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Booi Kluiving (1994) maakt graag 
theater over digitale cultuur, en is 
daar terecht succesvol mee. Voor 
zijn nieuwe voorstelling De Memers 
zocht hij uit of je wel theater kunt 
maken van zoiets specifieks als 
 memes. 

Het antwoord blijkt een dikke ja, en 
heel makkelijk zelfs: met op grote 
 borden geprinte bekende abeeldin-
gen en een camera ‘bedenken’ de vier 
spelers, Lindsay Zwaan, Maurice 
Vonk, Wieke van Rosmalen en Brent 
de Vries, in hoog tempo meme na 
 meme. Over elkaar, over andere groe-
pen mensen en over politiek en de 
maatschappij. 

De memedichtheid ligt zo hoog dat 
je je aan het einde van de voorstelling 
een beetje verdoofd voelt, zoals je 
 eigenlijk ook hebt na een uurtje 
 scrollen op Instagram, Reddit of 
TikTok. Chapeau. 

Meestal is de grap goed, maar het 
aantal onnodige, incestueuze poep- 
en plasgrappen ligt ook nog best 
hoog. Al wil Kluiving daar misschien 
duidelijk mee maken: dat is ook de 
cultuur van pubers, grappen maken 
die zo uit de bocht vliegen dat ze 
soms ook níet landen. 

De spelers zijn sympathiek en dat 
maakt dat je soms ook gewoon om 
hen lacht. 

Links en millennial
In Concordia in Enschede wordt 
 tijdens de voorstelling duidelijk – en 
dat vergeet je weleens als je lang in 
Amsterdam leeft – dat de memes zelf 
en het onderliggende perspectief van 
deze voorstelling wel heel links, mil-
lennial en Amsterdams zijn. 

Het mag dan niet heteronormatief 
zijn, het is in zekere zin wel politiek 
normatief, alsof we bijvoorbeeld wit-
te, heteroseksuele, seksistische man-
nen vanzelfsprekend in dat hokje 
kunnen en willen plaatsen. 

Kluiving brengt verder nog een goe-
de boodschap: deze internetcultuur 
moeten we beschermen. Tegen cen-
suur, tegen boomers, tegen geprivi-
legieerden. Want in tegenstelling tot 
theater, zijn memes vermaak van de 
armen.
Aybala Carlak

Na een uur TikTok 
ben je ook murw
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theater Bellevue

Athenaeum in Zuidoost:  ‘Waar                   vind ik de w
Marjolijn de Cocq
amSterdam

Na twee weken proefdraaien opent 
Athenaeum Boekhandel zaterdag 
een nieuwe, zesde vestiging in Zuid-
oost. ‘We waren het erover eens dat 
Zuidoost een goed gesorteerde 
boekhandel verdient.’

Elk likje verf is nieuw, de kasten zijn 
nieuw, het speelmeubilair van de kin-
derhoek is nieuw. Én het team is 
nieuw, van de nieuwe Athenaeum 

Boekhandel Zuidoost. Directeur Pau-
lien Loerts: “Je ziet dat de stad echt 
aan het veranderen is. Vroeger was 
het centrum de plek waar alles ge-
beurde. Maar nu is de stad overal, dus 
willen we als Athenaeum ook op de 
andere plekken gaan zitten. We heb-
ben wel een wensenlijst. Maar eerst 
deze.”

‘Deze’ is een vestiging op het Bijl-
merplein, haast tegen station Bijlmer 
aan. De winkelchefs zijn Reny van der 
Kamp, bekend gezicht van Athe-
naeum Spui, en Joan Windzak, in-

woner van Zuidoost en eigenaresse 
van de diverse kinderboekwinkel 
EduCulture in Oost. Van der Kamp: 
“Ik liep al heel lang te roepen dat we 
diverser moeten. De komst van Pau-
lien Loerts vorig jaar als directeur 
heeft dat een boost gegeven.”

Brainstorm
In september gingen ze op pandjes-
jacht. Nu zitten ze aan tafel in een 
ruim opgezette winkel waar in de oor-
spronkelijke architectuur grote ra-
men zijn bedacht langs een trap die 

‘Door Oasis ging 
er een wereld 
voor ons open’
na een lange afwezigheid is orange Skyline terug. 
morgen staat de band van de broers Stefan en niels 
van der Wielen in de bovenzaal van Paradiso. een 
nieuw album volgt later dit jaar. ‘We gaan weer terug 
naar de Britse roots van onze  muziek.’

Orange Skyline Rockgroep toert door het land

J
a, ze zijn behoorlijke close, Stefan 
en Niels van der Wielen van 
 Orange Skyline. Ze zitten dus 
 samen in een band, maar zijn – in 
Amsterdam West – ook buren. Ze 
werken overdag ook allebei bij 
muziekagentschap MassiveMu-
sic, waar ze nog eens ‘buren’ zijn; 
hun bureaus staan er naast elkaar.

En onlangs namen ze vrijwel 
 tegelijkertijd een hond. Niels heeft die van hem, 
een maltezer poedel, meegenomen naar het ter-
ras aan de voet van de A’DAM Toren (waar 
Massive Music kantoor houdt). Die van Stefan, 
een boomer, zit thuis. De honden zijn nogal 
druk met elkaar, leggen de baasjes uit.

“Een ongoing battle, die twee,” zegt Stefan 
(30).

“Ja, zo gauw ze elkaar zien, gaan ze meteen op 
standje alles-naar-de-kloten,” beaamt Niels 
(28).

Een nieuwe start
Al sinds hun tienerjaren vormen de broers de 
spil van Orange Skyline, de Nederlandse rock-
groep met een Brits geluid. Het was een tijd be-
hoorlijk stil rond de band, nu wordt er weer op-
getreden en later dit jaar verschijnt een tweede 
album. Hoe dat album gaat heten? “Gewoon 

Orange Skyline, net als de band,” zeggen de 
broers.

Meestal zijn het debuutalbums die het zonder 
titel moeten stellen. “Maar het komende album 
voelt ook als een nieuwe start,” zegt Stefan. Hij 
kijkt met trots terug op Things that I hide, het in 
2017 verschenen debuutalbum van Orange Sky-
line, maar het nieuwe album zal duidelijker ma-
ken waar de groep echt voor staat.

“We waren een rammelende garagesixtiesbrit-
popband, maar debuteerden met een heel strak 
geproduceerd album. Achteraf best rock-’n-roll 
om zo’n stap te zetten, maar veel mensen dach-
ten: huh, wat is dit nou? Op het nieuwe album 
klinken we zoals we echt zijn en gaan we weer 
terug naar de Britse roots van onze  muziek.”

Diep onder de indruk
Het begon in 2009 allemaal op de achterbank 
van hun vaders auto. Stefan en Niels, ergens 
rond de 15 toen, waren in Amsterdam naar een 
concert van Oasis geweest in de HMH (het laat-
ste concert dat de groep op Nederlandse bodem 
zou geven), pa reed de jongens terug naar het 
hoge noorden. “Diep onder de indruk waren we 
van Oasis,” zegt Niels. “En in de auto besloten 
we: dat willen wij ook.”

Ze hadden nog niet eens instrumenten, laat 
staan dat ze konden spelen, maar meteen wer-
den de rollen verdeeld. Stefan zou de zanger van 
hun eigen band worden, Niels de gitarist. Het 
vriendje dat ook mee was naar het concert kon 
mooi gaan drummen, een bassist zouden ze wel 
vinden.

Stefan: “Twee jaar lang kwamen we vijf avon-

Peter van Brummelen
PoPmUZIeK

Dat gevallen ijsje 
kan ieders ijsje zijn

De liefde van én voor een moeder 
staat centraal in Double Portrait van 
Cemre Yesil, de eerste presentatie in 
de nieuwe expositieruimte Maqam.

In het Victoriaanse tijdperk lieten 
 ouders graag hun jonge kinderen fo-
tograferen. Probleem was alleen dat 
de lange sluitertijd van de toenmali-
ge camera’s niet berekend was op be-
weeglijke baby’s. Dus moest de moe-
der de geportretteerden vasthouden, 
maar dan wel zo, dat ze amper zicht-
baar was. Ze zat verscholen achter 
een stoel, verborgen onder een doek 
of werd ruwweg uit de foto gesneden. 

‘Hidden mother photograhy’ heet 
dit subgenre, waarin de ahankelijk-
heid van het kind en de onmisbare rol 
van de moeder feitelijk worden ont-
kend.

Uitgevallen melktanden
De Turkse fotograaf Cemre Yesil 
heeft een hele verzameling van dit 
soort curieuze foto’s. Ze zijn het uit-
gangspunt voor haar eigen nieuwe 
serie Double Portrait, waarin ze de 
band tussen ouder en kind juist zo 
rauw en direct mogelijk laat zien. 

Zo ving ze het voetje van een pasge-
borene in close-up, zoals alleen de 
moeder het ziet: liefdevol, met een 
waakzaam oog. Er zijn monden met 
wisselgebitten en uitgevallen melk-
tanden gevat in roze lijsten. Terugke-
rend beeld is de omhelzing tussen 

ouders en, vaak volwassen, kinderen, 
waarbij niemand zich verschuilt.

Double Portrait is de eerste exposi-
tie in Maqam, een nieuw podium in 
de Kolenkitbuurt. Een samenwer-
king tussen het Amsterdams Andalu-
sisch Orkest, het Meervaart Theater 
en Foam. Het fotomuseum is verant-
woordelijk voor de tentoonstellings-
programmering in deze ruimte, die 
in alles het tegenovergestelde is van 
een klassieke museale white cube. 
Maqam is gehuisvest in de hoek van 
een appartementencomplex en heeft 
een uitnodigende glazen gevel. Hier 
repeteert ook het orkest en wordt aan 
huiswerkbegeleiding gedaan.

Aansluiting belevingswereld
Yesil plaatste haar collectie ‘hidden 
mother photography’ in een blauwe 
kast. Foto’s geprint op doek hangen 
vrij in de ruimte. Maar het meeste 
werk hangt verspreid over warm 
oranje geschilderde wanden. Ze vari-
eren in hoogte als noten op een no-
tenbalk, wat een speels efect geeft. 

De formaten zijn bescheiden, de 
lijsten soms intiem tegen elkaar aan 
gehangen. Dat Yesil portretten afwis-
selt met beelden van alledaagse za-
ken zoals een op straat gevallen ijsje, 
versterkt het gevoel dat je kijkt naar 
levens die ook het jouwe konden zijn.

Onderwerp en presentatiewijze 
passen hier goed. Buurtbewoners die 
Maqam gebruiken hebben niet per se 
het gevoel naar kunst te kijken, maar 
herkennen wel veel. Met deze depen-
dance toont Foam hoe je als museum 
inclusiever kunt zijn. Door je nieuwe 
publiek  op te zoeken en werk te tonen 
dat aansluit bij hun belevingswereld.
Edo Dijksterhuis
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