafieën. Het
werk is te zien naast dat van een
nieuwe lichting kunstenaars, zoals
het vervreemdende realisme van
Insane 51 uit Griekenland en JDL
uit Amsterdam.
Naast de tentoonstelling aan de
Esplanade in Almere is er een randprogramma waarbij er steeds bijzondere gasten zijn, kunstenaars,
maar ook bijvoorbeeld tatoeëerders
en kappers. Ook worden er streetartworkshops voor kinderen gehouden.
Jaap Stiemer

YPF Competition voor het eerst met deelnemers uit heel Europa

Thomas Beijer: ’Het niveau ligt heel hoog’
Februari is nog maar net
begonnen, maar de
maand kan al niet meer
stuk voor de uit Haarlem
afkomstige pianist Thomas Beijer.

Thomas Beijer: ,,Het concours streamen vond ik een gruwelijk idee.’’
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Vorige week kreeg hij de prestigieuze Nederlandse Muziekprijs,
de hoogste onderscheiding voor
jonge getalenteerde musici, toegekend en vanaf vandaag gaat de YPF
European Piano Competition van
start in Amsterdam. Beijer (1988) is
daar sinds eind 2018 artistiek directeur.
De Young Pianist Foundation
(YPF) - opgericht in 1999 door
Marcel Baudet - zet zich al meer
dan twintig jaar in om jonge pianisten meer kansen te geven. Met
het driejaarlijks pianoconcours
neemt de YPF het internationale

topniveau als ’de standaard’ en
stimuleert het jong talent het beste
uit zichzelf te halen.
Beijer is blij dat het concours
door kan gaan, mét publiek. Weliswaar volgens de coronamaatregelen, maar toch... ,,Een pak van ons
hart’’, zegt hij. ,,We zijn al drie jaar
bezig om deze editie te organiseren
en twee maanden geleden stond
alles nog op losse schroeven.’’
Een alternatief was geweest om
het hele concours te streamen,
maar dat had afbreuk gedaan aan
de opzet van alles. ,,Streamen vond
ik eigenlijk een gruwelijk idee. Het
wedstrijdelement hoort er natuurlijk ook bij, maar het gaat er vooral
om dat die jonge, getalenteerde
pianisten elkaar en de juryleden
leren kennen, bij de kamermuziekronde spelen ze met leeftijdgenoten van het conservatorium. kortom, ze ontmoeten nieuwe mensen.
Als dat allemaal weg zou vallen

wordt het een heel ’koud’ concours
met eigenlijk alleen een wedstrijdelement.’’
Nieuw is dat met ingang van dit
jaar ook Europees talent zich
mocht inschrijven. ,,Nederland is
klein. De Nederlandse pianisten
kennen elkaar allemaal en zoals ik
eerder aangaf is een van de belangrijke elementen dat de deelnemers
de collega-pianisten uit Europa
leren kennen en zich eraan kunnen
optrekken en er vriendschappen
kunnen ontstaan. De vijver moest
groter worden.’’ Hij geeft aan dat
het in de lijn der verwachting ligt
dat in de toekomst de inschrijving
voor pianisten uit de hele wereld
wordt geopend. ,,Maar dat brengt
weer heel veel logistieke uitdagingen met zich mee.’’
Aan het concours doen uiteindelijk 24 jonge pianisten mee die
geselecteerd zijn uit 48 aanmeldingen. ,,Het niveau is echt heel

hoog’’, zegt Beijer. ,,Mensen gaan
steeds beter pianospelen, net als
sporters die steeds harder gaan
rennen. De lat wordt ook steeds
hoger gelegd.’’
Beijer won de YPF Competition
zelf in 2007 en hij weet hoe belangrijk deze wedstrijd is voor
jonge pianisten. ,,Het fijne aan dit
concours is dat het een onderdeel is
van allerlei dingen die de YPF
doet. De laureaten worden gevolgd
en begeleid, we regelen masterclasses en concerten. Ik heb nadat ik
zelf het concours won mijn eerste
cd kunnen opnemen bijvoorbeeld.
Er is meer begeleiding, dat is de
opzet. Je krijgt allemaal duwtjes in
de rug. Daar heb ik zelf heel veel
aan gehad.’’

Gratis toegankelijk
Het concours vindt plaats tussen 10
en 20 februari, met op de laatste
dag de grote finale in Muziekge-

bouw aan ’t IJ in Amsterdam. De
concoursdagen worden 10, 11, 12 en
13 februari in het Bimhuis gehouden. Deze zijn gratis toegankelijk
voor publiek, net als de halve finale
op 16 februari. Wel geldt er een
registratieverplichting in verband
met de coronamaatregelen. Dit kan
via www.bimhuis.nl
De YPF European Piano Competition wordt zaterdagavond 19
februari afgesloten in Muziekgebouw aan ’t IJ met A tribute to
Youri Egorov waarbij de zeven
juryleden, onder wie Thomas Beijer zelf - optreden. De finale van
het concours - met de drie beste
finalisten - vindt plaats op zondagmiddag 20 februari, eveneens in
Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam. Kaarten voor 19 en 20 februari
zijn te koop via www.ypf.nl of
www.muziekgebouw.nl.
Leontien van Engelen

