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Tips

THEATER IN DE BAJES
Voordat de Bijlmerbajes platgaat en plaatsmaakt
voor de woonwijk Bajes Kwartier, spelen tien
theatermakers in de voormalige gevangenis de
voorstelling In between time. Vijf van de makers
begonnen hun carrière in het Midden-Oosten of
Afrika en zijn onlangs naar Nederland gevlucht. Zij
kwamen terecht in de Bijlmerbajes, die vorig jaar
tijdelijk diende als asielzoekerscentrum. Op de
verschillende etages vertellen ze over hun tijd in
het azc, over het wachten en over het maken
van een nieuw begin. Kunstenaar Farhad bijvoor-
beeld moest op het hoogtepunt van zijn loopbaan
gedwongen zijn land verlaten. Samen met Sofie
stapt hij tijdens de voorstelling op een kleurrijk
Perzisch tapijt. Samen vliegen ze naar een Neder-
lands strand, terwijl ze hardop dromen over 
hun nieuwe bestaan. Het gezelschap speelt de
voorstelling in totaal 18 keer verspreid over de
 periode van woensdag 21 maart tot en met zater-
dag 7 april. 

GELIEFDEN IN ZWAAR WEER
De Nationale Opera brengt twee korte opera’s
naar theater de Meervaart. In het kader van het
Opera Forward Festival worden de voorstellingen
Trouble in Tahiti en Clemency gespeeld, korte
stukken over geliefden in zwaar weer. Donderdag
22 en zaterdag 24 maart om 20.00 uur, zondag 
25 maart om 14.00 uur. 

HET BESTE VAN LAUREL EN HARDY
Een middag lang slapstick in Tuschinski. De bios-
coop presenteert zaterdag 24 maart vanaf 12.15
uur Het beste van Laurel en Hardy, een programma
met zes films van de Dikke en de Dunne en de
gerestaureerde solo van Stan Laurel: Detained. 
De pauzeact wordt verzorgd door theater- en
acrobatiekgroep Ashton Brothers.

FILM EN FILOSOFIE
Woensdag 21 maart om 21.00 uur in filmtheater
de Uitkijk het regiedebuut van scenario-
schrijver Charlie Kaufman uit 2008: Synec-
doche, New York. De film wordt getoond in het
kader van het programma Film en Filosofie. Synec-
doche wordt ingeleid door Fedor Ligthart, die film-
recensies schrijft voor het blog Salon Indien.

Erik Voermans

AMSTERDAM

C
alvijn sprak over het kerkor-
gel als ‘de sirene van de dui-
vel’. Olivier Messiaen vond
het kerkorgel het instru-
ment van God. Misschien
zouden Sweelinck, Bach en
Bruckner dat met hem eens
zijn geweest. In de gesecu-
lariseerde tijden waarin we
nu leven (althans in het

Westen) is het kerkorgel vooral een klankbron
geworden, waarvan de actieradius wordt be-
perkt door de plek waar het instrument staat. Je
kunt moeilijk een heel kerkgebouw meesjou-
wen voor je orgelconcerten in het land. De lief-
hebber zal altijd zelf naar dat orgel toe moeten.

Die liefhebber wordt sinds 2007 rijkelijk be-
diend in Het Orgelpark, gevestigd in de geres-
taureerde Parkkerk bij het Vondelpark. In Het
Orgelpark staan zeven orgels, inclusief het ver-
maarde draaiorgel The Busy Drone, en de con-
certen die er op worden gegeven gaan oneindig
veel verder dan ‘organist (man, kalend) speelt

Bachs Toccata; de drie toehoorders (grijs, rolla-
tors) geven een rolletje pepermunt door’. 

In Het Orgelpark wordt vanuit een sterk eigen-
tijds perspectief naar het orgel gekeken. Er
 worden veel nieuwe stukken gespeeld en com-
positieopdrachten verstrekt en er zijn samen-
werkingsprojecten met alle denkbare andere
kunstvormen. Die visie wordt beloond. Volgens
Hans Fidom, bijzonder hoogleraar orgelkunde
aan de VU en onderzoeker bij Het Orgelpark,
groeit het aantal bezoekers gestaag.

Bijna 2500 pijpen
Die groei zal vanaf morgen zonder twijfel een
flinke oppepper krijgen, want dan neemt Het
Orgelpark een orgel in gebruik waarvan er op de
wereld geen tweede bestaat: het Utopa Barok -
orgel, gemaakt naar het voorbeeld van de Duit-
se, door Bach hooggeachte bouwer Zacharias
Hildebrandt, dat behalve via twee traditionele
toetsenborden op het orgel zelf (de orgelmens
spreekt van klaviatuur) ook is te bedienen via
een digitale speeltafel beneden in de zaal, en
zelfs via laptops, touchscreens en midi-interfa-
ces. Daartoe is elk van de 2426 pijpen – van vijf

Barokorgel Klassiek instrument vol moderne techniek

Het Orgelpark neemt een
nieuw orgel in gebruik, geschikt
voor Bach én nieuwe muziek.
‘Dit bestond nog nergens.’

Boetseren met klank
op een uniek orgel

meter lang tot een centimeter kort – voorzien
van elektronica (elektromagneten).

Het Orgelpark had nog geen barokorgel. Fi-
dom: “Daarvan waren er in Amsterdam al ge-
noeg. Toch was dat vreemd, een plaats die zich
orgelpark noemt zonder een instrument waar-
op de muziek van een der grootste componis-
ten, Bach, het best tot zijn recht komt. Het be-
stuur aarzelde toen onze artistiek leider Johan
Luimes de bouw van zo’n orgel voorstelde. Dat
zou niet goedkoop worden. Bovendien was het
de vraag of het wel paste in onze missie het orgel
op nieuwe manieren te presenteren. Toen ik in-
bracht dat het mogelijk was het barokorgel op
nieuwe manieren bespeelbaar te maken, was
begin 2013 de kogel door de kerk.”

“We gingen een orgel laten bouwen waarvan
de windvoorziening, dus de wijze waarop de
lucht door de pijpen wordt geblazen, helemaal
historisch geïnformeerd zou zijn, maar waarbij
we via een kneep er digitale technieken aan
konden koppelen. Daardoor zouden we twee
toegangen hebben tot het klankconcept. Je
kunt boven gaan zitten en Bach spelen, hele-
maal volgens de principes van de achttiende
eeuw, maar je kunt ook beneden achter de digi-
tale tafel gaan zitten. Het is de eerste keer dat
deze twee werelden bij elkaar worden gebracht.
Oude en nieuwe muziek zijn hier dus geen ge-
scheiden bubbels. Ze liggen helemaal over el-
kaar heen. Het is ook mijn droom voor de toe-
komst dat we beide groepen hier bij elkaar
krijgen.”

Twee orgels met één aansturing
Morgen, donderdag en vrijdag is het Bach wat
de klok slaat in Het Orgelpark. Zaterdag is het
tijd voor de Digital Organ Day, met ’s morgens
vanaf elf uur demonstraties van onder anderen
organist Jacob Lekkerkerker en midi-gitarist
Bram Stadhouders en ’s avonds een concert met
nieuwe werken van Lekkerkerker, Robert van
Heumen, Wouter Snoei en René Uijlenhoet, van
wie de laatsten vooral bekendstaat als compo-
nisten van elektronische muziek.   

Lekkerkerker: “Het unieke hier is dat je als een
beeldhouwer je klank kunt boetseren. Je stuurt
vanaf de digitale console niet alleen twee orgels
aan, namelijk óók het originele Sauerorgel, dat
in 1922 speciaal voor de ruimte van de Parkkerk
boven het preekgestoelte is gebouwd, je kunt de
Hildebrandt en de Sauer ook met software met
elkaar mengen. Je kunt zelfs per pijp bepalen
hoever je de ventielen wilt openzetten. Je kunt
op eenzelfde manier met klank werken als in de
elektronische muziek. Alleen zit je dan in een
studio en doe je het hier met akoestische bron-
nen, mooier kan niet.”

Fidom: “Misschien vindt het orgel daardoor
een nieuwe positie in de maatschappij, na al die
eeuwen in de kerk. Tegen mijn studenten zeg ik
altijd: kijk eens waar de blote vrouwen in de kerk
zijn – die vind je altijd op het orgel. Dat seculiere
heeft er kortom altijd in gezeten.”

Lekkerkerker: “Ik merk ook dat de connotatie
van orgel met religie aan het verdwijnen is. Die
connotatie hoort bij een bepaalde generatie. De
jongeren staan er heel anders, veel opener in.
Vergeet ook niet dat het orgel bij uitstek een
live-instrument is. De ruimtelijke ervaring en
beleving  zijn uniek. Je vóelt dat orgel; het pakt
je aan alle kanten beet. En dat krijg je via een
smartphone nooit voor elkaar.”

Het nieuwe Utopa Barokorgel, 21 t/m 25/3 in 

Het Orgelpark, Gerard Brandtstraat 28.

→ Jacob Lekkerkerker (l) en Hans Fidom bij het
Utopa Barokorgel. FOTO MATS VAN SOOLINGEN

‘De blote vrouwen 
in de kerk vind je 
altijd op het orgel’

THEATER

MARX

Door Het Zuidelijk Toneel

Gezien 21/2, Utrecht

Te zien 21-22/3, Bellevue;  

27/3, Toneelschuur Haarlem

In de theatermonoloog Marx kijkt
Karl Marx terug op zijn leven en
ideeën, om moedeloos te constateren
dat men na zijn dood met zijn gedach-
tegoed aan de haal is gegaan. “Als er
iets is wat ik niet ben en nooit zou wil-
len zijn, dan is het wel: marxist.”

Frank Lammers speelt hem joviaal,
een tikkie sensatiebelust en geregeld
met een knipoog. Beetje Theo Maas-
sen, beetje Paul Jambers, beetje
Frank Lammers zelf. Op een stoeltje
na heeft hij een leeg podium, dat hij
met een nonchalant gemak vult. Als
een doorgewinterd conferencier in-
teracteert hij met de zaal, haalt ap-
plaus en buigt zich wat af.  

Daardoor verbloemt Lammers dat
zijn personage vooral een wat sullige
zeur is, die dingen verzucht als: “In
plaats van een goed leven te leiden,

vroeg ik me af wat dat eigenlijk was.”
Hij beklaagt zich over lichamelijke
kwalen, gebrek aan waardering, deur-
waarders; zelfs als hij vreemdgaat,
vindt hij zichzelf een slachtoffer. 

Zijn gedachtegoed blijft intussen
aan de oppervlakte, terwijl het in dit
concept juist interessant is dat Marx
zijn ideeën kan toetsen aan de weten-
schap van nu. Maar als hij het marxis-
me dat na zijn dood door Europa
waaide, beklaagt, komt hij niet veel
verder dan: “Kun je Jezus de kruis-
tochten verwijten?” Zijn conclusies
over de huidige tijd – “Kwetsbaarheid
is nu een symptoom van zwakte,
egoïs me is een kwaliteit” – zijn ook
niet bijster origineel.

Grootste hiaat is het gebrek aan
drama. De monoloog van Stefaan
Van Brabandt (die ook regisseerde) is
vooral een biografie. Het gebrek aan
urgentie – het personage draait keu-
rig zijn verhaaltje af  – doet de span-
ningsboog bepaald geen goed.

Marx is toegankelijk en fijn ge-
speeld – en daarmee zeer geslaagd als
geschiedenisles. De theaterliefheb-
ber komt er wat bekaaid van af.
Sander Janssens

Marx zou geen
marxist willen zijn


