
Freek Staps wordt hoofdredac-
teur van het ANP. Hij begint op
1 september in zijn nieuwe func-
tie. De 43-jarige Staps volgt
 Marcel van Lingen op, die aan de
slag is gegaan als directeur jour-
nalistiek bij Talpa Network. Staps
werkte het grootste deel van zijn
loopbaan bij NRC Handelsblad.
Voor deze krant was hij onder
meer correspondent in New York
en plaatsvervangend chef van de
redacties Politiek & Bestuur en
Economie. ANP-directeur Martijn
Bennis omschrijft Staps als een
journalistiek zwaargewicht. ‘We
zijn ervan overtuigd dat hij zal bij-
dragen aan de ontwikkeling van
de positie van het ANP in de
branche. Persbureaus moeten
hun relevantie door lopend bewij-
zen en verbeteren.’

MEDIA
Freek Staps nieuwe
hoofdredacteur ANP

‘D uisternis, zwart-
heid, daar ben ik
al jaren mee be-
zig. Het diepste
zwart zit in ons-

zelf, in onze verbeelding. Deze film
gaat over zwart, en dat is a very won-
derful thing. Daarom werkte ik er
graag aan mee’, zegt Anish Kapoor,
aan de telefoon vanuit Londen.
De artistieke wereldster Kapoor ex-

perimenteert al jaren met de blackest
black, een nieuw materiaal dat het
zwartste zwart uit de geschiedenis
geeft. Kapoor speelt een prominente
rol in de nieuwe documentaire van
Maartje Nevejan, Ik ben er even niet,
die deze week in de filmtheaters gaat
draaien. Als eerste mocht Nevejan de
zwarter-dan-zwarte kunstwerken in
de studio van Kapoor filmen.
Hij kan ze nog niet exposeren,

want het materiaal is uitermate
kwetsbaar. Als iemand erop ademt,
kan het diepzwarte effect al verloren
gaan. Binnen een paar jaar zullen ze
in het museum te zien zijn, verwacht
Kapoor.

Ik ben er even nietgaat over absences,
een lichte vorm van epilepsie waarbij
iemand gedurende een paar seconde
helemaal ‘weg’ is. Als kind had Neve-
jan zulke aanvallen, maar net als
70 procent van de mensen met deze
aandoening groeide ze eroverheen.
Volgens de wetenschap is er tijdens

een absence geen bewustzijn, maar
Nevejan herinnerde zich iets heel
 anders. Het gevoel in een zwart gat te

worden gezogen, naar een ruimte
waar alles anders was, waar dingen
heel groot of heel klein werden.
Soms leek het alsof er een olifant
 tussen haar kiezen zat.
‘Kinderen voelen zich vaak super-

eenzaam na zulke ervaringen. Als je
er al woorden voor kunt vinden,
word je vaak niet geloofd’, zegt Neve-
jan. ‘Daarom hebben wij geprobeerd
er wel een taal voor te vinden. Wij
hebben kinderen en jongeren gekop-
peld aan kunstenaars. Samen hebben
ze geprobeerd om beelden te creë-
ren, om die absences in beeld en taal
te vatten.’ Sommige kinderen zien al-
leen zwart, anderen geometrische fi-
guren, weer anderen een witte
ruimte waarin een surfplank staat. In
de film komt een meisje voor, Caro,
dat altijd een wolf ziet. Ze kan zijn
gele tanden zien en zijn adem ruiken.
‘We proberen van iets mysterieus

iets concreets te maken. Dat was de
ingang naar Anish Kapoor, want die
doet niets anders’, zegt Nevejan. In de
jaren negentig zag ze op Documenta
in Kassel zijn werk Descent into Limbo,
een intens donker gat in de grond dat
eruitziet als een vlakke cirkel. ‘Toen ik

De Amerikaanse band Allah-Las
gaat alsnog optreden in Rotter-
dam, twee jaar nadat een concert
in de Maassilo werd afgelast van-
wege een terreurdreiging. Op
6 oktober speelt de band in pop-
podium Rotown. Het wordt het
eerste Nederlandse optreden van
de psychedelische band sinds de
politie actie op 23 augustus 2017.
Het afgelasten van het concert
op die dag was het gevolg van
het handelen van een 22-jarige
man uit Zevenbergen, die zich op
internet voordeed als terrorist, in
de hoop echte terroristen te
 ontmaskeren. De Allah-Las zijn in
2008 opgericht in Los Angeles.
De band koos voor deze naam
omdat ze naar eigen zeggen
zochten naar ‘iets dat heilig
klinkt’.

POP
Allah-Las komen alsnog
naar Rotterdam

Duncan Laurence blijft zijn Euro-
pese tournee uitbreiden. De
songfestivalwinnaar heeft con-
certen in Italië, Spanje, Polen en
België toegevoegd, maakte hij
dinsdag bekend via Instagram. ‘Ik
sta nog steeds te stuiteren dat
 Arcade 50 miljoen streams op
Spotify heeft. Om dat te vieren
heb ik nieuwe shows toegevoegd’,
schrijft hij. De tournee start op
5/11 in Parijs en eindigt op 15/12 in
Oslo. Eerder voegde de zanger
vanwege de grote vraag al shows
toe en werden er concerten ver-
plaatst naar grotere zalen. De op-
tredens in Antwerpen en Keulen
zijn al uitverkocht. Volgende
maand trapt Duncan zijn twaalf
Nederlandse optredens af in
 Paradiso in Amsterdam. De
tickets voor die tournee waren in
no-time uitverkocht.

POP
Duncan Laurence breidt
Europese tour verder uit

‘We proberen van
iets mysterieus iets
concreets te maken.
Dat was de ingang
naar Anish Kapoor’

KUNST Anish Kapoor werkte mee aan nieuwe
documentaire van Maartje Nevejan
Het door hem ontwikkelde nieuwe, zwarter dan zwarte materiaal vormde inspiratiebron.

Beelden uit de
 documentaire
Ik ben er even niet
van Maartje
 Nevejan. Boven:
Anish Kapoor.
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het werk zag, kreeg ik hetzelfde ge-
voel dat ik ook bij een absence had’,
zegt Nevejan. ‘Alsof ik in een gat werd
gezogen.’

Anish Kapoor was meteengeïnte-
resseerd. ‘Volgens mij stellen epilep -
tische  momenten een fundamentele
vraag: waar gaat het zelf op zo’n
 moment naartoe?’, zegt Kapoor.
 Kunstenaars kunnen, meer dan we-
tenschappers, proberen zulke vragen
te beantwoorden, zegt hij. ‘Waar was
ik voordat ik geboren werd en waar
ga ik naartoe als ik dood ben? Wat is
het zelf? Is het er of is het er niet? Kan
het afwezig zijn? Het antwoord op
zulke vragen gaat verder dan woor-
den. De kunst kan in elk geval een
 mogelijkheid suggereren, zelfs als ze

slechts tot de conclusie komt dat het
een diep mysterie blijft.’
Het artistieke project van Nevejan

heeft de wetenschap beïnvloed;
 neurologen kwamen tot de conclusie
dat er tijdens absences wel degelijk
sprake is van bewustzijn. Op haar
beurt maakte de wetenschap de
 aandoening minder mysterieus. In de
film komt Caro erachter dat ze de
wolf in haar brein heeft geconstru-
eerd. De abstracte angst bij een
 absence was zo groot dat ze er een
wolf van maakte, een beeld dat ze
 tenminste kon hanteren en delen.
‘Dat inzicht is ook een vorm van
 onttovering die een beetje als een
 verlies voelt’, zegt Nevejan. Voor veel
jongeren zijn de absences angstaan -
jagend, maar ook dierbaar. Hinder-

lijk, maar ook ‘een opening naar het
sublieme’, zoals Nevejan zegt.

Ik ben er even niet is een dromerige,
poëtische film. Nevejan: ‘Je praat over
een ervaring vanbinnen. Dat is een
probleem voor een filmmaker: wat
film je dan? Ik dacht: de film moet
niet alleen praten over ervaring,
maar ook zelf een ervaring zijn, zodat
toeschouwers vanzelf naar de binnen -
kant gaan.’
Peter Giesen

Ik ben er even niet (vanaf 20/6 in 11
zalen; lees de recensie  morgen in V)
is onderdeel van een groter project,
met o.a. een tentoonstelling (vanaf
26/6 in  Beautiful Distress House,
Amsterdam) en een VR-installatie.


