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‘We moeten onze lelijkheid
uitventen als toeristische
troef.’
Schrijver Dimitri Verhulst in
De Wereld Draait Door, naar
aanleiding van de Canvas -
reeks Archibelge.

‘Het is belangrijk om de
duistere krachten in de
openheid te hebben, zodat
we ze kunnen zien.’
‘Mohammed’-cartoonist
Kurt Westergaard is tegen
een verbod op extre mis -
tische groeperingen, 
in Trouw.

‘Een werkzoekende die zijn
sollicitatie thuis oefent,
vinden we verstandig. Een
schrijver die zijn interviews
grondig voorbereidt, achten
we onwaarachtig.’
Hanna Bervoets laakt het
taboe op mediatraining van
auteurs, in De Volkskrant.

‘Dat een botermerk
uitgerekend mij uitkiest als
uithangbord, dat is toch
pure anarchie?’
John ‘Johnny Rotten’
Lydon, zanger van The Sex
Pistols, in Zeit Magazin.

Gedachten
om over na 
te denken.

ON THE
RECORD

Waarom Hitchcock, mevrouw Van Parys?
ANNELIES VAN PARYS: Zijn filmtaal intri-

geert me. Hij bouwde zijn films zoals een
componist, rekening houdend met het
ritme en het samengaan van verschil-
lende stemmen en klanken. Ook daarom
was hij vernieuwend. Maar wij maken
met Private View geen ‘Hitchcock-med-
ley’ waarin we zijn filmmuziek en de
iconische scènes tot een opera monteren,
hè. We laten ons inspireren door de
onheilspellende sfeer van zijn films en
het sociale isolement van zijn persona-
ges. Private View verwijst vooral naar
Rear Window (1954), omdat we een
opera wilden creëren over kijken en
bekeken worden. 
Dus u laat geen aria’s horen die klinken
als een zwerm krassende kraaien?

VAN PARYS: Mijn stuk is zelfs geen
opeenvolging van aria’s. Het is een
homogene cluster van recieten, zoals
Claude Debussy zijn opera’s schreef. Elk
personage heeft een zangstijl. Een van
hen is heel angstig en zingt daarom héél
hoog, zo hoog als – bijvoorbeeld – in de
wereldberoemde aria van de Koningin
van de Nacht uit Mozarts Die Zauber-
flöte. Maar hier is het moeilijker omdat
de zangeres woorden moet zingen. Net
als Debussy verstop ik in mijn muziek
humor en motieven. Mensen met een
geoefend oor zullen meteen horen welke
personages bij elkaar horen. 
Komen die personages uit Hitchcocks
films? 

GAEA SCHOETERS: Nee. Dichter Jen Had-
field, winnaar van de T.S. Eliot Prize,

schreef het libretto. Zij voert negen per-
sonages op die in hetzelfde appartement
wonen in een grootstad. Naast en boven
elkaar, niet met elkaar. De personages
zijn eerder metaforen dan mensen van
vlees en bloed. Zo zijn er de Old Lady,
Mr. Lonely Hearts en The Greens, een

lesbisch koppel waar de ene gedomi-
neerd wordt door de andere. Hadfield
laat de personages handelingen verwoor-
den, de emotie zit in de muziek en het
vintage videodecor van 331/3 Collective.

Ik monteerde het libretto tot een sce-
nario dat spannend is als een thriller –
uiteraard gebeurt er een moord –, maar
dat vooral sociale kritiek bevat. Als toe-
schouwer zie je de negen bewoners
voortdurend maar je grijpt niet in. Dat is
precies wat er vandaag gebeurt. We zien,
onder meer ‘dankzij’ de sociale media,
ontzettend veel van elkaars leven. Maar
wanneer helpen we? En interpreteren we
wat we zien altijd juist, of vullen we het
in met onze vooroordelen?
Is dit een typisch vrouwelijke invals -
hoek?

SCHOETERS: Waarom zou het dat zijn?
Geëngageerde opera’s zijn van alle tij-
den. Het klopt wél dat de opera een
echte mannenwereld is en het glazen pla-
fond voor vrouwen is er, net als in de
hele kunstenwereld, zeer aanwezig.
Annelies moet harder knokken om
erkend te worden als componist. Die atti-
tude zet je wel aan tot experimenteren. 
De vernieuwing in de opera is vrouwelijk?

VAN PARYS: Ik zou het niet beter kun-
nen zeggen. (lacht)

SCHOETERS: We pleiten ook voor een
nieuw ‘isme’: het nieuwe elitarisme.
Daarmee bedoelen we niet dat kunst
voor een elite is, maar dat ‘moeilijke’
kunst wél een breed publiek kan berei-
ken. We onderschatten het publiek. Je
kunt in alle kunstvormen de meest
ongewoon gestructureerde verhalen
vertellen, zolang je maar een aantrekke-
lijke insteek gebruikt. Daar is Private
View het perfecte voorbeeld van.

Els Van Steenberghe

Thrilleropera: ‘Hitchcock regisseerde 
als een componist’
‘Private View zal het onterecht stoffige imago van opera niet bevestigen’, vertelt auteur
Gaea Schoeters. Ze schreef Private View, het operadebuut van pianiste-componiste
Annelies Van Parys, die er een thrilleropera à la Alfred Hitchcock van maakte. 
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Private View, Muziektheater Transparant, gaat 

op 13 mei 2015 in première tijdens OPERA XXI 

in Opera Antwerpen. www.transparant.be,

www.operaballet.be 

ANNELIES VAN PARYS: ‘Humor à la Debussy.’

GAEA SCHOETERS: ‘Opera is een mannen -
wereld.’
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Nooit meer
Hoe lang nog zullen de wereldoorlogen herdacht worden? Valt het vergeten 
te vermijden?

Roderik Six

B E R I C H T E N  U I T  D E  K U N S T

P
lots was het stil in Nederland. Twee minuten lang. Op 4 mei wordt

namelijk Bevrijdingsdag gevierd, en dan houdt het anders zo spreek-

vaardige volk even zijn mond om de doden van de Tweede Wereld -

oorlog te herdenken. Best indrukwekkend. Zelfs op het Rembrandtplein –

een toeristenval waar luidruchtige citytrippers selfies nemen bij een ijzeren

kopie van De Nachtwacht – werd het muisstil. Als vogels bij een zons -

verduistering hield iedereen zijn bek. Barmeisjes weigerden nog drank te

serveren en stonden met het hoofd lichtjes gebogen achter hun toog, straat-

artiesten legden hun fakkels op de grond en vouwden hun handen op hun

rug, en in de sportbars werd het WK snooker onderbroken voor een live -

verslag van het eerbetoon op de Dam. Camera’s zoomden respectvol in op

het niet onbesproken koningspaar (een zoon van een Duitser die ooit bij de

Hitlerjugend zat en de dochter van een Argentijnse

junta-minister) dat de eerste krans neerlegde. Een

handvol oud-strijders keek toe, de bibberende hand op

het hart gedrukt. Het worden er elk jaar minder, en op

een dag zal ook de laatste getuige verdwenen zijn. Hoe

moet het dan verder met de herdenking? Zal de jonge

generatie, eens de lijfelijke band met de oorlog door -

geknipt is, blijven denken aan een wereldwijde veldslag?

Ondanks de bijbehorende vakantiedagen groeit de

desinteresse voor de wereldoorlogen. Het is moeilijk voor te stellen in tijden

van oorlogsmusicals en chocoladeklaprozen, maar zoals een leerkracht in

de Volkskrant wist te melden: het wordt almaar lastiger, en bij sommige

groepen ligt de uitgebreide aandacht voor de Holocaust zelfs gevoelig.

 Jongeren van Arabische afkomst stellen zich scherp op tegen de

 herinnering aan de Jodenvervolging, en sommigen hangen zelfs complot-

theorieën aan die waarschuwen voor Joodse werelddominantie. De huidige

situatie in het Midden-Oosten helpt natuurlijk niet – net raakte nog bekend

dat het Israëlische leger het niet al te nauw neemt met de oorlogsregels –

maar dat zou nooit een excuus mogen zijn om lessen over de Jodenvervol-

ging te temperen. 

Meer nog, zoals elke Britse student verplicht wordt om de slagvelden rond

Ieper te bezoeken, zo zou elke Europese student verplicht op reis moeten

naar Auschwitz. Geen enkel lesmateriaal weegt op tegen een

bezoek aan de ruïnes van een door mensenhanden geschapen

hel. De milde opluchting die je ervaart wanneer je onder de

poorten terug naar buiten wandelt, wetend dat zovelen dat niet

hebben gedaan, grift de herinnering wel in je brein. Soms

moet je de gruwel opzoeken om het vergeten tegen te gaan. 

Elke Europese
student zou
verplicht op reis
moeten naar
Auschwitz.

Omdat zwijgen dodelijk is
25 jaar na zijn vroegtijdige dood brengt

de Kunsthalle in München een 

retrospectieve van de Amerikaanse 

kunstenaar-activist Keith Haring (1958-

1990). De expo beklemtoont het sociale

en politieke aspect van zijn wereld -

beroemde levenswerk. Haring zette 

zijn kunst in dienst van de nucleaire 

ontwapening, milieubescherming en

gelijke rechten voor iedereen ongeacht

afkomst, huidskleur, religie of seksuele

geaardheid, en hielp hiv bespreekbaar te

maken. Want Silence = Death, zoals het

werk met de roze driehoek heet. U kunt

Haring aanstaande zaterdag eren op de

Pride-parade, nu zaterdag in Brussel.

Keith Haring, The Political Line, tot 30/08 

in Kunsthalle München.
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