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Nachtfestival Nuit Blanche
zet zaterdag de hele stad
op stelten
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Scheidend dirigent Ed
Spanjaard geridderd

Lauryn Hill geeft
belastingfraude toe

Donald Sutherland is
Franse commandeur

Hersenschudding Lady
Gaga tijdens concert

Dirigent Piero Bellugi
(87) overleden

MAASTRICHT – Ed Spanjaard, die
na twaalf jaar vertrekt als chef-dirigent van het Limburgs Symfonie
Orkest (LSO), is zaterdag tijdens
zijn afscheid in Maastricht geridderd tot Officier in de Orde van
Oranje-Nassau. LSO-directeur Henri Boeren benoemde Spanjaard tevens tot honorair dirigent van het
Limburgse orkest.

AMSTERDAM – Zangeres Lauryn
Hill heeft toegegeven dat ze een
aantal jaren geen inkomstenbelasting heeft betaald. Volgens haar
had ze de betaling ‘opgeschort’ gedurende een periode waarin ze
zichzelf had teruggetrokken uit de
maatschappij. Hill moet belasting
betalen over een bedrag van 1,8
miljoen dollar (1,4 miljoen euro.)

PARIJS – Acteur Donald Sutherland, bekend van films als The dirty
dozen, Don’t look now en Novecento, heeft zaterdag in Parijs een hoge
culturele onderscheiding in ontvangst genomen. De Canadese Hollywoodveteraan (76) mag zich
voortaan commandeur noemen in
de Franse Orde van Kunst en
Letteren.

AUCKLAND – Lady Gaga heeft gisteren tijdens een concert in het
Nieuw-Zeelandse Auckland een
hersenschudding opgelopen. Eén
van haar dansers raakte haar met
een paal terwijl zij het nummer Judas zong. De zangeres zong gewoon
door, maar liet wel weten dat er iets
was gebeurd. “Dit wordt een hersenschudding.”

TURIJN – De Italiaanse dirigent Piero Bellugi (87) is gisteren overleden.
Bellugi was sinds 1967 chef van het
orkest van de RAI in Turijn. Hij studeerde directie bij Rafael Kubelik
en Leonard Bernstein en compositie bij Igor Markevitch en Luigi
Dallapiccola en dirigeerde vele premières van vooral Italiaanse componisten.

H

et mooist is het bloed.
Zorgvuldig, teder bijna
haalt Hans Kesting het uit
een medisch uitziende
container, een doorzichtige plastic
zak met rode vloeistof. Hij loopt ermee naar het midden van het toneel, gooit hem met evenveel kracht
als beheersing omhoog en kijkt hem
na als hij vrijwel geluidloos op de
vloer uiteenspat en het vocht in uitwaaierende patronen over de lichte
vloer druipt, als in een kruising van
CSI en Jackson Pollock.
Johan Simons regisseert Macbeth
als seizoensafsluiter bij Toneelgroep Amsterdam, met Fedja van
Huêt in de titelrol en Chris Nietvelt
als zijn Lady. Het is een vette voorstelling geworden, vol bloed, slijk,
spasmes en geschreeuw, waarmee
de makers nauwelijks geprobeerd
lijken te hebben om Shakespeares
personages menselijk te maken. Het
blijft nu eenmaal een bruut en duister stuk en het lukt regisseurs zeer
zelden om van Macbeth en zijn
vrouw iets anders te maken dan
monsters in een nachtmerrie.
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Monroe-opera
te kil en vlak

Intens gespeelde, maar
afstandelijke Macbeth
HHHII

Donald Sutherland

holland festival

holland festival

TONEEL Macbeth van Toneelgroep
Amsterdam. Gezien: 10/6/12 in de Stadsschouwburg. Aldaar t/m 16/6 en volgend seizoen vanaf 15/8.
www.toneelgroepamsterdam.nl.
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Ook deze voorstelling blijft gruwelijk plaatjestheater, intens gespeeld, maar afstandelijk.
Bij Simons is Macbeth een veteraan die aan het begin van het stuk
zojuist een opstand van rebellen
wreed de kop heeft ingedrukt. Hij
draagt, net als de andere personages, khaki badstof ondergoed: een
soldaat met verlof.
Van Huêt valt zijn rol aan als een
veldrijder een modderig parcours:
verbeten, brullend, zwoegend en
met het schuim op de lippen maakt

Een imposante rol,
maar wat beoogt Van
Huêt met zijn energie?
hij van Macbeth een imposante rol
in zijn oeuvre, maar de bewondering
voor zijn temperament wordt afgewisseld met de vraag wat met al deze
energie eigenlijk wordt beoogd.
De bloederige weg die hij aflegt
naar de (hem door drie heksen voorspelde) Schotse troon kan dan niet
anders worden gezien dan als de uiting van een posttraumatisch
stresssyndroom. Zo gaat de voorstelling vanaf het openingsbeeld
niet over wat een man in een beest
verandert, maar over een onmens
die de oorlog naar huis brengt.

De speelvloer is een groot, licht gekleurd vierkant, omringd door een
soort design keukenelementen en
een wand met klapdeuren die langer heen en weer blijven bewegen
dan fysiek mogelijk. Achteraan
staat een kleine tribune waar de
off-stage acteurs de verrichtingen
volgen.
Vooral de rol van Lady Macbeth
blijft onduidelijk. Van Huêt en Nietvelt praten met elkaar in kinderstemmetjes, hij voert haar mee als
een hond aan een lijn en het is volstrekt duidelijk dat haar aanmoedigingen om de huidige koning te vermoorden geheel overbodig zijn:
Macbeth kan zijn bloeddorst maar
nauwelijks bedwingen. Aan het
eind krijgt de Lady wroeging en
pleegt ze zelfmoord, en Nietvelt vult
Shakespeares tekst aan met fragmenten van Sarah Kane. Ook hier
geldt: het is mooi, maar wat betekent het?
Aan het eind gooit Van Huêt een
eindeloze hoeveelheid coniferen
het toneel op – een vrij letterlijk
citaat uit de Macbeth die Karin Henkel bij Simons’ eigen gezelschap
Münchner Kammerspiele regisseerde. Het versterkt de indruk van een
nogal stuurloze voorstelling. Macbeth blijft een rots die te steil is om te
beklimmen.
SIMON VAN DEN BERG

Tineke Schouten met haar prijs: ‘Eindelijk gerechtigheid.’
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J. Kaart Prijs
voor Schouten
Van onze kunstredactie
AMSTERDAM – De Johan Kaart
Prijs voor het seizoen 2011–2012
is gisteren uitgereikt aan Tineke
Schouten. Zij ontving de prijs in
het DeLaMar Theater uit handen
van bewonderaar Jochem Myjer.
De jury loofde haar wegens ‘de ongeëvenaarde typetjes, persoonlijke
teksten, muzikaliteit, onnavolgbare
virtuositeit en timing, en altijd tot in
de puntjes verzorgde shows die ze
in haar eentje draagt’.
Veel collega’s woonden de uitreiking bij. Jochem Myjer zei jaloers te
zijn op ‘het belachelijk hoge tempo’
waarmee Schouten zich tijdens de
shows verkleedt: “Ik ben ook snel,
maar Tineke is op dat vlak recordbrekend. En ze is in staat om twee
uur tijdloos leuk te zijn. Ze is daarbij
nooit grof.”
Cabaretiers Paul Groot en Sanne
Wallis de Vries zijn ook lyrisch.
Groot: “Haar timing is superscherp.” Wallis de Vries: “Ik begrijp
als moeder van twee jonge kinderen
niet hoe zij het gezinsleven met haar
carrière combineerde.”
Theaterproducent en acteur Hans
Cornelissen: “Het is ongekend hoe

zij als comédienne aanvankelijk
nauwelijks werd gerespecteerd en
nu nog steeds volle zalen trekt.”
De koning van de klucht John Lanting heeft ook niets dan lof voor
Schouten: “Als er iemand is die deze prijs verdient, is zij het wel. Ze
staat in haar genre eenzaam op grote hoogte. En dat houdt ze al drie decennia vol, schijnbaar moeiteloos.”
De prijs, een beeldje van veelzijdig
acteur Johan Kaart (1897-1976) gemaakt door kunstenaar Pieter de
Monchy, is volgens de comédienne

‘Tineke Schouten staat
in haar genre eenzaam
op grote hoogte’
en zangeres met recht een kroon op
haar carrière.
“Ik ben jaren niet echt serieus genomen. Nu is er nog maar een handjevol lieden dat mijn werk stelselmatig afkraakt. Eindelijk gerechtigheid, zou je kunnen zeggen. Maar
daar heb ik wel dertig jaar op moeten wachten. Gelukkig is het publiek altijd wel op mijn hand geweest.”

Van de Putte werkt
KLASSIEK Radio Filharmonisch Orkest
& Vrouwen Groot Omroepkoor o.l.v.
Emilio Pomárico. Soliste: Tomoko
Mukaiyama (piano), Gerard Bouwhuis
(piano), Fabienne Martin-Besnard
(ondes Martenot). Werken van Van de
Putte, Debussy en Messiaen. Gehoord:
9/6, Concertgebouw.
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Hans Kesting (l) en Fedja van Huêt in een vrij stuurloze Macbeth.
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e laatste NTR Matinee van
dit seizoen bood de première van een werk voor
piano en orkest van Jan
van de Putte. Van de Putte woont al
jaren in Parijs en als componist
heeft hij het imago van een eigenzinnige Einzelgänger.
Al zo’n jaar of twintig, vijfentwintig maakt hij stukken waarin een
grote spanningsboog in één lange
lijn wordt uitgesponnen en behalve
noten is er meestal ook een theatra-

OPERA De Nederlandse Opera. De
Raaff-Waiting for miss Monroe. Nederlands Kamerorkest o.l.v. Steven Sloane.
Regie: Lotte de Beer. Solisten: Laura Aiken (sopraan), Dale Duesing (bariton),
Helena Rasker (mezzosopraan), David
DQ Lee (countertenor) e.a. Gehoord: 9/6,
Stadsschouwburg. Herhalingen op 11,
12, 13, 15 en 16 /6, aldaar.
HHIII
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arilyn Monroe overleed
in 1962 aan een fatale
cocktail van barbituraten en alcohol, maar wie
zaterdag in de Stadsschouwburg
door zijn oogharen naar het podium
keek, zou hebben durven zweren
dat ze uit de dood was opgestaan.
Ja, Waiting for miss Monroe, de
nieuwe opera van Robin de Raaff, is
de triomf van de Amerikaanse sopraan Laura Aiken. Haar hoogblonde pruik, haar poses en haar mimiek maken de gelijkenis vaak bijna angstaanjagend goed. Ook in vocaal opzicht is zij de ster van de
avond, als stralend middelpunt van
een cast waarover hoegenaamd
niets te mopperen valt.
Met hart en ziel zingt Aiken de
veeleisende partij met overwegend
hoge noten die zij van componist De
Raaff krijgt toebedeeld, terzijde gestaan door de prachtige lage stem
van Helena Rasker als Monroes acting coach en vertrouwelinge Paula
Strasberg en de gave, volkomen
braamloze countertenor van David
DQ Lee als Monroes grimeur Allan
‘Whitey’ Snyder.
Met librettiste Janine Brogt schetst
De Raaff het portret van de getormenteerde Monroe, de filmster met
het gemankeerde zelfbeeld, die
wordt vermorzeld door krachten die
ze niet meer in de hand heeft.
Regisseur Lotte de Beer verbeeldt

de claustrofobie van de roem op het
toneel met benauwende witte muren en De Raaff kooit Monroe in een
witte-toetsen-harmoniek, die hij
destilleerde uit Marilyns lijflied I
wanna be loved by you. Meteen al in
de openingsscène, waarin Monroe
op eenzaam en alleen op een groot
leeg podium rondwaart is dat heel
goed te horen.
Op basis van het onderwerp zou
Waiting for miss Monroe een Nederlandse opera kunnen zijn die internationaal tot de verbeelding kan
spreken. Helaas drukt het kille en
cerebrale klankidioom van De Raaff
dat potentieel krachtig de kop in.
Het libretto biedt voldoende dramatische momenten, maar de achterhaalde atonale muziek, waar sinds
Bergs Wozzeck (waaruit De Raaff
vaak heel of half lijkt te citeren)

Alle melodiek
zakt weg in
harmonisch drijfzand
niets meer aan valt toe te voegen,
zorgt voor een vreselijke expressieve vervlakking. Veelzeggend is dat
een citaatje uit Venus and Adonis
van de zeventiende-eeuwer John
Blow in de slotscène ook meteen het
fraaiste stukje uit de hele opera is.
Ook in Monroes solopartij slaat de
nivellering meedogenloos toe. De
Raaffs hoog-hoger-hoogst mist hier
al snel elke spanning. En alle melodiek zakt weg in harmonisch drijfzand.
Nee, ook dit stuk kan direct naar
het kerkhof van Nederlandse opera’s. Het begint daar al aardig vol te
worden.
ERIK VOERMANS

Waiting for miss Monroe is de triomf van de Amerikaanse sopraan Laura Aiken.
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rechtlijnig naar een voorspelbare climax toe
le handeling meegecomponeerd.
Omdat Van de Putte zo’n grote
vorm erg goed kan opbouwen en
vooral omdat het hem vaak lukt het
verhaal dat hij vertelt verrassende
wendingen te geven die je als eigenlijk heel logisch ervaart, is zijn muziek nooit verschrikkelijk ingewikkeld, abstract of ontoegankelijk.
Van de systeembouwende avantgarde uit de vorige eeuw moet deze
componist niets hebben.
Van de Puttes muziek heeft meer

te maken met het op expressie gerichte constructivisme van de oude
tonale meester Beethoven, of het
niet door regelsystemen overwoekerde componeren van Morton
Feldman.
Ook Kagami-jishi, de première die
hij in opdracht van de Matinee voor
pianiste Tomoko Mukaiyama en het
Radio Filharmonisch Orkest componeerde, rolt in één grote beweging af. Als altijd gaat het meer om
langzaam verglijdende samen-

klanken en de manier waarop die
verkleuren dan om een dicht geweven melodisch betoog. Niet als altijd
is de spanningsboog deze keer:
nogal voorspelbaar.
Het stuk begint uit het niets met
strijkers die hun stokken wel bewegen, maar de snaren niet raken.
Daarna komen ruisklanken en uiteindelijk formeert zich een over alle
instrumenten verdeelde samenklank. Die verglijdt langzaam, later
wat sneller en bouwt uiteindelijk in

volume op. De piano speelt daar
maar weinig, veelal hoge – mooi inkleurende – noten overheen en dat
is het wel zo’n beetje. Er zit één verrassende koperharmonie in, die
prachtig getimed het verhaal doorbreekt, maar verder is het deze keer
wel erg rechtlijnig naar een climax
toewerken.
Voor het orkest was er in dit stuk
weinig eer te behalen aan de spaarzame harmonieën van Van de Putte.
Claude Debussy’s magistrale Jeux

bood meer kansen. Emilio Pomárico leidde de musici door een goed
afgewerkte interpretatie, maar het
echte Debussyiaanse klankgeheim
ontbrak.
Olivier Messiaens Trois petites
liturgies – een drievoudige lofzang
op de heilige geest waarin veel
vogels kwinkeleren – kreeg een
uitvoering die merkwaardig in kwaliteit wisselde.
ROELAND HAZENDONK

