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Tropische hitte
De komende dagen zit er weinig be-
weging in de atmosfeer. De aanwe-
zige, vrij warme, luchtmassa zal
voorlopig nog niet verdwijnen.

Een uitloper van het hogedrukge-
bied boven Scandinavië bouwt zich
op boven onze omgeving en dat on-
derdrukt de buienkans. Tegen het
weekend lijkt een oceaanstoring
aanstalten te maken om de hitte bo-
ven Nederland te verdrijven.

Vandaag begint de dag, net als gis-
teren, op veel plekken met mistban-
ken. Zodra de zon er doorkomt, zul-
len ze verdwijnen. De rest van de
dag is er veel zon en de tempera-
tuur loopt op naar 25-28 graden. Op
de Wadden, in de kop van Noord-
Holland en in noordwestelijke de-
len van Friesland blijft het kwik,
door wind van zee, onder de 25 gra-
den steken. Aan het einde van de
middag is er vooral in het zuidoos-
ten van het land weer kans op een
zeer lokale onweersbui.

Morgen lijkt het weerbeeld sterk op
dat van vandaag: veel zon en zo-
mers warm. De kans op een bui is
nihil. De temperatuur komt iets ho-
ger uit en kan in het zuidoosten op-
lopen naar 29 graden. Heel mis-
schien wordt er lokaal al de 30 ge-
haald.

Donderdag loopt de temperatuur
nog verder op en wordt op veel
plekken in Nederland de 30-graden-
grens overschreden. Alleen in het
noordwesten is het met 23-26 gra-
den nog relatief koel. De zon domi-
neert opnieuw het weerbeeld en
het blijft overal droog. Op vrijdag is
het in heel Nederland erg warm. De
temperatuur loopt op naar 30-33
graden. In de namiddag en avond
kan deze hitte lokaal worden afge-
straft met een onweersbui.

In het weekend volgen er meer
onweersbuien en het lijkt erop dat
de ergste hitte dan wordt verdre-
ven.

Oliver Knussen hoofdgast
bij NJO Summer Academy
Sinds de oprichting van de NJO
Summer Academy in 2001 wordt
elk jaar op voorspraak van artistiek
leider Reinbert de Leeuw een compo-
ser in residence uitgenodigd. Deze zo-
mer komt de Britse dirigent en
componist Oliver Knussen naar Ne-
derland om te werken met de jonge
musici van het NJO (Nederlandse
Orkest- en Ensemble-Academie).
Knussen dirigeert het NJO Symfo-
nieorkest in het slotweekend van
de NJO Muziekzomer, en reist daar-
na met het orkest door naar Am-
sterdam voor een concert in het
Concertgebouw op 24 augustus.
Hierna volgt nog een concert in Ko-
penhagen op 26 augustus.

Annet Lekkerkerker wordt
directeur Holland Festival
Het Bestuur van het Holland Festi-
val stelt Annet Lekkerkerker per 1
oktober 2009 aan als zakelijk direc-
teur. Zij gaat samenwerken met ar-
tistiek directeur Pierre Audi. Lek-
kerkerker (1965) werkte van 1997
tot 2002 bij ZT Hollandia in diverse
functies waaronder de laatste vier
jaar als zakelijk leider en zakelijk
directeur. Sinds 2002 was Lekker-
kerker programmeur bij de Stads-
schouwburg Amsterdam waarbij ze
zich richtte op de vernieuwing van
de programmering. Tevens had zij
een sturende rol in het verwerven
van additionele gelden voor de in-
ternationale programmering.
Lekkerkerker volgt Johan Dorres-
tein op die het Holland Festival ver-
liet in maart 2009.

Sieb Posthuma wint
Gouden Penseel
Sieb Posthuma krijgt het Gouden
Penseel 2009, de prijs voor het
mooist geïllustreerde kinderboek
van het afgelopen jaar, voor ’Boven
in een groene linde zat een modder-
vette haan’, dat verschenen is bij
uitgeverij Gottmer. Daarnaast heeft
de Penseeljury besloten dit jaar
geen Zilveren Penselen uit te rei-
ken. Zes boeken kregen een eervol-
le vermelding, de Vlag en Wimpels.
De onderscheidingen zijn een initi-
atief van de stichting Collectieve
Propaganda van het Nederlandse
Boek (CPNB). De CPNB kent de Pen-
selen toe op voordracht van een on-
afhankelijke jury. Voorzitter was dit
jaar Wim Pijbes, directeur van het
Rijksmuseum in Amsterdam. De te-
keningen van de door de jury gese-
lecteerde boeken zijn in het najaar
te zien in het Rijksmuseum. De Pen-
selen worden uitgereikt tijdens de
Kinderboekenweek van 7 tot en
met 17 oktober. Posthuma en schrij-
ver Ted van Lieshout zullen het
Prentenboek maken tijdens de Kin-
d e r b o e k e nw e e k .

Robert Vuijsje genomineerd
voor debuutprijs
Schrijver Robert Vuijsje is met zijn
boek ’Alleen maar nette mensen’
genomineerd voor de Selexyz de-
buutprijs 2009. Dit maakte de orga-
nisatie gisteren bekend. Naast Vuijs-
je zijn genomineerd: Laura Broek-
huysen voor ’Twee linkerlaarzen’,
Bert Natter voor ’Begeerte heeft ons
aangeraakt’, A. el Baraka voor ’De
zorgstroom’ en Lernert Engelberts
voor ’Echte slechte mensen’. De
prijs voor het beste literaire proza-
debuut van het jaar wordt op 7 sep-
tember uitgereikt tijdens Manu-
scripta in Amsterdam, de opening
van het boekenseizoen. De debuut-
prijs, met een waarde van 10.000
euro, is eerder toegekend aan Yo-
landa Entius voor ’Rakelings’
(2006), Robbert Welagen voor zijn
roman ’Lipari’ en Maarten Schinkel
voor zijn roman ’Drie’.

30.06.09 De mooiste boeken van 2008

Vandaag . . . wordt de expositie
van de 33 mooiste boeken van 2008
geopend bij de UvA in Amsterdam.
Geboortedag: Jamai, zanger en
musicalacteur (1986); Michael
Phelps, zwemmer (1985); Vincent
D'Onofrio, acteur (1959); Corry van
Gorp, actrice/zangeres (1942); Chris
Hinze, musicus (1938)
Sterfdag: Mies Bouhuys, schrijfster
(2008); Chet Atkins, musicus (2001),
Ernst Röhm, leider Duitse SA (1934).

Weerextremen op 30 juni:
Laagste minimum 3,8º in 1989
Hoogste maximum 34,2º in 1957
Meeste neerslag 17,4 mm in 2005
Nieuws van 25 jaar geleden: Na
de TT-motorraces in Assen zijn twee
doden gevallen. Een stunt van een
Engelse motorrijder mislukte, waar-
door een Westduitse motorrijder
verongelukte. Bij een botsing tegen
een boom kwam een andere West-
duitse motorrijder om.

enz. enz.

kritieken

Meesterschap in trio’s van Haydn en Schubert
Klassiek

Viktoria Mullova, viool, Pieter Wispel-
wey, cello, Kristian Bezuidenhout, for-
tepiano op 28/6 in Concertgebouw Am-
sterdam. Op 1/7 13.00 uur Radio 4

Fortepiano’s van voor 1850 zijn
nooit gebouwd voor gebruik in zalen
waar meer dan duizend mensen in
kunnen. Zo’n historisch instrument
op het grote podium van het Con-
certgebouw blijft dan ook een zeld-
zaamheid, zeker in kamermuziek-
verband.

Zondag bleek de fortepianoklank in
de fameuze akoestiek uitstekend te
gedijen. Pianotrio’s van Haydn en
Schubert werden uitgevoerd door de
fortepianist Kristian Bezuidenhout,
de wereldberoemde violiste Viktoria

Mullova en de in oude en nieuwere
muziek doorknede cellist Pieter Wis-
p e l w e y.

Eén concessie had Bezuidenhout
wel gedaan aan de grootte van de
zaal: ook in de trio’s van Haydn (ca.
1797), gebruikte hij de ruim een
kwart eeuw jongere Graf-vleugel.
Dat lijkt een gering tijdsverschil,
maar zozeer als de trio’s van Haydn
en Schubert stilistisch van elkaar
verschillen, zozeer klinkt een Ween-
se fortepiano uit 1797 anders dan
één uit 1835.

De instrumentkeus gaf de uitvoe-

kunst

Uit alle windstreken

Verschillende bevolkingsgroepen komen via
onder meer theater bij elkaar. Ben Lachhab
van VanHarte: „Stel je deuren open.”

www.bankgiroloterij.nl

advertentie .

Nels Fahner

Op het podium van het open-
luchttheater Zuiderpark in
Den Haag staan trommels,

een djembé, een xylofoon en ander
slagwerk in een halve cirkel opge-
steld. Papieren vliegtuigjes liggen op
de toneelvloer uitgestort. Een man
met een pilotenhelm loopt brom-
mend over het podium, een vliegtuig
in zijn hand dat hij vlak langs het pu-
bliek laat scheren. Shahruk (8) duikt
weg maar applaudisseert enthou-
siast, samen met zijn moeder en zo’n
120 voornamelijk allochtone kinde-
ren en ouders op de tribune. Het pu-
bliek komt uit alle windstreken,
maar de meesten hebben één ding
gemeenschappelijk: ze zien bijna
nooit een theater of een museum
van binnen.

Ben Lachhab, manager bij buurt-
restaurant Resto VanHarte en zelf
van Marokkaanse afkomst, vond dat
dat anders moest, en besloot daar
iets aan te doen. Bij Resto VanHarte
kunnen mensen die in dezelfde wijk
wonen samen eten. Ieders achter-
grond is een bron van creativiteit.
Lachhab: „We doen van alles. Van
een avond Oud-Hollandse liederen
zingen tot een Indische of Marok-
kaanse avond.” Daarnaast organi-
seert Lachhab sinds een jaar vanuit
zijn eigen restaurant in het Haagse
Laakkwartier tochten naar het Muse-
on, het Gemeentemuseum of ge-
woon een stadswandeling door Den
Haag.

Lachhab ziet soms wonderlijke ta-
ferelen. „Marokkaanse en Turkse Ne-
derlanders die van het platteland ko-
men zijn vaak niet gewend aan din-
gen die hier heel gewoon zijn, zoals
een tv in huis. Maar tijdens een stads-
wandeling of een rondleiding in een
museum horen ze dat de opkomst
van de televisie is iets is van de laat-
ste veertig jaar. Er zijn dus meer over-
eenkomsten tussen de eigen achter-
grond en die van de Nederlandse sa-
menleving dan gedacht.”

Klederdracht is ook zoiets. „Marok-
kaanse Nederlanders kennen een
Hollandse vrouw alleen in broek of
minirok, maar nu zien ze dat dat niet
altijd zo is geweest.” Lachhab: „De
emancipatie is hier nog niet lang ge-
leden op gang gekomen.”

Lachhab wil zijn initiatief graag

uitbreiden naar andere steden en an-
dere kunstgenres. In Den Haag werkt
hij al met veel culturele instellingen
samen, maar als het aan hem ligt
schieten dergelijke initiatieven ook
in andere steden als paddestoelen uit
de grond. „Stel je deuren open. Nodig
bevolkingsgroepen uit. Niet alleen
via flyers maar onderneem echt per-
soonlijk actie. Leg bijvoorbeeld con-
tact met ouderen- en jongerenwer-
kers.”

Een half jaar geleden kwam Lach-
hab in contact met Dirk de Bruin, di-
recteur van het Haagse theater Pier-
rot en het openluchttheater Zuider-
park. Ze besloten samen te gaan wer-
ken. De Bruin: „Het theater Pierrot
heeft net als VanHarte een maat-
schappelijke functie in de wijk. Sa-
men bieden we theaterarrangemen-
ten aan: een voorstelling met diner
bijvoorbeeld”. Uiteindelijk kwam
het ook tot commerciële samenwer-

king. VanHarte verzorgt de artiesten-
catering voor het theater. De Bruin:
„Het belangrijkste is voor ons dat het
een flexibele organisatie is en dat het
eten heel goed is.”

De familievoorstelling ’Reis rond
de wereld in 80 slagen’ is door De
Bruin en Lachhab speciaal naar het
openluchttheater gehaald. Tangali,
moeder van Shahruk (8) en Sharad
(5) is hier voor de tweede keer. „Nor-
maal kom ik niet naar theater, zeker
niet als het iets kost”, lacht ze. Tanga-
li is uitgenodigd door een vriendin
van het Rode Kruis, dat samenwerkt
met VanHarte. Haar twee zoons heb-
ben er zin in. „De vorige keer was er
muziek”, aldus Shahruk.

De slagwerkvoorstelling van het
gezelschap Slagzin valt vanaf het be-
gin in goede aarde bij de kinderen.
De ronkende piloot intrigeert de
kleuters. In de loop van de voorstel-
ling maakt hij een reis langs verschil-
lende talen en culturen, uitgebeeld
door twee muzikanten die telkens
contact met hem zoeken.

Halverwege begint één van de mu-
zikanten het publiek een liedje te le-
ren: „Ai ai simpa simpa”. Bij een slag-
werksolo gaat een vader helemaal
uit zijn dak. Als één van de muzikan-
ten de piloot een rood lint om zijn
hoofd bindt, roept een moeder met
hoofddoek enthousiast: „Rambo!”.
De piloot op het podium valt even la-
ter als dood op de grond. Maar geluk-

kig wordt hij snel weer opgevrolijkt.
„Laat alle kinderen naar voren ko-
men”, roept de piloot uiteindelijk.
Bij het laatste lied mogen de kinde-
ren het slagwerk zelf proberen. De
xylofoon is heel populair.

En dat is ook de bedoeling, aldus
Stijn Verstraete van Slagzin – de pi-
loot in de voorstelling – : „Wij willen
het slagwerk promoten”. Een paar
weken geleden heeft hij samen met
Glenn Liebaut en Job van Duijnho-
ven – beiden ook afgestudeerd aan

het Conservatorium van Amsterdam
– in het theater Pierrot gespeeld. En
nu dan in het Zuiderpark: „Dit is on-
ze eerste keer in een openluchtthea-
ter”. De slagwerkers richten zich op
kinderen van groep één tot vier. Ver-
straete: „Bij de voorstelling hoort
een lespakket. Daarin staan opdrach-
ten over de muziek, de talen en ge-
woontes van de landen uit de voor-
stelling.” Slagzin treedt veel op scho-
len op.

Na de voorstelling wordt er nog ge-
geten, een lopend buffet op locatie,

georganiseerd door VanHarte. Moe-
der Esther (39), en oma Els (67) vin-
den de voorstelling „Heel apart”.
Maar dochter Deana (5) heeft „geno-
ten vanaf de eerste minuut”, volgens
haar moeder. „Ze vroeg: is het nou al
afgelopen? Ik heb ook wel in een
deuk gelegen”, aldus Esther. Els kijkt
zuinig: „Dat die man dood neerviel,
dat vond ik niet zo voor kinderen”.
Esther is al een keer of drie in het
openluchttheater geweest. Ze wist
van deze voorstelling „door een mail
van Moeders via moeders, een vrij-
willigersorganisatie”.

Moeder Tangali is de pointe van het
stuk ook een beetje ontgaan: „Ik kon
niet plaatsen waarover het ging. Het
ging mijn verstand te boven”, zegt
ze. Maar Shahruk blijkt het helemaal
niet met moeders eens te zijn: „De pi-
loot ging vliegen en rennen en heeft
bijna mijn gezicht geraakt”, vertelt
hij. „Ik vond vooral het begin leuk”.
Sharad heeft prettig kennisgemaakt
met de trommel.

Ongeveer de helft van het publiek
is uitgenodigd door het Nederlands
Rode Kruis, afdeling Den Haag. Stagi-
aire Ayla (23) vertelt: „De meeste
mensen komen in aanmerking voor
de voedselbank. Voor hen is de voor-
stelling gratis. We organiseren ook
spelmiddagen voor de kinderen sa-
men met VanHarte”. De tochten van
Ben Lachhab worden ook gebruikt
door maatschappelijke organisaties

om met hun doelgroep in contact te
komen. Terence (45) van Stichting
Leergeld: „Wij zorgen voor stevige
fietsen en computers als mensen die
zelf niet kunnen betalen”.

Carola Strittmatter van de Haagse
afdeling van het Rode Kruis vertelt
dat de VanHarte-vestiging van Lach-
hab een relatief gemengd publiek be-
dient. De interactie tussen bevol-
kingsgroepen is in andere wijken
nog niet zo van de grond gekomen
als hier. „Daar zijn het vooral oude-
ren die komen. De vestiging in het
Laakkwartier is een mooi voorbeeld
van een buurtrestaurant waar ieder-
een door elkaar loopt”. Na het eten
komt Terence van stichting Leergeld
aangelopen: hij roept „Snoep!”. De
kinderen komen overal vandaan ge-
hold. Vandaag is the sky the limit in
het openluchttheater.

ring van beide trio’s van Haydn een
ietwat hybride karakter. Dat werd
versterkt doordat Viktoria Mullova
haar viool ook op een moderne ma-
nier bespeelde. Overigens deed zij
dit wel met groot inzicht in de klas-
sieke stijl.

Dit alles liet niet onverlet dat een
muzikale topprestatie werd gele-
verd. Deze drie fabuleuze musici wa-
ren op elkaar ingespeeld, als vorm-
den ze al vele jaren een vast ensem-
ble. Hun samenspel was spatgelijk,
spits, scherp op de snede en even-
wichtig. Het zou zo op de plaat gezet

kunnen worden! Opmerkelijk was
dat de zuiverheid nauwelijks te lij-
den had onder de voor historische
snaarinstrumenten funeste, broeie-
rige weersomstandigheden van zon-
d a g av o n d .

Na de pauze in Schuberts Pianotrio
in Es, D929 steeg de thermometer,
maar tegelijk de muzikale genotsba-
rometer. Nu waren stijl en instru-
mentkeuze volledig in balans en dat
leverde heel wat op. De uitvoering
van dit meesterwerk varieerde van
etherisch tot stormachtig drama-
tisch. Ook in dit veeleisende werk

hadden de musici volledig technisch
meesterschap, maar in het vuur van
hun spel ging er in Schubert wel eens
wat mis en ook de stemming hield
minder goed stand.

Maar muzikaal kwam daar heel
wat voor in de plaats. Vooral het op
een Zweeds lied gebaseerde Andante
con moto, iets lichter en zonniger ge-
speeld dan het doorgaans op moder-
ne instrumenten klinkt, lukte schit-
terend. Zo ook de wervelende finale,
waarin de drie instrumenten volle-
dig gelijkwaardig klonken.

Christo Lelie
De Zuid-Afrikaanse fortepianist
Kristian Bezuidenhout .

Gelegenheidstrio
speelt alsof het al
jaren samen is

’Normaal, als het
iets kost, kom ik
niet naar theater’

Eerst theater, daarna kennismaken met instrumenten. Zo leggen wijkbewoners in Den Haag contact met elkaar.

Eten en snoep na afloop van de voorstelling. F OT O ’S JÖRGEN CARIS, TROUW

Resto VanHarte is een idee van Fred
Beekers, die eerder voor Artsen
zonder Grenzen werkte. Het initia-
tief probeert mensen in grote ste-
den bij elkaar te brengen door een
eettafel midden in een wijk neer te
zetten. In 2005 werd de eerste vesti-
ging geopend, aan het Jonckbloet-
plein in het Haagse Laakkwartier.
Inmiddels zijn er achttien resto’s.
w w w. r e s t ov a n h a r t e . n l .

Een eettafel in de wijk


