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I
n korte tijd twee keer bij de FEBO-drive-in op het indu-
strieterrein bij Wormer gegeten. De eerste keer was be-
doeld als uitje, ik reed Lucie van Roosmalen (6) en Leah
van Roosmalen (5) met de bakfiets bewust richting het
vierkant op de parkeerplaats. Ze hadden nog nooit iets
ongezonds gegeten, daar wordt bij ons streng op toege-

zien. Ik benoemde het voor de zekerheid.
„Wat we nu gaan doen, is ongezond”, zei ik. „Het is een uit-

zondering, eens maar nooit weer.”
Het personeelstekort in de horeca voel je het eerst op de

plekken waar ze het slechtst betalen. De puber die ons moest
helpen zei eerlijk dat hij nog nooit een milkshake had ge-
maakt, hij wist ook niet hoelang een frikandel en friet in het
vet moesten. De pubers om hem heen waren druk met het
luik, waardoor een sliert ongeduldige automobilisten van
voedsel werd voorzien.

Mijn dochters aten voor het eerst in lange tijd alles op. Leah
van Roosmalen verzuchtte dat ze vaker ongezond wilde eten.

Een week later waren we er weer, dit keer per toeval omdat
het all-you-can-eat-restaurant boven de kringloopwinkel
overvol was. We hadden niet gereserveerd en de bedrijfslei-
der joeg de bezoekers eigenhandig naar de FEBO.

De Zaanstreek was een lastig gebied.
„Er zitten er hier relatief veel die het hele bedrag eruit wil-

len en kunnen eten. Vandaag hebben we een paar hele moei-
lijke groepen. Voetbalelftallen.”

Wij noodgedwongen weer naar de FEBO.

D
e kinderen vertelden de vriendin hoe leuk en lekker ze
ongezond eten vinden. Ze keek ervan op.
De bedrijfsleider, een bodybuilder, herkende me nog
omdat Leah van Roosmalen bij het vorige bezoek zo
lief de ruiten had gezeemd met een servet en bananen-
m i l k s h a ke .

Hij stond er alleen voor, de vier uitzendstudenten om hem
heen konden ‘niets’, de puber van de vorige keer wist nog
steeds niet hoe het milkshakeapparaat werkte. Mijn dochters
troonden hun moeder mee naar de krukken aan het raam, die
konden ronddraaien.

„Hier zitten we altijd.”
Ze keek weer op.
Het duurde heel lang tot de bestelling – vier friet met mayo-

naise – er was. Het dienblad werd door een van de uitzend-
krachten geruisloos op de bank naast de krukken gezet, we
merkten het pas toen ik er met Frida van Roosmalen (0) in
mijn armen op ging zitten.

Niemand keek ervan op, het gebeurde vaker.
Opnieuw besteld, weer een kwartier gewacht, snel alles

naar binnen gepropt. Uitgeput verlieten we de zaak. Ik denk
voor het laatst.

De puber die ons moest helpen zei eerlijk dat
hij nog nooit een milkshake had gemaakt

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

INTERVIEW�VERA�CARASSO�D�I�R�ECT�E�U�R�MUSEUMVERENIGING

‘Musea bij uitstek de plek om
actuele thema’s te bespreken’

Door�onze�redacteur�Elsje�Jorritsma

V era Carasso, de nieuwe di-
recteur van de Museumver-
eniging, is nu drie maanden
in functie. Carasso, eerder

directeur van het Scheepvaartmuse-
um, is aangetreden op een interes-
sant moment waarop alle ruim 450
aangesloten musea weer open zijn,
Maar de bezoekcijfers zijn nog laag
en uit een recente enquête blijkt dat
een kwart van de leden vreest voor
zijn voortbestaan.

Het is tijd voor actie, vindt ze. Vol-
gende week is de Nationale Museum-
we e k (4 t/m 10 april), en die kan gel-
den als de kick-off van haar beleids-
termijn. „Het thema van de muse-
umweek is ook de richting waarin we
willen doorgaan.” Dat thema is ‘Open
Je Wereld’, en het is nadrukkelijk be-
doeld om ook andere doelgroepen
binnen te krijgen; twintigers, derti-
gers, en mensen die musea als hoog-
drempelig ervaren. Loop ge wo o n
eens binnen, is de boodschap, zon-
der meteen het hele museum van on-
der tot boven te hoeven bestuderen.
Even iets anders zien is inspirerend,
en dat is overal goed voor. Vandaar
dat de vereniging werkgevers op-
roept om werknemers tijdens de Mu-
seumweek ‘m u s e u mv r i j’ te geven.

Wat zijn uw plannen meer concreet?
„Mijn opdracht is heel breed. Als di-
recteur van de Museumvereniging
ben je ook directeur van de Museum-
kaart. Dus je hebt te maken met de
musea, maar via de museumkaart
ook met hun bezoekers. En er is de
politiek en de lobby. Voor dat laatste
is de afgelopen twee jaar natuurlijk
terecht ontzettend veel aandacht ge-
weest, en nog steeds. Voor musea
breekt de spannendste periode nog
aan. Zonder coronasteun en met te-

genvallende publiekscijfers is extra
subsidie voor veel musea noodzake-
lijk.

„Andere dingen hebben door de
intensieve lobby stilgelegen. Zoals de
kennisdeling tussen de musea, waar-
door je als sector in zijn geheel kwali-
tatief vooruit gaat. Maar ook de door-
ontwikkeling van de Museumkaart
verdient aandacht.”

Wat wilt u met de museumkaart?
„Achter de schermen zijn we al hard
bezig met nieuwe ict-toepassingen,
zoals een app. En er zijn al veel mu-
seumkaarthouders in Nederland,
maar we denken dat de kaart breder
uitgezet kan worden.”

Hoe bedoelt u dat?
„De 1,3 miljoen kaarthouders zijn
veelal de klassieke museumbezoe-

kers, de 55-plusser die wat meer tijd
heeft. Ook gezinnen met kinderen
zijn belangrijke gebruikers ge wo r -
den. De vereniging ontwikkelt daar
leuke initiatieven voor, zoals ‘muse-
um kids’ en ‘museum inspecteurs’,
waarbij kinderen zelf bepalen welke
musea ‘kidsproof ’ zijn, wat erg goed
loopt.

„Corona heeft iets veranderd in de
maatschappij. Mensen zijn anders
gaan denken over wat ze belangrijk
vinden, en hybride werken heeft ge-
volgen voor hoe mensen hun leven
indelen. We denken dat daar een
kans ligt. Er zijn musea die zeggen
dat er meer twintigers en dertigers
komen, omdat de dag anders wordt
ingedeeld. Ze sporten en shoppen
tussen het werken door. Zo kan je
ook ‘e ve n’ naar een museum, waar je
bijvoorbeeld met iemand afspreekt.
Daar is de museumkaart heel ge-
schikt voor. Die geeft de vrijheid om
anders om te gaan met musea, wat
heel inspirerend kan werken.”

Als u wilt dat mensen vaker binnen-
lopen, is dan niet een voorwaarde
dat er genoeg wisselend en maat-
schappelijk relevant aanbod is?
„Ik denk dat musea bij uitstek de
plek zijn om actuele thema’s te be-
spreken, en er op te reflecteren. Ken-
nis van het verleden, erfgoed en ver-
halen is belangrijk om te begrijpen
wat er nu speelt. Dan gaat het over
oorlogen, maar ook over onderwer-
pen als plastic soep, de stijgende zee-
spiegel, en het koloniale verleden.

„Juist de musea die wat professio-
neler zijn, zijn daar goed in, er zit veel
kennis in de sector. Maar je ziet in-
derdaad dat musea die het moeilijker
hebben meer achter de feiten aanlo-
pen. Voor corona was er juist een gro-
te kwaliteitsinhaalslag bij veel mu-
sea, en nu zijn ze gaan interen op ei-
gen vermogen, ze zijn gaan bezuini-
gen zelfs. Daarom wil ik een stevig
systeem van kennisdeling opzetten.”

Hoe ziet dat eruit?
„In het verleden hadden we congres-
sen en seminars waarbij best practices
werden gedeeld. Dat heeft groten-
deels stilgestaan door corona. Ik hoop
dat het dit jaar lukt om weer een mu-
seumcongres te organiseren, maar ik
denk ook aan het delen van kennis in
snelle tutorials en webinars.”

Heeft de Museumvereniging een
agenderende rol bij die kennisde-
ling, draagt ze ook onderwerpen
aan bijvoorbeeld?
„Ik vind dat die agenderende rol wat
meer uitgesproken mag zijn, dat we
meer kleur mogen bekennen. Ik denk
dat het past bij onze achterban, we
moeten ook het visitekaartje zijn van
die ruim 450 musea. Maatschappelijk
zijn we het er bijvoorbeeld over eens
dat het belangrijk is dat musea een
verbinding aangaan met hun omge-
ving, ook hun lokale omgeving. Je
moet relevant zijn voor je lokale pu-
bliek. Dat was al zo voor corona, maar
nu is gebleken dat het ook van belang
is voor je bestaansrecht. Daar zijn fan-
tastische voorbeelden van die we on-
der de aandacht kunnen brengen.”

Vera�Carasso.
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De bezoekcijfers zijn nog
laag. Vera Carasso, d i re c t e u r
Museumvereniging, vindt
dat het tijd is voor actie.
„Mensen moeten vaker
‘eve n’ naar een museum.”

Advies�Raad�voor�Cultuur
‘Verleng�de�subsidieperiode�‘b�i�s’met�2�of�zelfs�4�jaar’

De�Raad�voor�Cultuur
wil�dat�de�huidige�cul-
tuurperiode�en�de�bijbe-
horende�subsidies�met
twee�of�zelfs�vier�jaar
verlengd�worden.�Dat�is
nodig�om�de�sector�de
rust�en�ruimte�te�geven
om�te�herstellen�van�de
coronaperiode.�Dat
schreef�de�Raad�don-
derdag�aan�de�staatsse-
cretaris�voor�Cultuur
(D66),�Gunay�Uslu.�De
Raad�merkt�daarbij�op
dat�het�bij�de�normale
gang�van�zaken,�met�el-
ke�vier�jaar�een�nieuwe

bis-periode,�rond�deze
tijd�advies�zou�uitbren-
gen�over�de�nieuwe
subsidieperiode.
Vorig�jaar�adviseerde�de
Raad�toenmalig�(en�de-
missionair)�cultuurmi-
nister�Ingrid�van�Engels-
hoven�(D66)�ook�al�de
subsidieperiode�te�ver-
lengen,�met�twee�jaar.
Van�Engelshoven�vrees-
de�afstemmingsproble-
men�met�onder�meer
gemeenten�die�hun�ge-
meentelijke�instellingen
ook�vaak�voor�vier�jaar
s�u�b�s�i�d�i�ë�re�n�.

Naast�herstel�van�de
sector,�kan�de�verlen-
ging�ook�worden�ge-
bruikt�voor�een�„eigen-
tijdser�bestel”.�Volgens
de�Raad�zijn�de�vijf�knel-
punten�die�moeten�wor-
den�aangepakt�in�een
vernieuwd�beleid:�ver-
betering�van�de�cultuur-
educatie,�meer�cultuur-
participatie,�een�betere
geografische�spreiding,
verbetering�van�de�ar-
beidsmarkt�in�de�sector,
en�vergroten�van�de�in-
clusiviteit�van�zowel�pu-
bliek�als�makers.
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Muziek over de verwoestende oorlog

Door�onze�medewerker�Joost�Galema

H et begon twee jaar geleden
met Thin Air, een stuk
waarin de Nederlandse
Componist des Vaderlands

Calliope Tsoupaki de coronacrisis
verklankte. Het wereldwijde ver-
bond Festivals for Compassion – met
het Nederlandse Wo n d e r fe e l als drij-
vende kracht – wilde daarmee bena-
drukken dat muziek een stem kan
geven aan wat er in de samenleving
gebeurt. Thin Air was op meer dan
vijftig plekken in allerlei bezettingen
te horen.

Sinds half maart reist er een nieuw
werk langs de festivals. Drop after
d ro p van de Oekraïense componist
Maxim Shalygin gaat over de Russi-
sche inval in zijn geboorteland, maar
uiteraard ook in bredere zin over de
verwoestingen van de oorlog. Twee
weken geleden vond de wereldpre-
mière plaats in de talkshow M door

het Nieuw Amsterdams Klarinet
Kw a r te t en – op dezelfde avond – bij
het Jong Talent Festival op Schier-
m o n n i ko o g door de strijkers van het
ADAM Quartet. Zondag staat Drop af-
ter drop op het programma van de
Oekraïne benefiet van het Stift Festi-
val in Enschede. En zo verspreidt de
muzikale estafette zich over Neder-
land en verder Europa in.

Het is wonderlijk hoe anders de
muziek klinkt in verschillende bezet-
tingen die eerste avond: de warme
adem van de klarinettisten steekt af
tegen de bijna kille wind die het
strijkkwartet voortbrengt. Het werk
kent dubbele bodems, beaamt com-
ponist Shalygin. „Enerzijds slaat de
titel Drop after drop natuurlijk op het
bloedvergieten, maar een druppel
kan de wereld ook ten goede keren.
Als ieder mens een kleine bijdrage le-
vert – hoe futiel ze ook lijkt – dan kan
de optelsom toch grote veranderin-
gen bewerkstelligen.”

De�Oekraïense�componist�Maxim�Shalyginover�Drop�after�drop: „Enerzijds�slaat�de�titel�natuurlijk�op�het�bloedvergieten,�maar�een�druppel�kan�de�wereld�ook�ten�goede�keren.”
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Aanvankelijk kwamen er woeden-
de noten uit Shalygins pen en doopte
hij het stuk Sacred Bombs, vanwege
het duistere verbond tussen Poetins
regime en de Russisch-Orthodoxe
patriarch Kirill. „Maar de eerste
schetsen versterkten mijn onbeha-
ge n”, zegt hij. „Die agressieve opwel-
lingen brachten me niet op de goede
weg. In muziek moeten we zoeken
naar een diepere afspiegeling van de
wereld en de werkelijkheid. Dan doel
ik niet per definitie op iets filoso-
fisch, want je kunt je ogen en gevoel
niet sluiten voor de wreedheid, de
dood van duizenden onschuldigen.
Maar deze strijd en dit verdriet is niet
alleen van de Oekraïners: hun vrij-
heidstreven staat symbool voor de
o n ze .”

Me d it at i e
Er borrelde een nieuwe melodie in
hem op. „Na een paar maten ont-
stond er een muzikale lijn die me aan

iets ouds herinnerde, aan iets wat al
eeuwen bestaat en in ons verankerd
zit, iets wat begin noch einde kent,
wat zichzelf daarom blijft herhalen
en waar je vergeefs greep op probeert
te krijgen. Tijdens het schrijven kan
ik niet denken aan de oorlog of aan
vrienden en familie in Oekraïne die
elke dag in levensgevaar verkeren,
want dan krijg ik geen noot op pa-
pier. Die gedachten moet je loslaten.”

Shalygin ervaart componeren als
een vorm van meditatie. „Muziek is
een abstracte kunst die werkelijkhe-
den kan weerspiegelen die we in
woorden niet kunnen omvatten.
Soms leggen componisten de vinger
op iets groots waar niemand ooit aan
gedacht heeft. Muziek is een myste-
rieus gebied. We jagen op vage ge-
stalten die voortdurend van gedaan-
te veranderen of verdwijnen. Mahler
en Beethoven zijn daar goede voor-
beelden van: zij zochten naar een
zin, een geheim van of in het be-

staan, en ze kwamen er dichtbij. Het
doet denken aan wat filmregisseur
Lars van Trier zei over de tv-serie
Twin Peaks van David Lynch. Hij
wekt de suggestie dat de kijker een
trap moet beklimmen om het raadsel
op te lossen. Maar de treden lopen in
het oneindige door.”

Het gaat, in Shalygins ogen, vaak
niet om de antwoorden. „Als ik vast-
loop bij het componeren en een paar
dagen niet in beweging kan komen,
begin ik met vragen stellen. Daar-
door gebeuren er plotseling dingen.
Bijzaken verdwijnen dan. Wanneer
in Rusland mensen zichzelf nu eens
zouden bevragen – zoals: waarom is
de wereld tegen ons? – zouden ze
meer begrijpen.”

Het�ADAM�Quartet�speelt�Shalygins
Drop�after�drop zondag�3�april�tijdens
het�Benefietconcert�voor�Oekraïne�van
het�Stift�Festival�in�Muziekcentrum�En-
schede,�19�uur.�Inl:�s�t�i�f�t�m�u�s�i�c�f�e�s�t�i�va�l�.�n�l

INTERVIEW�MAXIM�SHALYGIN�COMPONIST�Maxim Shalygin schreef Drop after drop over de oorlog in zijn Oekraïne. Dit weekend
te horen bij een benefiet in Enschede en daarna op vele andere festivals. „Als ik aan oorlog denk, krijg ik geen noot op papier.”

Op de personages van de Franse serie Drôle word je snel verliefd

W ie het patriarchaat wil slopen
moet ergens beginnen, vindt

Aïssatou, een van de vier stand-up
comedians uit de nieuwe Franse fic-
tieserie Drôle (‘Grappig’). Daarom
vertelt ze haar publiek dat haar
vriend het lekker vindt als ze tij-

dens de seks een vinger in zijn anus
stopt. Nee, dat betekent niet dat hij
homo is. En ja, dat taboe moet nu
eens doorbroken worden. Een stel
loopt de zaal uit. „U heeft wel heel
veel haast om het meteen thuis te
gaan uitproberen!”

De video van haar optreden
wordt een YouTube-hit en Aïssa-
tou speelt voor steedse vollere za-
len, terwijl haar collega Bling al
een tijd geen grap meer op papier
krijgt. Hij huurt het jonge talent
Nézir in als ghostwriter, een jon-
gen die zijn teksten hardop oefent
wanneer hij als maaltijdenbezorger

door Parijs fietst. Rijkeluisdochter
Apolline struggelt op haar eigen
manier: ze durft haar familie niet
te vertellen dat ze komiek wil
worden. „De enige komiek die
mijn moeder kent is Molière.”

Het is makkelijk verliefd te wor-
den op de personages van Drôle,
volgens Le Monde en T é l é ra m a de
beste Franse Netflix-serie tot nu
toe. En inderdaad heeft showrun-
ner Fanny Herrero, bekend van het
succesvolle Dix pour cent (Call my
agent!) over een filmagentschap,
zichzelf met Drôle overtroffen. Ver
voorbij de oesters en filmsterren

van Dix pour cent ontdekken we in
Drôle het rommelige, multicultu-
rele Parijs, dat de laatste jaren een
bloeiende stand up-scene kent.

He r re ro’s comedy club is een
plek waar de samenleving onder
het mes wordt gelegd – veel grap-
pen over gender, ras en klasse – en
waar een jongen uit de buitenwij-
ken zich met humor kan ontwor-
stelen aan zijn milieu. „Ik moet er-
vandoor, mijn chauffeur wacht op
me. Ik bedoel de metro-bestuur-
d e r.”

Colin�van�HeezikFO
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Recensie Serie

D�rô�l�e�,�seizoen�1�(6�afleveringen).�Van:
Fanny�Herrero.�Met:�Younes�Boucif,�El-
sa�Guedj,�Mariama�Gueye�en�Jean�Si-
uen.�Te�zien�op�Netflix.
*#5


