
Daniël Lohues en Holland Baroque maken een
ontwapenend en laagdrempelig programma.
Daniël Lohues
en Holland
 Baroque
Klassiek
JJJJJ

Muziek van o.a.
Bach en Lohues
12/10,
Muziekcentrum
Enschede
Tournee t/m 30/10

Daniël Lohues. Foto Wouter Jansen

Wat de Drentse zanger en het
klassieke ensemble delen is een
overtuigende liefde voor
muziek.

Vijf jaar lang hebben ze elkaar het
muzikale hof gemaakt, de barok -
tweeling Judith en Tineke Steenbrink
en de Drentse troubadour Daniël Lo-
hues. Het doel was een programma te
maken rond Bach, want de Steen-
brinks herkenden de invloed in Lo-
hues’ muziek.
In Muziekcentrum Enschede

klinkt zaterdagavond voor het eerst
het resultaat van die gesprekken. De
zanger, componist en liedjesschrijver
vertelt het nog eens na: ‘We hadden
het over Bach, Bach, Bach. En daarom
spelen we nu een stukje Telemann.’
Zijn nuchtere toon kenmerkt het hele
concert, dat slechts een dik uur
duurt.
De prelude van BWV 552 is de bin-

nenkomer. Op de historisch verant-
woorde instrumenten van de tien
 leden van Holland Baroque klinkt die
wat ijl. Dat kan aan de grote zaal lig-
gen, maar misschien moet het stuk
gewoon voller geïnstrumenteerd
worden om het oorspronkelijke or-
gelgeluid recht te doen.
Daniël Lohues speelt in Bach en Te-

lemann de begeleidende partij mee
op een kistorgeltje. Klavecinist en or-
ganist Tineke Steenbrink legt uit dat
het orgeltje misschien wel erg zacht
klinkt, maar dat Lohues’ aandeel – het
harmonisch fundament – ‘de becha-
melsaus’ in de muziek is.
Het kenmerkt het hele pro-

gramma: dat is ontwapenend en
laagdrempelig. Wat telt, is een ge-

deelde liefde voor muziek. Korte stuk-
jes Bach worden afgewisseld met tien
liedjes van Lohues. Drie ervan zijn
nieuw en voor dit project geschreven,
zoals het lied Half april, dat ze in het
tv-programma De wereld draait door
lieten horen. Judith en Tineke Steen-
brink maakten er arrangementen
van voor barokensemble en die klin-
ken alsof ze nooit anders hebben ge-
klonken. De resonantie van de instru-
menten past goed bij Lohues’ folk-
song-achtige stijl.
Hij speelt het koraalvoorspel Ich ruf

zu dir, Herr Jesu Christ (BWV 639) op ac-
cordeon. Het weemoedige geluid van
het instrument past bij dit kerklied
dat dwingt tot contemplatie. Dan ver-
telt hij dat hij soms gewoon naar Leip-
zig rijdt om er in Bachs Thomaskirche
een cantate te horen. Zijn bewonde-
ring voor Bach is ontroerend, maar
wordt nergens sentimenteel. De on-
dertoon is lichthartig en dat wordt
onderstreept door bijvoorbeeld het
derde deel van het Zesde Branden-
burgs concert – met blazers en te wei-
nig ronkende lage strijkers, waardoor
het ook hier wel erg licht en lucide
klinkt.
Tot slot is er de kunstige vervlech-

ting van muziek van Händel en het
nummer Op fietse, waarmee Lohues
met zijn band Skik in 1997 een hit had.
Zijn liedteksten gaan over de belofte
van de lente en over dat het allemaal
wel goed komt. Hoewel het concert
best wat langer mag, sturen Daniël
Lohues en Holland Baroque je vrolijk
een herfstachtige avond in.
Maartje Stokkers

Recensies

Na een wat lamlendig begin
zetten regisseur Nanouk Leopold
en de acteurs er goed de vaart in.

‘Word geen vreemde.’ Dat zegt Ruth
 tegen haar vertrekkende man Teddy. Zij
blijft achter en zal haar geld verdienen
als hoer en zijn familie seksueel van
dienst zijn. Waarom? Dat is een van de
intrigerende raadsels in Harold Pinters
De thuiskomst (1965).
Nanouk Leopold regisseerde het met

een mengeling van heftig acteurs -
toneel en gestileerde vormgeving. Dat
komt vaak gekunsteld over, maar hier
passen beide stijlen perfect naast el-
kaar. De mini-mannenmaatschappij is
gesitueerd in een kale, grotachtige
ruimte, waar vader Max regeert over
zijn zonen Lenny, de even louche als
charmante pooier, en de wat achter -
gebleven Joey, die zo van boksten
houdt. Ook oom Sam woont bij hen in.
Als oudste zoon Teddy met vrouw Ruth
onverwacht langskomt, worden de
 zaken op scherp gezet. Teddy is net op

De Thuiskomst
Theater
JJJJJ

Van Harold Pinter,
door Internationaal
Theater
Amsterdam, regie
Nanouk Leopold
13/10, ITA,
Amsterdam. Daar
t/m 30/11

Harold Pinters bekendste toneelstuk De thuiskomst wordt
eindelijk weer gespeeld in Nederland. En goed ook.

Ook medemusici beluisteren
haar met halfopen mond.

Het publiek maakt aanstalten om te ap-
plaudisseren wanneer het tweede deel
van John Adams’ Vioolconcertuitklinkt.
Die klankgloed is zo zachtaardig mys-
terieus; zonder naar het orkest te kij-
ken of de partituur te lezen kun je maar
met moeite vaststellen waaruit die is
opgebouwd. We zien een orkest ver-
rijkt met claves, buisklokken, vibra-
foon en synths (bij Adams kunnen die
elektrische en akoestische klanken
écht mengen), maar we horen vooral
solist Leila Josefowicz, die met haar
soms dreigende, maar meestal lente-
achtige toon boven het Rotterdams
Philharmonisch Orkest zweeft.
Maar gelukkig komt er een derde

deel: dit concert mag de hele avond
 duren. Ook sommige medemusici be-
luisteren haar met halfopen mond. Jo-
sefowicz speelt naturel en met zicht-
baar plezier, dirigent en nieuwemu-
ziekspecialist André de Ridder leidt de

Adams, Reich
en Wantenaar
Klassiek
JJJJJ

Rotterdams
Philharmonisch
Orkest o.l.v. André
de Ridder, met
Leila Josefowicz
(viool)
12/10, Tivoli -
Vredenburg,
Utrecht

Violist Leila Josefowicz maakt grote indruk met haar soms
dreigende, maar meestal lenteachtige toon.

Maar het wordt dankzij hun
enthousiasme nooit topzwaar.

Wat zou Lawrence of Arabia van IS heb-
ben gevonden? Theatermaker en
schrijver Marjolijn van Heemstra las
een tijdje terug een stuk in een Britse
krant waarin deze vraag werd opge-
worpen. En omdat ze was gefascineerd
door eerst de (gelijknamige) film en
daarna het historische personage T.E.
Lawrence, ontstond er een plan voor
een nieuwe voorstelling, die verder
moest gaan dan het filmische helden-
verhaal; die kijkt naar hoe het Europees
kolonialisme in het Midden-Oosten tot
op de dag van vandaag doorwerkt in
die regio vol conflicten.
Samen met acteur en theatermaker

Sadettin Kirmiziyüz, ook liefhebber
van (historische) feiten, grappige weet-
jes en dwarsverbanden waar je nog van
opkijkt, kwam ze tot een stuk in 27 scè-
nes, waarin de makers (ze vormden al
eerder een duo) op de hun kenmer-
kende wijze de film eens goed aanpak-

Lawrence of
Arabia
Theater
JJJJJ

Concept Marjolijn
van Heemstra en
Sadettin
Kırmızıyüz,
eindregie Eva Line
de Boer
Frascati, 10/10.
Tournee t/m 2/12

Twee theatermakers hebben de filmklassieker Lawrence of Arabia
eens goed aangepakt en gebruikt voor een informatieve voorstelling.

tijd zijn milieu ontvlucht en is profes-
sor in de filosofie.
Na een wat lamlendig begin zetten

Leopold en haar acteurs er goed de
vaart in. Niet Pinter spelen volgens het
boekje, maar lekker voluit acteren!
Daarin gaat het over vrouwenhaat, ge -
fnuikte moederliefde en knellende fa-
miliebanden, verpakt in Pinters kale,
raadselachtige taal.
In deze nagenoeg ideale bezetting

zijn Maria Kraakman (Ruth) en Mardo
(Lenny) met hun onbestemde grillig-
heid de meest pinteriaanse personages.
Als pater familias is Gijs Scholten van
Aschat superieur. Hij heerst even pro -
leterig als melancholiek over zijn ta-
nende koninkrijkje en beheerst de
voorstelling.
Ziehier de tobbende, kansloze mens.

Deze Thuiskomstgaat over onthecht zijn
en het verlangen naar de moeder-
schoot. Over geen vreemde worden.
Hein Janssen

ken op historische missers, met alle
mythes en personages die daarbij in
het geding zijn. De vorm: een beetje
houtje-touwtje ontwapenend, in dit
geval met een kamelenmasker, kame-
lenbeeldjes, wat vage dia’s en doeken
als rekwisieten. Naast Kirmiziyüz staan
er drie jonge spelers op de vloer, die via
de film allerlei overwegingen, gedach-
ten en ideeën over de geopolitieke situ-
atie vervlechten met persoonlijke ver-
halen over afkomst, identiteit en ver-
antwoordelijkheid.

Lawrence of Arabia is zo een boeiende
belevenis, vol enthousiast gedeelde in-
formatie, maar nooit topzwaar, en met
oergeestige scènes van met name Gio-
vanni Brand en Kirmiziyüz zelf. En
mooi hoe Van Heemstra er in haar tekst
opnieuw in slaagt kleine, particuliere
observaties met het grote historische
perspectief te verbinden.
Karin Veraart

troepen ondertussen bekwaam door
haar lijfstuk.
Het werk stamt uit 1993, het geboor-

tejaar van Mathilde Wantenaar, die het
predicaat ‘talent’ allang is ontgroeid.
De avond opende met haar Prélude à
une nuit américaine. Als je al iets Ameri-
kaans in de noten wilt zien, zie je dat
door een Franse lens van omstreeks
1910. Waar Wantenaar in haar meeste
stukken wel een onverwachte afslag
neemt, slaat hier de impressionistische
pastichemeter wel erg hoog uit. Het
stuk is opgebouwd vanuit de harp, de
klankeruptie is fraai.
Tot slot klinkt Steve Reichs Music for

Ensemble and Orchestra (2018). Het is
een nieuw werk, maar voelt al te ver-
trouwd; Reich oude stijl, puls is het
kernwoord. Het orkest speelt strak,
zonder dat het ten koste gaat van de or-
kestrale glans. De relatief droge akoes-
tiek blijkt ideaal voor deze muziek.
Merlijn Kerkhof
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Theater

Het Debuut is een van de beter
 bewaarde geheimen van het Neder-

landse theater, door drie jonge
 makers. Allen zijn ze op zoek. 

Tournee t/m 2/11. 
JJJJJ

Opera

Wufte rokjes en bloesjes domineren
de aankleding in Così fan tutte. De
frisse cast zingt met veel plezier.

 Nationale Opera & Ballet Amsterdam,
t/m 21/10.
JJJJJ

V recensies
Kijk voor alle recente
recensies (ook van de
hiernaast aanbevolen
exposities en
voorstellingen) op
volkskrant.nl/recensies


