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Braam, Otto de Kat, Lilian Blom
en Jessica Durlacher mogen
vertellen over hoe het is om te
leven als ’schrijver in Haarlem’.
Lilian Blom legt uit dat zij
vermoedt dat op de plek waar
zij nu woont (aan de rand van
Overveen) de vermaarde zeven-
tiende-eeuwse kunstenaar Ruis-
dael zijn schildersezel zou heb-
ben neergezet. Om vanaf die
locatie het beroemde ’Gezicht
op Haarlem’ te vervaardigen
(historisch onjuist, in die dagen
werd er nog niet buiten geschil-
derd, het fenomeen ’verftube’
werd vanaf 1841 gebruikt).

Organisator Stichting Literair
Haarlem wil met het Boekenga-
la ontmoetingen tot stand bren-
gen met vertegenwoordigers
van het rijke letterkundige
leven in en rond de Spaarn-
estad. Auteurs als Conny

Frans Thomése bekent dat hij
weg wilde uit Amsterdam en
met een passer een rondje op de
kaart trok, waar Haarlem uitrol-
de. Sindsdien zijn er al diverse
mooie titels verschenen.

Stadsdichter Nuel Gieles
heeft speciaal voor de gelegen-
heid een nieuw vers geschreven
en toont zich van Bomansiaanse
eigenzinnige kant. ’Belleman,
Durlacher, De Kat, Thomése.../het
blijft toch heerlijk om Haarlemse
meesters en meesteressen uit te
lezen’, declameert Gieles op
vloeiende wijze, gadegeslagen
door voorganger Sylvia Hubers. 

Lodewijk Wiener is vanavond
goedgeluimd en noemt de boe-
ken die hem als schrijver heb-
ben beïnvloed, zoals ’Bint’ van
Bordewijk, vooral door ’de
krankzinnige sfeer die op die
school heerste’. Wiener verklapt
dat hij als jongvolwassene naar
Schiedam afreisde voor een
onderhoud met de advocaat en
letterkundige, dat zelfs ander-
half uur mocht duren. In het
televisieprogramma ’Benali
boekt’ van zondag 24 maart
(18.50 uur, Ned 2) zal Wiener
opnieuw bij dat pand van des-
tijds te zien zijn.

Erik van Muiswinkel steelt de
show met een hilarische voor-
dracht in de stijl van Godfried
Bomans, die honderd jaar gele-
den werd geboren. In een soort
Nederlands dat volgens van
Muiswinkel ’vandaag de dag
niet meer wordt gesproken’
prijst hij het aanwezige vrouwe-
lijk schoon, ’hoewel alles voor
verbetering vatbaar is’.

Slechts één belangwekkende
auteur schittert door afwezig-
heid op het feest, waar nog lang
wordt gedanst. De veelgeprezen
korte-verhalenschrijver Joubert
Pignon is er niet.

door paul lips
H AA R L E M - Literair Haarlem en
omstreken ontmoette elkaar
vrijdagavond tijdens het Haar-
lemse Boekengala, dat werd
gehouden bij het Noord-Hol-
lands Archief in de Janskerk.
Erik van Muiswinkel stal de
show.

Debuutprijs-winnaar Lisette Erdtsieck danst.
FOTO UNITED PHOTOS/ROBERT VAN RIJN

Literair Haarlem en omstreken viert sprankelend boekenfeest in de Janskerk
Een kijkje in het leven van een schrijver

Er zijn allerlei redenen te noe-
men waarom het jammer is dat
The Hype niet meer bestaat.
Maar een belangrijke is dat er
zelden een Haarlemse popgroep
is geweest die zoveel mooie
meisjes in de kleine zaal van het
Patronaat wist samen te bren-
gen. Afgelopen zaterdag deden
ze dat voor het laatst. Bij hun
afscheidsconcert.

De zaal was weliswaar niet
uitverkocht, maar goed vol.
Tien jaar nadat de drie Velsense
Felisum-gymnasiasten - zanger-
gitarist Yorick van Norden,
klavierspeler Dennis Weijers en
gitarist Jeroen Harmse – hun
band begonnen en zes jaar
nadat ze het Haarlemse popcon-
cours de Rob Acda Award won-
nen.

Vriendengroep
Op dat moment leek de weg
naar de roem wijd open te lig-
gen. Een kwestie van een album
en een hit. De melodieuze six-
tiespop van The Hype was toe-
gankelijk en aanstekelijk. Maar
het album kwam niet – althans,
pas na viereneenhalf jaar toen

het ‘moment’ van The Hype
alweer voorbij was. En de hit
kwam helemaal niet.

Zelf noemt de groep in recen-
te interviews het uitblijven van
succes na het verschijnen van
het album als voornaamste
reden van het uiteengaan. Naast
het uiteengroeien van de vrien-
dengroep die de band ooit was
en natuurlijk de onvermijdelij-
ke muzikale meningsverschil-
len. Maar al die problemen
waren bij een doorbraak onge-
twijfeld gemakkelijk opgelost.

Dat die doorbraak niet kwam
kan achteraf ook worden ver-
klaard met ‘wedden op het
verkeerde paard’. Een kwestie
van mismanagement. The Hype
werd gepresenteerd aan het
middle-of-the-road publiek.
Note bene door een maatschap-
pij die hen naast Jan Keizer &
Annie Schilder en Jannes zette.
Dan heb je je krediet bij de
alternatieve popliefhebbers al
verspeeld.

Het blijft doodzonde dat The
Hype nooit de niche opzocht
waar een serieuzer publiek voor
hun muziek zit: Het circuit
rond platenlabel Excelsior,
clubs als De Nieuwe Anita in
Amsterdam, festivals als Incu-

bate in Tilburg of Le Guess
Who in Utrecht. Daar bouw je
een degelijke fanbasis op. En
het is veelbetekenend – en ook
een beetje sneu voor The Hype
– dat de jonge Noordhollander
Jacco Gardner, die min of meer
uit hetzelfde muzikale vaatje
tapt als de Haarlemmers, al die
keuzes wel heeft gemaakt en is
uitgeroepen tot het Nederpop-
talent van 2013.

Ongelofelijk
Zaterdag liet The Hype, ont-
spannen, want er stond niets
meer op het spel, nog één keer
horen hoe ongelofelijk goed
hun liedjes zijn. Menig fan
zong met vochtige ogen mee.
Prachtsongs als ‘Miles down the
Road’, ‘Bowie’, ‘Don’t give up on
me’ en ‘Mary’ kunnen zich
weldegelijk met het beste op
een label als Excelsior meten. 

Natuurlijk vinden talenten
als Van Norden, Weijers, Harm-
se en drummer Dijkman hun
weg wel. Yorick van Norden
gaat zelfs binnenkort voor zijn
soloplaat de studio in bij Frans
Hagenaars en die is medeven-
noot van Excelsior. Zo klein is
de wereld.
P E T E R  B R U Y N
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Vochtige ogen bij het afscheidsconcert van The Hype. FOTO UNITED PHOTOS/ROB VAN WIERINGEN

Za 9 maart 2013, Patronaat, Haarlem.

Afscheid van The Hype in Patronaat

De Messa da Requiem van Verdi
is een populair werk. Nog geen
jaar geleden werd het succesvol
uitgevoerd door het jubilerende
Oratoriumkoor Kennemerland
in de Haarlemse Philharmonie.
Nu wagen bijna driehonderd
studenten zich aan het monu-
mentale werk in de al even
monumentale Kathedrale Basi-
liek Sint Bavo.

In een bomvolle kerk laten
het Leids Studenten Koor en
Orkest Collegium Musicum, het
Amsterdamse VU-koor en het
Haarlems Studentenkoor onder
leiding van Gilles Michels een
imposante Verdi horen. Aanlei-
ding is dat de componist twee-
honderd jaar geleden werd
geboren. En omdat de Britse
Benjamin Britten honderd jaar
het levenslicht zag, wordt ook
hij in dit concert herdacht.

De Serenade voor hoorn,
tenor en strijkers waarmee het
concert wordt geopend is een
intrigerend werk met de Britten
typerende grillige melodieën en
ritmiek. Geen gemakkelijk stuk,
maar de jonge strijkers van
Collegium Musicum maken
indruk met hun beheerste spel
en de oplettendheid waarmee
ze solisten en dirigent Quentin
Clare volgen. Een mooie strij-

kersklank, goed volgehouden
spanningsboog en alert spel:
hier horen we gedreven ama-
teurs met een professioneel
effect. Jasper de Waal buit de
klankmogelijkheden van de
hoorn helemaal uit. Schitterend
zijn de verderlichte, muisstille
echo’s in de openings- en slotso-
lo. Een taptoe met onverwachte
melodische wendingen waarin
de solist dankzij de rijke na-
galm van de basiliek soms met
zichzelf samenspeelt. Nicholas
Sales’ heldere tenor is indrin-
gend en ontroert.

Sales is ook een van de solis-
ten in Verdi’s Requiem, met bas
Marc Pantus, sopraan Dorothy
Grandia en mezzo José Schol-
ten. Verdi’s romantische ge-
luidsexplosies, afgewisseld met
bijna Gregoriaanse zang en
ingehouden solo’s vormen voor
deze doorgewinterde operazan-
gers geen probleem.

Knap is de wijze waarop de
drie koren en het orkest zorgen
voor een stevig fundament.
Indrukwekkend zijn de koor-
passages. Lenig, vlot, zuiver
klinken de lastige fuga-inzetten
in het Sanctus en ondanks de
akoestiek en de afstand tussen
de koorgroepen houdt Michels
zijn zangers en spelers goed bij
elkaar. De violisten spelen virtu-
oos, mooi is het koper in het
Dies Irae. De hobo komt prach-
tig door in het Ingemisco, klari-
netten en fagotten zijn trefze-
ker en mooi van klank in het
Rex tremendae. Het ontroert
zoveel jonge mensen met passie
en precisie te horen musiceren.
Y N S K E  G U N N I N G
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LSKO Collegium Musicum, VU-koor,
Haarlems Studentenkoor olv Gilles
Michels (Verdi, Messa da Requiem) en
Quentin Clare (Britten, Serenade voor
hoorn, tenor en strijkers). Mmv Jasper
de Waal, hoorn; Dorothy Grandia,
sopraan, José Scholte, mezzosopraan,
Nicholas Sales, tenor, Marc Pantus,
bas. Gehoord 9 maart, Kathedraal St.
Bavo, Haarlem.

Verdi Requiem 
bruist in basiliek

Zondagmorgen is er om elf uur
een kunstontbijt bij 37PK waar
beeldend kunstenaar Ro Hagers
tekst en uitleg geeft over zijn
tentoonstelling ’The present
continuous’. De vijftien belang-
stellenden krijgen onder het
genot van een croissantje en een
glaasje jus d’orange gelegen-
heid om kennis te nemen van
Ro’s artistieke uitgangspunten
en daarover met hem van ge-
dachten te wisselen. In zo’n
sfeer zou je kunst veel vaker
met al of niet gelijkgestemden
moeten kunnen delen.

Wat opvalt is de verscheiden-
heid die op de diverse locaties
aan het licht komt. De Hallen
op de Grote Markt gebruikt de
Lente-manifestatie om de ten-
toonstellingen van de Ameri-
kaan Keith Edmier op de rails te
zetten. Op de benedenverdie-
ping koppelt de kunstenaar zijn
persoonlijke herinneringsmo-
menten aan het collectief (Ame-
rikaans) geheugen. Boven laat
hij zich inspireren door orna-
menten als de ossenkop en de
obelisken op de Vleeshal en de
Tulpomania. Macht en vergan-
kelijkheid gesymboliseerd. Zelfs
het Vanitas-stilleven uit het
Frans Hals Museum van Adri-
aen van Nieulant van de schedel
met een vlieg erop, heeft hier
een plek gekregen.

Bij Horizonverticaal aan de
Houtmarkt loopt de grote ste-
delijke architectuur als rode
draad door de tentoonstelling
’Horizon Exhaling’. Totaal
verschillende beeld-statements
van de deelnemende kunste-
naars worden in een onderlinge
samenhang getoond, waardoor
ze elkaar haast logisch lijken
aan te vullen. Bovendien is er
van de Horizonverticaal-kunste-
naars een billboard-installatie,
die als een benauwende bloe-
mengang voor de entree van het
auditorium in Teylers Museum
dienstdoet. Een hedendaagse
reactie op de bloemstukken van
Redouté van wiens werk op het
ogenblik in Teyler een over-
zichtstentoonstelling te zien is. 

Heel anders van toon is ’The
Holls Art Collective’, dat zijn

opwachting maakt in de voor-
malige Publiekshal aan de Zijl-
singel. Alle negen deelnemende
vrouwelijke beeldende kunste-
naars zijn nog niet zo lang
geleden afgestudeerd aan de
Koninklijke Academie voor de
Beeldende Kunst in Den Haag.
Gelukkig heeft een van hen
Haarlemse wortels, zodat het
collectief een Lente-plek in de
in onbruik geraakte publieks-
ruimte wist te vinden. Bij Burg-
graaf maakt de toeschouwer
deel uit van haar kunstwerk.
’Blozen is een kunst’ laat in een
lijst video-opnames zien van

een rood aanlopende vrouw. Via
een videocamera wordt het
live-beeld van de toeschouwer
over haar gezicht geprojecteerd.

Van Josje Hatting is er de
installatie ’Heus wel’ met opge-
blazen plastic zakken. ,,In mijn
werk zijn mijn jeugdherinne-
ringen leidend. Toen ik klein
was kreeg ik een goudvis in een
plastic zakje water van mijn
vader. In de auto op weg naar
huis zat ik met het zakje op
mijn schoot. Ik dacht ’Als het
zakje stukgaat, valt-ie op de
grond en gaat-ie dood. Dat
gevoel van kwetsbaarheid en

zwaartekracht heeft me sinds-
dien beziggehouden.’’

Vlak naast de entree heeft
Josje in de voormalige folder-
ruimte een zorgvuldig geschik-
te uitstalling gemaakt van kie-
zelstenen die ze tijdens reizen
verzameld heeft. ,,Het zijn er zo
veel, enorme dozen vol, omdat
ik de mooiste nooit kon vinden.
Ik kan niet kiezen. Dat blijft
een bron voor inspiratie. Mijn
werk moet altijd beter of krach-
tiger kunnen.’’

Misschien is dat wel karakte-
ristiek voor veel van de kunste-
naars bij de Haarlemse Lente.

Boven de billboard-installatie ’Bedankt voor die bloemen’in Teylers Museum. Rechts heerlijke linzensoep bij
de Soupkitchen in de voormalige Publiekshal. FOTO’S UNITED PHOTOS/ROBIN VAN LONKHUIJSEN/REMCO VAN DER KRUIS

door nuel gieles
H AA R L E M - ’Haarlemse len-
te’ is een creatieve manifes-
tatie die een weekeinde
lang duurt, waarbij tal van
(jonge) kunstenaars zich op
verschillende culturele
manifestaties presenteren.
Je zou er alleen wat lekker-
der weer bij wensen.

Haarlemse Lente doet waterkou wat graag vergeten

Kunst in warm voorjaarsjasje

Koren en vocale ensembles
kunnen zich aanmelden voor de
hofjesconcerten in Haarlem.
Als afsluiting van de Koorbiën-
nale worden op zaterdagmid-
dag 29 juni in verschillende
Haarlemse hofjes openluchtcon-
certen gegeven van ongeveer
een half uur.
Met ’licht!’ als overkoepelend
thema wordt er dit jaar voor het
eerst met thema-hofjes gewerkt,
zoals het Frans Hals-hofje (in
aansluiting op het Frans Hals
jaar 2013), het hofje van de ro-
mantische muziek, en het
smartlappen-hofje.
Inschrijven kan tot 1 april in-
schrijven: www.koorbiennale.nl 

Biënnale
zoekt koren 

Ergens halverwege het concert
van Saint Vitus in het Patronaat
kijkt slagwerker Henry Vasques
tussen twee nummers plots
zoekend om zich heen. Hij
heeft zijn duim opengehaald
aan zijn drumstel en het bloedt
flink. Wat te doen? 

Het concert stoppen om een
verbanddoos te zoeken? Een
flits-EHBOtje in de kleedka-
mer? Het lijkt niet eens in de
hoofden van de muzikanten op
te komen. Vasquez grijpt naast
het drumstel naar een rol gaf-
fer-tape – het overal in de thea-
ter- en muziekwereld bekende
duizend doelen plakband –
windt een stuk van het spul om
zijn duim en verder gaat het.
Echte kerels, die mannen van
Saint Vitus.

Ruim tweeëntwintig jaar
geleden speelden de Amerika-
nen al eens in het – oude –
Patronaat, al zegt gitarist Dave
Chandler na afloop zich daar
helemaal niets meer van te
kunnen herinneren. Toen was
Saint Vitus al een excentrieke
band: terwijl hardrockers des-
tijds opgedeeld waren in snelle
speedmetal en ‘hairmetal’ van
het Guns N’Roses-type, zetten
zij als één van de weinigen de in
de rhythm & blues gewortelde
stijl van Black Sabbath voort.
Tegelijk – maar dat wist in 1990
nog niemand – was Saint Vitus
voorloper van wat halverwege
de jaren negentig ‘stonerrock’
zou gaan heten.

Na het Haarlemse concert van
destijds volgden talloze bezet-
tingswisselingen en lag de

groep een paar keer op z’n gat.
Maar sinds 2009 zijn ze weer
permanent bijeen in vrijwel
dezelfde samenstelling als des-
tijds, met alleen drummer Vas-
quez als nieuwkomer. Ze zijn
ouder geworden, dat wel. Lang
grijs haar, buikig, de armen van
gitarist Chandler en zanger
Scott ‘Wino’ Weinrich vol geta-
toeëerd. Het slagwerk met de
karakteristieke dubbele bass-
drum; de gitaar van het achety-
pische Flying V model. Bijna-
zestigers die consequent de
hardrockdroom leven die ze
ongetwijfeld als zestienjarigen
reeds hadden. Karikaturaal
bijna, en met zichtbaar plezier,
maar tegelijk bloedserieus.

Er is ook een nieuw Saint
Vitus-album, ‘Lillie: F-65’, en
dat is zeer de moeite waard. Er
wordt een handvol stukken van
gespeeld. In de tweede helft van
het concert volgen steeds meer
oudere nummers. ‘Patra (Petra)’
uit 1990 bijvoorbeeld, waarin
Chandler zijn gitaar laat fluiten
als een tandartsboor. Aan alles
is te merken dat de mannen het
al vele honderden keren gedaan
hebben - oude circustijgers die
hun kunstjes nog niet verleerd
zijn – maar verveeld of ongeïn-
spireerd klinkt het nergens.
Tijdens de toegift ‘Born to Late’
beukt zanger Wino met zijn
voorhoofd tegen de Marshall-
versterker alsof hij naar binnen
wil, het hardrock-Nirvana in.
P E T E R  B R U Y N
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Saint Vitus als 
oude circustijgers 

Saint Vitus. Gezien vr 8 maart 2013,
Patronaat, Haarlem.

Daar wordt een expositie ge-
opend van Susan Schildkamp
(schilderijen) Anneke de Bruin
(sieraden) en Lebuïn D’Haese
(beelden in keramiek en brons).

Lulu Wang, bekend van ’Het

Lelietheater’, zal in haar ope-
ningswoord vertellen over cul-
tuurverschillen in de kunstbele-
ving tussen Nederland en China.
Xiaolan Ji, sopraan en half-fina-
list van Holland ’s got talent 2011,
zal twee traditionele Chinese
liedjes zingen. Wang werkt in-
tensief samen met kunstenaars
voor haar boeken, zoals met Su-
san Schildkamp.

Lulu Wang bij Année
H AA R L E M - De schrijfster Lulu
Wang is aankomende zondag om
15.00 uur bij Galerie Année aan
de Gedempte Oude Gracht.
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