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Steenw ijk
Marcel

M
ijn zus belde, ik zat net aan de theaterprak
in de foyer van het Vestzaktheater te Steen-
w ijk.
Nou ja, ze hadden er dus samen geluncht,
zij en mijn broer.
„Wa a r ? ”, vroeg ik.

In het nieuwe woon-zorgcomplex waar we mijn moeder
heen gingen brengen, natuurlijk.

„Die koperen ketel past dus niet”, kwam ze meteen ter za-
ke. „Het is daar echt te klein.”

„Jezus, ook niet op de gang?”, begon ik. „Dat is toch voor
die anderen ook leuk met al die planten erin…”

„Als alle bewoners een koperen ketel meenemen dan…”
„Ja, wat dan eigenlijk?”
„En wat jullie tot nu toe hebben ingepakt… Veel te veel.

Past niet, zitten we straks met de gebakken peren…”
Ik hing op, voor me stond een plastic bak met eten.
De rest van mijn theatergezelschapje keek niet op of om.
„Moet ik er weer naartoe”, zei ik. „Lekker dan.”
De grappigste: „Maar eerst… Steenw ijk!”
Ik schreef op deze plaats meerdere keren over de gedwon-

gen verhuizing van mijn moeder. Er waren mensen die me
sterkte wensten. Lief bedoeld natuurlijk, maar ik blief dat
soort reacties maar met mate.

Ik leef niet voor mijn moeder, was dat maar zo, ik leef ge-
woon door.

Ik ga naar een theater in Steenwijk, ik laat me zaterdag in
een Utrechts café de versierselen opspelden als Republikein
van het jaar, ik ga naar wedstrijden van Vitesse, ik bezoek de
schoolmusical van mijn dochter, ik ben jarig…

E n tussendoor doe ik, nog net niet vloekend, de verhui-
zing van mijn moeder.
Ik begon tegen de rest over Steenwijk, waarom stopte er

eigenlijk een intercity?
Weer die iPhone, mijn broer meldde zich nu ook.
„Ik ga dus al die dozen weer uitpakken, he? Doorselecte-

ren. De kasten kunnen ook niet mee. We kopen een nieuwe
bij de IKEA… En die verhuizers moeten we cash betalen. Ze
hebben geen pinapparaat.”

„Weet ze het al van de ketel?”
„Nog niet. Dat mag jij zeggen.”
Hij zei verder niets, maar ik hoorde wel wat hij dacht: ‘de

ketel mag niet mee’ is natuurlijk ook weer goed voor vierhon-
derd woorden, maar ondertussen ben je liever in Steenwijk
dan in Velp.

„Ja, tot morgenvroeg”, blafte ik. „Ik ben er vroeg hoor.”
„Ja, daag.”
„Weet je wie hier komend voorjaar ook komt?”, vroeg een

van de anderen, hij bladerde door de theaterbrochure. „P att y
Brard! Patty Brard doet in april een boekje open over haar leven.
Voor vijftig man. In Steenwijk. Zou ze daar al zin in hebben?”

Ik hoorde wat hij dacht: ‘de ketel mag niet
m e e’ is weer goed voor vierhonderd woorden
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Twitter wil tweede scherm
tijdens de wedstrijd zijn

Door�onze�medewerker
Len�Maessen

AMSTERDAM.�Wie deze zomer hoog-
tepunten wil zien van de Olympische
Spelen kan niet alleen terecht bij NOS
of Eurosport, maar ook op Twitter.
Het sociale mediaplatform kondigde
vorig jaar een deal aan met Eurosport,
dat de uitzendrechten heeft, om beel-
den uit Tokio live te kunnen aanbie-
den – in sommige landen met vertra-
ging, in Nederland rechtstreeks.

Het initiatief is onderdeel van een
jarenlange wens van Twitter om hét
‘tweede scherm’ worden. Geen aan-
dacht stelen van andere media, maar
bestaan náást tv en games. Als discus-
sieplatform, maar in toenemende
mate óók als een plek waar je produc-
ties van andere media kan kijken.

Het bedrijf is daarbij niet vies van
een stuntje. Zondag strooide het con-
fetti uit over de winnaars van de Su-
per Bowl, het grootste sportevene-
ment van de VS. Op de confetti ge-
print stonden tweets van American-
footballfans, hashtag #nfltwitter.

Grote sportevenementen zorgen al-
tijd voor veel drukte op het platform,
zegt het bedrijf. Rond de Super Bowl
in 2018 zou Twitter 19 procent meer
bezoekers hebben getrokken dan op
normale dagen – het door Twitter in-
geschakelde onderzoeksbureau zag
bovendien bij andere media een afne-
mend bereik.

Reden om bij ons te adverteren,
zegt Twitter. Een campagne op het
platform zou het effect van een tv-
commercial aanzienlijk versterken.
Maar wil Twitter die belofte waarma-
ken, dan heeft het bedrijf content no-

dig om de aandacht van fans op het
tweede scherm te houden. Daar trok
Twitter de afgelopen jaren steeds
meer mankracht voor uit, met te a m s
die actief proberen samen te werken
met bedrijven uit de entertainment-,
sport- en gamingsector.

Als Twitters ‘head of gaming con-
tent partnerships’ ziet Rishi Chadha
het als zijn verantwoordelijkheid om
„samen met de partners cool shit te
bedenken waar we geld aan kunnen
ve rd i e n e n”, zegt hij grijnzend tijdens
een Skype-interview. Omzet, bereik
en relevantie zijn de pijlers van zijn
programma, waarmee hij probeert
game-uitgevers en e-sportsb e d r i jve n
aan het platform te koppelen. In zijn
sector gaat dat onder meer om live
videodeals, zoals de sporttak met de
Olympische Spelen heeft, maar ook
om het selectief aanjagen van tweets
via het Twitter Gaming-account.

Chadha had het in het begin wat ge-
makkelijker dan zijn collega’s bij
sport. „De meeste gamers zitten al op
Tw itter.”Hij ziet zijn platform als „die -

nend voor de publieke discussie” ove r
gaming. Dat het debat de afgelopen ja-
ren soms notoir giftig was, waarbij
vrouwelijke gamemakers vaak intimi-
derende en bedreigende reacties ont-
v ingen, daar wil hij niet te veel over
kwijt. „We zoeken altijd naar nieuwe
manieren om discussies schoner te
m a ke n”, wijzend op een recente up-
date die het mogelijk maakt om aan-
stootgevende reacties te verbergen.

Game Awards
De manier waarop over games wordt
gesproken varieert van land tot land,
maar veel grote thema’s zijn het-
zelfde. Chadha deelt regelmatig sta-
tistieken: grote gamewedstrijden zijn
populair, maar ook controverses en
aw a rd shows leveren Twitter veel
aandacht op.

De samenwerking met Eurosport is
nieuw, maar Twitter heeft al vier jaar
iets soortgelijks met de Game Awards,
een grote jaarlijkse prijsuitreiking in
gameland. Twitter verkoos in decem-
ber de populairste gamingtweet van
het jaar, liet gamers via privéberichten
stemmen op hun favorieten en zond
de ceremonie uit op het platform.

Chadha spreekt over het „ve r h e f -
fe n” van partners, maar Twitter zelf
verdient er natuurlijk goed aan. Hoe-
veel precies maakt hij niet bekend.
Maandelijks twittert hij wel statistie-
ken, over welke e-sportteams het
meest gesproken wordt, over welke
games het populairst zijn – e-sports-
team G2 en schietgame Fortnite in
Nederland. Sinds Chadha’s aantreden
in 2017 steeg het aantal game-
gerelateerde tweets van 450 miljoen
naar een miljard.

Op Twitter adverteren rond games
gaat nog niet altijd goed. „Een game-
bedrijf kwam voor het eerst op Twit-
ter en deed een stunt met jurkjes voor
vrouwelijke e-sporters.” Ve r ke e rd e
inschatting van de markt: vrouwe-
lijke e-sporters dragen ook gewoon
jerseys, net als de mannen.

Tijdens�de�Super�Bowl twee�jaar
geleden�trok�Twitter�19�procent
meer�bezoekers.

Twitter wil geld slaan uit
zijn positie naast bestaande
media. Het platform sluit
steeds meer deals met
e nt e r t a i n m e nt p a r t n e rs .

Marcel�van�Roosmalen�schrijft�op�deze�plek�een�wisselcolumn
met�Ellen�Deckwitz.

De�BankGiroLoterij�verdeelt�dit�jaar�84,3�miljoen
euro�onder�77�culturele�organisaties.Het�grootste
bedrag,�1,5�miljoen,�gaat�naar�het�Nationaal�Holo-
caust�Museum�in�Amsterdam,�dat�in�2022�opent�.
Paleis�Het�Loo�krijgt�1,2�miljoen�voor�een�nieuwe�per-

manente�tentoonstelling:�‘Het�geheim�van�Oranje’.
Stedelijk�Museum�Schiedam�krijgt�400.000�euro,�als
bijdrage�aan�een�stadsdiorama�in�het�souterrain.�Het
Van�Abbemuseum�in�Eindhoven�krijgt�798.500�euro
„voor�het�all�inclusive�maken”van�het�museum.�(NRC)
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BRAZILIË

TikTok greep niet in bij zelfmoordstream
Door�onze�mediaredactie

AMSTERDAM.�TikTok gaf vorig jaar
in Brazilië de reputatie van het soci-
ale mediaplatform voorrang boven
de veiligheid van de gebruikers.
Een Braziliaanse gebruiker pleegde
tijdens een livestream zelfmoord,
de stream werd pas na anderhalf
uur offline gehaald. TikTok zette
daarna alles in het werk om ervoor
te zorgen dat het bedrijf geen pr-
schade zou oplopen. Pas drie uur la-
ter (en ruim vier uur na de zelfdo-
ding) alarmeerden medewerkers
van het bedrijf in Brazilië de lokale

autoriteiten. Dat schrijft nieuws-
platform The Intercept Brasil, op ba-
sis van een bron. TikTok stelt dat
het veel werk maakt van de veilig-
heid van gebruikers. Volgens The
Intercept zou TikTok niet voorbe-
reid zijn op situaties als deze.

N RC onthulde vorige week dat
het bedrijf, in handen van het Chi-
nese Bytedance, lange tijd de veilig-
heid van gebruikers en hun rechten
heeft verwaarloosd. Het sociale
netwerk, populair onder jonge kin-
deren, deed weinig aan de opspo-
ring en het tegengaan van digitale
kinderlokkers en het verwijderen

van seksueel ongepaste commenta-
ren. Medewerkers van het Neder-
lands-Duitse team in Berlijn kregen
in het voorjaar van 2019 expliciet te
horen dat het aanpakken van onge-
paste commentaren van volwasse-
nen onder video’s van kinderen niet
tot hun kernwerkzaamheden be-
hoort. Daarnaast censureerde Tik-
Tok video’s van onder meer gehan-
dicapten, obese gebruikers en
transgenders. Ook politieke video’s
werden gecensureerd. TikTok er-
kende in een reactie dat sprake is
geweest van „bot beleid” en incor-
recte richtlijnen.
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Kunst raast in volle vaart door de achtbaan
Kunstenaar Oscar Peters
bouwt achtbanen waarop
kunstwerken van anderen
ritjes mogen maken. In Den
Haag staat zijn grootste tot
nu toe, met looping.

Door�onze�medewerker
Thomas�van�Huut

DEN�HAAG.�Het bonkt, het ratelt, het
piept en het kraakt in de Electrici-
teitsfabriek in Den Haag. Kunstwer-
ken suizen met een rotgang tussen
de bezoekers, gaan over de kop in de
looping, scheren in volle vaart door
de bochten en keren terug naar de ta-
kellift om aan hun volgende rondje
in The Savage te beginnen.
Oscar Peters (38) bouwde deze enor-
me achtbaan in zes weken met een
groep bevriende kunstenaars en vrij-
willigers in de gigantische lege
fabriekshal van de Electriciteitsfa-
briek, die samen met naastgelegen
tentoonstellingsruimte Nest de kun-
stenaar uitnodigde om groot uit te
pakken. The Savage is Peters’ v ierde
rollercoaster, de grootste tot nu toe
(op het hoogste punt zo’n acht meter
hoog, en zo’n 130 meter lang) en de
eerste met verticale lus.
In een begeleidende video vertelt Pe-
ters dat hij geïnteresseerd is in
gevaar, en met name in dingen die
gesimuleerd eng zijn. Zoals een acht-
baan: het gevaar is echt, en toch weet
je – hoop je? – dat je weer heelhuids
terugkeert. Dat angstige gevoel weet
Peters met The Savage inderdaad op
te roepen, want hoewel alle karretjes
veilig terugkeren bij het beginpunt,
ben je er niet zomaar gerust op, als je
het hout zo luid hoort kraken.
Voor de kunstwerken op de karretjes
vraagt Peters eveneens bevriende

kunstenaars en deed hij een oproep –
kunstwerken aandragen kan nog.
Wekelijks wisselen de kunstwerken.
Zo is zijn achtbaan een even vervaar-
lijke als dienstbare sokkel voor an-
dermans werk. Het is jammer dat de

Acht�meter�hoog�en�zo’n�130�meter�lang:�kunstachtbaan�The�Savage (2020)�van�Oscar�Peters.
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eerste lichting kunstwerken niet zo
sterk is: een groot hoofd, een beschil-
derd skateboard en een wapperend
w indvaantje.
De gigantische ruimte die de Electri-
citeitsfabriek biedt, verplicht kunste-

naars om groots te werk te gaan, toen
vorig jaar filmkunstenaar Jeroen Eis-
inga zijn werk vertoonde lukte dat
spectaculair door zijn films op bios-
coopschermformaat in de ruimte te
projecteren. Peters en zijn team

bouwden op de begane grond tegen-
over de entree een unheimisch laby-
rint van schuddende rode zuilen, be-
kleed met rode stof. Erdoorheen lo-
pen voelt even verontrustend als vei-
lig geborgen. Het is indrukwekkend,
maar niet meer dan voorspel op de
hoofdattrac tie.

Open geraamte
Met zijn achtbaan wil hij de grens
tussen kunst en entertainment op-
zoeken zegt Peters, maar dat geloven
we wel. Het wonder van dit werk zit
niet zozeer in wat het te zeggen
heeft, maar vooral in dat het über-
haupt ís. Dat er mensen zijn geweest
die dit samen hebben willen en kun-
nen maken.
Het mooie aan The Savage is dat alle
techniek zichtbaar is. Het houten ge-
raamte is open, je ziet de schroeven
zitten, je ziet waar de latjes zijn afge-
zaagd en welke slimme constructie
met wiebelende balkjes bedacht is
zodat karretjes op de helling niet
naar beneden kunnen vallen. Ergens
in de hoek ligt toevallig een openge-
maakt karretje. Zo is te zien hoe de
makers met gewichten de karretjes
afstellen om hun rit te voltooien. Ein-
deloos gepiel moet het zijn, maar het
makersplezier spat ervan af. ‘Als je
het niet kunt openmaken is het niet
van jou’, wordt gezegd over de steeds
maar complexer wordende techniek
om ons heen. Deze houtje-touwtje-
achtbaan is het omgekeerde. Je ziet
hoe het werkt, en toch betovert het.

RECENSIE�‘VO�LTA’

Wandkleden van wortels tonen onvermoede schoonheid
RECENSIE�‘HYPER�RHIZOME’

W aar zit ’m nou de kunst van de
kunstenaar in? In het beden-

ken en het maken van iets, of in het
bedenken en het dan laten ontstaan
van iets? Bij Diana Scherer is het dat
laatste. Zij werkt op het snijvlak van
kunst, design en wetenschap. Haar
materiaal bestaat uit plantenwortels,
die ze haast als garen behandelt.
Levend textiel.

De wortels zijn puur natuur, maar
dan wél onderworpen aan de vor-
men en patronen die de kunstenaar
als een ware flora-dompteur aan ze

oplegt. Zo kwetsbaar als de wortel-
weefsels van Scherer zijn, zo vlijm-
scherp verbeelden ze onze dubbel-
zinnige houding ten opzichte van de
natuur. We zeggen die te koesteren,
maar tegelijkertijd manipuleren we
haar dat het een aard heeft. De mani-
pulatie levert bij Scherer objecten op
die teer en taai tegelijk zijn, en tot
nadenken stemmen.

Scherer begon hiermee in 2010,
met het maken van ‘v a ze n’ van wor-
telkluiten. Nu heeft ze een tentoon-
stelling Hyper Rhizome bij Droog in
Amsterdam, van een aantal ‘wand-
k l e d e n’, vaak geweven van meerdere
lagen wortelmateriaal in verschillen-
de kleuren. Nooit geweten dat de
wortels van gras wit zijn en op zijde
lijken, terwijl die van de margriet ge-

lige strengen zijn die iets weg hebben
van wol. Die wandkleden ‘g ro e i e n’
op de natuurlijke manier waarop
wortels groeien – maar dan volgens
de ondergrondse sjablonen die de
kunstenaar heeft bedacht. De wor-
tels zijn echt, maar het weefsel is
k u n s t m at i g .

Voor de tentoonstelling Fa sh i o n e d
from Nature in het V&A Museum in
Londen vorig jaar kweekte ze zelfs
een jurk van wortels, genaamd Ro o t -
ed #2. In 2017 won zij de New Materi-
al Award, een tweejaarlijkse prijs van
samenwerking van het Nieuwe Insti-
tuut, Fonds Kwadraat en Stichting
D oen.

Deze werkwijze heeft ze ontwik-
keld in samenwerking met biologen
en ingenieurs van het Materials Ex-

perience Lab aan de TU Delft en van
de Radboud Universiteit Nijmegen.
Darwin beschouwde al de wortelpun-
ten als het brein van de plant, en ont-
dekte dat wortels navigeren, zwaar-
tekracht waarnemen, kortom dat ze
een bepaalde intelligentie bezitten.
Ze zijn altijd op zoek naar water en
voedsel. Die dynamiek is Diana Sche-
rer vanaf 2016 gaan toepassen om de-
ze verborgen processen zichtbaar te
maken. Door de natuur naar haar
hand te zetten laat ze zien wat de na-
tuur vermag, en welke onvermoede
schoonheid erin verscholen zit.

Tracy�Metz

Werk�van�S�c�h�e�re�r�is�ook�t/m�29/2�bij
galerie�Caroline�O’Breen,�Amsterdam.

Beeldende kunst

Hyper�Rhizome�van�Diana�Scherer,
Droog,�A’dam.�T/m�24/2�Inl:�D�ro�o�g�.co�m
*#4

Hyper�Rhizome
#�7,�Diana�Scherer.
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Beeldende�kunst

Oscar�Peters�–Vo�l�t�a�.
Electriciteitsfabriek,�Den�Haag,�T/m
22/3�op�vr,�za�en�zo.
Inl:�electriciteitsfabriek.nl/
*#4

https://theintercept.com/2020/02/06/tiktok-suicide-brazil/
https://theintercept.com/2020/02/06/tiktok-suicide-brazil/
https://vimeo.com/386947979
https://vimeo.com/386947979
https://vimeo.com/386947979
https://nestruimte.nl/exhibition/volta/
https://nestruimte.nl/exhibition/volta/
https://nestruimte.nl/exhibition/volta/
https://nestruimte.nl/exhibition/volta/
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/03/12/spectaculair-expeditie-eisinga-rekt-tijd-op-a3952950
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/03/12/spectaculair-expeditie-eisinga-rekt-tijd-op-a3952950
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http://ww.electriciteitsfabriek.nl/
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