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Top of ﬂop
De redactie vraagt mensen die iets
bijzonders ondernemen: hoe vond je het?

Bioscoopzaal
als voetbaltribune
Wat: docu: Het Laatste Jaar van FC Twente
Waar: première in Kinepolis Enschede
Wanneer: maandag 5 september

TOP 3
ZOMERHITS
Het is nog
steeds zomers,
dus die zomerhits kunnen nog
wel even mee.
Wat zijn de best
beluisterde
zomerhits op
Spotify?

5 REDENEN OM THUIS TE BLIJVEN

Science-ﬁction
of comedy?
Een avondje lachen om de
broekscheurende grappen
van Jandino of lekker
rocken met de Utrechtse
3FM-troetelrockers van
Kensington: Joeke Berg
twijfelt nog.

1. Drake (ft. Wiz
Kid, Kyla) – One
Dance
Z De

première van Het laatste jaar van FC
Twente was uitverkocht. FOTO REINIER VAN WILLIGEN

Te weinig
voetballers
2. Justin Timberlake – Can’t Stop
The Feeling

Arno Stevens (24)
Holten.
,,Deze documentaire
geeft een ontzettend
goed beeld van de
trouwe supporters bij
FC Twente.
Je ziet en voelt de beleving op de tribune. Ik
zag mezelf nog in
beeld bij Vak P. Dat
was mooi. Ik heb wel
een puntje van kritiek:
Er hadden wel wat
meer voetballers uit

de streek in de ﬁlmnaar voren mogen
komen. De ﬁlmmakers
volgen eigenlijk alleen
Hakim Ziyech en dat
was nou niet echt een
speler die de sfeer
van de volksclub FC
Twente uitstraalde’’.

Protestmars
maakt indruk

Twente-aanhang op
de tribunes.
Heel bijzonder vond ik
dat oud-voorzitter
Joop Munsterman het
toch voor elkaar kreeg
om de kritische Erik
Dijkstra aan het twijfelen te brengen’’.

Spannend tot
het einde
Janiev Damhuis (24)
Hengelo.
,,De documentaire is
spannend tot aan het
einde. Ik heb me
geen minuut verveeld. Deze ﬁlm boeit
je tot aan het einde. Ik
ben eigenlijk helemaal
geen voetballiefhebber, maar vond het tof
om dit verhaal te volgen. Documentairemaker Geertjan Lassche heeft een gewel-

Boek

De Da Vinci Code
Miljoenen volwassenen
waren in 2003 in de ban van
De Da Vinci Code. De doorbraak van schrijver Dan Brown
over de spannende avonturen
van professor Robert Langdon
langs verrassende ontdekkingen in de wereld van kunst, religie en wetenschap is nu ook
voor jongeren beschikbaar in
een ingekorte, aangepaste versie.
De Da Vinci Code - Jongereneditie verschijnt
vandaag bij uitgeverij Luitingh-Sijthoff

Rembrandts

naaste

Sterschilder Eindelijk! De Lairesse. De wie? Rijksmuseum
Twenthe zet de vergeten schilder Gerard de Lairesse terug
op zijn voetstuk. Naast Rembrandt, waar hij volgens kenners
hoort. Eerherstel na drie eeuwen, maar vooral: een ode aan
de klassieke schoonheid.
Ingrid Bosman

Naomi de Wit (23)
Goor.
,,Ik vind het een
prachtige, integere
ﬁlm, waarin de regisseur echt de kant van
de supporters kiest.
De meeste indruk op
mij maakten de grote
protestmars van duizenden supporters
voorafgaand aan de
wedstrijd tegen PEC
Zwolle en de shots
van de fanatieke FC

3. Calvin Harris
(ft. Rihanna) –
This Is What You
Came For

,

dig goed oog voor
sfeer, details en mensen. Dat spreekt me
aan. Er zitten geweldige personages in de
ﬁlm. En er valt gelukkig, ondanks alle
treurnis en ellende,
ook heel wat te lachen’’.

I

n de eregalerij schittert de glorie. Een plafondstuk uit de regentenkamer van het voormalige Amsterdamse Leprozenhuis, orgelluiken uit de Westerkerk in de hoofdstad, twee
schilderijen die stadhouder
Willem III voor paleis Soestdijk liet
maken. Diens echtgenote Mary Stuart had in haar slaapkamer zicht op
De Lairesses virtuoze verbeelding
van een kuise liefde: die van maangodin Selene voor de herder Endymion.
Als de naam en faam van Gerard de
Lairesse (1640-1711) als sterschilder
van de late 17de eeuw zich ergens laten gelden is het hier.
Hoe abrupt er een einde aan kwam
is te zien in een van de kleinere zaaltjes. Onder de noemer ‘Het Noodlot’
voltrekt zich het drama hier bijna
voor je ogen, notabene via een voorstudie. Allegorie op de stad Amsterdam, dat in de Burgerzaal van het
stadhuis (nu Paleis op de Dam) de
roem van de hoofdstad zou uitstralen. ,,Dit is een demonstratiestuk,
een schets in olieverf, maar eigenlijk
al helemaal af”, vertelt projectleider
Quirine van der Meer Mohr. Van uitvoering zou het nooit komen; de
schilder werd in 1689 plotseling
blind. ,,Hier eindigt zijn schilderscarrière. Hij kon de schoonheid waar hij
zo van hield niet langer ervaren.”
Laat staan vastleggen. Maar haar
hartstochtelijk uitdragen kon nog
wel. Dat was wat De Lairesse ging
doen, in privé-colleges, waarvan hij

Hij was een
van de
grootste critici
van
Rembrandt,
wiens
‘geklieder met
drek’ hij
verafschuwde.

de traktaten liet vastleggen door zijn
zoons. Ze werden gebundeld in
Grondlegginge der teekenkonst
(1701) en Het groot schilderboeck
(1707), waarvan in de ‘noodlotszaal’
een exemplaar is te zien. Ze vormen
de weerslag van zijn opvattingen en
theorieën over de geïdealiseerde,
klassieke schoonheid, het ‘recht antiek’, ofwel het onvervalst opvolgen
van de Oudheid, zoals hij het zelf
omschreef. De Amsterdamse elite
was als een blok gevallen voor zijn
historiestukken, portretten, wandschilderingen en plafondstukken, en
via zijn geschriften bleven de idealen
van De Lairesse ook in de kunstwereld tot aan de 19de eeuw leidend. In
Nederland, maar – getuige de vertalingen - ook in Frankrijk en Duitsland.
Zo bleef hij in zekere zin toch de
ambities waarmaken waarmee hij in
1667 vanuit Luik naar Amsterdam
was gekomen. Op de vlucht voor de
wraak van een afgewezen huwelijkskandidate en haar zuster, en met een
gezicht dat was getekend door een
aangeboren syﬁlis. Bij een bezoek aan
het atelier van zijn toen al beroemde
collega Rembrandt legde die de mismaakte tronie van De Lairesse onverbloemd vast. Het portret - dat tegenwoordig in het Metropolitan Museum in New York hangt – symboliseert ook de botsende artistieke opvattingen van beide meesters: Rembrandt als schilder naar het leven en
De Lairesse die, ondanks of misschien juist vanwege zijn eigen voorkomen, het perfecte schoonheidside-
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Muziek

Nick Cave & The Bad
Seeds

Skeleton Tree van Nick
Cave & The Bad Seeds
is de langverwachte opvolger van Push The Sky
Away uit 2012. De release van het zestiende studioalbum van
de Australische singer-songwriter en zijn
band wordt begeleid door de ﬁlm One
More Time With Feeling die op vandaag
eenmalig in bioscopen over de hele
wereld te zien is.
Skeleton Tree komt morgen uit

aal nastreefde. Hij zou een van de
grootste critici worden van Rembrandt, wiens ‘geklieder met drek’ hij
verafschuwde.

Loser

Het kan verkeren. Inmiddels weten
we dat Rembrandt zou uitgroeien tot
een nationale held, bij wie De Lairesse als een loser afsteekt. Terwijl ze
op gelijke hoogte staan, volgens Gregor J.M. Weber, hoofd beeldende
kunst van het Rijksmuseum in Amsterdam: ,,De Lairesse is de belangrijkste schilder van de Gouden Eeuw.
Niet ná, maar náást Rembrandt”. Alleen werd daar in de 19de eeuw heel
anders over gedacht. De Lairesse
werd het slachtoffer van de Romantiek, die de tijdgeest ging bepalen.
,,De authentieke ervaring werd belangrijker dan een volgens de regels
geboetseerde schoonheid”, zegt Quirine van der Meer Mohr. Bovendien
paste het uit Frankrijk en Italië geïmporteerde classicisme van De Lairesse
niet bij het nationale zelfbeeld uit die
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Comedy

õ

Radio

DVD

Jandino

Kensington

The X-Files

We zien Jandino Asporaat tegenwoordig zo
vaak op tv dat je bijna
zou vergeten dat hij ook
een messcherpe standup comedian is. De registratie van zijn theatershow Hoe dan ook uit 2015 is aangekocht
door Netﬂix. Bioscoopﬁlm Bon Bini Holland
met Jandino in de hoofdrol zal later dit jaar
beschikbaar zijn voor Netﬂix-abonnees.
Jandino - Hoe dan ook is vanaf morgen te
zien op Netﬂix.

Op de 16de verdieping
van de gloednieuwe
A’DAM Toren, tachtig
meter hoog, geeft de
Utrechtse band Kensington een speciaal
optreden dat live
wordt uitgezonden op
3FM, 3FM.nl en 101TV.
Naast het optreden presenteren de rockers
de radiospecial met dj’s Frank van der
Lende, Giel Beelen en Eva Koreman.
Morgen, 16.00 - 21.00 uur, NPO 3FM

De sf-hitserie The X-Files
wist van 1993 tot 2002 talloze fans aan zich te binden. Negen seizoenen lang
was de halve wereld in de
ban van de buitenaardse
encounters van special
agents Fox Mulder en Dana
Scully. Alle seizoenen van de culthit zijn nu
gebundeld in een dikke dvd-box met naast
de complete reeks veel extra materiaal.
The X-Files The Complete Series komt
komende woensdag uit

tijd. Kunstcritici serveerden zijn
werk af als niet ‘Hollandsch’ genoeg,
waar de ‘volkse’Rembrandt, Vermeer, Steen en Hals op het schild
werden gehesen. De Lairesse werd
vakkundig verbannen uit het nationale geheugen, met een straatnaam
in Amsterdam en Eindhoven als
droevig restant.
Alleen onder een selecte groep liefhebbers bleef zijn reputatie recht
overeind. Met wijlen Bob van den
Boogert, oud-conservator van het
Rembrandthuis, als een van de
grootste pleitbezorgers. In samenspraak met zijn bevriende collega
Paul Knolle van Rijksmuseum
Twenthe legde Van den Boogert nog
de basis voor dit eerste overzicht ooit,
tot zijn plotselinge overlijden vorig
jaar.

Topstukken

Dat een ﬂink deel van het oeuvre nu
voor het eerst bij elkaar is te zien in
Enschede vervult Quirine van der
Meer Mohr met trots. Misschien

wordt er in Amsterdam wel achter
oren gekrabd, beaamt ze met een
lach, ,,maar dat neemt niet weg dat
het hier ook uitstekend past.” Onder
meer Het Rijksmuseum en het Amsterdam Museum stonden genereus
topstukken af, en ook uit Parijs, Berlijn en Brussel kwamen bruiklenen,
vaak voor het eerst in Nederland te
zien.
Toch blijft de titel van deze tentoonstelling - Eindelijk! De Lairesse –
gedurfd klinken. Nee, zegt Van der
Meer Mohr, ze heeft niet de illusie
dat die naam voortaan in een adem
met Rembrandt genoemd gaat worden. ,,Op het netvlies zullen we hem
wel krijgen. Het is niet ons streven
om mensen te bekeren. Maar je kunt
na het zien van deze tentoonstelling
niet anders dan erkennen dat hij inderdaad één van de grootsten in zijn
tijd was. Dat het internationale van
zijn werk een onvervreemdbaar aspect is van onze Hollandse school. En
vooral: dat dit óók de kunst van de
Gouden Eeuw is.”

Zelf is de kunsthistorica, als uitgesproken liefhebber van de Romantiek, het levende bewijs van de overtuigende kracht van De Lairesse. ,,Of
je hem een goede schilder vindt of
niet, dat hij het wás is compleet weggedrukt. Dat is wreed maar ook fascinerend. Zijn verhaal laat zien dat
waardering voor een kunstenaar heel
erg zit in wat erover wordt gezegd en
geschreven. In die zin is kunstkritiek
op de lange termijn misschien wel
bepalender dan talent en wat je daar
als kunstenaar mee doet.” Ze is, zegt
ze, De Lairesse enorm gaan waarderen. ,,Ik hoop dat de bezoekers net zo
worden gegrepen. Door de pracht en
praal, maar ook door zijn bijzondere
verhaal, dat toont hoe subjectief de
geschiedenis.”

Van 10 september t/m 22 januari
in Rijksmuseum Twenthe Enschede.
Opening 10 september met de
‘Salon van de klassieke schoonheid’.
Met van 11 tot 17 uur workshops, lezingen, muziek, catering in stijl en
meer. rijksmuseumtwenthe.nl

Z Hercules kiest tussen deugd en ondeugd. Circa 1675 1680, Musée du Louvre, Parijs.
FOTO RIJKSMUSEUM TWENTHE

