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weer Elger Niemendal

Fris en overwegend droog
Juni maakt een koude start. De afge-
lopen nachten heeft het lokaal aan
de grond zelfs licht gevroren. De
meteorologische zomer, die op 1 ju-
ni van start is gegaan, doet bepaald
niet zomers aan. Verliepen de eer-
ste twee dagen nog warm en zon-
nig, nu, drie dagen later, ligt het
kwik ruim tien graden lager.

Als we de weerkaarten aandachtig
doornemen dan duurt het zeker tot
halverwege volgende week voordat
de temperatuur weer zomers aan-
doet. In het weekeinde gaat het
kwik langzaam wel weer wat om-
hoog.

Vandaag verloopt de dag fris en
licht wisselvallig. Het kwik komt
overdag niet verder dan gemiddeld
15 graden. Verder is er vrij veel be-
wolking en valt er lokaal wat lichte
regen, maar veel zal dit niet voor-
stellen.

De wind neemt iets gas terug en

draait in de avond van het noord-
westen naar het oosten. Vannacht is
het droog, wisselend bewolkt en
koelt het af tot 6 of 7 graden.

Het weekeinde kent op zaterdag
even een opleving. Er is ruimte voor
de zon en de kans op neerslag is vrij
klein. De temperatuur kan onder
invloed van de zon stijgen in de
richting van 20 graden. De wind
waait zwak in het binnenland.

Zondag neemt de kans op een bui
weer toe, met name in het noorden
van het land. De zon komt gelukkig
ook af en toe tevoorschijn.

Na het weekeinde blijft het in eer-
ste instantie wat wisselvallig. In de
tweede helft van de week wordt er
warme lucht naar ons land getrans-
porteerd.

De binnenkomst van deze voch-
tige, tropische lucht kan lokaal
flink wat neerslag en onweer ople-
veren.

Vandaag is het Wereld Milieudag.
Geboortedag: Kerwin Duinmeijer,
slachtoffer van racistisch geweld
(1968); Beppie Kraft, Maastrichtse
zangeres (1946).
Sterfdag: Gert-Jan Dröge (64), gla-
mour-journalist (2007); Friso Wie-
gersma, tekstschrijver en kunst-
schilder (2006); Rinus Schaap, voet-
balinternational (2006); Ronald Rea-
gan, president VS (2004); Klazien
uut Zalk, kruidenvrouwtje (1997).

Weerextremen op 5 juni:
Laagste minimum 2,1° in 1991
Hoogste maximum 30,8° in 1950
Meeste neerslag 29,5 mm in 1913
Nieuws van 25 jaar geleden: De
boekenverkoop blijft drastisch te-
ruglopen. Vorig jaar is voor vijftig
miljoen gulden minder aan boeken
verkocht dan in 1982. Oorzaken
zijn minder inkomsten van de con-
sumenten en teruglopende budget-
ten van bibliotheken.

weg in eigen land

05.06.09 Wereld Milieudag

2 x Crime Scene
• Hoe voelt het om deel uit te ma-
ken van een CSI-team en met spo-
renonderzoek bezig te zijn? Bij het
Twents Techniekmuseum HEIM in
Hengelo kun je een kijkje achter de
schermen nemen tijdens de ten-
toonstelling 'Moordzaken, van vin-
gerafdruk tot DNA-profiel'. Vanaf 8
jr, tot 23/8.
• Ook in Deventer worden speur-
neuzen gezocht. Kom woensdag-
middag naar het Zabuki Kinder Sci-
ence Café in DokH2O, dan krijg je
een heel misdaaddossier ter inzage.
7-12jr, www.zabuki.nl.

Techniek en mechaniek
Delft heeft, als kennisstad, gekozen
voor het thema 'Techniek en me-
chaniek' voor de Mooi Weer Spelen
van 2009: spectaculair straattheater
met interactie tussen mechaniek,
mens en stad. Vandaag vanaf 17u,
morgen van 15u tot laat, en zo van-
af 12u, mooiweerspelen.nl.

Tibet
De Golog Support Foundation orga-
niseert morgen een Tibetaanse
Culturele Dag in het theater van de
centrale bibliotheek Rotterdam.
Persoonlijke verhalen, zang, dans
en muziek (twee verschillende dag-
delen, €12.50, gologsupport.org).

Amsterdamse verhalen
Het Amsterdams Historisch Muse-
um organiseert morgen voor het
eerst een Dag van de Amsterdamse
Geschiedenis. Op 50 plaatsen in de
stad, van huizen van historische be-
roemdheden tot openbare gebou-
wen, vertellen deskundigen en oog-
getuigen verhalen die bij die plek-
ken horen. Inschrijven:
w w w. a h m . n l .

Schoon spelen
Kom spelen met schone energie op
de NDSM-werf in Amsterdam
Noord. Je vindt er een knutselwork-
shop, een quiz, auto's die rijden op
lucht en nog veel meer. Start vanaf
de bijzondere g e Wo o n b o o t van woon-
stichting de Key. Vanaf vandaag el-
ke wo- en vrijdagmiddag 13-17u,
w w w. o p g e w e k t . n u .

Kort
• Ich hob dich azoj lieb: in de synagoge
Groningen kunt u zondag luisteren
naar klezmermuziek en naar Jiddi-
sche liederen over liefde en verlan-
gen. €10,-, 15-17u, klezmerco.nl.
• Het Willem II-stadion van Tilburg
biedt vandaag plaats aan duizenden
bingo-spelers, dit vanwege het 200-
jarig bestaan van de stad (gratis,
19u, open vanaf 18u).

Marleen van Swigchem

kunst

’Mijn stem
mist caramel’

Sopraan Claron McFadden zingt Eva in een
nieuwe op Vondel gebaseerde opera. „Zonder
Eva had Adam zich niet verder ontwikkeld.”

Beeldende kunst

De tentoonstelling ’Leerdamse legen-
des. De verhalen achter topstukken
van het Nationaal Glasmuseum’ is te
zien tot 27 september in Het Oude
Raadhuis, Kerkstraat 18 te Leerdam
(tijdelijke locatie Nationaal Glasmuse-
um). Dit weekend (5-7 juni) vinden te-
vens de Leerdamse Glasdagen plaats.
Meer informatie: www.nationaalglas-
museum.nl.

Door de kleine tentoonstellingszaal
van het Nationaal Glasmuseum in
Leerdam loopt een meisje met een
roze rugzak. Alsof ze moet kiezen
tussen haar twee favoriete nummers
van K3, zo is ze geboeid door de iPod
met gesproken, getekende en ge-
filmde toelichtingen bij de collectie.

Even verderop moet een wat oude-
re vrouw – kordaat grijs haar – hoor-
baar wennen aan het splinternieuwe

touchscreen van het apparaatje. „Ze
zouden een pennetje erbij moeten
leveren.” Beiden vergeten bijna te
kijken naar waar het allemaal om
draait: een selectie van het mooiste
glaswerk van Nederland, samenge-
bracht in de tentoonstelling ’Leer-
damse legendes’.

Elk topstuk heeft zijn eigen ver-
haal. Soms zelfs meer dan één ver-
haal: dat van de ontwerper, de direc-
teur van de glasfabriek en niet te ver-
geten de glasblazer. Arnoud Odding,
directeur van het glasmuseum: „Via
de iPod kan de bezoeker kiezen welk
verhaal hij wil horen of zien.” Va n -
wege de vele invalshoeken is de ten-
toonstelling bewust klein gehouden:
zo’n 25 topstukken en een stuk of
honderd andere stukken eromheen
ter illustratie.

Je raakt niet snel uitgekeken. Het
nieuwste topstuk – net drie weken af
– is een schaal van Marc Mulders. Het

Gemeente
museum

Den Haag
www.gemeentemuseum.nl

advertentie .

Het glas zit vol verhalen

Links: Richard
Meitner, Zonder ti-
tel (1999). Labora-
toriumglas, geë-
mailleerd.
Rechts: één van de
topstukken van de
expositie: een
schaal van Marc
Mulders, net drie
weken af.

Claron McFadden: „Natuurlijk wil iedereen Mimì zingen. Ik ook. Maar dat lukt nou eenmaal niet.” FOTO MARK KOHN

Peter van der Lint

Mocht de kroniek van het
Holland Festival van de laat-
ste drie decennia geschre-

ven worden, dan zal blijken dat daar-
in een grote rol is weggelegd voor de
Amerikaans/Nederlandse sopraan
Claron McFadden. In talloze wereld-
premières en eerste uitvoeringen
van hedendaagse composities in Ne-
derland leverde zij een belangwek-
kende bijdrage.

Haar extreem hoge, strakke en
scherp geïntoneerde stem, waarvoor
bijna geen zee te hoog gaat, maakt
dat componisten graag voor haar
schrijven. Maar niet alleen in die hy-
perhoge of -lastige nieuwe muziek
voelt McFadden zich als een vis in het
water. Ook in het barokrepertoire
excelleert zij. Zo debuteerde zij in
het Holland Festival van 1985 in de
opera ’L’eroe Cinese’ van Johann
Adolf Hasse onder leiding van Ton
Koopman. En vanavond, bijna 25
jaar na dat opvallende debuut, zingt
McFadden in het Holland Festival de
rol van Eva in Rob Zuidams nieuwe
opera ’Adam in ballingschap’ geba-
seerd op het toneelstuk van Joost van
den Vondel.

Ruim een week voor de première
praat Claron McFadden over het
nieuwe werk. „Het voelt elke keer
weer alsof je met z’n allen een kind
aan het baren bent. Je hebt geen idee
hoe het er precies uit zal komen te
zien. En je hoopt elke keer dat de
weeën nog een weekje uitblijven – al-
tijd is er dat gevoel dat je er nog niet
klaar voor bent, en toch komt het uit-
eindelijk weer allemaal bij elkaar.”

Steeds die enorme investering in
een rol, steeds weer noten stampen
voor een werk, waarvan je bijna ze-
ker weet dat het niet meer – zoals
vaak met hedendaagse muziek – op
het repertoire genomen zal worden.
Is dat niet frusterend?

„Het is natuurlijk jammer, vooral
als het een goed werk is. Maar voor
de componist vind ik het erger dan

voor mezelf. Die is er jaren mee bezig
geweest.”

McFadden groeide in Amerika op
met popmuziek en interesseerde
zich al vroeg voor van alles. Voor de
hobo bijvoorbeeld, die ze ’mijn in-
strument’ noemt. Op het conservato-
rium deed ze veel jazz en moderne
muziek, en ze besloot impulsief naar
Londen te gaan om zich daar verder
te specialiseren in de barokmuziek.
De oude muziekbeweging was groot
aan het worden. De eerste muziek
die ze in Nederland zong – in 1984 –
was evenwel van hedendaagse snit.
Reinbert de Leeuw en Louis Andries-
sen zaten in de zaal – de rest is ge-
schiedenis, zeggen ze dan.

Heel af en toe zingt McFadden iets
uit het romantische repertoire. Haar
aandeel in de Vierde symfonie van
Mahler bijvoorbeeld was enkele ja-

ren terug een openbaring. Hoe komt
het toch dat ze dat niet vaker doet.
Waarom zit er zo’n enorm gat in haar
repertoire?

„Mijn temperament leent zich niet
goed voor muziek uit de romanti-
sche periode. Dat heeft te maken
met hoe je van de ene noot naar de
andere gaat. Bij mij is dat strak en
scherp afgebakend; de overgang tus-
sen twee tonen is bij mij heel clean,
absoluut niet slepend. Dat maakt
mijn stem heel geschikt voor barok-
muziek, waar strakke frasering be-
langrijk is en waarbij je het vibrato
moet kunnen uitschakelen. Vocaal-
technisch gezien heb ik een belcan-
to-opleiding gehad, maar mijn stem
voelde zich meer thuis in de speels-
heid van de barok en het experiment
van het hedendaagse.

„Ik heb één keer Musetta in Puccini’s
’La bohème’ gezongen en ik moest
echt heel veel moeite doen om er een
mooi gezongen Italiaanse lijn uit te
krijgen. Ik noem dat het caramel in
je stem, zo’n toffee die in je mond
draden trekt. Iemand als Thomas
Oliemans, mijn Adam in deze opera,
heeft dat van nature. Die hoeft zijn
mond maar open te doen en het is er.
Mijn instrument moet daar zó hard
voor werken.”

De typecasting is McFadden dus niet
opgedrongen, het ging als vanzelf.
„Mijn stem heeft een temperament,
maar Claron ook. Die twee moeten
samenvallen. Natuurlijk wil ieder-
een Mimì zingen. Ik ook. Maar dat
lukt nou eenmaal niet. Men hoort
drama in mijn stem en men wil mij
in lyrische rollen casten.

„En toch heb ik genoeg Mimì-din-
gen, die net zo goed en bevredigend
zijn. Mijn debuut vorig jaar in de Sca-
la in ’La Didone’ van Cavalli was er zo
een. Uiteindelijk gaat het erom of je
een mooie rol hebt. Ik wou altijd al
gewoon zingen en dus was moderne
muziek prima. Ik heb nooit wat ge-
had met wat in vaktermen extended
vocal technique heet, en in gewoon Ne-
derlands: brullen.”

McFadden weet dus wat ze kan en,
vooral, wat ze niet kan. Dat ze men-
sen raakt met haar stem is haar in-
middels ook duidelijk. Toch moest ze
even gaan zitten toen na een concert
iemand haar vertelde dat ze de
kracht en de ziel die in haar stem zat
vooral niet moest onderschatten.

Het idioom van Rob Zuidam kent
ze. McFadden zong met veel succes
in zijn opera ’Rage d’amours’ in het
Holland Festival van 2005. Later deze
maand verzorgt zij de wereldpremiè-
re van Zuidams liedcyclus ’Cancio-
nes del alma’.

„Rob kan ontzettend goed sferen
en emoties neerzetten, en dus is hij
daardoor een goede operacompo-
nist. Het niet-klassieke speelt een be-
langrijke rol bij hem; eigenlijk gaat
hij nog verder terug in de tijd, omdat

zijn werken voor mij het heldere van
renaissancemuziek ademen. Hij
schrijft altijd heel veel noten, en het
is hard werken om die allemaal een
plek te geven. Omdat ik hem goed
ken, kan ik van tevoren afspraken
met hem maken. Ik heb hem ge-
vraagd om Eva alsjeblieft geen hoge f
te laten zingen.

„Het voordeel van het werken met
een levende componist is dat je heel
gemakkelijk, gaande het proces, nog
dingen kunt aanpassen. Als je met

partituren van overleden componis-
ten werkt, dan is de muziek heilig en
mag je niets meer veranderen. Dat
kan wel eens lastig zijn.”

Over haar rol van Eva is McFadden
duidelijk. „Meestal is Eva een tweedi-
mensionaal karakter, maar hier niet.
Er is een reden dat wij mensen een
vrije wil hebben, en dat komt door
Eva. Eva is iemand die alles wil we-
ten, die het vreemd vindt dat ze van
God dingen heeft meegekregen
maar die niet mag gebruiken. Ze

handelt volkomen vanuit onschuld,
want ze weet nog niets van het kwa-
de. Als Eva er niet was geweest, dan
zou Adam zich niet verder ontwik-
keld hebben.

„Onze regisseur Guy Cassiers heeft
daar een mooie draai aan gegeven.
Hij wil het zo sober mogelijk heb-
ben. We zijn normale mensen van
vlees en bloed die elkaar aftasten en
verkennen. In de muziek creëert Rob
tussen de frasen enorm veel drukte,
alsof hij alle beestjes die in het Para-

dijs friemelen heeft willen verklan-
ken. Die tussenstukken werken voor
mij als een enorme gum; alle tonen
die net daar vóór gezongen zijn, wor-
den meteen weer uitgegumd. Tege-
lijkertijd persifleert hij van alles en
nog wat. Er zit naast iets Perry Como-
achtigs ook een enorme bravoure-
aria à la Händel in. Het is rijke, volle
muziek.”

McFadden vindt Eva een heftige
rol. Vanwege de hoeveelheid mu-
ziek, en vanwege het Vondel-Neder-
lands dat ze moet zingen. „Ik zing
twee octaven hoger dan ik spreek, en
het overbrengen van teksten is op
die hoogte erg lastig. Vervelend voor
regisseur Guy, want hij is een echte
tekstman. Nederlands is niet mijn
moedertaal, en dan moet ik ook nog
vaak hele snelle teksten zingen
waarin woorden voorkomen die ik
niet ken. Ik zing niet graag in het Ne-
derlands, zo veel donkere klanken
achter in de mond – eigenlijk in alles
tegengesteld aan mijn stem.”

Maar hoewel het Nederlands
McFadden als zangtaal tegen staat,
spreekt ze het bijna accentloos en
voelt ze zich hier bijzonder thuis.
„Het sociale klimaat in Nederland is
het beste wat ik ken. Het andere kli-
maat, daar heb ik meer moeite mee;
mei en oktober zijn de moeilijkste
maanden. Waar ik vandaan kom, is
mei warm en in oktober heb je een
indian summer – altijd! Hier is het zó
wisselvallig. Bah!”

De Nederlandse Opera en het Hol-
land Festival presenteren ’Adam in
ballingschap’ van Rob Zuidam van-
avond in de Amsterdamse Stads-
schouwburg in een regie van Guy
Cassiers. Solisten en de Radio Ka-
mer Filharmonie staan onder lei-
ding van Reinbert de Leeuw. Zes
voorstellingen t/m 13/6. Via NPS Ra-
dio 4 op 6/6 vanaf 19.00 uur.
w w w. d n o . n l

Adam in ballingschap

’Het voelt alsof
je met z’n allen
een kind baart’

glas heeft een groenige glans en is be-
schilderd met pauwenfiguren.

Die pauwen zijn geen toeval: Mul-
ders werkt met een katholiek
geïnspireerde symbolentaal en de
pauw staat daarbij voor onverganke-
lijkheid. Daarmee sluit Mulders aan
bij het jaarthema ’Va n i t a s ’ van de
stichting Glas, waar zowel het Natio-
naal Glasmuseum als de Glasblazerij
Leerdam onder valt. Odding: „Elk
jaar werken we in de glasblazerij sa-
men met allerlei kunstenaars en ont-
werpers.”

Vorig jaar was het thema: ’Op het
lijf geblazen’. De kunstenaar Berend
Strik sloot hier gretig bij aan door
een glazen lingerieset te laten bla-
zen, geïnspireerd door een afbeel-
ding in een Indiaas tijdschrift waar-
bij de edele delen van het model met
pennestreken waren verhuld. Onder
de handen van Strik veranderden die
streken in een sensueel glazen
kunstwerk.

Zo is er nog veel meer te bekijken:
de hoekige bouwstenen van Berlage

– handig in de muur als vervanging
van een raam –, de intens gekleurde
vazen van Floris Meydam, een enor-
me groene ’vissenkom’ van Lebeau
en een op het eerste gezicht stalen
vogelfiguur op een glazen bol van R.
C. Meitner.

„Bij Meitner is niets wat het lijkt”,
vertelt projectleider Annalily van
den Broeke. „De glazen bol is gevuld
met water.” En het bruine staal is
geen staal, aldus Van den Broeke.
„Het is glas met een emaillelaag.”

Wie ten slotte wil ruiken hoe het
glas zijn eigen verhaal schrijft, kan
na de tentoonstelling terecht bij de
nabijgelegen glasblazerij. Die is ge-
vestigd in een voormalige houtloods
aan de oever van het riviertje de Lin-
ge. Terwijl twee jonge kunstenaars
als magiërs het glas tot vorm bren-
gen, verspreidt de stoom een loom-
makende geur. De gloeiende oranje
bollen zorgen voor een broeierige
kampvuursfeer. Inderdaad, het glas
zit vol verhalen.

Nels Fahner

www.bankgiroloterij.nl

advertentie .


