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KLASSIEK
JAN STULEN

A TRIBUTE

D
(Document)

e Nederlandse
dirigent Jan Stulen
(1942-2017) is volslagen ten onrechte zo
goed als vergeten,
blijkt uit de 6-cd-box
A Tribute vol prachtopnamen, die
Okke Dijkhuizen samenstelde.
Waarom wordt de ene, matig begaafde dirigent zeer beroemd en blijft
de andere, veel getalenteerder, een
verborgen parel? De vraag is trouwens makkelijk uit te breiden naar
instrumentalisten en zangers. Een
antwoord is ingewikkelder te geven
en heeft te maken met geldingsdrang, extravertie en instincten,
andere dan puur muzikale.
Een perfect voorbeeld van een
dirigent wiens bekendheid volledig
uit het spoor liep met zijn talent, is
geboren Amsterdammer Jan Stulen.
De muziekliefhebber zou hem nog
kunnen kennen van de televisieprogramma’s Jonge mensen op weg
naar het concertpodium en Una Voce
Particolare, waarin hij radio-orkesten leidde en solisten begeleidde.

Kneepjes van het vak

Dat hij veel meer kon en deed, bleef
bij velen onder de radar. Gelukkig
heeft voormalig EO-programmamaker Okke Dijkhuizen liefdevol een
box met zes cd’s samengesteld, waarin Stulens kwaliteiten als dirigent
pregnant over het voetlicht komen.
Stulen stond ook in hoog aanzien
als leraar, die als hoofdvakdocent
Directie aan de conservatoria van
Rotterdam en Maastricht veel aspirerende jongelingen de kneepjes van
het vak leerde. Zijn collega Ed Spanjaard noemde Stulens boek De Tao
van het dirigeren het beste wat er in

het Nederlandse taalgebied over
het onderwerp bestaat.
Het is eigenlijk schandalig dat
Stulen vijf jaar na zijn dood vrijwel
vergeten is, al heeft dat ongetwijfeld ook te maken met het lamzakkerige, wegpoetsende, verarmende
geestelijke klimaat dat vier achtereenvolgende kabinetten-Rutte tot
gevolg hebben gehad.
Jan Stulen is een Geheimtipp van
jewelste. Neem nou zo’n Pianoconcert in G van Ravel, waar je zo ongeveer alles aan kan verpesten – maar
niet bij Stulen, die in 1991 in de Hilversumse omroepstudio met het
Radio Symfonie Orkest (door Ruttes
beul Halbe Zijlstra wegbezuinigd)
een weergaloze versie ten gehore
brengt, met pianist Matthijs Verschoor als een voortreffelijke solist,
vooral in het o zo makkelijk te verknoeien langzame deel.

Wijds ingekleurd

In de box zitten veertien opnamen
met het Radio Symfonie Orkest,
vijf met het Radio Filharmonisch
Orkest (dat nog wel bestaat) en één
met het Promenade Orkest (in 1985
gefuseerd met het Omroep Orkest
tot Radio Symfonie Orkest).
Het repertoire loopt van Schumanns Eerste symfonie via weinig
gehoorde stukken als Rudi Stephans prachtige Musik für Geige und
Orchester en de door Willem Strietman zeer fraai georkestreerde Prélude élégiaque sur le nom de Haydn
van Paul Dukas tot en met een indrukwekkende, onhysterische en
juist daardoor zo inkervende Vijfde
symfonie van Sjostakovitsj, live opgenomen in het Utrechtse Vredenburg. Heel goed is ook de Vijfde
symfonie van Vaughan Williams,
die door Stulen beeldend en wijds
wordt ingekleurd en waarbij je de
Engelse landschappen voor je ziet.
Dat hij een groot hart had voor
muziek van gematigd moderne of
zelfs traditionalistisch schrijvende
Nederlandse componisten blijkt uit
cd 3, met werken van Verhulst,
Wagenaar, Hendrik Andriessen,
Hans Kox’ geladen Tweede symfonie
en een vroeg stuk, nadrukkelijk aan
Sjostakovitsj schatplichtig van Eduard de Boer, getiteld Blauwvingers.
Zeer goed uitgevoerd, zonder uitzondering.
Erik Voermans
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Wap Shoo Wap Boekingskantoor, clubavond én platenlabel

‘Platen zijn om
Het nieuwe Amsterdamse
platenlabel Wap Shoo Wap
Records brengt alleen vinyl
uit en is gespecialiseerden in
drieakkoordenmuziek.

D
Peter van Brummelen
AMSTERDAM

e huiskamer van
Gilian de Haas in
een bovenwoning
in
AmsterdamOost
is
een
waar rock-’n-rollmuseum. Een bamboehouten tikibar
in
de
hoek,
Tomadorekjes aan
de wand. Er staan prachtige gitaren – onder de
naam Profundo P speelt De Haas in surfrockgroep The Phantom Four – maar aandacht trekt
vooral de platencollectie.
De Haas is een fanatiek verzamelaar en de kasten staan vol singles en elpees. Rock-’n-roll in de
breedste zin van het woord is in de collectie het
best vertegenwoordigd. We gaan een plaatje
draaien: Anal van de Amsterdamse punkgroep
FuckFuckFuck. Het klinkt precies zo lomp én
leuk als de songtitel en de groepsnaam doen
vermoeden.
Enthousiast zingen De Haas, Everaldo Pechler
en Francisco Salvado mee met het refrein:
“Anal! Anal! Anal!” Gezamenlijk runnen ze Wap
Shoo Wap Records, een nieuw Amsterdams
platenlabel, dat alleen in vinyl doet. Drie singles
zijn tot nu toe verschenen, waarvan Anal van
FuckFuckFuck er één is.

Eennul

“We hebben er nog even over gedacht het nummer op bruin vinyl uit te brengen, maar dat was
toch een beetje té,” zegt Pechler lachend. Er
hoort bij het nummer een videoclip, die ook behoorlijk grappig is. Het kan op internet wel even
zoeken zijn naar het filmpje.
Gilian de Haas: “Marketingtechnisch is het
niet heel slim een groep FuckFuckFuck te noemen en de eerste single daarvan Anal. Als je dat
op Google intikt, kom je al snel heel ergens anders terecht. Voor YouTube heeft de groep het
nummer herdoopt tot Eennul.”

Hallucinant en verslavend goed

W

POP
FROUKJE
UITZINNIG
(TopNotch)

aar nagenoeg elke
radiozender jaarlijkse
klassementen uitzendt
van de grootste hits uit
de eighties of de nineties, zal over een
jaar of dertig vast een evergreenlijst
bestaan van de klassiekers die de
twenties hebben voortgebracht.
Het moet gek lopen wil Zonder
gezicht, het duet van zangeressen
Froukje en S10, daar tegen die tijd
niet tussen staan. De twee staan beiden aan het begin van een glansrijke
loopbaan, weten het geluid van nu
helemaal te vangen en hebben de
krachten gebundeld voor een schrijnend mooi gebrokenhartenlied.
Zonder gezicht bevat ook precies de
kwaliteiten die van Froukje Veenstra
(20) zo’n grote belofte maken. Al sinds

haar eerste single, Groter dan ik (over
klimaatproblematiek), lukt het haar
koele elektropop een ziel te geven met
warmbloedige teksten. Uitzinnig is
haar tweede minialbum, waarvan
Zonder gezicht de sleutelsong is:
Je deelde je geheimen/Ik dacht als ik
je aanraak/Kan ik je vast wel lijmen,
zingt Froukje haar gebroken geliefde
toe. De stem van S10, ook licht lijzig
en breekbaar, past fraai bij de tempoversnelling die het lied halverwege
naar een zinderende climax stuwt.
Ook geweldig: Niets tussen, een
zomersong die klinkt als een nooit
eindigende nacht in een strandclub.
Dansbaar, hallucinant en verslavend
goed. Een conclusie die vrijwel voor
alle liedjes van Uitzinnig geldt.
Stefan Raatgever

Zes jaar geleden werd Wap Shoo Wap door De
Haas en de uit Portugal afkomstige Francisco
Salvado opgericht als boekingskantoor voor
bands uit de hoek van de punk en de rock-’nroll. Onder dezelfde naam organiseerden ze later ook clubavonden in Pacific Parc, Maloe Melo
en Skate Café, waar precies zulke muziek werd
gedraaid. Als dj’s werden De Haas en Salvado
daarbij bijgestaan door Everaldo Pechler,
oud-programmeur van Paradiso en Q-Factory.
Dat Wap Shoo Wap ook een platenmaatschappijtje werd, is volgens de oprichters de schuld van
– zoals zij het zeggen – ‘Co en Rona’. De Haas:
“Twee jaar geleden stond ik met The Phantom
Four op een enorm festival in Mexico. CNN had
er een item over: Mexico laat ondanks corona

Op en top Drentse
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POP/BLUES
DANIËL LOHUES
DANIËL LOHUES
(Ericana Recordings)

ijdenlang reisde Daniël
Lohues (50) elk jaar een
paar weken naar de Verenigde Staten. Beetje rondrijden, praatjes maken met de locals
en ondertussen vooral veel liedjes
schrijven. Die werkwijze leverde hem
een monsterproductie van nu al
twintig studioalbums op.
Maar toen vliegen naar de VS begin
2020 door corona onmogelijk werd,
moest Lohues zich bezinnen op een
nieuwe inspiratielocatie. Het werd
het zuiden van Frankrijk, waar hij
tochtjes ondernam om naar graanvelden of riviertjes te staren.
Het moet heerlijk zijn dat op die
manier de mooiste liedjes bij je naar
binnen vliegen. Want dit twintigste
album, dat hij naar zichzelf vernoem-

