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weer Hans Roozen

Regenachtige start zomer
De meteorologische zomer is van
start gegaan. Vooral de tweede helft
van de eerste decade van juni lever-
de lokaal veel neerslag op. Gisteren
kregen de regenmeters een flinke
hoeveelheid regen te verwerken.
Een actieve depressie trok via Lim-
burg in de richting van de Oostzee.
Neerslaghoeveelheden van 20-25
mm waren geen uitzondering, lo-
kaal werd er meer dan 30 mm afge-
tapt.

Vandaag komt de atmosfeer gelei-
delijk tot rust. Met een westelijke
stroming wordt maritiem gematig-
de lucht aangevoerd. Stapelwolken
en zonnige perioden wisselen el-
kaar af. Met gemiddeld 19 graden is
het niet koud en ook niet warm te
noemen. In het noordoosten kan er
in de middag een bui tot ontwikke-
ling komen, veel zal dit niet om het
lijf hebben. Morgen komt, na een
frisse nacht, de zon fel tevoorschijn.

Bewolking trekt in de loop van de
dag vanuit het westen het land op.
Het betreft sluierbewolking als
voorloper van een naderend warm-
tefront. Neerslag wordt niet ver-
wacht, de zon wordt in de middag
wel wat bleekjes. De temperatuur
stijgt ten zuiden van de grote rivie-
ren tot maximaal 23-24 graden.

Zondag verloopt een stuk minder
fraai dan eerdere verwachtingen de-
den vermoeden. De scheiding van
de warme en relatief koude lucht
geeft een verhoogde kans op regen.
Het zuiden van het land moet reke-
ning houden met een (onweers)-bui.
Wordt het morgen nog bijna 20 gra-
den in het noorden, op zondag moe-
ten de noordelingen met een stuk
lagere temperaturen genoegen ne-
men. Na het weekend neemt de
kans op neerslag toe. In de loop van
de week is een lichte temperatuurs-
daling te verwachten

Vandaag . . . is het de internationa-
le dag tegen kinderarbeid
Geboortedag: Lucie de Lange, ac-
trice en kleinkunstenares (1957);
Tineke Schouten, cabaretière
(1954); Anne Frank, dagboekschrijf-
ster (1929); George Bush, Ameri-
kaanse oud-president (1924).
Sterfdag: Floyd Patterson, Ameri-
kaanse bokser (2006); Gregory Peck,
Amerikaanse acteur (2003); Pieter
d’Hont, beeldhouwer (1997).

Weerextremen op 12 juni:
Laagste minimum 2,6° in 1911
Hoogste maximum 32,5° in 1919
Meeste neerslag 20,8 mm in 2002
Nieuws van 25 jaar geleden:
Het kopje koffie voor rijksambtena-
ren wordt 35 cent duurder en gaat
65 cent kosten. Voor een kopje thee
gaat de ambtenaar 35 cent betalen,
vijf cent meer. De verhoging levert
de schatkist tien miljoen gulden op,
meldt minister Rietkerk.

weg in eigen land

12.06.09 Dag tegen kinderarbeid

kritieken

Ballingschap
Vluchtelingen zijn mensen zoals
wij, met hun geschiedenis, hun
loopbaan, hun gezin, hun hobby's
en idealen. Voor het project Beforexi-
le (van Afrikajournalist Jeroen Cor-
duwener en fotograaf Joost van den
Broek) werden ze geportretteerd in
hun leven vóórdat ze door oorlog of
natuurramp gedwongen werden te
vluchten. Foto's, interviews en een
website vertellen hun verhaal, in
het Afrika Museum in Berg en Dal,
t/m 1/11.

Solarboat challenge
Het Open Nederlands Kampioen-
schap zonnebootracen gaat dinsdag
op het Veerse Meer van start met
een proloog: veertig teams uit bin-
nen- en buitenland doen mee. De
belangrijkste etappeplaatsen voor
de volgende drie dagen zijn Middel-
burg, Gent, Veere en Goes. Kijk op
w w w. d u t c h o p e n s o l a r b o a t c h a l l e n -
ge.org.

Schilderen in Doesburg
Schilders, amateurs en echte, kun-
nen morgen meedoen met een
schilder- en tekenwedstrijd in de
Doesburgse binnenstad. Ze dingen
mee naar de titel ’Beste Schilder
van de Stad’ (drie leeftijdscatego-
rieën, vanaf 11u, opgeven: does-
burgsehanzefeesten.nl).

Sterren op het doek
Alle achttien portretten van beken-
de Nederlanders, gemaakt tijdens
de interviews van Hanneke Groen-
teman voor omroep Max, hangen
t/m 28 juni in het Spoorwegmuse-
um Utrecht. Na die datum gaan ze
naar het Zuiderzeemuseum en het
Openluchtmuseum.

Wa t e r s p o r t d a g e n
De Watersportdagen van Den Hel-
der worden aangegrepen om de
nieuwe passantenhaven officieel ge-
opend te verklaren. Op en rond de-
ze nieuwe haven in het 'Natte Dok'
van het Willemsoordcomplex vin-
den activiteiten plaats als een bo-
tenbeurs met -veiling, een botter-
wedstrijd (vandaag), en een groot
Spaans vuurwerk (morgenavond).
T/m zo.

Zand
De Friese Elf Steden verrijzen, in
zand uitgevoerd, in enorme zand-
bakken in Kameleondorp Terherne,
op het erf van de pretpark-boerde-
rij. Ze worden tentoongesteld tot
6/9, www.elfstedenroute.nl.

• Op het Buitenhof in Den Haag
wordt zondag de laatste hand ge-
legd aan de sculptuur Celebrate Lo-
ve and Passion naar het werk van de
Noorse beeldhouwer Gustav Vige-
land (t/m 28/8).

Marleen van Swigchem

Sereen operaspel van Dusapin
tussen een angstige Hij en Zij
Opera

Ensemble Modern Frankfurt, Vocaal-
LAB, Barbara Hannigan, Georg Nigl olv
Franck Ollu met ’Passion’ van Pascal
Dusapin in een regie van Pierre Audi
op 10/6 in Muziekgebouw aan ’t IJ in
het kader van het Holland Festival.

Toen Pascal Dusapin in 1972 het stuk
’Polytope de Cluny’ van Iannis Xena-
kis hoorde, wist hij wat hij met zijn
leven wilde gaan doen. Als 27-jarige
ging hij bij Xenakis aan de Sorbonne
in Parijs studeren. Een late roeping,
maar wel een goede, want Dusapin is
uitgegroeid tot een van de interes-
santste componisten van deze tijd.
En hoewel zijn Vijfde strijkkwartet
in 2005 bij de opening van het Mu-

ziekgebouw aan ’t IJ gespeeld werd –
een prominente gebeurtenis met
veel media-aandacht – is zijn muziek
hier redelijk onbekend.

Het Holland Festival probeert daar
dit jaar wat aan te doen en bombar-
deerde Dusapin tot festivalcompo-
nist. Met vier producties wordt het
oeuvre van Dusapin in de schijnwer-
pers gezet, met als hoogtepunt zijn
opera ’Medea’ eind deze maand. Dat
werk ging in 1992 in Brussel in pre-
mière en was gekoppeld aan Purcells
’Dido and Aeneas’. Dusapin schreef
zijn partituur voor het barokorkest
dat voor Purcell nodig was.

Ook in ’Passion’, dat woensdag-
avond in het Muziekgebouw gepre-
senteerd werd, spiegelt Dusapin zich
aan een grote voorganger, en wel

Claudio Monteverdi. In deze opera,
die vorig jaar op het festival in Aix-
en-Provence in wereldpremière
ging, grijpt Dusapin niet terug op het
instrumentarium uit Monteverdi’s

kunst

Daten met
een tuba

Geef alle kinderen een muziekinstrument en
de kans om te leren spelen. Vanuit die
gedachte ontstond in de Amsterdamse
Bijlmer het Leerorkest, met nu 500 kinderen.

www.bankgiroloterij.nl

advertentie .

tijd, al spelen een luit en een klave-
cimbel prominent mee.

De link met Monteverdi bestaat
meer in het feit dat Dusapin het ex-
perimentele van Monteverdi’s tijd –

toen onder andere de opera werd uit-
gevonden – vergelijkt met de experi-
menten van hemzelf en zijn colle-
ga’s van vandaag. Maar op allerlei
manieren weet Dusapin in zijn sere-
ne stuk van anderhalf uur, waarvoor
hij zelf de Italiaanse tekst samenstel-
de verbanden naar Monteverdi te
leggen. Zo zingt Hij (Lui) op een be-
paald moment ’Eppure io torno qui
qual linea al centro’ (En toch keer ik
hier terug, als op een lijn naar het
middelpunt). Het zijn de exacte
woorden van Ottone uit Montever-
di’s ’L’Incoronozione di Poppea’.

Zes zangers van VocaalLAB reage-
ren af en toe op de warrige, als van
ver komende teksten van Lui en Lei
(Zij), en de wereld van Monteverdi’s
madrigalen is dan ineens dichtbij. Zij

(Euridice) is in de onderwereld te-
rechtgekomen, Hij gaat naar haar op
zoek, of lijkt dat alleen maar zo? So-
praan Barbara Hannigan en bariton
Georg Nigl, die ook op de wereldpre-
mière zongen, droegen woensdag de
voorstelling, sober en suggestief ge-
regisseerd door Pierre Audi. Als er-
gens het thema van het Holland Fes-
tival 2009 (Serenity & Anxiety) tot ui-
ting komt, dan wel in deze ’Passion’:
een sereen soort angst, gevangen in
hallucinerende muziek.

Dusapins misschien iets te lange
partituur deed denken aan Sciarri-
no’s ’Luci mie traditrice’, ook al zo’n
madrigalesk drama. Een stil klave-
cimbel echode na de slotwoorden
’Nu weet ik alles’. Bijzonder.

Peter van der Lint

         
          
                           

        

               

Nieuw Licht
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de Haagse school onthuld
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Sopraan Barbara Hannigan en bari-
ton Georg Nigl dragen Pascal Du-
sapins ’Passion’.

Nels Fahner

Het jochie is een jaar of tien en
bespeelt zijn cello met een
dromerige concentratie.

Grote ogen. Een snelle blik naar de
dirigent en dan weer turen naar de
partituur. Verderop zit een ventje
met een hoorn op schoot. Hij heeft
even niets te doen en deint vrolijk
mee op de muziek.

De jongens maakten gisteren sa-
men met zo’n vijfhonderd andere ba-
sisschoolleerlingen hun debuut in
het Amsterdamse Concertgebouw.
De kinderen zitten op het Leeror-
kest: ze krijgen elke week een uur
muziekles op hun eigen basisschool,
onder schooltijd, op klassieke instru-
menten.

Het klinkende resultaat werd giste-
ren gepresenteerd en daar bleef het
niet bij: na afloop werd aan minister
Ronald Plasterk een advies-pamflet
aangeboden over de toekomst van
het muziekonderwijs in Nederland.
„Muziek maken moet voor kinderen
net zo vanzelfsprekend worden als
rekenen en schrijven.”

Volgens Marco de Souza, directeur
Muziekcentrum Amsterdam Zuid-
oost en initiator van het Leerorkest,
is het op veel scholen dramatisch ge-
steld met het muziekonderwijs. „Op
sommige pabo’s wordt maar negen

uur per jaar aan muziek besteed.” Ba-
sisscholen doen wel aan muziekedu-
catie, maar alleen in de vorm van tij-
delijke projecten.

Dan zijn er natuurlijk nog de mu-
ziekscholen. De Souza: „Het aantal
kinderen dat daarvan gebruik maakt
is heel klein. In Amsterdam zit maar
4,5 procent van de kinderen op een

muziekschool, in wijken als de Bijl-
mer gaat het om 2,7 procent.” De
Souza begrijpt dat wel: „Muziekles
kost geld: er moeten boeken worden
gekocht, een kind moet gehaald en
gebracht worden”. Veel ouders bren-
gen dit niet op.

Het gevolg is dat een kind met een
muziekinstrument een zeldzaam-
heid is geworden. En dat is jammer.
Volgens wetenschappelijk onder-
zoek heeft muziek maken veel posi-
tieve gevolgen voor kinderen. Vooral
voor sociaal zwakkere leerlingen. De
Souza: „Kinderen die gewend zijn sa-
men muziek te maken kunnen zich

volgens onderzoek twee keer zo
goed concentreren als kinderen die
dat niet doen.”

Sinds vijf jaar worden deze moge-
lijkheden benut in het Leerorkest,
een project dat geboren werd in de
Bijlmer. Marco de Souza werd aan-
vankelijk voor gek verklaard toen hij
voorstelde om een symfonieorkest
op te richten met kinderen uit Am-
sterdam Zuidoost. Een kind van Gha-
nese afkomst heeft toch veel meer
met een djembé dan met een fagot?
De Souza: „Kinderen denken heel an-
ders over muziek. Ze horen gekke ge-
luiden. Dat betovert ze. Ze kiezen
voor een fagot omdat ze die grappig
vinden of voor een tuba omdat hij
groot is.”

De Souza begon vijf jaar geleden
een pilot met veertig leerlingen; in-
middels spelen vierhonderd kinde-
ren in de Bijlmer op een klassiek mu-
ziekinstrument. De lessen worden
op basisscholen gegeven: „Iedereen
in de klas kiest een instrument. Ver-
volgens krijgen de kinderen elke
week verplicht een uur muziekles
van een vakmusicus. Vier jaar lang,
van groep vijf tot acht.”

Kind en instrument worden zorg-
vuldig aan elkaar gekoppeld. „We be-
ginnen met een bezoek aan een repe-
titie van het Nederlands Philharmo-
nisch Orkest”, aldus De Souza. Daar-

Optreden Leerorkest

Morgen, om 12.00 uur, treedt het
Leerorkest weer op tijdens de Open
Dag van het Concertgebouw. Meer
informatie:
w w w. c o n c e r t g e b o u w o p e n . n l .

na volgt een workshop en kunnen
kinderen speeddaten met een paar in-
strumenten. Na vier maanden wordt
de uiteindelijke keuze bepaald.

De leerlingen krijgen vanaf het be-
gin in groepen les. Dat onderscheidt
de aanpak van het Leerorkest van
muziekscholen.

„Op de muziekschool beginnen we
pas na een paar jaar met samenspel.
Bij het Leerorkest gaat dat anders.
Als een kind nog maar een paar no-
ten kan spelen componeren we al
een speciaal stuk voor orkest zodat
het meteen mee kan doen”.

De keuze voor klassieke orkestin-
strumenten heeft een praktische
achtergrond: „Je kunt met relatief
veel mensen tegelijk samenspelen
en zowel klassieke als populaire mu-
ziek uitvoeren”.

Het Leerorkest is een sociaal ge-
beuren. „Het is een club waar je bij
hoort. Je reist samen, je gaat samen
op tournee. Net als bij een sport.” De
Souza benadrukt dat het belangrijk
is dat iedereen in de klas meedoet.
Muziekonderwijs moet net zo van-

zelfsprekend worden als les in reke-
nen en schrijven. „Niet iedereen
hoeft wiskundige te worden, maar je
moet wel tot tien kunnen tellen.”

Het gaat er niet om de Mozarts van
de toekomst te kweken: „We zijn
geen talentenfabriek.” Maar soms
heeft een leerling uitzonderlijke
aanleg. „Dan overleggen we met de
ouders en kan het kind naast het
Leerorkest ook lessen aan de mu-
ziekschool volgen.” In Amsterdam
Zuidoost zijn er inmiddels vijftien
van zulke kinderen. „Je moet het
zien als een piramide. De muziek-
school is de top, het Leerorkest de ba-
sis.”

Momenteel doen zes basisscholen
in Amsterdam Zuidoost mee aan het
Leerorkest, en op twee scholen in
Amsterdam Noord loopt een pilot-
project. In Rotterdam is een ander
initiatief aan de gang. Ook voor de
rest van het land is er hoop: „Haar-
lem en Den Haag starten na de zomer
hun eigen Leerorkest. Ons bedrijfs-
plan is al door veel steden aange-
vraagd”.

Het Leerorkest is relatief goedkoop,
aldus De Souza: „De kosten per kind
per jaar zijn ongeveer vier- tot vijf-
honderd euro. Inclusief het instru-
ment.”

De droom van De Souza is dat het
Leerorkest in Amsterdam kan wor-
den uitgebreid tot 32 ensembles en
3500 kinderen.

Om dat een jaar lang te financieren
is twee miljoen euro nodig. De Souza
hoopt op steun van overheid en be-
drijven. Het advies dat gisteren aan
minister Plasterk werd aangeboden
bevat concrete aanbevelingen: „We
moeten in Nederland een belasting-
systeem hebben dat het bedrijven
makkelijk maakt om in cultuur te in-
vesteren. In Amerika gaat dat veel
e e nv o u d i g e r ”.

In het Nederlandse subsidiebeleid
wordt er scheiding gemaakt tussen
kunst, educatie en armoedebestrij-
ding. De Souza: „Kunst om de kunst
is een soort heilige koe. Die manier
van denken is een negentiende-
eeuwse erfenis.” Volgens De Souza
blijven hierdoor kansen onbenut.

„Het Leerorkest biedt een zinnige
tijdsbesteding, kinderen doen trots
op en zelfvertrouwen. Op die manier
voegt muziekonderwijs zeer direct
iets toe aan de sociale ontwikkeling
van kinderen.”

Het Leerorkest staat niet op zich-
zelf. Vandaag is er een symposium
waarop pioniers van over de hele we-
reld elkaar ontmoeten: „Er zijn
prachtige initiatieven in Schotland,
Zuid-Afrika en Duitsland.” In Duits-
land maakt de regering de komende
jaren 10 miljoen euro vrij voor het
project ’Jedem Kind ein Instrument’.
De deelstaat Noordrijn-Westfalen
volgt met 15,4 miljoen. Het klinkt De
Souza als muziek in de oren. Nu Ne-
derland nog.

’Kinderen kiezen
voor een fagot,
want die is grappig’

Het Leerorkest trad gisteren op met het Philharmonisch Orkest. Tussen de speeches door verveelden sommige kinderen zich. FOTO JÖRGEN CARIS, TROUW


