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PopRecensies

D
ie laatste, minuten-
lang aanhoudende en
door merg en been
trekkende janksolo
vanDavidGilmouraan
het einde vandeplaat

The Division Bell, in het nummerHigh
Hopes. Ook nog gevolgd door bei-
erendedoodsklokken. Endande laat-
steregelsvanhetslotrefrein: ‘Thewater
flowing. The endless river. Forever and
ever.’ Woorden als een grafschrift,
waarindeijdelehoopoponeindigheid
doorklinkt.Helaas.

JewisthetnatuurlijknooitmetPink
Floyd, dat al eerder opde rand vande
afgrond had gestaan – na het vertrek
vanpsychiatrischpatiënt SydBarrett,
na de breukmet RogerWaters –maar
bijdelaatstenotenvanTheDivisionBell
wistdegoedeverstaanderdathetafge-
lopenwas. Het albumuit 1994, waar-
van deze week met een exorbitante
heruitgavede 20ste verjaardagwordt
gevierd,zoudelaatstestudioplaatvan
deBritsemegabandPinkFloydblijken.

Hetwasgeenafscheidmeteenknal-

lende dichtslaande deur endaarover
treurt de Pink Floyd-fangemeenschap
nog altijd. The Division Bell werd des-
tijds ‘gemengd ontvangen’, zoals het
eufemisme voor ‘slecht’ dan luidt.
Vlijmscherpe en soms ronduit valse
kritiekenmaaktengehaktvandeplaat,
diezoudreutelenrond‘newage-gepin-
gel’ in liedjes van gitarist David Gil-
mour en RichardWright, die uitslui-
tendzoudenzijngemaaktom‘nogwat
geld inhet laatje tebrengen’.

Het heilige vuur van de liedschrij-

vers ontbrak op The Division Bell, en
–vooraldat laatstemoetderesterende
Pink Floyd-leden Gilmour, Mason en
Wright hebben gestoken – de net er-
voor verschenen Roger Waters-plaat
AmusedToDeathwaseigenlijkstukken
beter. Venijniger, in iedergeval.

Het ishetmooieenzelfsnuttigevan
luxueuzeheruitgaven vanalbumsdie
al een jaarof twintignauwelijksuitde
kastzijngetrokken:tochnogeensluis-
teren. Eerst naar de vele extra’s opbij-
geleverde singles, EP en Blu-ray; niet
eerder gehoorde live-uitvoeringen,
clips en ‘radio edit’s’.Maar dan, als de
rust iswedergekeerdnahetuitpakken
vandedoos vanPandora, de originele
en geremasterde plaatmaarweer op
dedraaitafel.

Een vreemdalbum, dat zeker.Maar
slecht?

Voor The Division Bell waren David
Gilmour, Nick Mason en Richard
Wright (allang geen dikke vrienden
meer) zonder vooropgezet plan een
studio binnengetrokken. Improvise-
ren, jammen, kijkenwaar debanduit

Een vreemdalbum,
dat zeker.

Maar slecht?

De hoes van TheDivision Bell is haast nog beroemder dan demuziek. Hier een bodypaintmet de twee koppen.

In 2012, het Bommeljaar, werd Theo
Olof verkozentotHeervanStand.Het
was zijn laatste wapenfeit; hij over-
leed in oktober van dat jaar, 88 jaar
oud. Op zijn 70-ste had hij afscheid
genomenvanhetpodium,maarzijn
faam als violist leefde nog steeds
voort.Ookdeplannenvooreengrote
verzamelboxmet belangrijke opna-
menwarenal indemaak.

Die doos, een initiatief vanprodu-
cer Okke Dijkhuizen, is er nu, en het
is een waar monument, waaruit bo-
vendien blijkt dat de heer van stand
wel degelijk zin voor avontuur had.

Drie van de vijf cd’s zijn gewijd
aan vioolconcerten van Nederland-
se componisten, reikend van dat
van Willem Pijper uit 1939 tot dat
van Tristan Keuris uit 1984. Een deel

van die werken is geschreven voor
Olof zelf en er zit veel moois bij; het
concert van Ton de Leeuw bijvoor-
beeld en Quaterni II van Jan van
Vlijmen. Olofs oude kompaan Her-
man Krebbers is eveneens van de
partij, in een concert voor twee vio-
len van Badings. Werk van Hart-
mann, Berg en Britten zorgt voor
een grensoverschrijdend beeld.
Het Concertgebouworkest en het

Radio Filharmonisch Orkest hebben
een belangrijk aandeel. De opna-
men,merendeels uit omroeparchie-
venensomseenhalveeeuwoud,zijn
verrassend goed. Dat geldt ook voor
de cd met kamermuziek die eve-
neens veel 20ste-eeuws werk bevat.
Olofs gedistingeerde spel komt hier-
in nogmarkanter naar voren en veel
vandezewerkenkrijgenextracachet
door de gave, kleurgevoelige bege-
leiding vanpianiste JanineDacosta.
Het meest gedateerd zijn nog de

filmdocumenten op de dvd’s, al is
hetnatuurlijk leukomOlof ookecht
aanhetwerk tezien inBrahmsviool-
concert. En het verslag van zijn
speurtocht naar een luthéal – een
zonderling, als een cimbalom klin-
kende pianovariant die Ravel facul-
tatief voorschrijft in zijn Tzigane – is
meer dan een curiosum.
Frits van derWaa
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THEO OLOF
THEO OLOF, VIOLINIST
Document (5 cd’s en 2 dvd’s)

JohnAdamsbegint tegende70te lo-
pen,maarhij slaagterverbazendge-
noegnog steeds in omzich als com-
ponist te verjongen, al produceert
hij van tijd tot tijd ook wel muziek
die tegendekitschaanzit. Zoniet in
detweewerkenopdezecd,diebeide
zijnaangedrevendoorhet fabelach-
tige spel van saxofonist Timothy
McAllister.

City Noir – ook te beluisteren op
YouTube – is een symfonische extra-
polatie van het type filmmuziek uit
dejarenvijftig,geborenuitdefrustra-

tie dat die pakkende klanken eigen-
lijk altijd na hooguit een minuut
weer voorbijwaren. Adams slaagt in
grootse stijl. Wat een meeslepende
muziek is dit, desolaat soms, dan
weer luidruchtig,heerlijkbekenden
tochniettriviaal.Nuishetnogwach-
ten op een regisseur die een filmbij
dit stukwilmaken.
Het vorig jaar voltooide saxofoon-

concert ismilder en heeft een jazzy
losheid die het behoedt voor de oe-
verloosheiddiebijvoorbeeldAdams’
Vioolconcert aankleeft.FvdW
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JOHN ADAMS
CITY NOIR/SAXOPHONE CONCERTO.
ST. LOUIS SYMPHONY OLV ROBERTSON
Nonesuch

Altijd fijn, een nieuw album van
JoshuaRedman,wantzoheelveel te-
norsaxofonistenkomenvandaagde
dag niet meer met eigen platen.
Helemaal fijn zo’n trio-plaatmet al-
leen drummer en bassist, zodat
Redman (45) de volledige vrijheid
krijgt enneemt.

Al meteen in het eerste nummer
Moritat (Mack The Knife) laat Redman
er geen twijfel over bestaan dat
Sonny Rollins zijn grootste voor-
beeld is. Niet alleen vanwege het
machtige tenor geluid waarmee hij
uit Kurt Weills thema vertrekt en
ontspoort. Maar natuurlijk ook om-

dat het Rollins zelf was die het num-
mer in 1956 al opnam en uitbracht
op zijn klassiek geworden album
Saxophone Colossus.
Maar Redman komt pas echt los

in zijn eigen Act Natural als hij met
drummer Gregory Hutchinson het
gevecht aangaat. De zeven stukken
zijn op twee avonden (in 2009 en
2013)opgenomenmet tweeverschil-
lende bassisten. Nieuwe inzichten
biedt het albumniet, maar Redman
onderstreept wel zijn status als een
van de beste tenorsaxofonisten van
zijn generatie.
Gijsbert Kamer
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JOSHUA REDMAN
TRIOS LIVE Nonesuch/Warner Music

TheoOlof Foto Kippa

Hoezekoppen
De thematiek van Pink Floyds laatste album The Division Bell (inter-
menselijke communicatie) wordt verbeeld in de twee pratende hoof-
den op de hoes, die samen weer een nieuw pratend hoofd vormen. De
metershoge koppen werden vervaardigd door beeldend kunstenaar
Storm Thorgerson. Na te hebben gediend als hoesontwerp voor The
Division Bell, verhuisden de koppen naar het Rock And Roll Hall Of
Fame Museum in Cleveland, Ohio. Daar zijn ze nog altijd te bezichtigen.

PINK FLOYD THE DIVISION BELL


