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VHS
Van een veel spannender orde: Ne-
neh Cherry anno 2014. Vijftig is ze in-
middels, oma, en na achttien jaar te-
rugmetBlank project: een fris, span-
nend,minimalistisch en soms expe-
rimentele comeback van jewelste.
Deze singlemet Robynhoudt haar
jeugdigheid intact,maar op eenuit-
gekledere, gekkeremanier dan vroe-
ger, in een clip vol verknipte VHS-
beelden vanhet duo, dansend tegen
een korrelige achtergrond van een
naamloze stad. Enerverend en ont-
wapenend tegelijkertijd.
Neneh Cherry ft. Robyn – Out of the black

Hoe de carrière van TheoOlof (1924-2012) eruit zou heb-
ben gezien als hij watminder bescheiden enwatmeer
draufgängerisch zou zijn geweest, zullenwenooit weten.
Feit is dat hij eenwonderkindwas en dat hij al op zijn elf-
de bij het Concertgebouworkest debuteerde. Feit is ook
dat hij nooit een grote internationale solist werd, on-
danks die prachtige vierde plaats bij het Koningin Elisa-
beth Concours in 1951. Hij gaf de voorkeur aan een baan
als concertmeester, eerst bij het Residentie Orkest en
daarna bij het Concertgebouworkest, al bleef er altijd
meer dan voldoende ruimte voor soloconcerten en
kamermuziek.Maar voordat ermisverstanden ontstaan:
TheoOlofwaswel degelijk één van de grootste vioolta-
lenten dieNederland ooit heeft gehad.

Iemanddie daar in elk geval niet aan twijfelt, is Okke
Dijkhuizen, lange tijd verantwoordelijk voor de klassieke
muziek bij de EOopRadio 4 – een zender die er zonder de
inspanningen vanOlof trouwens nooit zou zijn geweest.
Dijkhuizenmagdan inmiddelsmet pensioen zijn, hij zit
niet op zijn handen, getuige de boxTheoOlof, violistdie
hijmet veel liefde en doorzettingsvermogenheeft samen-
gesteld. Op vijf cd’s laat Dijkhuizen TheoOlof horen als
onvermoeibare advocaat van eigentijdsemuziek. Artis-
tiek is dat volkomen te rechtvaardigen,want Olofwas
een violist voorwie zelfs een componist als BrunoMader-
na graag een stuk schreef,maar financieel ongetwijfeld
een groot risico.Met zijn label Document steekt Dijkhui-

zen derhalve zijn nek ongelooflijk ver uit, waarvoor hij
niet genoeg kanworden geprezen.

Opde cd’s staan voor de overgrotemeerheidNeder-
landse stukken die vrijwel nooitmeerworden gespeeld,
altijd in voortreffelijke uitvoeringen. De opnamen stam-
menuit de periode 1959-1993.

ToenOlof in 1959 hetVioolconcert vanPijper opnam,
met het Concertgebouworkest onder BernardHaitink,
was hij 35. Toen hij in 1993 hetConcerto funèbre vanKarl
AmadeusHartmann opnam,met hetzelfde orkestmaar
nu onder Kurt Sanderling,was hij 68. Zijn spel is dan on-
tegenzeglijk bezonkener geworden, al is het dunne, zilve-
ren timbre gebleven, net als het snelle vibrato.

Van dieNederlandse stukken springt hetConcerto for
two violins eruit, ook al vanwege het volmaakt symbioti-
sche samenspel dat Olof hier aan de dag legtmet zijn
kompaanHermanKrebbers,metwie hij zowel inDen
Haag als inAmsterdamde concertmeestersstoel deelde.
Prachtig zijn ook de langzamedelen in de concerten van
Henkemans, VanDelden en TristanKeuris. En ookQua-
terni II van Jan vanVlijmen blijft sterk.

TheoOlof, violist bevat ook twee dvd’s. Op de eerste,
met beelden in fraai zwart-wit, staat een langzameuit-
voering vanBrahms’Vioolconcertuit 1980met het Radio
Filharmonisch onder een jongeHansVonk (hij was 37).
Op de andere staan tweemooie documentaires vanRuud
Keers, waarinOlofs onderkoelde geestigheid valt te be-
wonderen, als hij vertelt over zijn jeugdjaren.

Bij de box hoort ook eenheruitgave vanOlofs boekje
uit 1973,Daar sta je dan opnieuw,met snedig opgeteken-
demuzikale herinneringen.

De cd-box is te koop bij de klassieke vakhandel of te
bestellen viawww.documuziekproductie.nl.
Erik Voermans
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1
SPINVIS
SPINVIS
“Ik zou zijnmuziek omschrijven
als Nederlandstalige indiepopmet
poëtische teksten. Ik ben echt fan.
Toen ik zijnmuziek voor het eerst
hoorde, dacht ik: wow, dat ditmo-
gelijk is. Iets Nederlandstaligs, en
het spreekt direct aan. Spinvis is
voormij een voorbeeld als het gaat
omhet zoeken van een artiest naar
eigenheid. Niet anderen nadoen.”

2
RADIOHEAD
IN RAINBOWS
“De drums en beatsmakenhet
haast tot elektronischemuziek
vanmathematische precisie,maar
daarin is toch veel ruimte voor ge-
voel. Dat vind ik het bijzondere
aanRadiohead. Ik vind dit album
erg in balans: demuziek is emo-
tioneel,maar ook zwaarmoedig.
Het is precies donker genoeg,wat
mij betreft. En steeds is erwel
weerwat nieuws te ontdekken.”

3
THE BEATLES
RUBBER SOUL
“OmTheBeatles kun je niet heen.
Ik neemdit albummee omde
mooie balans tussen de rock
(DrivemyCar) en de ballads, zoals
Michelle enGirl. Toch heb ik hun
muziek eigenlijk pas later ontdekt.
Mijn ouderswaren beiden van de
Stones, hetwaswel bijzonder toen
ik er thuismee aankwam. Ik heb
toch ietsmeermet demelodieuze
muziek van TheBeatles.”

4
PORTISHEAD
DUMMY
“Portishead is erg belangrijk voor
mijn eigenmuziek. Door de sfeer
die ze creëren en door die ijle, ho-
ge stemvande zangeres, dat open-
demijn ogen: je kunt ook veel zeg-
gen als je heel rustig zingt, zonder
spierballen. Er is toch veel ruimte
voor die zang in demuziek. Een
mooi nummer hier isGlory Box.”

5
LENNY KRAVITZ
GREATEST HITS
“Ikwas op LennyKravitz tochwel
een beetje verliefd. Hij heeft zo-
veel attitude. Als ik naar zijnmu-
ziek luister, dan hoor ik echt ster-
ke ideeën en statements. Demu-
ziek grijpt jemeteen beet – geen
langzaamopbouwende intro’s.”
Tsjomme Dijkstra

Als zangeres Rita Zipora (26)
naar een onbewoond eiland
wordt verbannen, neemt ze de
volgende vijf platenmee:

KLASSIEK
THEO OLOF
THEO OLOF, VIOLIST
(Document)
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