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Wereldkampi-
oenschap voet-
bal aller tijden,
Wilfred Luijks.
Fictie met Cruijff,
Pelé, Platini, Bec-
kenbauer, Charl-
ton, Maradona en
Maldini in de
hoofdrollen. 

Het grote vaders
& zonen voetbal-
boek, Bert Buk-
man. De auteur
en zijn drie zoons
vinden voetbal de
belangrijkste bij-
zaak van het
leven. Lachen!

Wereld Voetbal
Recordboek
2017.  265 pagi-
na’s met voetbal-
helden, topsco-
rers, recorduit-
slagen en een
apart hoofdstuk
vrouwenvoetbal. 

DRIE KEER 
VOORPRET

WK 
VOETBAL

Cabaret Het Verborgen Theater sluit op dinsdag 12 juni het
tiende seizoen af met de best of-voorstelling van Ernest
Beuving. Ook komend seizoen geen Youp in Boekelo.

Geen Youp,
godzijdank 

Er is een vast
publiek dat
altijd komt,
ongacht de
cabaretier

Ton Ouwehand

D
e programmeur van het
Verborgen Theater heeft
de planning rond. Dat
betekent tijd voor het
jaarlijkse mailtje naar

het management van Youp: ook voor
het komende jaar is er helaas geen
ruimte voor Van ’t Hek. Het is een
traditie geworden. Peter Mense krijgt
elk jaar een vrolijke mail terug,
waarin wordt uitgelegd dat het ook in
Amsterdam wordt betreurd dat er
geen optreden in Boekelo inzit. 
In alle eerlijkheid zegt Peter Mense

dat hij helemaal niet zit te wachten
op een  try-out of een leesvoorstel-
ling van Youp. „Als hij zou komen,
zijn de 125 beschikbare plekken in vijf
minuten weg. En dan?” Volgend jaar
staan er vooral vrouwen op het pro-
gramma. Janneke de Bijl, Gestampte
Meisjes, Lonneke Dort, Kim Schud-
deboom... Die laatste is de beste die
hij de laatste tien jaar heeft gezien. 

Vertrouwen
Mense is blij dat hij zich niet met
mensen als Youp hoeft te bewijzen.
In de afgelopen tien jaar is er een vast
publiek van zo’n zestig mensen op-
gebouwd die altijd komen, ongeacht
welke cabaretier hij heeft geboekt. Ze
vertrouwen hem op dat punt. Hij
boekt nooit alleen op voorspraak van
impresariaten. Het aantal cabaretiers
dat in het Verborgen Theater heeft
opgetreden en dat hij niet van tevo-
ren heeft gezien, is op de vingers van
één hand te tellen: Max Douw.
Hij had Herman van Veen in de

talkshow van Pauw en Witteman
horen vertellen dat hij in Max Douw

wel een opvolger zag. Hij deed trou-
wens het stemmetje al van Van
Veens tekenfilmcreatie Alfred Jodo-
cus Kwak. Mense traceerde de ge-
doodverfde ‘nieuwe Herman’ en
boekte hem. En toen stond er dus een
cabaretier op het podium die hij niet
kende. „De helft verliet de zaal boos
en teleurgesteld. Ze zouden nooit
meer komen. De andere helft sloeg
me op de schouders, ze hadden het
weergaloos gevonden.” Wat hij zelf
vond? Het eerste deel vond hij tenen-
krommend. Heel, heel slecht. Maar
de finale was briljant. 

250 stoelen
Niet dat er een oorzakelijk verband is,
maar met de carrières van de destijds
nauwelijks bekende Pieter Derks,
Daniël Arends, Paulien Cornelisse,
Jandino, Micha Wertheim en Roué
Verveer is het na hun Boekelose op-
tredens bepaald niet slecht gelopen.
Een grote naam wil ook niet alles

zeggen. Toen het publiek maar niet
stopte met het ovationele applaus en
Mense even ging kijken waarom Kees
Torn zo lang wegbleef, trof hij de ca-
baretier lurkend aan een sigaar er-
gens achter het theater. De dringende
vraag om zich nog even aan het pu-
bliek te vertonen, beantwoordde hij
met: Ik heb nu andere prioriteiten.
Kees van Kooten belde een dag na

zijn optreden dat hij toch echt 250
stoelen had geteld, terwijl zijn hono-
rarium maar op 125 verkochte kaart-
jes was gebaseerd. Al zouden ze wil-
len, 250 stoelen krijgen ze de zaal niet
in. Van Kooten mocht helpen passen.
Toen Javier Guzman in Boekelo

stond, bleek hij niet meer dan acht-
tien minuten te kunnen vullen met

De Deventer kunstenares Ellen Korth won
met haar kunstboeken grote internationale
prijzen. In haar nieuwste project brengt ze de
historische onderkleding van kasteel Twickel
tot leven op flinterdun papier. „Dit gaat over
liefde en kwetsbaarheid.”

Marco Krijnsen

De fascinatie voor (textiele) vormgeving loopt
als een rode draad door het werk van Korth.
Het is een combinatie van fotografie, geschre-
ven woord en design, die gestalte krijgt in ex-
posities en boeken. Een breiende buurman was
enkele jaren geleden de aanleiding voor het
project Utilité, waarvoor Korth beoefenaars van
textiele ambachten interviewde en fotogra-
feerde. Het boek werd onderscheiden met de
zilveren medaille bij de verkiezing van ‘Schön-
ste Bücher aus aller Welt’. 

Vorig jaar won Korth de International Photo-
book Award met Charkow. De kunstenares
verbindt daarin de zoektocht naar de herkomst
van haar moeder met actuele fotoreportages
over mensen in Nederland. De bijbehorende
expositie in Nordhorn was aanleiding voor het
volgende project. „Ik werd attent gemaakt op
een film waarin een vrouw gestreken lakens  in

bed vergelijkt met
voetstappen in de
sneeuw. Ik zag met-
een mijn nieuwe
project voor me: iets
met historische on-
derkleding. Het gaat
me om de aaibaar-
heid van het materi-
aal, de details van
kant en broderie-
randjes. De kwets-
baarheid ervan fasci-
neert me.”
Korth begon lijf-

goed te verzamelen
en fotografeerde de

kledingstukken tot in detail. Ze printte  de af-
drukken op 14 grams Japans Awagami-papier.
Vervolgens pelde Korth het toch al ultradunne
papier verder af. Handmatig, zodat elk vel van 9
gram er anders uitziet. „De schoonheid van de
imperfectie.”

In haar speurtocht naar bijzonder lijfgoed
stuitte ze op de textielcollectie van kasteel
Twickel in Delden. Daar kreeg ze alle vrijheid
om de onderkleding uit de periode 1850-1920 te
gebruiken voor haar project. De fotografische
bewerking van twintig stukken  is opgenomen
in het boek The Fabric of Time.
Het was voor Korth een openbaring om rond

te neuzen in een kasteel waar nog steeds wordt
gewerkt en geleefd. „Ik had het gevoel dat de
dragers van de onderkleding elk moment de
trap af konden komen. Het is hier zo authen-
tiek, zo anders dan in een museum.”

De expositie The Fabric of Time is vanaf zon-
dag tot en met september te zien op land-
goed Twickel. Twickel.nl en ellenkorth.com
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Kwetsbaar goed
op dun papier

Het gaat me
om de 
aai baarheid
van materiaal,
de details 
van kant

Coachen 3.0
Sergio van der Pluijm leerde in
zijn werk met ex-gedetineer-
den de kneepjes van het motive-
rende gesprek en die inzichten
deelt hij nu in een boek. Coa-
chen 3.0 is bedoeld voor ieder-
een die vanuit een professionele
rol actief is als coach, in bijvoor-
beeld het onderwijs of de zorg, en biedt een toe-
gankelijke introductie tot de methode motive-
rende gespreksvoering. Leer de juiste vragen
stellen en je krijgt een heel ander gesprek.
Verschijnt morgen bij Het Boekenschap.

Boek,

Joeke Berg haalt de
platenspeler van zol-
der voor de heruitgave
van Madonna’s groot-
ste hits. Ook kijkt ze
uit naar het derde
boek van Hendrik
Groen.

Hendrik Groen 
en Madonna
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