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Moordlijst 
De vermoede 
moordenaar van 
Peter R. de Vries 
was zelf een 
doelwit. Verklaart 
dat zijn daad? 
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Hele zorg geraakt door pandemie 

Zorginfarct 
in stad dreigt 
Van huisartsen en thuiszorg 
tot verpleeghuizen, ggz en 
ambulancedienst: de covidcrisis 
brengt de volledige zorg in 
gevaar. 'Covid legt alle zwakke 
plekken bloot.' 
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Mediakunst is vrij onbekend bij het grote 
publiek, mede door beperkte informatie online. 
Het Amsterdamse platform voor mediakunst 
Lima organiseert nu schrijfsessies die 500 
Wikipediapagina's moeten opleveren. 

keer 15 tot 30 deelnemers in een schrijfsessie 
aan de slag kunnen. •Na een paar uur ligt er een 
basisartikel," vertelt Huisman. "Maar de WIJcl· 
pediagemeenschap houdt goed in de gaten of 
artikelen aan de richtlijnen voldoen en keurt ze 
zelden In één keer goed. Daarna moeten we dus 
finetunen. We hebben nu vier sessies gehad en 
zo'n veertig pagina's in de wacht staan.• 

Edo Dljkstemuls 
AMSTERDAM 

zoekt over 
een schilder 
met werk In 
een Neder
landse mu
seumcollec
Ue komt 

Vrijwel altijd terecht op een Wlkipediapagina. 
Maar wie meer wil weten over een museaal ver
zamelde maker van videokunst, oetan, compu• 
teranlmaties of robotica vangt meestal bot bij de 
digitale encyclopedie. Dat ondervonden ze bij 
Lima, het Amsterdamse instituut voor media· 
kunst dat zo'n beetje alle belangrijke museum· 
collecties op dat gebied beheert. 

•van de 900 kunstenaar.; in collectie hebben 
er 500 geen beschrijving," stelt Llmacurator 
Sanneke Huisman. "Voor een kunstvorm die zo 
geworteld Is In het digitale domein Is dat wel 
vreemd. Kunstenaars als TlongAng, David Mal- · 
jkovlc en zelfs een baanbrekend figuur als Gerry 
Schum hebben geen Nederlands· ofEngelstall· 
ge Wlklpedlapaglna. Bij de vrouwelijke kunste· 
naars ontbreekt nog veel meer. Niet alleen vete· 
ranen als Roos Theuws en Barbara Visser maar 
ook de jongere genet'atie: Crlstlna Lucas, Yael 
Davlds, Sara Sejln Cbang.• 

Blinde vlek In het collectieve geheugen 
Lima besloot Iets te doen aan deze blinde vlek In 
het collectieve geheugen-want zo magWlkJpe· 
dia toch wel genoemd worden. In samenwer· 
klng met WIJclmedla Nederland, '!nlversltelten, 
Van Abbemuseum, Stedelijk Museum Amster· 

dam, Frans Hals Museum en de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed Is een driejarig program· 
ma met schrijfsessies opgezet. 

De slechte ontsluiting van mediakunst op Wi• 
klpedla Is mlS6chlen een gevalletje 'bij de lood· 
gieter thuis lekt het altijd', maar het scheelt dat 
kunstenaars niet over hun eigen praktijk mogen 
schrijven. En er is een praktisch probleem, ver· 
telt Huisman. "Mediakunst neemt heel ver· 
schillende vormen aan die niet passen binnen 
één datamodel, waar Wlkidata om vraagt.• 

Het uniformeren van informatie Is een doel 
van de door Lima gelelde Inhaalslag. Maar voor· 
opstaat het ontsluiten van keoois over deze 
kunstvorm, die ruim een halve eeuw geleden 
begon met videokunst en Inmiddels is uitge
waaierd In allerlei media, met of zonder stekker. 

Pakketjes literatuur 
Met hulp van universiteitsstudenten worden 
pakketjes llteratuur samengesteld waarmee per 

'Mediakunst neemt heel 
verschillende vormen aan 
die niet passen binnen één 
datamodel' 

Vorige week werd de Wiklpediapagina gelan· 
ceerd van Marja Samsom, een pionier die in de 
jaren 1970 feministische performances deed in 
kunstcenaum De Appel. "Zij kwam voor de ge
legenheid over uit New York, we lieten haar 
films zien, er was een lezing en we lanceerden 
haar nleuwe boek Miss Taken Identities. Zo was 
de Wlklpediapagina aanleiding voor het op· 
nieuw activeren van Samsoms werk, dat vaak 
over gender gaat en tegenwoordig weer bijzon· 
der actueel is.• 

Olievlek 
Deze maand beginnen drie VU-stagiairs, mas
terstudenten kunstgeschiedenis, met het on
derzoeken van de collectie van het Stedelijk, 
waar in het voorjaar van 2022 schrijfsessies aan 
worden gewijd. Rond die tijd lanceert Lima sa
men met de partners ook een website om eigen 
archiefmateriaal te ontsluiten en speciaal afge· 
nomen interviews met kunstenaars te delen. 
"Wiklpedla accepteert namelljk alleen gepubll· 
ceerde bronnen,· verklaart Huisman. ·omdat 
mediakunst relatief jong Is, ontbreekt het daar· 
aan. Kunsthistorici hebben nog veel werk te 
doen." 

Behalve kunstprofesslonals wll Lima liefst zo· 
veel mogelijk mensen betrekken bij het Wlkipe
dlaproject. "Want er moet niet alleen geschre· 
ven worden ·over kunstwerken en hun makers, 
maar ook over alle aspecten van mediakunst, 
bijvoorbeeld technologlel!n en Instellingen. 
Daarnaast kunnen we de hulp gebruiken van 
taalkundig onderlegde mensen om de artikelen 
stilistisch te verbeteren." 

De nieuwe Wlldpedlapaglna's worden In zowel 
het Nederlands als het Engels gepubliceerd. In· 
temaUonale samenwerking Is er al met het Fle· 
mlsh Instltute for Archlves en ZKM Karlstuhe. 
Huisman: "Door die collecties In Wlkldata In te 
voeren, wordt de zichtbaarheid nog groter. Het 
Is een Europese ollevlek die zich langzaam uit· 
breidt." 
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Inventaris van 
Karl Lagerfeld 
wordt geveild 
Zo'n duizend Items uit de huizen 
van Karl Lagerfeld worden 
komende maanden geveild bij 
Sotheby's In Monaco, Parijs en 
Keulen. Een woordvoerder van 
het veilinghuis laat weten dat de 
verwachte prijzen van de koop
waar tussen de 10 en 400.000 
euro liggen. De goedkoopste 
artikelen zouden de eetbakjes 
zijn van Lagerfelds kat Chou· 
pette, de duurste stukken de 
drie Rolls·Royces die zijn nabe· 
staanden van de hand doen. 
Lagerfeld overleed In 2019 op 
85·jarige leeftijd. Sindsdien · 
gaan er geruchten dat hij het 
grootste deel van zijn fortuin 
heeft nagelaten aan Choupette. 

AFASLIVE 

Stromae geeft 
concert in 
Amsterdam 
De Belgische zanger Stromae 
_geeft op zondag 27 februari een 
concert In Afas Live. Dat maakte 
organisator Mojo bekend. 
Stromae (Paul van Haver, 36) 
heeft sinds 2015 niet meer 
opgetreden, maar keert in 2022 
dus weer terug op het podium. 
De show In Amsterdam volgt op 
voorstellingen in P12 in Brussel 
(22 februari) en de Accor Arena 
In Parijs op 24 februari. In zomer 
geeft hij drie festivalshows. De 
concerten volgen op de release 
van de nieuwe single Santé. De 
kaartverkoop voor het concert 
in Afas Live is meteen na de aan· 
kondiging begonnen. 

CARNAVAL 

Zanger Arie 
Ribbens (84) 
overleden 
Feestzanger Arie Ribbens. 
bekend van hits als Polonaise 
Hollandaise en Brabantse 
nachten zijn lang, is op 84-jarige 
leeftijd overleden. Ribbens 
kampte al lang met gezond· 
heidsproblemen en stopte in 
2015 met zingen. Hij was van 
oorsprong slagwerker en brak in 
1980 door met de carnavals· 
kraker Brabantse nachten zijn 
lang. Twee jaar later volgde Polo· 
naise Hollanda,se (met daarin de 
kreet 'Bij Hoevelaken linksaf!'). 
Ondanks zijn feestrepertoire zei 
de In Eindhoven geboren Rib
bens helemaal niet van carnaval 
te houden. 

HIPHOP 

Festival Oh My! 
verhuist naar 
Rotterdam 
Oh My!, het grootste festival van 
Nederland op het gebied van 
R&B, hiphop en afrobeat. ver· 
huist van het strand van Almere 
naar Rotterdam. Vanaf 2022 
wordt het evenement zeker vijf 
edities gehouden In stadion De 
Kuip. Voor de uitvoering van vol· 
gend jaar zijn alvast artiesten Lil 
Baby en Lil Durk gecontrac
teerd. Tijdens deze editie zal het 
festival ook voor het eerst twee 
dagen duren. Hierdoor is er plek 
voor 80.000 bezoekers ver
deeld over twee dagen. De 
kaartverkoop begint donderdag. 
De rest van de llne·up wordt In 
januari bekend. 
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