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Koortsachtige dynamiek
bij Jacqueline de Jong
De werken uit de jaren zeventig
en negentig van Jacqueline de
Jong, die nu te zien zijn bij Dürst
Britt & Mayhew, sluiten met hun
koortsachtige dynamiek naadloos aan bij de onrust van de
huidige tijd.
Door Eline van der Haak

Busking

van ‘TECH’

gewend geraakt aan
de toneelvloer’
ceert, maar toch buiten de groep staat. Alice
kan daardoor ongedwongen reflecteren.”
Geen trucje
Speltechnisch is Raadsveld in ‘Alice’ ergens
tussen mens en robot in. Hoe doe je zoiets?
“Het was best een kluif om dat uit te vinden,” antwoordt ze. “Als je een robot nadoet,
stuit je er al snel op dat het een trucje wordt.
Bovendien wreekt zich dat zodra je bij Alice
emoties wil laten doorschemeren.” Alice is

‘Is een mens
soms meer waard
dan een robot?’
daarom eerst geestelijk, fysiek en verbaal ‘in
control’, zegt ze, maar naar gelang de voorstelling vordert, wordt ze menselijker. “Maar
ze hapert dan, want het grillige van de mens
vindt ze raar, dat is niet bij haar ingeprogrammeerd.” De invulling van de rol verschilt
enigszins van die van Eijmers. “Mijn interpretaties verschillen. Ik ben een ander dan
Roos, en vice versa. Maar in grote lijnen is het
wel hetzelfde stuk.”
De voorstelling, de andere delen incluis, is
door er een videostream van te maken bijna
als tv geworden, zegt Raadsveld, die zelf buiten het theater ook bekendheid geniet van

tv-programma’s en -series. “Acteurs zijn nu,
na een jaar, wel gewend geraakt aan camera’s
op de vloer. Al is en blijft video wezenlijk anders dan het theater, voor onszelf én voor het
publiek. Maar dat biedt ook voordelen: je kunt
spannend monteren en meer met belichting
uithalen. De hele ‘mindset’ is gewoonweg anders. Ook voelt het een beetje ‘allenig met alleen een stel camera’s voor je neus.”
Het meer filmische karakter dat ‘Alice’
verkregen heeft, wordt versterkt doordat
de robot talloze citaten uit filmklassiekers
bezigt. Die zoekplaatjes blijken, nu het stuk
een videostream is, achteraf gezien een dubbele bodem te zijn. “Alice is met film grootgebracht, omdat ze als gezelschapsdame moest
fungeren. De filmcitaten ontglippen haar op
momenten van controleverlies.” Zoals die uit
‘Forest Gump’ bijvoorbeeld, lacht Raadsveld.
“My mama always said: ‘Life is like a box of
chocolate: you’ll never know what you gonna
get’.” Dat verwoordt volgens haar ook precies
het gevecht waar Alice voor staat. “Ze wil
uitbreken, maar ze is nu eenmaal voorgeprogrammeerd.”

Al vanaf de jaren zestig staat een aantal
thema’s centraal in het werk van Jacqueline de Jong (Hengelo, 1939), zoals seks,
angst en geweld vermengd met een zekere
laag humor. De kunstenares maakte aan
het begin van haar carrière deel uit van
de situationisten. Deze kunstzinnige en
ook politieke beweging probeerde een
voortdurende maatschappelijke revolutie
te realiseren. In De Jongs zojuist geopende
tentoonstelling bij Dürst Britt & Mayhew is werk te zien uit de jaren zeventig
en negentig dat waarschijnlijk tot nu toe
minder bekend is bij het publiek. Het viel
de galeriehouders op dat er een interessant
verband bestaat tussen de werken uit deze
verschillende periodes, die er tegelijkertijd
op het eerste oog zeer verschillend uitzien.
De vroege tekeningen zijn allemaal in
zwart-wit gemaakt en tonen steeds opnieuw figuren die niet altijd goed te definiëren zijn. Delen van lichamen lijken in
elkaar over te gaan en soms te veranderen
in fantasie of monsterachtige personages. Op de achtergrond van de in elkaar
overvloeiende taferelen zijn steeds vlakverdelingen gemaakt. Deze versterken
de contrasten tussen licht en donker en
benadrukken het verschil tussen helderheid en duisternis. Ze verwijzen naar de
bewustzijnsverandering die kan ontstaan
bij hevige koorts of bij het gebruik van verdovende middelen. De realiteit lijkt dan te
vervagen, waardoor interessante beelden
of gedachten ontstaan, maar het kan ook
juist naar en beangstigend worden.
‘Plankenkoorts’
Niet voor niets heet deze tentoonstelling
dan ook ‘Plankenkoorts’, wat tegelijkertijd
goed aansluit bij de tijd waarin wij ons nu
bevinden. De angst om koorts te krijgen
is groot tijdens de pandemie en juist hierdoor ontstaan koortsachtige praktijken in
onze manier van leven. Maar de titel verwijst daarnaast vrij letterlijk naar het materiaal waarmee De Jong werkt. De tekeningen uit de jaren zeventig zijn bevestigd
op multiplex platen. Een keuze die destijds
eigenlijk voortkwam uit geldgebrek, de
platen waren goedkoop. Het levert ook
een fraai beeld op, waarbij de puurheid van

de tekeningen intact blijft.
De werken uit de jaren negentig zijn
eveneens vaak geschilderd op houten panelen gecombineerd met zeildoek. Een ongebruikelijk, vrij ruw materiaal dat op het
hout is bevestigd en vaak buiten de kaders
treedt. Het geeft de werken, waarop figuren zijn geschilderd op het moment van
een auto-ongeluk, een dynamisch en bijna
vurig effect. Ook hier is het niet helemaal
duidelijk van wie een bepaald lichaamsdeel is, de gestaltes vallen op en over elkaar. Een moment van absolute chaos en
beklemming dat zorgt voor een ongrijpbaar beeld van grote aantrekkingskracht.
De Jong belandde ooit zelf met haar partner in een sneeuwstorm in de Alpen, waarbij hun auto van de weg raakte en van een
berg af viel. Wonderbaarlijk genoeg liep
dit goed af, waardoor zij al vrij snel ook de
humor van dit angstaanjagende moment
kon inzien. Het is niet vreemd dat dit onderwerp in haar werk terechtkwam, omdat het motief ervan in feite haar al eerder
bezighield.
‘Butterfly’
Indrukwekkend zijn twee grote werken
op de achterste muren van de galerie,
beide geschilderd op zeildoek. In metallicachtige kleuren zijn engelachtige figuren
geschilderd in ongemakkelijke posities.
Zij gooien theatraal hun hoofd achterover, terwijl ze een mes op hun eigen keel
plaatsen. Ze zijn gebaseerd op de waargebeurde tragedie van de 16-jarige Japanse
Cio-Cio-San (Butterfly) zoals bekend uit
Puccini’s opera ‘Madame Butterfly’. Het
meisje trouwt met een Amerikaanse marineofficier en krijgt een kind. Hij verlaat
haar en neemt haar kind af, waardoor zij
uit schaamte zelfmoord pleegt volgens de
harakiri-methode. Het betreft een zeer
pijnlijke ultieme daad, waarmee men de
ziel kon vrijmaken. Dit gebeurt letterlijk
door het lichaam te openen.
Hoewel de vrouwen die De Jong weergeeft zich op het meest dramatisch voorstelbare moment bevinden, hebben zij
tegelijk een zeer krachtige uitstraling. De
kunstenares maakte deze werken in een
tijd waarin zij moest dealen met persoonlijke problemen. Het hielp haar om daarvan af te komen door bij herhaling te schilderen over deze thematiek. Niet alleen is
de pijn bijna voelbaar, ook de strijdkracht
om deze op te lossen. Van daadwerkelijke
plankenkoorts lijkt bij De Jong geen sprake, dramatiek mag juist op het podium.
Jacqueline de Jong, ‘Plankenkoorts’, t/m zondag 13
juni, bezoek op afspraak, Dürst Britt & Mayhew,
Van Limburg Stirumstraat 47. Meer informatie:
www.durstbrittmayhew.com

Sekspop
In het deel ‘The Life and Death of a Sex Robot’ brengt Lindertje Mans als sekspop Robin
een onewoman-robotopera. Daan van Dijsseldonk is in ‘Locke’ de gelijknamige man die
alleen zijn telefoon en auto heeft om zijn leven op de rit te houden – terwijl alles waar hij
om geeft op losse schroeven komt te staan.
Firma MES, ‘TECH’, livestream donderdag 22 t/m
zaterdag 24 april, 19.00-00.00 uur, zondag 25 april
15.00-00.00 uur. Met vrijdag- en zaterdagavond een
online-ontmoeting met de makers.
Meer informatie: www.firmames.nl

Het werk van Jacqueline de Jong bestaat uit panelen gecombineerd met
zeildoeken. | Foto: PR

