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Zon, zee, muziek en… liefdeskuren
Gecomponeerd heeft Mendelssohn hier ter stede niet, wel
schilderde en tekende hij. Treed aan de hand van een
audiotour in de voetsporen van Felix Mendelssohn – met
rul zandstrand tussen de tenen.
Door Eric Korsten

M

‘Zou hij het hier nog
twee weken uithouden?’
Regisseur Ingrid van Frankenhuyzen, bedenker van ‘Oh die zee’, vroeg
Marente de Moor twee driedelige audioverhalen te schrijven: één voor
volwassenen (‘De Hoest’) en één voor kinderen (‘Vissenpost’) vanaf zes
jaar. De Moors verhaal is gebaseerd op een historisch gegeven: de Duitse
componist Felix Mendelssohn Bartholdy, die in 1836 op doktersadvies in
Scheveningen verbleef om te kuren. Hij was hier vanwege zijn o zo broze
gezondheid en zou elf jaar later op 38-jarige leeftijd al komen te overlijden.
Overrompeld
Zou zo’n Haagse kuur hem goed doen? Hij twijfelde, maar ging toch, al
was het eerder om erachter te komen of hij werkelijk van Cécile Jean-

Mendelssohn maakte deze tekening van de Kleine Groenmarkt,
met rechts 't Goude Hooft. | Illustratie: PR

renaud hield. Overrompeld was hij geweest door de natuurlijke schoonheid en de charme van deze tien jaar jongere dochter van een Fransman.
Mendelssohn had haar op zijn 28ste tijdens een bezoek aan Frankfurt voor
het eerst ontmoet. In de zomer van 1836 was hij dus in z’n eentje naar
Scheveningen gereisd om te overdenken of hij met haar in het huwelijksbootje wilde stappen. Een hotel aan de kust zat er voor zijn brandende
liefdesvragen niet in: Mendelssohn vond ze te duur. Hij logeerde in hotel
Bellevue aan de Bezuidenhoutseweg, ook niet slecht trouwens, en werd
elke ochtend met de koets naar Scheveningen gereden.
Hoe verging het hem met de andere chique gasten in het badhuis van
Scheveningen, en wat gebeurde er toen het zoontje van een visser zijn
leven binnendrong? Die prikkelende vragen vormen het vertrekpunt
voor de audiotour. De muziek van Mendelssohn Bartholdy wordt daarbij
ingezet als soundscape, gemaakt door componisten Jürgen De Blonde en
Robert van Raamsdonk, van wie de laatste voor de muziek van de jeugdversie zorgde. In hun handen wordt muziek geluid en geluid muziek.
Gecomponeerd heeft Mendelssohn zelf hier ter stede overigens niet,
wel schilderde en tekende hij, onder meer aan de Kleine Groenmarkt,
het tegenwoordige terras van herberg ’t Goude Hooft. Hij maakte er een
kleurentekening van die nu tot de verzameling van de Radcliffe Science
Library in Oxford behoort.
Audiotour ‘Liefdeskuren’, 7 juni tot 9 september, maandag t/m vrijdag 11.00-17.00 uur en
zaterdag en zondag 10.00-17.00 uur. Starten kan op elk gewenst tijdstip. Startlocatie
en kassa: de entree van de Pier van Scheveningen. In drie talen: Nederlands, Engels en
Duits. Duur: anderhalf uur. Meer informatie: www.ohdiezee.nl. ‘Liefdeskuren’ is onderdeel van Festival Classique en Feest aan Zee.

Voorburg is met Nijmegen de
oudste stad van het land. Stephan
Evenblij deelt een fractie van de
lokale historie in de grappige en
ontroerende voorstelling ‘De
rebelse prinses van Voorburg’ over
Marianne van Oranje die op
Hofwijck woonde.

In groepen maakt het publiek een reis door
de tijd en door Hofwijck: zowel Constantijn Huygens als de vrijgevochten prinses
komt aan het woord, hoewel ze in verschillende tijdperken leefden. De voorstelling
is bij vlagen interactief, door schuivende
grenzen tussen acteur en publiek. Even-

zolder de ring van Saturnus ontdekte. De
regisseur wil informatie en entertainment
combineren: “Historisch expert Kees van
Leer vertelt me wat klopt en wat niet, mijn
taak is het te romantiseren. Het gaat om
beleving, je verplaatsen in een ander, ook
in een andere tijd. Daarvoor is mijn interpretatie van belang. Gelukkig was Kees
echt onder de indruk van hoe goed de feiten overeind blijven.”

S

‘Historisch expert
Kees van Leer vertelt
me wat klopt en wat
niet, mijn taak is het te
romantiseren’

Schokkend
“Van sommige dingen vallen we nu niet
meer van onze stoel, terwijl ze voor die tijd
schokkend konden zijn. Zoals een prinses
die openlijk kritiek had op het schuinsmarcherende gedrag van haar man – overigens
haar volle neef. Ze verliet haar man en vijf
kinderen, vertrok naar Hofwijck en woonde daar met haar koetsier. Zo koos ze voor
kunst, de liefde, haar eigen leven. Ze gaf
financiële injecties aan instellingen die ze
belangrijk vond en was enorm gelovig. Ze
is echt een symbool voor de emancipatie
van vrouwen. Ook nu actueel. Nog steeds
moet een prinses doen wat er van haar verwacht wordt. Het is goed als je begrijpt hoe
de wereld geworden is zoals die nu is, want
de geschiedenis herhaalt zich. Naast de
mooie dingen ook de walgelijke. We kunnen leren van wat er fout is gegaan, in de
hoop dat we de wereld beter maken.”

Door Olivier van Nooten

Stephan Evenblij ontdekt epische verhalen om de hoek. | Foto: Laura Marijn

tephan Evenblij (1981), nu
woonachtig in Voorburg, is
autodidact op vele vlakken.
Zonder theateropleiding
speelde hij bij De Appel en
maakte hij een televisieserie
voor kinderen. Ook leerde hij
Photoshop, waarmee hij de poster maakte
voor de voorstelling ‘De rebelse prinses
van Voorburg’ over prinses Marianne van
Oranje. Evenblij: “Als producent initieer ik
dit project, regel de locatie, schrijf het verhaal en speel een personage.”
De creatieve geest verbaast zich over
het gebrek aan historische kennis van veel
mensen. “Dit is met Nijmegen de oudste stad van Nederland! Forum Hadriani
heette het, gesticht tijdens de belegering
van de Romeinen. Onder leiding van grote
veldheren werd hier de Vliet uitgegraven.
Dat was nog maar het begin: vader en zoon
Huygens, Van Gogh, Rembrandt, prinses
Marianne... ze zijn hier allemaal geweest.”

blij: “In het theater zul je de vierde muur
niet snel breken. Je wilt dat mensen in het
verhaal blijven. Ik hou wel van een beetje
verwarring. Het schept ruimte voor interpretatie, roept concentratie op.”
Een personage uit vervlogen tijden is
beschikbaar als gids voor vragen, Huygens
vertelt over de tuin, het gebouw (gebaseerd op Da Vinci’s presentatie van het
menselijk lichaam) en zijn zoon die op

‘De rebelse prinses van Voorburg’, 16, 17, 21 en 22
juni, om 20.00 en om 21.00 uur, Huygens’ Hofwijck. Meer informatie: www.evenblijtheater.nl

Recensie

The Future is Female

‘The Future is Female’ in
Parts Project is een tentoonstellingsconcept waarbij het
werk van dertien vrouwelijke
kunstenaars samen getoond
wordt met speciaal door
Twan Janssen geschreven
teksten.
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Door Hendrik van Leeuwen

Rosemarie Trockel: ‘Beauty’. | Foto: Gert Jan van Rooij
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Korte reis door
de tijd met rebelse
prinses Marianne

Strandwandelen met Mendelssohn op het hoofd

et de audiotour annex het locatieproject ‘Liefdeskuren’ op
en in het hoofd gaat verliefd worden ‘op’ Scheveningen, zeezucht in zicht, vast lukken. ‘Het zou weer zo’n hete dag worden. Er waren nog niet veel badgasten naar buiten gekomen.
Er liep wel een jongetje heen en weer, met een rugkorf vol vispasteitjes.
Het moest iets van hem, meer dan alleen zijn geld. Ze hadden al een paar
keer een blik gewisseld en de vreemdeling kreeg het gevoel alsof ze elkaar
kenden van veel langer geleden dan het marskramertje oud kon zijn. Hij
duwde zijn hoed aan en liep de trap af naar de zee. Die leek niets spannends van plan. Zou hij het hier nog twee weken uithouden? Wat had hij
hier eigenlijk te zoeken?’
‘Liefdeskuren’ is de naam van een wandeling door het toeristische en
toch vaak ook stille, soms zelfs verstilde, hart van Scheveningen. Daarbij
ga je op drie verschillende plekken zittend luisteren naar een verhaal van
de Haagse schrijver Marente de Moor, bekend van onder andere romans
(‘De Nederlandse maagd’), verhalen (‘Gezellige verhalen’) en columns .
Voorzien van speciaal gecomponeerde muziek door een koptelefoon en
een mp3-speler ingeschakeld bezoek je de omgeving van het Kurhaus, een
privéplek ergens tussen duin en strand bij strandpaviljoen Oscars en de
Luchtwachtoren, boven op een duin bij het Zwarte Pad.
Die locaties zijn op zichzelf al theatraal, maar op de route verschaft de
12-persoonsschommelbank ‘ZlowMotion’ van ontwerper Pink Steenvoorden een extra dimensie, eerder al eens opgesteld tijdens ‘Oh die zee’ 2014.
Je reinste ‘poetry in motion’. Aldus is ‘Liefdeskuren’ werkelijk een belevenis voor alle zintuigen en alle leeftijden.
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e posters hingen
zonder veel uitleg op
straat. Het Weense
publiek kon er moeilijk bezwaar tegen
hebben. Wie kijkt niet graag naar
een stel mooie meiden? Maar wat
verbond ze? En waarom stond er
niets bij? Geen merknaam van
mode of make-up? Wie langer naar
die opsomming van gezichten staarde, voelde misschien nattigheid, of

had de truc meteen door. Want Rosemarie
Trockel – een wereldberoemde naam in de
kunst – had de gezichten vrijwel symmetrisch gemaakt. Op de computer is dat een
fluitje van een cent. ‘Beauty’, doopte ze
haar project, in de verwachting dat het publiek daar wel een andere mening over zou
hebben. Want wie is symmetrisch? En wat
moeten we met onhaalbare schoonheidsidealen?
Twan Janssen geeft er gevoelig antwoord
op, maar helaas wel iets te politiek correct.
Hoe verrassend is het ‘dat je mooi bent met
al je imperfecties’? Niet alleen bij Rosemarie Trockel, maar bij dertien vrouwelijke
kunstenaars van ‘stevige statuur’. Zijn
teksten, die bij Parts Project als gelijkwaardig commentaar aan de wand hangen, zijn
behoorlijk dominant. Menig kunstwerk
pakt bescheiden uit naast het leeswerk.
Annemarie van Splunter is er niet blij mee.
Jawel, het is fijn om een persoonlijke interpretatie van haar video te lezen, maar
moet dat in het openbaar, voorbeeldig aan
de muur? Ze heeft vooral bezwaar tegen de

‘Want wie is
symmetrisch?
En wat moeten
we met onhaalbare
schoonheidsidealen?’

softe teneur. Haar video van kinderen die
’s ochtends het gordijn openschuiven en
de wereld binnenlaten, is veel concreter,
vindt ze. Wat heeft die rituele handeling
te maken met vrouwelijke en mannelijke
kracht?

Het roer om
Met ‘The Future is Female’ zet Parts Project een punt achter de oorspronkelijke
opzet. Alles draaide om de verzamelaar.
Wat dreef hem in zijn verzameldrift? Wat
fascineerde hem in een bepaalde kunstenaar? Cees van den Burg heeft er veel geld
in gestoken, maar na tien tentoonstellingen is de pot met goud leeg. Hij had
gehoopt op meer financiële participatie,
maar aangezien dat niet is gebeurd, gaat
het roer om. Vooralsnog staan er drie tentoonstellingen met een iets andere opzet
gepland, daarna ligt alles open.

Francis Boeske, afkomstig uit de galeriewereld, is partner in crime. Met haar netwerk
en ervaring was het mogelijk om vrouwelijke kunstenaars van naam tot medewerking te verleiden. De een staat wat hoger
op de ladder dan de ander, maar stuk voor

stuk doen ze ertoe in het hedendaagse
kunstcircuit. Dat is ook de grootste charme
van deze tentoonstelling: who is who?
And should I know her? Francis Boeske wil
met deze tentoonstelling wel iets rechtzetten. Waarom staan vrouwen zo vaak
op het tweede plan? Als we de zaken nou
eens omdraaien en alle mannen een keer
weren? Indachtig de Gorilla Girls, die al
sinds de jaren tachtig aan de bel trekken, is
actie nog steeds hard nodig: The Future is
Female!
In het duet tussen Francis en Twan
Janssen opereert zij stevig sturend op de
achtergrond en vult hij de zachtere, contactuele rol in. Een mooie omdraaiing van
het geijkte patroon. Al met al is het een bezienswaardige tentoonstelling geworden.
Qua beeld iets te weinig body, maar wel
plezierig vormgegeven en prikkelend.

‘The Future is Female’, t/m 15 juli, Parts Project, Toussaintkade 49. Meer informatie: www.partsproject.nl

