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parlando Peter van der Lint
CD - KLASSIEK

DVD - FILM

Martin Der Cornet

Man of the Year Barry Levinson

MDG 90114446

Dutch Film Works

Zo’n vijftien jaar geleden was het
een opvallende ’hit’ in de klassieke
cd-wereld: de liedcyclus ’Die Weise
von Liebe und Tod des Cornets
Christoph Rilke’ van de Zwitsere
componist Frank Martin. Een mooischrijnend en donker uur muziek
voor alt en kamerorkest, gezet op
een 23-delig gedicht van Rainer
Maria Rilke. Martin schreef het in
1942-43 op verzoek van Paul Sacher
en diens Kamerorkest van Basel.
Philips bracht van het pakkende
werk een opname uit met het Amsterdam Sinfonietta onder leiding
van Reinbert de Leeuw. De prachtige zangeres op die opname was Jard
van Nes. En nu heeft een van Van
Nes’ leerlingen de drieëntwintig
prozateksten op cd vastgelegd:
Christianne Stotijn. Samen met het
Orchester Musikkollegium Winterthur onder leiding van hun chefdirigent, Nederlander Jac van Steen,
maakte de expressieve Stotijn de
opnamen in februari 2006. Het
diepliggende en diepgaande repertoire van Brahms en Mahler ligt de
zangeres naar eigen zeggen het
best. De muziek van Martin en de
tekst van Rilke lijken voor haar geschreven en Stotijn weet de lange
spanningsboog van een klein uur
schitterend vol te houden. Vanaf de
duistere, a cappella gezongen woorden ’Reiten, reiten, reiten’, wat een
spanning ligt daar al meteen, houdt
Stotijn je in haar ban. Van Steen en
het orkest stellen zich prachtig ondersteunend en terughoudend op.
Peter van der Lint

„U zou president moeten worden”,
roept een fan naar stand-up comedian Tom Dobbs (Robin Williams). Inderdaad, waarom niet? Ook de VS is
toe aan iemand die niet afkomstig
is uit de beruchte achterkamertjes
en die zegt waar het op staat. De
campagne wordt ingezet met eerst
een veel te plechtstatige Dobbs, tot
zijn manager (Christopher Walken)
en zijn tekstschrijver (Lewis Black)
hem ervan doordrongen hebben
dat het volk juist om zijn grappen
van hem houdt. Die zíjn ook leuk,
Robin Williams is op dreef, maar
dat Dobbs ook nog eens echt de verkiezingen wint, ligt toch aan een
fout in het stemprogramma – alleen
opgemerkt door een gewetensvolle
medewerkster (Laura Linney) van
het falende ICT-bedrijf. ’Man of the
Year’ bevat verrassend veel oneliners die het publiek hier zullen
herinneren aan de Fortuyn-revolte,
inclusief Dobbs’ snedige schaamteloosheid over seks, drugs, rock-’nroll en alle andere zaken waar Amerikaanse presidenten zich beter niet
aan wagen. Die geestige toespraken
zijn het sterkste element in een
film die iets te veel misstanden uit
de Amerikaanse politiek op zijn
schouders neemt. Maar dat regisseur/schrijver Barry Levinson wel
raad weet met humoristische dialogen, herinneren we ons nog uit zijn
eerdere films, zoals ’Wag the
dog’(1997) en ’Good morning Vietnam’ (1987). De dvd komt met een
uitgebreide making of.
Jann Ruyters

Cees Straus

O

oit leidde oud-museumdirecteur Dirk Hannema eenieder
die in zijn kunst geïnteresseerd was, door de collectie in zijn
mooie Overijsselse kasteel. Dat moeten bijzondere gelegenheden zijn geweest. De verzameling was onoverzichtelijk groot (tegenwoordig zo’n
3000 objecten) en bijzonder van
aard. Zo beweerde Hannema dat hij
over maar liefst zes authentieke
schilderijen van Johannes Vermeer
beschikte. Ook zijn Emmaüsgangers
beschouwde hij als een echte Vermeer, ook al was in 1948 aangetoond
dat het doek ruim tien jaar eerder
door Han van Meegeren was geschilderd. Hannema had het werk voor de
Tweede Wereldoorlog voor Museum
Boijans in Rotterdam aangekocht.
Als veelzijdig verzamelaar bewees
de oud-museumdirecteur over een
markant karakter te beschikken.
Hannema had een volslagen eclectische smaak. Hij was als verzamelaar
even gek op een hindoeïstisch beeld
als op een schilderij van Lucebert,
advertenties

achtte een model van de Italiaanse
neoclassicist Antonio Canova gelijkwaardig aan een stoel van H.P. Berlage, en een fauvist als Jan Sluijters van
hetzelfde kaliber als een Chinees
Tang-paardje.
Dirk Hannema (in 1984 overleden)
heeft zijn verzameling nagelaten
aan een naar hem en zijn familie genoemde stichting in zijn laatste kasteel Het Nijenhuis in het bij Zwolle
gelegen Heino. De verzameling, nu
voor het publiek opengesteld, is verdeeld over de twee koetshuizen
– die ook wisseltentoonstellingen
bieden – en het eigenlijke kasteel,
dat aanvankelijk slechts incidenteel
toegankelijk was.
Weinigen hebben ooit de complete
collectie overzichtelijk bijeen gezien, ook al doordat de ruimte in Heino veel te klein was en er later moest
worden uitgeweken naar verschillende depots. Mede door dit ruimtegebrek heeft Het Nijenhuis een uitbreiding gekregen in Museum De
Fundatie aan de rand van de Zwolse
binnenstad, waar zowel Hannema’s
kunst als eigentijdse werken met

een Overijssels accent te zien zijn.
Nu De Fundatie volop aan het
warmdraaien is, leek het een mooie
gelegenheid om met een overweldigende presentatie andermaal belangstelling voor de rol van Hannema als kunstvergaarder te wekken.
In rijen van vier, vijf werken hoog,
hangen de Hannema’s op volgorde
van aankoop in de twee grote bovenzalen. Te beginnen met een intiem
landschapje van een nog romantisch
schilderende Jongkind dat hij als 14jarige aankocht. In de omringende
kabinetten staan kleine sculpturen
(Hannema stamt uit een tijd dat er
nog sprake was van plastieken), zoals
de voorstudie van Canova (17571822). Het terracotta beeldje, dat een
idee moet geven van diens latere
grafmonument voor de moeder van
Napoleon, is de enige sculptuur van
de beroemde beeldhouwer in Nederlands openbaar bezit.
De presentatie in De Fundatie mag
dan een chronologisch verloop kennen, veel inzicht in Hannema’s aankoopgedrag biedt ze niet. Zijn smaak
was gewoon te wijdlopig om er grip

.
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Het sexappeal van een
trombone in zijn volle lengte
Koninklijk Concertgebouworkest
olv Markus Stenz op 13/9 in Concertgebouw Amsterdam.
Tromboneconcerten zijn niet zo dik
gezaaid. Waar veel instrumenten
wel op minstens één algemeen bekend en geliefd concert kunnen bogen, wil er bij de trombone niet zo
gauw een bijbehorende componist
te binnen schieten. Toch omgeeft dit
oude, tegelijk eerbiedwaardige en
volkse instrument wel een bepaald
theatraal aura – om het woord sexappeal maar achterwege te laten.
Bepaald imposant was het donderdagavond om Jörgen van Rijen, solotrombonist van het Concertgebouworkest, zijn instrument te zien bespelen en hem daarbij op het podium ook nog enkele keren een kwartslag te zien draaien. Behalve dat het
geluid dan anders reflecteert, vertoont het instrument zich dan soms
ook in zijn glorieuze volle lengte.
Theo Verbey’s naam zal in de toekomst wel niet in één adem met die
van de trombone klinken. De première van zijn ’Lied’ voor solotrombone en orkest introduceerde die onverhoedse
kwartslagbewegingen
van de solist. Verbey’s bedoeling om
juist de lyrische kanten van het
instrument te belichten kwam
weliswaar in de solistische passages
prachtig uit, maar de compositie als
geheel kon niet blijvend boeien. Niet
die éne briljante ingeving, maar het
vooropgezette schema dat op
invulling wacht, leek het parcours

van de componist te bepalen.
Voor de structuralisten, waartoe
Verbey zich rekent, zijn het ook wel
moeilijke tijden. Het publiek van nu
wil vooral direct bekoord en gegrepen worden. En als dan juist tevoren
een compositie klinkt die als in een
achtbaan langs pieken en dalen
voert, de adem doet stokken of juist
tot gilletjes van opwinding aanspoort, dan is de communis opinio snel
bepaald.
Onder de baton van zijn landgenoot Markus Glenz beleefde het
’Theatrum bestiarum’ van de Duitse
componist Detlev Glanert dus een
glorieuze Nederlandse première.
Het narratief opgezette stuk leek
vaak ten einde, maar continueerde
dan met weer een nieuwe onverwachte zet, zonder amechtig te worden. Jammer dat zo’n excellente bijna vijftigjarige componist nog steeds
onder het keurmerk van zijn leermeester Hans Werner Henze aangeprezen moet worden. Voor deze generatie ’toonmeesters’ blijft het heel
moeilijk onder de schaduw van de
vorige uit te komen.
Ruim voor zijn vijftigste was Kurt
Weill al doorgebroken. Opmerkelijk
dat zijn Tweede symfonie al in 1934
door Bruno Walter met ditzelfde Amsterdamse orkest werd gespeeld. Een
curieus werkje, dat best om de zoveel jaar eens mag worden afgestoft.
In de karakteristieke melodieën kun
je heerlijk hangen; bij afwezigheid
van de eerste, kon nu de tweede
trombonist daarin zijn gesoigneerde, ronde toon eens pront etaleren.
Kees Arntzen

Op zoek naar
muziek van je
betovergrootvader
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Zijn eerste kunstwerk kocht Dirk Hannema
op 14-jarige leeftijd. Er zouden er nog 3000
volgen: een smakelijke rijstebrijberg.

world of interior
art &design

zie www.boijma ns .nl/va ca ture s

mus eum
b o ijm a n s

va n
b e u n in g e n

S

Bernardo Strozzi (1581-1644): Çhristus en de Samaritaanse vrouw bij de bron’, olieverf op doek uit 1635.

op te krijgen. Toch duikt in deze smakelijke rijstebrijberg hier en daar de
persoonlijke voorkeur van Hannema op. Eclectisch is hij niet alleen
naar tijd, techniek en discipline beoordeeld, ook de heersende trends
tijdens zijn leven weerspiegelen zich
in zijn aankooplust. De groep fauvisten en expressionisten is bijvoorbeeld aardig representatief voor het
tijdsbeeld, zeker als je naar Sluijters,
Gestel, Van Hell, Kruijder en Chabot
en de Belgen Permeke, De Smet en
Van den Berghe kijkt.
Hetzelfde kun je van de vroege Nederlandse abstracten zeggen, te beginnen met een gevoelsvol landschap van Mondriaan en eindigend
bij een van die nauwelijks meer herkenbare landschappen van Bart van
der Leck. Voeg daar een omstreden,
maar pittig geschilderde Van Gogh
(een Parijs’ stadsgezicht met de Moulin de la Galette op Montmartre) aan
toe ,en een overeenkomst met die
andere grote verzamelaar Hélène
Kröller-Müller dient zich aan. Van
haar kun je echter wel zeggen dat
haar verzameling een duidelijke
richting insloeg.
Bij Hannema is daar met de beste
wil van de wereld geen sprake van.
Neem nu Cobra, een stroming die
kort na de oprichting eind jaren
veertig snel door Hannema werd getraceerd. Met Asger Jorn, Karel Appel, Lucebert en Corneille is Cobra in

de collectie Hannema-de Stuers
mooi vertegenwoordigd. Maar ook
dan treft het hevige contrast met
werken van schilders die zich in
woord en daad juist tegen deze verforgieën kantten, zoals Willink,
Wichmann en Van Leusden. Wichmann valt bij Hannema nog te verklaren – beiden waren niet vrij van

Verrassingen in
overvloed bij dit
verzamelspektakel
Duitse sympathieën, Hannema werd
kort na de oorlog zelfs geïnterneerd,
maar na een proces vrijgesproken –
maar de fijnschilder Willink detoneert in elk willekeurig ensemble
dat je in De Fundatie voor ogen kunt
krijgen.
Kun je bij zo’n spektakel nog ver-

Brede verzameling
’Dirk Hannema – Het oog van de
kenner’, t/m 20 jan. Museum De
Fundatie in Zwolle, www.museumdefundatie.nl

rassingen verwachten? Jazeker, die
zijn er in overvloed. De al eerder genoemde zeldzame Canova hoort ertoe, maar in het rijtje favorieten dat
het museum zelf samenstelde, bevinden zich ook schilders als Bernardo Strozzi, J.M.W. Turner, Jürgen
Ovens en Allessandro Magnasco
naast enkele beelden van Degas (de
impressionist) en Bernini. Het schilderij van Ovens, een kleine maar
zeer verzorgde meester uit de 17de
eeuw, werd door Hannema nog aan
Vermeer toegeschreven.
Strozzi komt voort uit de Venetiaanse schilderschool aan het begin
van de 17de eeuw. Hij brengt de ontmoeting van Christus en de Samaritaanse vrouw bij de bron in beeld,
waarbij hij beide figuren in een uiterst stemmig Titiaans rood hult.
Fundatie’s eigen favoriet Magnasco
is een verhaal apart: deze in Nederland nauwelijks bekende Italiaan
hield er een heel eigen manier van
schilderen op na die hem van verre
herkenbaar maakt: nerveuze verfstreken worden ingezet om zowel
het ritme in de voorstelling te bepalen als om door middel van hoge lichten accenten te geven. Genoeg redenen dus om een behoorlijk dagdeel
in het museum door te brengen,
waarbij je als bonus dan nog naar Het
Nijenhuis in Heino kunt gaan, om je
te verwonderen over Hannema’s
’Vermeers’.

ommigen van ons hebben een
betovergrootvader die trambestuurder was. Een mooi vak,
maar toch: ’slechts’ trambestuurder. Anderen hebben een verre
voorvader die meer tot de verbeelding spreekt. Zoals pianiste Laura
de Lange. Háár betovergrootvader is
misschien nu nog wel net zo onbekend als die trambestuurder, maar
als het aan de pianiste ligt, gaat
daar snel verandering in komen.
Laura de Lange’s betovergrootvader is namelijk Daniël de Lange,
broer van Samuel de Lange jr.; beide
De Lange’s genoten in de 19de eeuw
groot aanzien als componist, musicus, criticus en leraar. Samuel en
Daniël werden geboren in 1840 en
1841, ontwikkelden zich ieder op
hun eigen manier en componeerden vele opusnummers. Samuel
stierf in Stuttgart (1911), Daniël in
Californië (1918) en hun muziek
werd zo goed als vergeten. Van Daniël is een achtstemmig a cappella
Requiem nog redelijk bekend geworden vanwege een opname door
het Nederlands Kamerkoor. Verder
is het droevig gesteld met de muzikale nalatenschap van Laura de Lange’s voorvaderen.
Zij gaat dat veranderen en heeft
daarom een stichting opgericht. De
Stichting Muzikale Nalatenschap
Daniël de Lange & Samuel de Lange
jr. heeft een tweeledig doel: de muziek weer beschikbaar maken en
tot klinken te brengen. Dat laatste
deed Laura de Lange donderdagmiddag in de Waalse Kerk in Amster-

dam in het kader van de Muziek4Daagse. Samen met bariton
Wiard Witholt bracht zij tien liederen van Samuel en vier van Daniël
ten gehore.
Van de vijf liederen uit het opus
31 van Samuel werd het eerste lied
pas afgelopen juni herontdekt in
Berlijn, evenals de laatste helft van
het vijfde lied. Zo moet er verspreid
over de wereld nog heel veel meer
muziek in archieven verborgen liggen. Een mooi streven van betachterkleinkind De Lange om dat onbekende oeuvre te laten uitgeven en
te laten uitvoeren. Want de muziek
van de broertjes De Lange is, zo
bleek donderdagmiddag, zeer de
moeite waard. Zeer persoonlijke
composities op deels grote teksten
van Goethe, Lenau en Heine. Allemaal in het Duits, ja.
Een deel van het mooie liedprogramma wordt vanavond in de Hillegondakerk in Hillegersberg herhaald. Én er is een cd opgenomen
met De Lange-liederen. Naast Witholt en De Lange werkt aan die cd,
die in november zal verschijnen,
ook sopraan Ilse Eerens mee. Meer
info is op www.stichtingdelange.nl
te vinden. De stichting heeft de bedoeling om van 2011 (als Samuel
honderd jaar dood is) een ’De Langejaar’ te maken.
Misschien nog een woord van
troost aan diegene wiens betovergrootvader rond 1900 trambestuurder was: wie weet zaten Samuel en
Daniël ooit heel geriefelijk in juist
díe tram.

de aanwinst Floortje Gunst
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Brieven van Piet Mondriaans vriend Albert van den Briel.

The Police steekt zonder poeha
oude hits in nieuwe jasjes
Pop
The Police op 13/9 in de Amsterdam
Arena.
Op de middelbare school, jaren geleden, was een groepje klasgenoten
naar een optreden van The Police geweest. Een meisje was erin geslaagd
een handdoek van een van de bandleden te veroveren. De opwinding
die dat in de klas veroorzaakte was
met geen pen te beschrijven. Het waren de vroege jaren tachtig en de
mannen van The Police waren op de
toppen van hun roem en het toonbeeld van cool.
Zouden de bijna 50.000 fans die
donderdagavond naar de Amsterdam Arena waren gekomen voor het
reünieconcert van The Police daar op

gehoopt hebben: de opwinding van
weleer? Als dat zo was, was het bij
voorbaat een kansloze missie. Want
zoals de Engelsen het zo mooi zeggen: You can never go back. Van 1977 tot
1986 was The Police een toonaangevende band en vervulde het trio een
voortrekkersrol als een van de eerste
groepen die pop met reggae vermengde.
’The Police Reunion Tour’ was natuurlijk vooral een kans voor de fans
om hun oude helden nog eens aan
het werk te horen. Van tevoren was
al bekend dat de band geen nieuw
materiaal zou presenteren. Wel hadden de recensies van het Amerikaanse deel van de tournee al ingefluisterd dat het publiek getrakteerd zou
worden op vrijwel alle oude hits,
maar dan wel in nieuwe jasjes.

Waardevolle documentatie
van het werk van Mondriaan
Nadat het drietal om kwart voor negen zonder enige poeha het podium
van de Amsterdam Arena had betreden voor het eerste van twee Nederlandse optredens, bleek al snel dat
het nieuwe hem vooral in de muzikale accenten zat die in de nummers
werden aangebracht. Zo werd ’Every
little she does is magic’ een inventief
spel met tempovertragingen en -versnellingen. En ’Don’t stand so close
to me’ werd live voorzien van een
nieuwe melodielijn.
Deze muzikale experimenten bleken een goede zet, die ervoor zorgden dat het oude materiaal fris en
spannend klonk. Op de beste momenten voelden de hernieuwde kennismakingen met de nummers zelfs
als eerste ontmoetingen, zoals
’Roxanne’, dat met een vuur werd ge-

Sting, nog altijd een prima stem en een ongelooflijk lijf.
FOTO EPA/MARCO DE SWART

speeld alsof het nummer nog maar
net geschreven was.
Echt uitgelaten werd de sfeer in de
Arena desondanks niet. Zanger en
bassist Sting was het middelpunt van
de show. Hij genoot overduidelijk
van zijn muziek en bleek op zijn vijf-

envijftigste nog steeds een prima
stem, een goeie kop en een ongelooflijk lijf te hebben. Ook drummer Stewart Copeland (55), inmiddels met
een duifgrijse haardos, ging er nog
altijd met volle kracht tegenaan. Alleen gitarist Andy Summers (64)

stond er wat stoïcijns bij, maar ontlokte aan zijn instrument wel solo’s
om je vingers bij af te likken.
Van enige poespas bleken de bandleden echter wars. Er werd nauwelijks gebruik gemaakt van tapes, de
lichtshow was ingetogen en de special effects waren thuisgelaten. Zo
werd de terugkeer van ’s werelds favoriete smerissen een sobere aangelegenheid, waarbij het visuele spektakel ruimschoots werd goedgemaakt door de muzikale kwaliteit.
Nee, zo opwindend als toen was
het niet meer. Maar wat The Police in
Amsterdam bood, oversteeg door de
hoge kwaliteit van de liveversies en
de muzikale finesses wel moeiteloos
het niveau van een simpel feest der
herkenning.
Saskia Bosch

Gedurende ruim veertig jaar onderzocht en documenteerde kunsthistoricus Robert Welsh verschillende
aspecten van het oeuvre van Piet
Mondriaan, zijn connecties en de
kring aan verzamelaars en vrienden. Dit leverde een waardevol archief op dat onlangs, onder andere
door een financiële gift, door het
Rijksbureau voor Kunsthistorische
Documentatie (RKD) in Den Haag
werd verworven. De nieuwe aanwinst bestaat onder meer uit een
uitgebreide correspondentie tussen
Welsh en Albert van den Briel (18811971), die Mondriaan in 1899 in
Amsterdam leerde kennen. Door
zijn hechte vriendschap met de
schilde, was Van den Briel na de
Tweede Wereldoorlog de aangewe-

zen persoon voor mensen die meer
over Mondriaan te weten wilden komen. In zijn brieven aan Welsh beschrijft Van den Briel de vroege werken en de persoonlijkheid van de
schilder. Ook laat Welsh een uitvoerige fotodocumentatie na van de
schilderijen van Mondriaan. Behalve foto’s bevat het archief zo’n 250
manuscripten waarin Welsh de gegevens van de herkomst van de werken registreerde. Mondriaan zelf
heeft weinig vastgelegd over zijn
werk. Bovendien was de correspondentie met zijn familie en vrienden
in zijn vroege jaren beperkt. Dit
maakt het archief van Welsh, waarmee een vrij complete documentatie van het leven en oeuvre van de
schilder beschikbaar is, belangrijk.

