
19‘Een volle zaal. Voor mij. Dit is niet normaal. Zoals mijn leven
sowieso sinds een paar maanden niet meer normaal is’ 

Duncan Laurence, songfestivalfavoriet in Zonnehuis → 21

SITCOM

Laatste
aflevering Big
Bang Theory
Na twaalf seizoenen en 279 afle-
veringen zit het erop voor de
cast en crew van The Big Bang
Theory, de langstlopende
sitcom. Gisteren werd de
laatste aflevering opgenomen
en daarmee kwam een einde
aan een tijdperk, waar de hoofd-
rolspelers uitgebreid bij stil-
stonden op sociale media. Vorig
jaar augustus werd bekendge-
maakt dat The Big Bang Theory,
in Nederland te zien op Vero-
nica, stopt. De zeven hoofdrol-
spelers verdienden het laatste
jaar ieder zo’n 900.000 dollar
per aflevering, een record.

THRILLER

Drie debutanten
op shortlist
Gouden Strop
Drie debutanten maken kans op
de Bookspot Gouden Strop, de
prijs voor het beste Nederlands-
talige spannende boek: Kefah
Allush met De munt van Judea,
het duo Henk Apotheker & Kir-
sten van Dissel met Erfenis en
Kasper van Beek met Vogelvrij.
De andere genomineerden zijn
Samantha Stroombergen (De
witte kamer) en Felix Weber
(Genadeschot). Zij maken kans
op een geldbedrag van 20.000
euro. De winnaar wordt 29 mei
bekendgemaakt, vlak voor de
start van de Spannende Boeken
Weken op 1 juni.

POPMUZIEK

Voormalig Level
42-gitarist Boon
Gould overleden
Rowland ‘Boon’ Gould, een van
de oprichters van Level 42, is
overleden. De gitarist werd
dinsdagochtend door de politie
dood gevonden in zijn huis, zo
heeft frontman Mark King be-
kendgemaakt. Boon is 64 jaar
geworden. Het is niet bekend
waaraan hij is overleden. Boon
stond begin jaren tachtig aan de
basis van Level 42, samen met
zijn broer Phil, Mark King en
Mike Lindup. Hij speelde daarna
jarenlang mee op gitaar. Level 42
scoorde hits met onder meer
Love Games en Lessons in Love.
De broers Gould verlieten Level
42 eind jaren tachtig.

Is die Da Vinci echt?
Stemmen maar
AMSTERDAM 

Leonardo da Vinci stierf vandaag
precies 500 jaar geleden, iets dat op
tal van plekken en manieren wordt
gememoreerd. 

Het Teylers Museum in Haarlem nam
er afgelopen winter al een voorschot
op met een zeer druk bezochte expo-
sitie en het Louvre in Parijs opent in
het najaar een grote tentoonstelling
die door kunstliefhebbers met span-
ning tegemoet wordt gezien.

De Hermitage Amsterdam besteedt
op eigen wijze aandacht aan de legen-
darische kunstenaar en wetenschap-
per: er kan door publiek worden ge-
stemd over de vraag of een bepaald
werk wel of niet door hem is gemaakt.

In de tentoonstelling De schatka-

mer! is het zestiende-eeuwse schilde-
rij Donna Nuda te zien. Dit werd door
tsarina Catharina de Grote in 1779
aangekocht als een echte Leonardo
da Vinci. Of hij het zelf heeft gemaakt,
wordt nu al een eeuw betwijfeld.

De zoektocht naar het antwoord
krijgt een nieuwe impuls nu de Donna
Nuda binnenkort verhuist naar Mu-
sée Condé in Frankrijk. Dat bezit een
tekening die in 2017 aan Da Vinci is
toegeschreven. Er zijn veel gelijkenis-
sen met de Donna Nuda. “Daar komt
nog bij dat de Donna Nuda sterk over-
eenkomt met de Mona Lisa: hetzelfde
spel van licht en donker, de naakte da-
me zit in dezelfde pose, heeft eenzelf-
de mysterieuze glimlach en ook in de
achtergrond lijkt de hand van de
meester zelf zichtbaar,” aldus de Her-
mitage.

Publiek kan over de kwestie stemmen
vanaf morgen. Het oordeel wordt
eind mei bekendgemaakt.

Salvator Mundi 
Een ander vraagstuk rond Da Vinci is
de verblijfplaats van het schilderij
Salvator Mundi, in november 2017 ge-
veild voor 450 miljoen dollar (onge-
veer 397 miljoen euro) bij Christie’s in
New York. Waar is het schilderij ge-
bleven? En is het wel een echte Da
Vinci? Ook daar zijn de kunstkenners
het niet over eens. 

Salvator Mundi was het duurste

schilderij dat ooit op een veiling is
verkocht. Christie’s maakte later be-
kend dat het is gekocht door de Saoe-
dische prins Bader bin Abdullah, een
vertrouweling van kroonprins Mo-
hammed bin Salman. Hij zou de ei-
genlijke opdrachtgever zijn voor de
aankoop, maar de kroonprins wilde
geen aandacht trekken met de extra-
vagante uitgave.

Het bevriende Abu Dhabi kondigde
kort daarna aan dat hun gloednieuwe
museum het werk zou tentoonstellen
vanaf september 2018, als hun ‘ge-
schenk aan de mensheid’. De exposi-
tie is daarna voor onbepaalde tijd af-
gelast. Het Louvre Abu Dhabi weigert
elk commentaar. Museummedewer-
kers zeggen geen idee te hebben waar
het topstuk is.

Het Louvre in Parijs tast ook in het
duister. Het museum wil Salvator
Mundi dolgraag lenen voor een ten-
toonstelling dit najaar, ook naar aan-
leiding van de vijfhonderdste sterf-
dag van Da Vinci. De Franse overheid,
eigenaar van het museum in Parijs,
hoopt dat het schilderij op tijd wordt
gevonden.

Op 500ste sterfdag
stelt geniale schilder
en uitvinder publiek
nog voor raadsels

vier toetsinstrumenten. Dan is er een strijk-
kwartet van 17 minuten, een soort Grosse Fuge –
ik probeer Beethoven te doen, die Bach probeert
na te doen. Een vierstemmige fuga met alles
erop en eraan. En tot slot een serie pianosona-
tes. Ik wil er twaalf schrijven, uiteindelijk.”

Geen diepgang
En morgen klinkt in het Orgelpark Deus…in no-
bis sine nobis operatur (‘God werkt in ons zonder
ons’), een stuk van 49 minuten – 7 maal het getal
Gods – waarvoor alle orgels in de zaal worden
gebruikt, plus twee vleugels en een harmonium.

“Het is een stuk met meerdere muzikale lagen,
net als dat krankjoreme koraalvoorspel van

Bachs Vater unser im Himmelreich BWV 682,
waardoor ik me heb laten inspireren.”

Het stuk is op zijn computer gemaakt. De soft-
ware komt dan met melodieën en harmonieën,
die hem vaak positief verrassen. “Persoonlijke
smaak is daarbij minder dominant, terwijl het in
de huidige tijd uitsluitend over persoonlijke
smaak gaat. Dan lees je dat een componist op
Facebook doodleuk schrijft: ‘Bach, ja, dat is wel
mooi, maar zijn muziek heeft geen diepgang.’ Of
‘Stockhausen is gebakken lucht.’ Eh, wat? Ja, in
zo’n tijd leven we nu.”

DEUS… in nobis sine nobis operatur van Cornelis 
de Bondt, morgen 20.15 uur in het Orgelpark.

‘Als het erop aankomt,
zitten mijn collega’s liever
achter de geraniums of
hun schrijftafel’

→ Cornelis de Bondt, hier in het
Orgelpark, componeerde muziek
voor negen orgels. FOTO DINGENA MOL


