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Doek Mankes voor
museum Van Haren

LEEUWARDER COURANT Vrijdag 14 maart 2008

Daniël Lohues zit op zijn praatstoel

HEERENVEEN – De collectie van

Museum Willem van Haren in
Heerenveen is uitgebreid
met een zelfportret van Jan
Mankes. Mankes schilderde
het werk in 1914 toen hij in De
Knipe woonde. Het museum
krijgt het schilderij in langdurig bruikleen van de eigenaar.
Het zelfportret was vorige
zomer nog te zien op de expositie die Museum Belvédère wijdde aan de Friese jaren
van Jan Mankes. Na afloop
van de tentoonstelling bleek
dat de eigenaren bereid waren het schilderij in langdurig bruikleen af te staan aan
Willem van Haren. Zij vonden het een aantrekkelijke
gedachte dat het werk weer
terug zou keren naar de
streek waar het is geschilderd.
Museum Willem van Haren
bezit al een portret dat Mankes maakte van zijn vader
Beint. De nieuwe aanwinst
krijgt een plek in de vaste opstelling, zodat het blijvend
voor het publiek te zien is.

Plaats: De Harmonie,
Leeuwarden.
Voorstelling: Daniël Lohues met
‘Allennig II’. Belangstelling: 274 mensen (zo goed
als uitverkocht). Nog te
zien: 14 maart, Drachten
(uitverkocht); 15 mei, Franeker

LEEUWARDEN - Gezien de hoeveelheid gitaren en andere instrumenten die op het podium liggen, zou je verwachten dat er
minstens een complete band in
De Harmonie optreedt. Maar

niets is minder waar. Want Daniël Lohues, de voormalige
frontman van Skik, staat toch
echt helemaal alleen op de planken. ‘Allenig’ betekent dan ook
‘alleen’ in het Drents. De taal die
Lohues zo dierbaar is dat hij er
vrijwel al zijn nummers in
schrijft en natuurlijk zingt.
Aan het eind van deze maand
komt de cd ‘Allenig II’ uit en Lohues toert nu al met een gelijknamige tournee door Nederland. ,,U zult zich wel afvragen
waarom ik zoveel gitaren meegenomen heb?”, vraagt Lohues
in de loop van de avond aan het
publiek. ,,Dat is omdat ze alle-

maal anders gestemd zijn. En
omdat ik nogal last heb van
stemmingswisselingen.”
Met dit soort anekdotes, die
veelal een bulderende lach van
de zaal tot gevolg hebben, is ‘Allenig II’ doorspekt. Na de pauze
is Lohues zelfs meer aan het
vertellen dan aan het spelen,
wat uiteindelijk tot gevolg heeft
dat het optreden twintig minuten later afgelopen is dan oorspronkelijk de planning was.
Maar Lohues is naast een behoorlijk begenadigd verteller
natuurlijk vooral muzikant en
liedjesschrijver. Liedjes die hij
zo uit zijn mouw lijkt te kunnen

schudden. Ze gaan onder andere over wat er allemaal voorbij
komt op de televisie, over herinneringen aan zijn opa en zijn
oma, over lullige cliché-angstjes, zoals bang zijn voor de
tandarts, en natuurlijk over de
taal die zo belangrijk voor hem
is: het Drents.
Lohues begeleidt zichzelf
daarbij afwisselend op een van
die vele gitaren of op de vleugel.
En bij een enkel nummer speelt
hij gelijktijdig op virtuoze wijze
mondharmonica.
Een van de sterkte liedjes van
de avond, ‘Allenig’, doet Lohues
vlak voor de pauze. In dit blues-

nummer kwam muzikaal gezien
de meeste diversiteit naar voren. Hij haalt dan prachtige jankende loopjes uit zijn gitaar. Een
ander hoogtepunt was ‘Annelie’, waarmee hij in het verleden
de Annie M.G. Schmidt-prijs gewonnen heeft.
Daarnaast speelt Lohues als
afsluiting nog het lied waar hij
nu eenmaal niet om heen kan:
zijn grootste hit ‘Op fietse’. Al
met al houdt hij zich meer dan
staande tijdens deze ruim twee
uur durende onemanshow met
cabareteske trekjes.
CILLA GEURTSEN

Rockopera over Anne
Frank in Amsterdam
AMSTERDAM (ANP) - Op zondag 4
mei, na de twee minuten stilte
voor de slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog, gaat in
de Amsterdamse bioscoop Tuschinski de rockopera ‘Dear Anne’ in première. Dit is een theaterconcert over Anne Frank, de
Jodenvervolging en de actuele
strijd voor vrijheid, aldus de initiatiefnemers. Filmbeelden ondersteunen het optreden. Mahinder Toelaram, Pan Blasky en
Jeroen Joustra hebben voor de
productie vijftien muziekstukken geschreven. De rockopera
wordt uitgevoerd door tenor
Robert Kops, sopraan Henny de
Snoo-Breugel, de band Pure en
een orkest.

BURGUM - Aukje Wijbenga-de
Boer, schrijfster van ‘Mûnein,
fan buorskip nei doarp’, heeft
gisteren de tweejaarlijkse cultuurprijs van de gemeente
Tytjerksteradiel gekregen. Die
prijs bestaat uit € 950 en een replica van een kunstwerk van
Frans Ram. Het boek, dat vorig
jaar verscheen, gaat over de gescheidenis van Mûnein vanaf
1811, met nadruk op de genealogie van het dorp.

C-Mon & Kypski toert
door Noord-Amerika
AMSTERDAM (ANP) - De Nederland-

se band C-Mon & Kypski gaat
twee maanden op tournee door
Amerika en Canada. De muzikanten vertrekken 20 maart
voor optredens in onder meer
Toronto, New York, Chicago,
San Francisco en Los Angeles.
C-Mon & Kypski speelde onder
meer op Pinkpop en Lowlands.
De band blijft nog twee weken in
Los Angeles om aan een nieuw
album te werken.

Harry Potter-film
komt in twee delen
LOS ANGELES (ANP) - Het laatste en

zevende Harry Potter-boek, ‘De
relieken van de dood’, wordt in
twee delen verfilmd. De eerste
film zal eind 2010 in de bioscoop
te zien zijn en het tweede deel in
maart 2011. Liefhebbers van de
belevenissen van de tovenaarsleerling kunnen eind dit jaar
eerst nog naar het zesde deel
kijken, ‘Harry Potter en de halfbloed prins’.

tie, maar niet over de man in
kwestie. Toen ik verder ging en
terechtkwam bij mijn vaste verhaal over gehandicapten, vatte
een gedeelte van de zaal dit
blijkbaar op als een persoonlijke aanval op de man.”
Collega Theo Maassen bestempelt het Wertheim-incident
als een akkefietje. „Een goede
cabaretier zoekt de grens tussen het betamelijke en onbetamelijke. Een op de honderd
shows gaat het een keertje fout,
dat geldt voor iedere cabaretier.”
„Het is belangrijk dat je overal
grappen over kunt maken. Gehandicapten maken deel uit van
de samenleving. Het zou wat
zijn als je daar niks over kunt
zeggen. Ik heb die show van Micha drie keer gezien. Kom òp
mensen, hij zegt dingen als: gehandicapten ontwrichten onze
samenleving. Dat kun je toch
niet echt serieus opvatten?
Maar goed. Als mijn boycotactie eenmaal loopt, zullen ze het
daar in Roermond alleen nog
moeten hebben van het serieuzere toneel.”

Middeleeuws gedicht
in Mechelen ontdekt

Renema in finale
grachtenconcours

AMSTERDAM (GPD) - Hans Hagen
heeft de Woutertje Pieterse
Prijs 2008 gewonnen met zijn
boek ‘Verkocht’, een kinderboek over een arm Pakistaans
jongetje die verkocht wordt aan
een rijke sjeik in Dubai. Hagen
heeft de prijs, waar een bedrag
van €15.000 aan is verbonden,
gistermiddag in ontvangst genomen. „Een indrukwekkend
avontuur met ontberingen, eenzaamheid en kleine-jongetjesmoed, waarin nergens sprake is
van vals sentiment”, meent de
jury.

Boycotactie
tegen theater
Roermond
Een deel van het publiek van
Wertheims show ‘Micha Wertheim voor gevorderden’ verliet
dinsdagavond de theaterzaal,
nadat de cabaretier grappen
had gemaakt over gehandicapten. Even daarvoor had hij zich
tot een gehandicapte in het publiek gericht, waardoor een
deel van het publiek concludeerde dat de cabaretier deze
man bewust beledigde.
De boze reacties en het boegeroep liepen zo hoog op, dat
Wertheim moest stoppen. Programmeur Dorien Pollaert van
de Oranjerie eiste excuses en
liet weten dat Wertheim „er
nooit meer in komt’’.
De cabaretier zelf laat weten
enorm te balen van het incident. „Het oproer begon toen ik
informeerde waar dat lichtje
vandaan kwam dat ik in de verder donkere zaal zag flikkeren.
Het zag er uit alsof iemand zat te
bellen of te filmen.”
,,Toen bleek dat de bewuste
man in een rolstoel zat, heb ik
mijn verontschuldigingen aangeboden. Vervolgens maakte ik
een paar grappen over de situa-

Prijs voor boek over
dorp Mûnein

Woutertje Pieterse
Prijs voor Hagen

AMSTERDAM (ANP) - Schrijfster Hella S. Haasse krijgt haar
eigen boom in het Amsterdamse Vondelpark. Op vrijdag
21 maart plant wethouder Paul van Grieken van stadsdeel Oud-Zuid de boom, om Haasse te feliciteren met
haar negentigste verjaardag. De schrijfster bereikte die
mijlpaal op 2 februari. Volgens het stadsdeel is de eerste
dag van de lente het ideale moment om de schrijfster te
eren met een monument. In het werk van Haasse spelen
bomen een grote rol. Het is niet haar eerste verjaardagscadeau: al eerder werd ter ere van de schrijfster een
digitaal museum gelanceerd.

EINDHOVEN (GPD) - Cabaretier Theo Maassen gaat nooit meer
in De Oranjerie in Roermond spelen nu zijn collega Micha
Wertheim daar niet meer welkom is. Hij is gisteren begonnen andere cabaretiers te mobiliseren mee te doen met
het boycotten van dat theater. Marc-Marie Huijbregts, Najib Amhali, Eric van Sauers, Ronald Goedemondt en Wim
Helsen hebben zich inmiddels bij de actie aangesloten, aldus Maassen.

KORT

LEEUWARDEN - Leeuwarder saxofoniste Jildou Renema doet zondag 24 maart mee aan de finale
van het Conservatorium Grachtenfestivalconcours in Amsterdam. De meest getalenteerde
leerlingen van de Nederlandse
conservatoria zullen dan tegen
elkaar strijden om de Amsterdam Airport Schiphol Award.
Renema vertegenwoordigt het
conservatorium van Utrecht.
Zij heeft daar eind 2007 haar
masterdiploma cum laude behaald.

Hella S. Haasse krijgt
eigen boom in Vondelpark

De Knipe hangt kunst op de kop
DE KNIPE – Het is de nachtmerrie van iedere kunste-

naar: een schilderij dat op de kop hangt. Gistermiddag overkwam het Tineke Fischer uit De Knipe. Toen
burgemeester Peter de Jonge van Heerenveen tijdens een plechtige openingsceremonie het laken
wegtrok, zag Fischer haar creatie omgekeerd op de

schildersezel staan. Ze liep verschrikt naar voren.
,,Hij staat op de kop!’’ riep ze. In allerijl zette de kunstenares het linnendoek andersom, geholpen door
Durk Zwaagstra van de werkgroep Kynhout.
Het schilderij uit de serie ‘Verloren land’ is het topstuk op de tentoonstelling ‘Alear yn de Knipe’. Die

wordt gehouden ter ere van het vijfentwintigjarig bestaan van de historische werkgroep Kynhout. Oude
en jonge dorpelingen hebben zich uitgeleefd met de
schilderskwast. Fischer verbeeldde bomen met kleine stukjes hout die de raderen van de samenleving
voorstellen.
Foto LC/Jan de Vries

De huiskamer van een computerheldin
De meedogenloze computerheldin heeft thuis een
knusse huiskamer. Kunstenares Sonja Vanessa
Schmitz laat in Beetsterzwaag een hightech omgeving botsen met een
huiselijke sfeer. Morgen
opent ze in Kunsthuis Syb
haar expositie. ,,Ik wil de
wereld van het computerspel tot realiteit maken.’’
Door Adwin de Kluyver

ege ruimtes, kale, afgebladderde muren, gaten die
L
op kogelinslagen lijken. Kunsthuis Syb in Beetsterzwaag kan
zo doorgaan voor een ruimte
uit een computerspel. Zo’n
spel waarin personages door
gangen sluipen om elkaar vervolgens met behulp van een
fors wapenarsenaal af te knallen. De jonge Duitse kunstenares Sonja Vanessa Schmitz (25)
verbleef drie weken in het
gebouw. Met haar project ‘Firewall / Ego-shooter’ laat ze nu
de computergame realiteit
worden.
Voor Schmitz begon het
project letterlijk met een strijd.
,,Het uitgangspunt van ‘Firewall’ was om twee kunstenaars
bij elkaar te zetten en te kijken
of daar een botsing of een
samenwerking uit voort zou
komen. Een game was een
mooie verpakking voor een
dergelijk experiment.’’
Het liep anders. Ondanks
een aanvankelijk vruchtbare
samenwerking hield kunstenaar Wynolt Visser er plotseling mee op. Schmitz bleef
achter. ,,Dat was heel ver-

Sonja Vanessa Schmitz in de huiskamer van de gameheldin.

warrend. Ik voelde me een
B-keus, omdat oorspronkelijk
Wynolt Visser was uitgenodigd
en ik daar later bij gekomen
ben. Ik heb toen besloten om
toch door te zetten en dit gebouw letterlijk en figuurlijk te
veroveren.’’
Uit dat idee werd ‘Ego-shooter’ geboren. Het is de Duitse
term voor wat in computergames een first-person-shooter
heet. Het zijn spellen die worden gespeeld vanuit het gezichtspunt van de speler zelf.
Van de hoofdpersoon is
slechts een hand met een wapen te zien. In een stelsel van
sinistere gangen en ruimtes
moet een reeks aan tegenstanders worden afgemaakt.
Schmitz verwerkte de kale
ruimtes van Kunsthuis Syb

eerst in een 3D-animatie. Voor
zichzelf naaide ze een futuristisch gamepak en knutselde
een wapen in elkaar. Foto’s van
zichzelf als overwinnaar projecteerde ze vervolgens in de
computerinterieurs. De afbeelding die daaruit ontstonden werden ingelijst in traditionele schilderijlijsten.
,,De term Ego-shooter heb ik
letterlijk genomen. Omdat er
iemand in het project is gesneuveld, heb ik mezelf als
winnaar uitgeroepen’’, vertelt
Schmitz. Die overwinning resulteerde in een eregalerij. Één
kamer in de tentoonstellingsruimte is ingericht als knusse
huiskamer. Voor het raam een
dik groen gordijn. Oubollige
schemerlampjes aan de muur.
Aan de muren hangen schilde-

Foto LC/Catrinus van der Veen

rijen met Schmitz poserend als
gameheldin met getrokken
wapen.
Medailles en bekers herinneren aan eerdere overwinningen. Op een ouderwets tvscherm rolt een aftiteling voorbij waarin alle ingrediënten
van het project staan opgesomd. Attacks: 1. ,,Dat was
toen het project dreigde te
mislukken.’’ Infections: 1.
,,Toen had ik last van een ontsteking.’’
Volgens Schmitz is de huiskamer ,,het nabeeld van een
mislukte samenwerking’’. ,,Ik
onderzoek in mijn werk eigenlijk altijd hoe kunst tot stand
komt. Ik ga daarbij heel conceptueel te werk.’’ En dus vertrok de kunstenares vanuit de
beeldtaal van computergames.

Om het spel vervolgens realiteit te laten worden. Digitaal
botst nu met stoffelijk. De
anonieme sfeer van een computergame zet ze tegenover de
intieme sfeer van een huiskamer. De anonieme gameheld
heeft ook een persoonlijk leven.
Spannend vond Schmitz het
wel om langere tijd in Kunsthuis Syb te verblijven en de
kale ruimtes in te vullen. ,,Ik
wil radicaal zijn in mijn werk.
Maar misschien komt mijn
pose als overwinnaar wel zelfingenomen over.’’
Om na de mislukte samenwerking toch nog wat feedback
te krijgen, nodigde ze alsnog
twee kunstenaars uit om bij te
dragen aan haar project. Schilder Michael Karr maakte een
fors doek met mathematische
patronen dat correspondeert
met de kleur van de explosies
in de computergame. Componist Errol van Genderen zal een
geluidskunstwerk laten horen.
En om de vervelende periode rond de geklapte samenwerking af te ronden, maakte
ze voor de afgehaakte Visser
toch ook een bescheiden medaille.
,,Ik weet niet of ik het ga
exposeren. Ik heb dan uiteindelijk wel alleen deze ruimte veroverd, maar het idee
hebben we samen bedacht.
Daarom heb ik ook een medaille voor hem gemaakt.’’ Zo kent
een stoere computerheldin in
de werkelijkheid ook mededogen.
‘Firewall / Ego-shooter’ door Sonja Vanessa Schmitz. Vanaf morgen t/m 23
maart in Kunsthuis Syb in Beetsterzwaag. Geopend donderdag t/m zondag
13.00 tot 17.00 uur.

MECHELEN - In het stadsarchief
van het Vlaamse Mechelen is
een tot nu toe onbekend Nederlands gedicht gevonden uit de
periode rond het jaar 1325. Het
zeer oude stuk tekst zat verborgen in de band van een vijftiende-eeuwse stadsrekening. Het
werk heeft geen titel.
Het gedicht, geschreven op
perkament, telt minstens honderdvijftig verzen. De maker is
onbekend. De verzen zijn geschreven in een beeldend taalgebruik. „Het geeft ons een ander inzicht in de geschiedenis
van de Nederlandse literatuur,”
constateert de Nederlandse literatuurhistoricus Remco Sleiderink. De aan de universiteit
van Brussel verbonden literatuurwetenschapper deed de
vondst samen met Herman Mulder van de Koninklijke Bibliotheek van België.
De in Zwolle geboren en getogen wetenschapper is zeer opgetogen over de vondst. Sleiderink: „Het gedicht is uitzonderlijk, zeker voor die tijd. We dachten altijd dat de Nederlandse
taal in die periode niet zo subtiel en rijk was. Maar dit gedicht
bewijst het tegendeel. De manier van dichten zet de lezer op
het verkeerde been. Het is experimentele poëzie.’’

,,Het gedicht vertelt over een
liefdesaffaire, die slecht schijnt
af te lopen’’, aldus Sleiderink.
,,De tekst zit vol ogenschijnlijke
nonsens, erotische dubbelzinnigheden en politieke actualiteit. De verteller daagt je uit. De
dichter schetst een bizar beeld
van een maatschappij in ontbinding. Deze poëzie weerspiegelt
onrust en onzekerheid in de eerste decennia na de Guldensporenslag van 1302. Natuurrampen, hongersnood en epidemieën teisterden toen de bevolking van de Lage Landen.”
Sleiderink en Mulder willen
de tekst, wanneer die ontrafeld
is, uitbrengen in boekvorm. Ze
krijgen voor een leesbare vertaling hulp van dichter en schrijver Rick de Leeuw, voorheen
zanger van de popgroep Tröckener Kecks. Hij heeft één strofe
vertaald in het Nederlands.
‘Ic sach een verken ghaen int
riet/ Het conde spinnen ende
rocken/ Ic sach eenre kemmersen socken/ Dienst doen in
vrancrike/ Voerden coninc sekerlike’’ wordt in de vertaling:
‘Ik zag een varken in het riet/
Het kon er rokken en spinnen./
Ik zag een kamstertje minnen/
Voor de koning van Frankrijk/
Ze waande zich eventjes schatrijk’.

Weduwes
’Van oude menschen. De derde
leeftijd en de letteren’ is het thema van de Boekenweek. Ouderdom is een steeds terugkerend
onderwerp in de literatuur. Hoe
verwoorden schrijvers het ouder
worden?
De stank kwam bij de weduwes uit al hun lichaamsopeningen: met hun stank doordrenkten ze de kleren die ze
droegen en de bedden waarin ze sliepen en de kamer waarin
ze woonden. De tafelkleedjes waarop ze morsten stonken,
de gordijnen waarmee we hen tegen het licht beschermden
stonken, de kopjes waaruit ze hun slappe koffie hadden
gedronken stonken, de stoelen waarin ze hadden gezeten
stonken, en zelfs de lucht die ze hadden uitgeademd stonk.
De vloerkleden waarop ze plasten stonken, de vitrage
stonk, in de huiskamer en in de lift stonk het en op de gangen stonk het ook. Het stonk tot helemaal in de kleedruimte
van het personeel. Het stonk, hoewel de zusters de godganse dag tegen de stank ten strijde trokken, en het stonk zo
erg dat ik me op niets anders kon concentreren.
Marc Wortmann, ‘De weduwetrooster’, 2002

