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Pictoright
ontslaat
fraudeur
Van onze verslaggeefster
Inger van der Ree

amsterdamPictoright,deau-
teursrechtenorganisatievoor
beeldmakers inNederland,heeft
donderdagaangiftegedaanvan
fraudedooreenmedewerker.Het
gaatomeenbedragvanruim
300 duizendeuro.

Ditheeft deorganisatie opdewebsite
bekendgemaakt.Demedewerkerheeft
gedurendedriejaarfrauduleuzeenon-
juiste informatie aan het administra-
tievesysteemvandeorganisatie toege-
voegd.Erzijnverschillendebetalingen
gedaanaanmensendiedaargeenrecht
ophadden. Voor zoverbekendzijndie
bedragenvervolgensgrotendeelsdoor-

gesluisdaandemedewerker.
De organisatie, die ook juridische

bijstandverleentaanfotografen,beel-
dend kunstenaars en grafische vorm-
gevers,ontdektedefraudeal ‘zo’ndrie
wekengeleden’,zegtdirecteurVincent
vandenEijnde. Tochwerdernietmet-
een melding gemaakt bij de politie.
‘Wehebbeneersteeninternonderzoek
ingesteld. Al snel ontdektenwewie er
bij betrokken was.’ Vlak daarna is de
medewerker, die vijf jaar werkzaam
was bij Pictoright, ontslagen en is er
aangifte tegenhemgedaan.

VandenEijndenoemthet‘uitermate
betreurenswaardig’datdit kongebeu-
ren.Erzijnvolgenshemextracontroles
ingevoerd om te voorkomen dat een
dergelijke situatie zich opnieuw zal
voordoen. Omdat er pas donderdag
aangifte is gedaan,wil dedirecteur er
nietmeeroverkwijt.De schadezal ver-
haald worden op de ontslagenmede-
werkerendeanderebetrokkenen.

Medewerker sluisde
ruim300duizend
euroweg

Barokorgel idealeoplossing
Er isbijnaveertig jaarovergesteggeld,
maarnuheeftUtrechtweleenwereld-
primeur:heteerstenieuwgebouwde
barokorgel ineenconcertzaal.
Van onze verslaggever
Robert van Gijssel

utrechtEindelijk isereenUtrechts
concertorgel,nabijnaveertig jaarklas-
siekmuzikaalgesteggel. In2017wordt
in de door architect Herman Hertz-
berger ontworpen concertzaal van
TivoliVredenburgeenbarokorgelinge-
bruik genomen, gebouwd door de
UtrechtseGebroedersvanVulpen.Vrij-
dagwerdhetontwerpvanhetnieuwte
bouwen pijporgel gepresenteerd en
iets van het twee jaar durende bouw-
proces uit de doeken gedaan (zie in-
zet).

Volgens de betrokkenen is sprake
van een wereldprimeur: het Tivoli-
Vredenburg-orgelzouheteerstenieuw
te bouwenbarokorgelworden in een
voorname concertzaal, waar door-
gaans – áls er al een ingebouwdorgel
aanwezig is – op een symfonischorgel
wordtgespeeld.

‘Dit orgel komtniet uit de lucht val-
len’, zei directeur Frans Vreeke van Ti-
voliVredenburg vrijdag, met gevoel
voorunderstatement.Al in 1979broei-
deninUtrechtplannenvooreenorgel-
installatie inVredenburgenwerddoor
een stichting geld ingezameld. Het
kwam zelfs tot een aankoop: in 1984
kocht de Stichting Orgel Comité Mu-
ziekcentrum Utrecht een reusachtig
Bätz-orgelaan,maardatwerdnooitge-
plaatst.Erwarendwarsliggers,zoalsar-
chitectHertzberger. ‘Ik stonddestijds
vooreenduivelsdilemma’,zeihijbijde
presentatie. ‘Ik ben eengrootmuziek-
enorgelliefhebberenikbeseftetoenal
dat muziek een belangrijkere en ho-
gerekunst isdanarchitectuur.Maar ik
wilde het karakter vanmijn concert-
zaal tochgraag intacthouden.’

Een installatie van een omvangrijk
orgelzouvolgensHertzberger ‘dealge-
hele gelijkwaardigheid’ van zijn zaal
hebben aangetast. Een groot symfo-

nischorgel achter ophet podiumzou
de cirkelvormigheid van de concert-
zaal,eenvandeuniekeeigenschappen
van de Grote Zaal van TivoliVreden-
burg, blijvend hebben geschaad.

Hertzberger: ‘Danzouindezaaleenas
zijn ontstaan, die ik juist had willen
vermijden.Mijwerdvertelddatzonder
eensymfonischorgeldeberoemdeor-
gelsymfonie van Saint-Saëns hier niet

kon worden uitgevoerd. Nou, dan
maar niet, dacht ik dan. Ik hebhet ie-
dereen buitengewoon moeilijk ge-
maakt.’ Het aangekochte Bätz-orgel
werduiteindelijkdoorverkocht,overi-

Een visualisatie van de grote zaal van het Utrechtse TivoliVredenburg

De bouw van het barokorgel van de
Gebroeders van Vulpen zal zo’n
twee jaar in beslag nemen. De op-
bouw van het instrument ge-
schiedt in de werkplaats van Van
Vulpen.Van de installatie in de
Grote Zaal van TivoliVredenburg
zal het concertpubliek weinig tot
niets merken.‘Dat zal gebeuren in
de stille zomerperiode’, zegt de
Utrechtse organist en‘orgeladvi-
seur’Peter van Dijk, die het orgel
voor TivoliVredenburg ontwierp.
Dat is goed nieuws voor het
Utrechtse Festival Oude Muziek,
dat bij de editie van 2017 het orgel
feestelijk in gebruik zal nemen.

Vulpenbouwtorgel
TivoliVredenburg

Na de renovatie van het hoofdge-
bouw en de vernieuwing van de
Philipsvleugel zijn nu ook de tui-
nen van het Rijksmuseum in Am-
sterdam af. Het terras rondom
de tentoonstellingsvleugel is vol-
tooid, waardoor bezoekers
voortaan rond het hele museum
kunnen wandelen. In de Rijks-
museumtuinen staan 7.000
planten, 16.000 bloembollen,
standbeelden, tuinvazen en de-
len en ornamenten van gebou-
wen uit de Nederlandse bouw-
kunst. Nieuw in de buitencollec-
tie is een telefooncel uit 1933 en
een groot buitenschaakbord
waarop iedereen kan spelen. Een
18de-eeuwse tuinkoepel uit Haar-
lem opent binnenkort als kiosk
en espressobar. Op 19 juni opent
in de tuinen een tentoonstelling
van twintig beelden van de
Spaanse kunstenaar Joan Miró.
De huidige tuinen zijn ontwor-
pen door Copijn Tuin- en Land-
schapsarchitecten. Ze hebben
het originele ontwerp van archi-
tect Pierre Cuypers uit 1901 in
een nieuw jasje gestoken. ANP

Rijkmuseum

Tuinenzijnookklaar

Hetorkestgaat
andersspelen
bijditorgel,
zangersgaan
anderszingen

Jos van Veldhoven dirigent
Nederlandse Bachvereniging



gensmeteenaanzienlijkewinst.
Hetbeschikbaregeld,eenkleinehalf

miljoeneuro, kannueindelijkworden
aangewendvooreenzogeheten ‘conti-
nuo-orgel’, geschikt voor begeleiding

en solowerken,waarmeealle partijen
kunnenleven.Beslotenishetorgeltein-
tegreren indezaal, achterhetpodium,
indepassageonderdeeerste tribune-
rij. De langste pijpen van het orgel, al

sneleenmeterof drie,wordenliggend
in het orgel geplaatst zodat vanuit de
stoelenrijenbovenhet orgel het zicht
ophetorkestnietwordtbelemmerd.De
houtenbekisting vanhet orgelwordt
ontworpen in samenwerking met de
studiovanarchitectHertzberger,zodat
hetorgelpast inhetzaalbeeld.
Een barokorgel is aanzienlijkmin-

dergrootdaneensymfonischorgelzo-
alsdat inhetAmsterdamseConcertge-
bouw,waar duswel de orgelsymfonie
van Saint-Saëns kan worden uitge-
voerd. Bovendienpast eenbarokorgel
beterbijhetklassiekecultuurlevenvan
degemeente. InUtrecht staat deoude
muziek uit de 17de en 18de eeuw in
hoog aanzien, bijvoorbeeld bij het in-
ternationaal geroemde Festival Oude
Muziek.
Met namedat festival zal de vruch-

ten plukken van het barokorgel van
TivoliVredenburg. Vanaf editie 2017
kunnen in het Utrechtsemuziekcen-
trumcantates vanBachenBuxtehude
worden vertolkt, plus muziek van
Haydn enHändel, naast bijvoorbeeld
kerksonates van Mozart, tot aan Ein
deutsches Requiem van Brahms en an-
dere19de-eeuwsemuziek.Doororkest
én barokorgel en dus binnen de ver-
fijndeakoestiekvandeconcertzaal.
Tot numoest voor het barokreper-

toire met orgel worden uitgeweken
naar kerkenmet eenbarokorgel, of er
werd gespeeld op een klein mobiel
kistorgel. Volgens Jos van Veldhoven
van de Nederlandse Bachvereniging
kandatstrakseen‘geluidssensatie’op-
leveren. ‘De klank vanhet orgel zal op
deze ruimteworden afgesteld, het ge-
luid van die duizend pijpjes zal deel
gaanuitmaken vande zaal. In de loop
vande 20ste eeuwzijnwegewendge-
raakt aanhet geluid vanhet kistorgel
indeconcertzaal,maardieklankhaalt
het natuurlijk niet bij die van eenper-
manent barokorgel. De orkestleden
zullen bij het geluid van dit orgel an-
ders gaan spelen, de zangers gaan an-
ders zingen. Demuziek zal hier gaan
klinken zoals Bach en Buxtehude die
bedoeld hadden. Of nu ja, enigszins
dan, want zij speelden natuurlijk op
nogveelgroterebarokorgels.Hoedan
ookmogenwehier zeer tevredenmee
zijn.Hetmaaktdezezaalnogunieker.’
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Met 7 comfort zones voor de perfecte 
slaappositie en ondersteuning
Voor een betere en diepere nachtrust
Geen last meer van rug- en 
gewrichtsklachten 
Beschikbaar in alle maten
GRATIS verzending
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voorduivelsdilemma

met het orgel direct achter het orkest. Foto Architectuurstudio HH

Het is een toepasselijkoptreden inde
weekvandeHolocaustHerdenking:
NedPhoGo! (deeducatieafdelingvan
hetNederlandsPhilharmonischOr-
kest/NederlandsKamerorkest) speelt
vandaagéénkeereensoortherden-
kingsopera, voor jongerenvanaf
12 jaar:AnneenZef, over een ‘hemelse’
ontmoeting-na-de-doodtussenAnne
FrankeneenAlbanese jongen.
Het libretto (AddeBont)gaat ech-

terniet alleenoverhetwereldbe-
roemdeAchterhuisdrama,hetgeeft
ookeenstemaananonieme jongeren
diedooretnisch,huiselijkof bloed-
groepengeweldopgeslotenzittenen
dedoodvinden.ZoalsZef Bunga,net
alsAnneFrankopzijn 15devermoord,
maardandoorzijnbestevriendvan-
wegebloedwraak.DeoudeKanun-
cultusdwongzijnbroereenmoord te
wreken,waaropZef doelwitwerd; een
vicieuzecirkel vanvetes.
Maar een tiener tussen viermuren

snaktnaar vrijheid. Op zijn vlucht
doordebergen ruikt hij kortstondig
aandebuitenlucht, zoals Annena
het verraad in een flits opgelucht
leek, verlost te zijn vandekrampach-
tige onderduiksituatie. En, zo filoso-
feertDeBont verderuit hunbeider
naam: ze accepterenhunvoortijdig
einde, gaat niet iedereen te vroeg
dood?Die berusting legt de kiem
voor eenkalverliefde, bezegeldmet
eenkus.
In2009maakteDeBontbijWeder-

zijdsenHuisa/dAmstelAnneenZef
alsmuzikale theatervoorstelling,

energiekgespeelddoorvier acteurs.
NucomponeertMoniqueKrüsont-
roerendeen levendigeoperamuziek
voor sopraan,baritoneneen tienkop-
pigensemblevanhetNedPho.Vooral
Annes themaopaltviool raakt eenge-
voelige snaar, ookdankzijdegewel-
digeperformancevanLilianFara-
hani.
Deze in Irangeborenen inDen

Haagopgeleide sopraanschitterdeal
in jeugdopera’s vanHollandOpera.
Nukoppelt Farahani eendijkvaneen
stemaangeloofwaardig spel. Zodra
zewegkruipt inhaar stapelbed,over-
spannenmetprikkeldraad, reis je

mee inhaarverbeelding, terugnaar
deconcentratiekampverschrikkin-
gen.
Farahanihoudthetbehapbaar,

dooreenspringerigemeisjeszielmee
te laten trillen.BenjamindeWilde is
eenslungelachtigeZef. Zingendover-
tuigthij, acterend ietsminder.Maar
dansendkrijgtdeze jongebariton
alle tienersopzijnhandmeteensexy
discoswing.
RegisseurCorinavanEijkvoegt

tweeprojectieschermentoeaanhan-
digdraaibare stapelbedden,met
daaropgestileerdeanimaties vande
dramatische tienerlevens.De realisti-
sche filmbeeldenbotsen lichtmetde
fantasie – liever je eigenverbeelding
vandehemel,daneenbootje ineen
doodlopendevaargeul.Maarvoor tie-
nerskrijgthetgezongendramazo
wel eenherkenbaar, alledaagsge-
zicht.

Annette Embrechts

Kalverliefde ineen
vicieuzecirkelvan
volwassenvetes
Jeugdopera
JJJJJ

anne en zef
door NedPho Go!, 16/4, Koepelkerk
NedPho,Amsterdam.Vandaag
(12.30 u), Muziekgebouw aan‘t IJ,
Amsterdam. www.orkest.nl

Farahani laat
springerigemeisjes-
zielmeetrillen

Ventoux, deverfilmingvandero-
manvanBertWagendorp, is al
voordepremièreverkochtaan
hetbuitenland.De tragikomedie
isaangekochtdoordeFranse
luchtvaartmaatschappijAir
France.De filmzalhierdoorvanaf
1 juli opruim4.500vluchtente
zienzijn.De filmgaatop 12mei in
hetBeatrixTheater inUtrecht in
premièreendraait vanaf 14mei in
heelNederland.

Verfilming

Ventouxkrijgtvleugels


