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‘Het fundament valt weg’

Ann Demeester, directeur van 

het Frans Hals Museum in Haar-

lem, wil kunst voor een breed 

publiek toegankelijk maken. 

‘Noem dat maar betuttelend. 

Wat is het alternatief?’ 

Nu te zien! 

 > NPO 2, 21.40-22.00 uur

Gelooft u dat kunst een breed  
publiek kan bereiken?

‘Zeker. Ik kom zelf bepaald niet uit een 
elitair of intellectueel milieu en ik heb 
altijd het gevoel gehad dat kunst er ook 
voor mij was. Nu, als museumdirecteur, 
vind ik dat musea er zijn voor iedereen. 

Dat betekent niet dat je alleen maar 
blockbusters moet programmeren als 
Picasso en Damien Hirst; het kan best 
wat ingewikkelder en uitdagender. Het 
publiek wil niet alleen maar McDo-
nald’s! Ik merk het ook bij Nu te zien!, 
het programma dat ik samen met ande-
re museumdirecteuren maak over actu-
ele tentoonstellingen. Of ik nu wat ver-
tel over Cocteau, niet zo’n makkelijke 
kunstenaar, of zoals vandaag over de 
Utrechtse caravaggisten: het gaat erom 
hoe je het brengt en hoe enthousiast je 
erover vertelt. Je bent een soort tolk.’
Is dat niet een ouderwetse gedachte: het 
volk verheffen ? 
‘Ja, dat zijn we betuttelend of patriar-
chaal gaan vinden. Maar wat is het al-
ternatief? Dat het publiek wegblijft en 

Méér dan McDonald’s

Hoe vergaat het kinderen 

die zijn uitgezet? Jurist 

en psycholoog Elisa van 

Ee deed onderzoek naar 

hoe vluchtelingenkin-

deren opgroeien. 

Uitgezet

 > NPO 2, 23.15-0.00 uur

De documentaire Uitgezet 
(Sinan Can, 2013) gaat over 

kinderen die met hun gezinsle-
den door de Nederlandse over-
heid zijn uitgezet. Elisa van Ee, 
hoofd trauma en gezin van het 
Topklinisch Psychotraumacen-
trum Zuid-  Ne derland, bekeek 
de film. ‘Als mensen daad wer-
kelijk uitgezet zijn, is er met 
ons geen contact meer moge-
lijk. Soms is er nog een laatste 

telefoontje vanaf Schiphol, 
maar hoe het ze daarna vergaat 
weten we niet. In mijn werk zie 
ik wél wat een dreigende uit-
zetting met gezinnen en kin-
deren doet. Dat is vaak hartver-
scheurend: je bent bezig met 
een proces van herstel, en dat 
wordt dan afgebroken door de 
dreiging. Je ziet bijvoorbeeld 
dat ze terugvallen, ontregelen, 
angstig worden of soms hele 
nachten opblijven in paniek.’
Moeilijk?
‘Het maakt machteloos. Maar 
als hulpverlener kun je daar 
niet altijd bij stilstaan, de vol-
gende gezinnen verdienen di-
rect weer je volle inzet. Dat 
vond ik ook opvallend aan deze 
documentaire: dat betrokken 
professionals er soms heel be-
wust voor kiezen niet te veel 
contact te maken met de mens 

achter het verhaal. Het is anders 
niet te verdragen.’ 
We zien ook hoe het deze kin-
deren vergaat in het land van 
hun ouders. Wat valt op?
‘Ik heb onderzoek gedaan naar 
de invloed van psychotrauma 
van gevluchte ouders op hun 
 niet-getraumatiseerde en in 
Nederland geboren kinderen. 
Het ging om ouders die het 
beste voor hun kinderen wilden. 
Toch bleek dat hun trauma-
klachten invloed hadden op hoe 
ze met hun kinderen omgingen. 
Dat leidde soms tot ernstige 
hechtingsproblematiek bij het 
kind. Hechting – het fundament 
voor ontwikkeling – vindt niet 
alleen plaats binnen het gezin. 
Kinderen zijn ingebed in een 
omgeving waar ze steun uit 
kunnen halen: een betrokken 
juf, de buurt, vriendjes en 

Kinderen uit een azc lopen in 

 november 2018 mee in een 

 demonstratie in Den Haag 

tegen het migratie beleid van 

het kabinet.  

Aanleiding was de discussie 

over het kinderpardon.
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Ann Demeester
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20.30-22.45 (SBS 9) The Big Lebowski EEEEE

USA/GB 1998. Van Joel en Ethan Coen. Met oa Jeff Bridges, John Goodman, Julianne 

Moore en Steve Buscemi. Bowlende flowerpowerman Jeff ‘The Dude’ Lebowski 

( Bridges) is ‘the laziest man of Los Angeles County’. Bandieten die hem aanzien voor 

een oude rijkaard met dezelfde achternaam leveren hem een streek, waarop The 

Dude – aangespoord door zijn bowlingvrienden Walter (Goodman) en Donny 

( Buscemi) – verhaal gaat halen bij de Big Lebowski. Het uit de hand lopen van deze 

 situatie wordt spetterend verbeeld, met sterke, humoristische typetjes, hallucinoge-

ne droom sequenties en wonderbaarlijke dialogen. Een van de beste films uit het 

 imposante oeuvre van de broers Ethan en Joel Coen.

20.30-23.40 (Veronica) Transformers : The 

Last Knight EE

USA/CHN/CAN 2017. Van Michael Bay. Met 

oa Mark Wahlberg, Anthony Hopkins en 

Josh Duhamel. Oppertransformer Optimus 

Prime is allang niet meer het hoekige 

Freightliner-speelgoedvrachtwagentje 

uit1984. Regisseur Bay heeft hem voor zijn 

vijfde Transformers-film opgewaardeerd 

tot een gestroomlijnde giga-truck met 

vlammenstickers en zes uitlaatpijpen. 

Maar die truck – met slaapcabine voor 

hoofdpersoon Mark Wahlberg en vriendin 

– zie je pas na 2,5 uur. Want zo lang duurt 

de onnavolgbare serie knokpartijen tus-

sen de titelrobots en de mensen. Of zoals 

beschonken tovenaar Merlijn het zegt in 

de proloog: ‘Het is afgrijselijk, grote ego’s 

die botsen, en ugh... bloederig.’

20.30-22.30 (RTL 8) Grown Ups 2 EEE

USA 2013. Van Dennis Dugan. Met oa Adam 

Sandler, Kevin James, Chris Rock, David 

Spade en Salma Hayek. In 2010 speelden 

Sandler, Rock, Spade en Hayek stuntelen-

de jeugdvrienden op een reünie. De kas-

sa’s rinkelden uitbundig, dus werden de 

peperdure komieken (Sandler kost 25 mil-

joen dollar per Grown Ups) uitgenodigd 

om het kunstje nog een keer op te voeren. 

Waarin nostalgische gezinsman Sandler 

terug verhuist naar zijn geboortestadje, 

waar hij wordt geconfronteerd met pretti-

ge en onprettige lieden van weleer die 

steevast geen spat zijn veranderd. Hoogte-

punt is een jaren tachtig themafeestje, 

met Rock verkleed als wijlen Prince. Een 

vermakelijke prul dankzij de bovengemid-

deld getalenteerde komieken.

0.10-1.45 (Arte) Irréprochable EEE

F 2016. Van Sébastien Marnier. Met oa Ma-

rina Foïs, Joséphine Japy en Jérémie Elka-

im. Na een jaar werkloosheid is veertig-

plussende makelaar Constance genood-

zaakt vanuit Parijs naar La Rochelle terug 

te keren, waar bovendien haar moeder 

aan het ziekenhuisbed is gekluisterd. Wan-

neer haar voormalige werkgever de jonge 

blom Audrey aanneemt, wurmt Constance 

zich het leven binnen van degene die, in 

haar ogen, haar baantje heeft gestolen. 

Ongemakkelijke psychothriller van 

 Marnier heeft geen haast om situatie en 

geestesgesteldheid van een verliezer in de 

ratrace te schilderen. Sinistere muziek van 

Frans electroduo Zombie Zombie ver-

sterkt de genrefilmsfeer. Bijrol van Benja-

min Biolay als minnaar van Constance.

0.15-2.20 (RTL 7) Pineapple Express EEE

USA 2008. Van David Gordon Green. Met oa 

Seth Rogen, James Franco en Gary Cole. 

Dale (Rogen) verdient zijn geld met het 

dagvaarden van mensen. De werkstress 

bestrijdt hij met stevige joints. Op een dag 

ziet hij hoe iemand koelbloedig vermoord 

wordt. Voordat hij in paniek wegvlucht 

werpt hij zijn rookwaar uit het autoraam. 

Dom, want de wiet vormt een onmisken-

baar spoor naar zijn dealer (Franco) en dus 

naar hemzelf. Aan het scenario werd mee-

geschreven door Seth Rogen en Judd Apa-

tow, die eerder samenwerkten bij onder 

andere Knocked Up en The 40 Year Old Vir-

gin. Pineapple Express is even goedmoedig, 

al zijn de grappen soms wel erg melig en 

stoned. Vooral Franco is subtiel geestig als 

sensitieve pothead.

film van de dag 
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vriendinnetjes. Na uitzetting 
valt dat allemaal weg. Het 
risico dat deze kinderen zich 
niet gezond kunnen ontwik-
kelen wordt daarmee nog 
groter. Daar hebben de 

 generaties na hen ook weer 
last van.’
U bent zowel klinisch psy-
choloog als jurist. Wringt dat? 
‘Niet echt. Als jurist vind ik 
dat regels nodig zijn, omdat 
we recht willen doen. Deze 
regels kennen interpreta-
tieruimte, die we moeten 
gebruiken om te handelen 
naar de geest van de wet. 
Maar wat ik zie is dat deze 
ruimte wordt gebruikt voor 
politieke belangen, waarbij 
het doel lijkt de instroom 
zoveel mogelijk te beper-
ken. Ook als therapeut is het 
belangrijk grenzen te stel-
len en mensen te leren ver-
antwoordelijkheid te ne-
men voor de opbouw van 
hun leven. Maar als er echt 
hulp nodig is, vind ik dat we 
deze moeten geven. Waar is 
het belang van het kind in 
dit verhaal? Dat wordt ge-
schonden.’

Merel van Ommen

kunst weer een elitaire aan-
gelegenheid wordt. Dan 
gaan we terug naar de acht-
tiende eeuw, toen kunst nog 
niet in musea hing maar in 
salons voor gelijkgestemden.’
Denkt u dat de meeste mensen 
in de museumwereld het met u 
eens zijn ? 
‘Veel museumdirecteuren 
wel, conservatoren niet al-
tijd. Maar het is ook belang-
rijk dat er mensen bij een 
museum werken die puur 
kunsthistorisch georiënteerd 
zijn. Net zoals we biologen 
en gen-wetenschappers 
 nodig hebben die zich niet 
druk maken om het grote 
publiek. Maar vervolgens 
moet je verder denken. Daar-
om houd ik ook van trans-
historisch programmeren, 
waarbij je oud en nieuw werk 

in een tentoonstelling naast 
elkaar zet. Dan ontstaan span-
nende dwarsverbanden.’
Wat zou u doen als u directeur 
was van het Stedelijk Museum 
in Amsterdam ? 
‘Die vraag krijg ik wel vaker, 
haha. Museumdirecteuren 
zijn trapezeartiesten. Aan de 
ene kant wil je natuurlijk ver-
nieuwende exposities maken, 
die in de internationale mu-
seumwereld hoge ogen gooi-
en. Aan de andere kant wil je 
een boeiend verhaal vertellen 
voor zoveel mogelijk mensen. 
Ik ben verder voorstander van 
een inhoudelijke alliantie tus-
sen het Rijksmuseum, het Van 
Gogh Museum en het Stede-
lijk, dat eigenlijk ook een his-
torisch museum is; de twin-
tigste eeuw is voorbij.’

Colin van Heezik


