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28-29 vrijetijd

lezen zien luisteren

Onwillekeurig doe je het toch,
zoeken naar verbanden tussen
verhalen in een bundel. Maar nood-
zakelijk is het niet. De verhalen uit
Er moet iets gebeuren van Maartje
Wortel zijn namelijk werelden op
zich. Haar kracht is dat zij in een
paar bladzijden grote dilemma’s,
gevoelens en verlangens oproept.
Een vrouw met wie het slecht gaat,
gaat op houthakkerskamp. Een
echtpaar dat de dode hond mist,
verzint een therapie. Er is een ver-
haal over een schrijver en haar grote
liefdes, over fictie en over het ambacht zelf. Hier zien we
Wortel zelf aan het werk en dat is fascinerend. Kortom,
louter prachtige verhalen. Annet de Jong
GENRE: VERHALEN

Groot verlangen

Marcus Tullius Cicero leefde in een
brandpunt van de Romeinse ge-
schiedenis. In het laatste deel van
Robert Harris’ trilogie over de
staatsman-filosoof moet Cicero
laveren tussen Crassus, Pompeius
en Caesar in hun gedoemde drie-
manschap. Als ook Caesar wordt
vermoord, staat het land aan de rand
van de afgrond. Het is een roetsjbaan
van ontwikkelingen en Cicero stond
telkens in het hart ervan. De keuze
van Harris om Cicero’s secretaris
Tiro het woord te laten doen, is een
gouden greep. Alsof we overal zelf bij zijn. Na Imperium
en Lustrum is dit een fantastische ontknoping van een
wereldberoemd verhaal. Bertjan ter Braak
GENRE: HISTORISCHE THRILLER

ROBERT HARRIS – DICTATOR

De wereld van Cicero

Musicoloog Bas Lesage maakt
furore onder de naam Sebastian
Savage met een boek gebaseerd op
zijn afgewezen Bach-proefschrift.
Later, wanneer hij een beroemd
columnist en tv-persoonlijkheid is,
raakt hij in de ban van Bachs leer-
ling Goldberg. Na de tragische dood
van zijn zus en haar junkenvriend
reist Savage af naar Dresden om uit
te zoeken wie Goldberg was. Het
wordt een hallucinerende zoek-
tocht waarin hij scènes uit Gold-
bergs 18e-eeuwse korte leven (hij werd 29) mee beleeft.
Natter vult de leemtes in de geschiedenis en doet dat even
virtuoos als Goldberg componeerde. A.d.J.
GENRE: ROMAN

Virtuoze vertelling
Kijkers bleven na de laatste afleve-
ring van Penoza III in verwarring
achter. Werd Carmen echt doodge-
schoten? Aan het begin van de
vierde reeks zien we dat zij nog
leeft. Hoewel ze herstellende is,
wordt zij overgebracht naar de
gevangenis om daar haar proces af
te wachten. Officier van Justitie,
Justine de Heer komt met een ver-
rassend aanbod; Carmen kan haar
vrijheid herwinnen door te infiltre-
ren in het levensgevaarlijke Mexicaanse kartel. Het lijkt
een verplichte keuze, die de kijker haar echter in dank
afneemt. Elke aflevering eindigt met een spannend plot.
Opnieuw kunnen we constateren dat de makers van
Penoza misdadig goed zijn. Ronneke van der Genugten
GENRE: ACTIE

PENOZA IV

Misdadig Goed

Omdat hij een letterlijke verfilming
onmogelijk achtte, presenteert
animatieregisseur Mark Osborne
zijn De kleine prins als een persoon-
lijke ode aan het fameuze verhaal
van Antoine de Saint-Exupéry. Een
streberige moeder heeft het levens-
plan voor dochterlief al klaarliggen.
De kleine zelf luistert liever naar
haar stokoude buurman, een excen-
trieke oud-piloot die haar de span-
nendste verhalen vertelt over een
kleine prins. Het heden ziet er kil en grauw uit, liefde en
fantasie zijn verzwolgen door een prestatiemaatschappij
vol hoekige kantoorklerken. De feeërieke en hartverwar-
mende boodschap van de Franse schrijver: durf als vol-
wassene wat vaker weer kind te zijn. Eric le Duc
GENRE: ANIMATIE

DE KLEINE PRINS

Modern sprookje 

De 15-jarige Minnie is met de min-
naar van haar moeder naar bed ge-
weest. Als hij haar vervolgens uitlegt
dat hun verhouding verkeerd is, ver-
liest de tiener zich in drank, drugs,
seks en verkeerde beslissingen. The
diary of a teenage girl is het tintelfris-
se regiedebuut van Marielle Heller. In
een levendig en humorvol, maar gena-
deloos eerlijk coming-of-age-drama
gaat Minnie op zoek naar liefde, ac-
ceptatie en duiding in de grote, boze
buitenwereld. Tijdens deze queeste worden haar gevoe-
lens en fantasieën verbeeld door betoverende, sfeervolle
en groteske animaties, waardoor deze film soms bijna
letterlijk wegkijkt als een poesiealbum. Onweerstaanbaar
zet Bel Powley een verwarde tiener neer, die worstelt met
het leven, zichzelf en de liefde. Eric le Duc
GENRE: DRAMA

Eerlijke ontluiking
Dit Evangelist is een plaat
die enige uitleg nodig heeft.
De maker, Gavin Clark, is
namelijk niet meer. De Britse
singer-songwriter overleed
begin dit jaar op 46-jarige
leeftijd en Evangelist is het
laatste concept waar hij aan
werkte. Een plaat die losjes
gebaseerd is op zijn eigen
zware leven, waarin hij vocht
tegen depressies en verslavin-
gen. Geen vrolijkmaker dus. Maar wel met misère en
melancholie die genadeloos onder je huid kruipen. 
Naar eer en geweten voltooid door mensen die eerder
meewerkten en zijn oudste zoon (in vocaal opzicht), is dit
een pracht van een meeslepend laatste bewijs van Clarks
kunnen. B.W.
GENRE: ROCK, ALTERNATIEF

EVANGELIST – EVANGELIST

Laatste bewijs

De Nederlandse pianiste
Reinild Mees zet zich graag
in voor minder bekende
regionen van de liedkunst.
Hier breekt ze een lans voor
Erich Wolfgang Korngold, de
Joodse toondichter die We-
nen ontvluchtte en in Holly-
wood naam zou maken als
filmcomponist. Samen met
sopraan Adrianne Pieczonka
en bariton Konrad Jarnot
heeft Mees al zijn zestig liederen opgenomen. Beluister ze
vooral gedoseerd en geniet van dit gevoelige repertoire,
waarin melancholie meestentijds de boventoon voert.
Niet alle liederen zijn even interessant, maar de uitvoe-
ringen zijn subliem. Thiemo Wind
GENRE: KLASSIEK

REINILD MEES E.A. – KORNGOLD

Gevoelige liedkunst

Babyface. ’Leeft die nog?’
Jazeker! De albumtitel ver-
raadt het eigenlijk al: Return
of the tender lover mogen we
gerust een comeback noe-
men. De laatste keer dat deze
Amerikaanse hitmaker (nu
56) van zich liet horen, was
tien jaar geleden. De titel
verraadt ook dat hij muzikaal
voortborduurt op zijn ijzer-
sterke plaat Tender lover uit
1989. Verwacht daarom vooral veel zwoele slaapkamer-
R&B die naar die tijd ruikt. Voor wie dat slappe happen
vindt, zijn er het verrassend dampende We’ve got love en
Walking on air, waarmee hij elke zaal op North Sea Jazz
op zijn kop zou krijgen en die we niet hadden willen mis-
sen. Goed dus dat Babyface terug is aan het front. B.W.
GENRE: R&B

BABYFACE – RETURN OF THE TENDER LOVER

Terug aan het front

Met de release
van zevende
album Amor
& Pasión vo-
rige maand

kwam tevens een tot nu toe
onuitgesproken statement
van de groep, vertelt de
Amerikaan, die sinds 2004
naast Carlos Marin, Urs
Bühler en Sébastien Izam-
bard Il Divo vormt. „Wij pik-
ken het niet langer!”, roept
hij gespeeld boos.

„Nee, spreken van een in-
terne opstand gaat wat ver,
maar we hebben wel dege-
lijk iets veranderd aan hoe
deze groep functioneert”,
nuanceert hij. „Ik denk dat
het bij ons na vijf albums al
begon te dagen. We konden
samen nog zo magisch mooi
zingen, feit is ook dat we
onszelf aan het herhalen
waren. Het begon natuurlijk

als experiment om zowel
pop- als klassieke nummers
aan te pakken, in verschil-
lende talen nog wel. Maar
om eerlijk te zijn zou ik je
zelf al niet meer kunnen
vertellen op welk album The
winner takes it all stond.”

De vorige plaat, A musical
affair uit 2013, toonde de
eerste verandering die Il Di-
vo doorvoerde, aldus Miller.
„We besloten het muzikaal
thematischer aan te pak-
ken, wat dus begon met

theatermuziek. Iets dat in
eerste instantie vooral ons-
zelf prikkelde verder te kij-
ken en te denken. Maar ook
ons publiek waardeerde de-
ze keuze, bleek snel. Toen
zijn we als gekken gaan na-
denken over andere moge-
lijke thema’s. En om niet
meteen naar de voor de
hand liggende filmmuziek
te grijpen, werd het toen la-
tin.”

Daarmee zijn we bij
nieuw album Amor & Pasión
aanbeland. „Tango’s, rum-

ba’s en bolero’s liggen onze
stemmen perfect, al zeg ik
het zelf. Met al die lange no-
ten die wij er zo graag uit-
gooien zou je denken dat de
Zuid-Amerikaanse ritmes
wat te hoog gegrepen zijn.
Nou, niet dus. Dus kan ik
trots zeggen dat Il Divo van-
af nu ritme heeft.”

Toch is dat nog steeds niet
de belangrijkste wijziging.
„Dat is hoe we de zaken live
gaan aanpakken. Nogmaals,
ik heb het liever niet over
revolutie, maar over evolu-
tie. Wat onze optredens be-
treft gaat ook weer op dat
we telkens op hetzelfde
trucje waren te betrappen.
Want je kunt het decor wel
veranderen, we bleven die
vier mannen in pak. Daar-
om hebben we de productie
van de aankomende wereld-
tour maar zelf overgeno-

men. Kostuums, dansers,
bewegende decors. We gaan
nu zelfs onze eigen setlist
bepalen.”

Miller laat een korte stilte
vallen. „Wist je dat wij ook
instrumenten kunnen be-
spelen?” Geen idee! „Kijk,
dat bedoel ik dus! Dat wil-
den we in het begin zelf ook
al laten zien, maar men
vond het beter ons puur als
zangers neer te zetten.”

Nog een stilte. „Het klinkt
nu misschien alsof we al die
jaren een stel hondjes aan
de riem waren, zo erg was
het natuurlijk niet. We had-
den overal inspraak in.

Maar aan de hoofdlijnen van
het concept mocht niet wor-
den getornd worden en dat
zat ons in de weg. Vandaar
dat we nu gaan doen waar
wij zelf zin in hebben.”

De grootste winst daar-
van, aldus Miller: „We kun-
nen er meer van onze afzon-
derlijke persoonlijkheden
instoppen. Onze trouwste
fans weten wel wie wij zijn,
maar ik denk dat we nog
veel meer mensen kunnen
verrassen. Het lastige is dat
dat individuele haaks staat
op de hechtheid die we als
groep tot nu toe heb uitge-
straald. Maar we staan na-
tuurlijk pas net aan het roer
hè. Laat ons heel even zoe-
ken naar de koers, ik beloof
je dat we ’m vinden.”

Il Divo staat op 25 mei 2016 in
Ziggo Dome.

Zelf aan het roer

David Miller (links): „Tango’s,
rumba’s en bolero’s liggen onze
stemmen perfect.”
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WAT BETREFT DE ZANGKWALITEITEN VAN de heren van

Il Divo: die hebben ze te over. Maar hun shows vond me-

nigeen té overgeproduceerd, té van seconde tot seconde

ingestudeerd. Dat gaat nu veranderen, aldus David Miller.

Vanaf nu
hebben
we ritme

IL DIVO

’Film uit 1995 nog steeds actueel’
HIPHOP IS MEER DAN MUZIEK; HET IS EEN CULTUUR. Het Tropenmuseum in

Amsterdam staat daar morgen bij stil tijdens Hiphop Museum. Mede-organisa-

tor dr. Rivke Jaffe van het Centre for Urban Studies (UvA) deelt haar favorieten.

Rivke Jaffe: hiphop in het museum.

MIJN FAVORIETEN
In Trouweloze muziek & verdwij-
nende inkt vertelt Elvis Costello
hoe hij zijn musicerende vader
achterna ging. Daarbij belicht hij
de mooie en minder mooie kanten
van zijn kleurrijke artiestenleven,
dat al bijna vier decennia duurt. 

BOEKENTIP VAN DE WEEK

1 Annejet van der Zijl – De Amerikaanse prinses (2)

2 Hugo Borst – Ma (1)
3 Claudia de Breij – Neem een geit (3)
4 Amos Oz – Judas ( - )
5 Joris Luyendijk – Dit kan niet waar zijn (4)

TOP 5

Een pompende soundtrack vol rap-
klassiekers begeleidt de avonturen
van Malcolm, die dolgraag op Har-
vard wil studeren. Niet alleen zijn
getto-achtergrond zit hem daarbij in
de weg, maar ook de lading cocaďne
die hij in de zwarte komedie Dope
onbedoeld in handen krijgt.

DVD-TIP VAN DE WEEK

1 Inside Out ( - )
2 Terminator: Genisys (1)
3 San Andreas (2)
4 The Man from U.N.C.L.E. ( - )
5 Spy (5)

TOP 5

The Hague van Golden Ear-
ring is maar vijf nummers
groot. Maar in het licht van
de viering van hun 50-jarig
bestaan vanavond in Ziggo
Dome heeft dit ep’tje zo zijn
pophistorische waarde. 

CD-TIP VAN DE WEEK

1 Adele – 25 (1)
2 Coldplay – A head full of dreams ( - )
3 Justin Bieber – Purpose (4)
4 Marco Borsato – Evenwicht (2)
5 Kensington – Rivals ( - )

TOP 5■ Favoriete boek: „Don DeLillo’s Underworld (1997). Deze roman is één lange reflectie op afval,
als echt probleem en als metafoor. Het gaat over kernafval en de Koude Oorlog, maar ook over
alle nare dingen die we willen wegdoen of begraven, maar die nooit helemaal verdwijnen.”
■ Favoriete film: „La Haine (1995). Nog steeds actueel, over de banlieues van Parijs en de relatie
van jongeren die daar wonen met de politie, en met het chiquere deel van de stad.”
■ Favoriete cd: „Notorious B.I.G.’s Ready to Die (1994). Dit album van ’Biggie’ is voor mij een
nostalgische plaat. Ik kocht ’m in de VS als vinyl dubbelalbum, werd net zelf een hiphopfan!” Jongeren in de de Parijse banlieues in ’La Haine’.

MAARTJE WORTEL – ER MOET IETS GEBEUREN

BERT NATTER - GOLDBERG

THE DIARY OF A TEENAGE GIRL


