
Derwig en Kraakman in
‘Angels in America’
AMSTERDAM– JacobDerwig enMa-
ria Kraakman spelen de hoofdrollen
in een nieuweNederlandse versie
vanAngels in America. Theatergroep
Oostpool brengt het stuk inmaart
2015 op de planken. Het beroemde
stuk van TonyKushner vertelt over
tweeNewYorkers die ieder op hun
eigenmaniermet hun aidsbesmet-
ting omgaan.

Noors museum geeft
dure Matisse terug
AMSTERDAM–HetNoorsemuseum
HenieOnstadKunstsenter geeft het
schilderijRobe bleue dans un fauteuil
ocre van de Franse schilderHenri
Matisse terug aan de nabestaanden
vande rechtmatige eigenaar. Het
doekwas van de Joodse kunstverza-
melaar Paul Rosenberg, die in de
TweedeWereldoorlogwerd beroofd
door de nazi’s.(ANP)
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Fotograaf Arjan Bronkhorst
heeft een fascinatie voor
monumentale
grachtenpanden. Niet alleen
voor de rijke interieurs,maar
vooral ook voor demensen
die er nog wonen.

CORRIE VERKERK

Daar stond hij dan, een
beetje stiekemophet bor-
des van Het Staetshuys
aandeGoudenBocht van
de Herengracht naar bin-

nen te kijken. Ineens ging de deur
open en verscheen bewoner JanMeu-
lendijks op de stoep. Stamelend leg-
de Arjan Bronkhorst uit dat hij van
plan was een fotoboek te maken over
monumentale grachtenpanden. Een
ode aan al die historische panden, op
zijn eigen manier. Bronkhorst: “Veel
van die huizen worden veel te netjes
gefotografeerd.” Wat hij wilde was
het levenvastleggenachterdegevels:
zoals het was én zoals het, in een
flink aantal door particulieren opge-
knapte en bewoonde panden, nog al-
tijd is.
Kom morgen maar een kopje koffie

drinken, zei Meulendijks. En zo ging
het balletje rollen. Via Meulendijks
en partner Bart Schuil – de mannen
achter veel populaire tv-shows en
puzzelbladen en -boeken – openden
zich voor Bronkhorst monumentale
deuren die anders vermoedelijk
dichtwaren gebleven.
Natuurlijk werd ook het interieur

van Het Staetshuys vereeuwigd, vol
doorkijkjes en details. Er mocht,
moést, gezien worden dat er geleefd
werd. Een overvolle kamer, een tafel
beladen met boeken, een bureau vol
persoonlijke foto’s, de bewoners re-
laxed in hun enormewoonkamer.
In totaal fotografeerde Bronkhorst

zo 31 ‘levens en interieurs’ achter

vaak verstilde gevels. “Die gevels zelf
heb ik niet vastgelegd. Dat is al zo
vaak gebeurd.”
Een verweerde spiegel die een inte-

rieur weerkaatst spreekt meer tot de
verbeelding. Of de uitbundige
schouw inhet P.C.HooftHuys aanhet
Singel, bewoond door Matthijs van
Heijningen en Guurtje Buddenberg.
Kleine details als een foto van een
kleinkind en een beeldje van een
vrouwenfiguur geven die schouw net
dat ‘extra levendige tintjemeer’.
De foto’s verschenen in november

in een boek:Grachtenhuizen. Een im-
posant werk met 416 pagina’s en 350
foto’s en een omvang waar zelfs een
robuuste salontafel nog onder zucht.
Een uitgever die het avontuur aan-

durfde, vond hij niet. “Toen heb ik
hetboekzelfmaaruitgebracht, ineen
oplage van drieduizend. Inmiddels
zijnwe al toe aan de tweede druk.”
En een deel van de foto’s hangt nu

aan demuren van alweer zo’nmonu-
mentaal gebouw: het Bijbels Muse-
um, gevestigd in de imposante Crom-
houthuizen aan de Herengracht. Tot
eind augustus is daar de expositie

Achter de gevels te zien. Museumcon-
servator Thijs Boers, zelf interieur-
historicus, was onder de indruk van
Bronkhorsts werk. “Je probeert altijd
oudehuizennieuw leven in teblazen.
Maar dat lukt vaakniet omdat er geen
mensenmeer inwonen.”
Bronkhorst zelf: “Voormij is het een

ode aan die huizen. Ik wil ze op een
artistiek voetstuk zetten.”
In zijn foto’s krijgen de kijkers, ge-

looft Boers, een echt kijkje achter de
schermen. Zo ademt het huis van Gi-
sèle d’Ailly van Waterschoot van der
Gracht – kunstenares en echtgenote
vanburgemeester d’Ailly– zo’ndoor-
leefde sfeeruit.Devrouw leefde er ze-
ventig jaar, totdat ze vorig jaar, hon-
derd jaar oud, overleed. Bronkhorst
fotografeerde de enorme kunstwer-
ken die het huis sierden,maar ook de
rafelige oude stoelen, een oude, ver-
dorde, klimplant en loszittende stop-
contacten bij de deur.
Eenwat ingedeuktebank tussenhet

antiek, moderne ‘zwerfkeien’ als de-
coratie, eenenormleeuwenvelophet
Perzische tapijt en een hometrainer,
prominent in een monumentale
ruimte: het komt allemaal voorbij.
Bronkhorst:“Die hometrainer stond
inhethuis vanbioloogenkunsthisto-
ricus Sam Segal. Hij was te zwaar om
uit beeld te tillen. Gelukkig maar.”
Dat alles, gecombineerd met fraaie
details, beeldhouwwerk, schilderin-
genende foto’s vandehuidigebewo-
ners maakt Achter de Gevels zo bij-
zonder.
Achter die portretfoto’s van de

‘nieuwe’ grachtenhuisbewoners
gaan niet zelden opmerkelijke verha-
len schuil. Zo lijken de bewoners van

het Geelvinck Hinlopen Huis, Jurn
Buisman en Dunya Verwey, in hun
klassieke verschijning geheel op te
gaan in hun omgeving. Bronkhorst:
“Maar wat misschien niet iedereen
meer weet, is dat Dunya Verwey aan
de wieg heeft gestaan van Dolle Mi-
na.”
EnBobMeijer, bewoner vanhetmo-

numentale pand aan de Heren-
gracht, was meteen verliefd op het
huis toen hij er een zwarte kat in de
keukenvensterbank aantrof. Meijer
besteedde zo’n anderhalf miljoen
aande renovatie vanhet pandenves-
tigde er zijn Kattenkabinet, ter nage-
dachtenis aan de rode kat waarmee

hij zijn studententijddoorbracht. Het
kabinet is nog altijd op de bel-etage
vanhet huis te vinden.
In één van de foto’s duiken opeens

drie oude strijkijzers op in het interi-
eur, eneen felgekleurdoud tv-toestel.
Als kijker voel je je soms een beetje
een bevoorrechte voyeur.
Conservator Boers: “Je ziet de be-

zoekers denken: ‘Zie je, die mensen
kijken ook gewoon tv!’”

Achter de gevels, Cromhouthuizen/Bij-
bels Museum, Herengracht 366/368,
t/m 31 augustus
Arjan Bronkhorst: Grachtenhuizen
Lectura Cultura, €49,50
www.grachtenhuizen.org

Prinsengracht 851, bewoond door Sam Segal,met hometrainer.FOTO ARJAN BRONKHORST

gitaar nodig!’
worden. Vol vuur speelt ze, en ze is
met een missie het podium opge-
gaan: “The world needs more women
with guitars!” Kijk, dat is nog eens
een statement.
Waar veel punkartiesten zich tegen

het establishment keren of een bood-
schap verkondigen (TW Smith: “Free
Pussy Riot!”), richten de meeste mu-
zikanten zich op het publiek, vooral

met songtitels alsWay of life, For my
clan en Welcome to Yorkshire, where
we drink themost.
De oude rotten van het Belgische

Funeral Dress houden het in tekstu-
eel opzicht deze dag het simpelst. Zij-
zingen: “Sex, drugs en rock-’n-’roll
was ooookay!” En: “Party on, party
on, party on, beer en whiskey all night
long.”
Waar het op de gang en buiten

voortdurend een hels lawaai is, is er
de eerste uren van het festival in de
zalen niet heel veel reactie op de op-
tredens. Interactie tussen de bands
en het publiek is er niet. Ja, er wordt
af en toe door iemand in het publiek
wat gescandeerd, maar als bijvoor-
beeld de frontman van Geoffrey
Oi!cott het publiek opzweept ommee
te klappen, blijft alle respons uit.
Bij de slotoptredens van legendari-

sche seventiesgroepen The Damned
en Cock Sparrer is The Max-zaal
wel afgeladen, en dan is het feest
compleet.

Fotografie Grachtenhuizen en hun bewoners vastgelegd

‘Ikwil die huizen op
een voetstuk zetten’

‘Je ziet bezoekers
denken: ‘kijk, die mensen
kijken ook gewoon tv!’’

‘Die hometrainer was te
zwaar om uit beeld te
tillen. Gelukkig maar’

Van onze kunstredactie

AMSTERDAM – Het festival De we-
relddraait buiten (DWDB), op6 juli
in het Westerpark in Amsterdam,
heeft nieuwe namen toegevoegd
aanhet programma.

De Schotse singer-songwriter Paolo
Nutini, R&B-zangeresKelis, deEngel-
se soulzanger Michael Kiwanuka en
de Belgische singer-songwriter Selah
Sue geven acte de présence tijdens de
tweede editie van De wereld draait
buiten op het terrein van de Wester-
gasfabriek in Amsterdam. Eerder wa-
ren De Jeugd van Tegenwoordig,
Blaudzun,Moss, Sky Pilots en Tanga-
rine al voor het festival geboekt .
Ook zullen veel bekende gezichten

uit het televisieprogrammaDewereld
draait door op het festival optreden.
Zo is er wederom stand-upcomedy
van Pieter Derks, presenteert Nico

Dijkshoorn muziek en gedichten en
geeft emeritushoogleraarhistorische
letterkundeHermanPleij eencollege.
Joost Zwagerman spreekt tijdens De
wereld draait buiten over film, pop-
muziek en literatuur uit zijn geliefde
Amerika. Ook Stefan Pop, Patrick
Laureij, Tim Fransen en Peter Panne-
koek, allen van Toomler, zijn te zien.
Met ruim elfduizend bezoekers was

de eerste editie van De wereld draait
buiten een succesvolle nieuwkomer
in het jaarlijkse festivalseizoen. Het
festival vindt plaats op vijf podia: de
Westerunie, het Transformatorhuis,
de Gashouder, de Westertent op het
nabijgelegen grasveld en dit jaar als
hoofdpodium een groot podium dat
door de organisatie Park Podium is
gedoopt.
De kaartverkoop is inmiddels ge-

start.Dekomendewekenwordennog
meer namen aan de programmering
toegevoegd.

DWDBmet Selah
Sue enKiwanuka

Lintje voor bandNits
Van onze kunstredactie

AMSTERDAM – De leden van de
Nits zijn zaterdagavond in Paradi-
so onderscheidenmet een lintje.

Ridder in deOrde vanOranjeNassau,
zo mogen de drie leden van de pop-
groep Nits zich sinds zaterdag noe-
men. Zanger Henk Hofstede, toetse-
nist Robert Jan Stips endrummerRob
Kloet kregen de onderscheiding van
de Amsterdamse burgemeester Eber-
hard van der Laan.
De plechtigheid, die voor de musici

volkomen onverwacht was, vond
plaats bij het jubileumconcert dat de
groep gaf ter gelegenheid van zijn
veertigjarige bestaan in Paradiso.
“Het is weinig Nederlandse pop-

bands gegeven om veertig jaar op
zo'n hoog niveau muziek te blijven
maken,” zei Van der Laan.
Hij prees de chemie tussen demuzi-

kanten, om tot de conclusie te komen
dat de Nits 'deelbaar door drie en te-
gelijk ondeelbaar' zijn. Ter gelegen-
heidvanhet jubileum isdezeweekde
verzamelbox NITS? verschenen, met
drie cd’s en een dvd.

Funeral Dress houdt het
tekstueel het simpelst:
‘Party on, party on’




