
door Stefan Gilissen

KERKRADE – De Amerikaanse metal-
band Manowar keert terug naar
Kerkrade. Na de show van 2011 heb-
ben de bandleden zelf geïnfor-
meerd naar mogelijkheden om nóg
eens in de Rodahal op te treden.
Dat gebeurt op 19 oktober.

Het optreden tijdens de The Lord
Of Steel World Tour is het enige in
de Benelux. ,,Het was een zeer ge-
slaagde show in Nederland. Mede
daarom wilden we graag terugko-
men”, laat het management van de
band weten.

Manowar werd in 1980 in Au-
burn, New York, opgericht. Van be-
gin af aan staat de band bekend om
bombastische heavy metal. Opval-
lend is dat de teksten vaak geba-
seerd zijn op Noorse mythologie.

De band houdt het Guinness
Wereldrecord voor ‘hardste optre-
den ooit’ - qua volume - en heeft
ook het langste heavy metal-con-
cert op zijn naam staan. In Bulga-
rije speelde Manowar vijf uur en
één minuut.

Tickets kosten 59 euro in de voor-
verkoop. Aan de dagkassa 64 euro.
De voorverkoop start zaterdag.

door Jeroen Geerts

LANDGRAAF – Binnen vijf jaar zul-
len roken en drinken op popfesti-
vals aan banden zijn gelegd. Dat
voorspelt Pinkpopbaas Jan Smeets
naar aanleiding van het politieke
voornemen om de leeftijdsgrens
voor de verkoop van alcohol aan
jongeren te verhogen van zestien
naar achttien jaar. Daar is inmid-
dels een meerderheid van de Twee-
de Kamer voor te vinden. „Sommi-
ge dingen zijn niet tegen te hou-
den. Als de leeftijdsgrens wordt op-
gekrikt, moet ik daar op Pinkpop
in mee.”

In een later stadium acht Smeets
het niet uitgesloten dat de politiek
met een algeheel alcholverbod zal
komen. „Hoewel ik me daar tegen
zal verzetten. Dan krijg je namelijk
het fenomeen dat bezoekers op
weg naar het festival gaan ‘indrin-
ken’. Het drankgebruik op Pinkpop
valt overigens best mee. Dat is heel
wat anders dan tijdens carnaval.”

Smeets voorziet verder dat bin-
nen afzienbare tijd roken van zo-
wel gewone tabak als wiet aan ban-
den zal worden gelegd. „In eerste
instantie zullen er rookzones ko-
men. Later verwacht ik een totaal
verbod.”

Smeets verwijst naar buitenland-
se festivals, bijvoorbeeld in de Vere-
nigde Staten, waar dat al een feit is.
„In Nieuw Zeeland mag je nergens
meer buiten roken. In Zuid-Europa

zijn rookverboden op stranden. Bij
concerten in zalen mag het in Ne-
derland ook niet meer. Maar bij
openluchtconcerten in bijvoor-
beeld De Kuip mag het ook al niet
meer. Nogmaals: ik pleit er niet
voor, maar ik voorspel dat het geen
vijf jaar duurt voordat er op Pink-
pop een rookruimte moet komen.”

In navolging van recente nieuwe
Belgische wetten, verwacht Smeets
dat er ook in Nederland een beper-
king op het volume van concerten
komt. En hij pleit wél, samen met
een aantal Europarlementariërs,
voor een avondklok van 23.00 uur
voor festivals. „Mensen die na die
tijd nog door willen gaan, dat zijn
toch maar herrieschoppers.”

Een Europese richtlijn daarvoor
lijkt echter onmogelijk. In Zuid-Eu-
ropa beginnen veel festivals pas laat
op de dag, omdat het onverant-
woord is om op het heetst van de
dag in de volle zon te vertoeven.

In diverse media doken gisteren
verhalen op over Jan Smeets die
zich op het Deense festival Roskil-
de hard zou hebben gemaakt voor
rook- en alcoholverboden. Met een
aantal opmerkelijk geformuleerde
argumenten. „Een paar Belgen heb-
ben me een oor aangenaaid. Ze be-
gonnen Pinkpop af te kraken, en je
kent me: dan ga ik daar ongenuan-
ceerd tegenin. Ze hebben zich
nooit als journalisten bekendge-
maakt. Veel van mijn opmerkingen
waren badinerend bedoeld.”

door Caspar Cillekens

H et was een poster die
kunstorganisator Axel
Lemmens uit Den Haag
op het spoor zette. Het

affiche verwees naar de tentoonstel-
ling ‘Hedendaagsche Limburgsche
kunst’ in het Haagse Gemeentemu-
seum in het najaar van 1937.
Charles Eyck, de broer van de
grootvader van Axel Lemmens,
was een van de deelnemers toen
(zie kader). Charles Eyck bijt nu
ook weer het spits af bij de exposi-
tie Ich Bin Trots. Hedendaagse Lim-
burgse kunst in de Pulchri Studio
aan de Lange Voorhout in de resi-
dentie. De statige laan in hartje
Den Haag is een chique locatie
waar in de zomermaanden veel
beeldhouwkunst te zien is onder
het loof van de bomen.
Van Charles Eyck is een portret
van zijn twee dochters uit 1936 te
zien. Axel Lemmens en galeriehou-
der Dirk den Hartog hebben het
kleurrijke doek voor de tentoonstel-
ling gekregen uit de privécollectie
van de erven Eyck. Het is ook het
enige doek dat niet te koop is. Lem-
mens en Den Hartog zijn nauw be-
trokken bij een stichting die mo-
menteel een inventarisatie maakt
van het werk van Eyck.
Naast Eyck, de enige vertegenwoor-
diger van de vooroorlogse generatie
Limburgse beeldend kunstenaars,
is werk van nog negen andere kun-
stenaars, die uit Limburg afkomstig
zijn, te zien.
Lei Molin behoorde tot de Amster-
damse Limburgers, kunstenaars die
na de Tweede Wereldoorlog het
naar binnen gerichte Limburg in-
ruilden voor de vrijere Randstad.
Bert Schmitz verruilde dertig jaar
geleden Limburg voor Amsterdam.
De uit Kerkrade afkomstige Hans
Giesen was hem al voorgegaan.
Tot de ‘jongere’ generatie Limburg-

se kunstenaars behoren Lilith (foto-
grafie), Ted Noten met zijn bru-
taal-grappige sieraden en de schil-
ders Pieter Lemmens (broer van

Axel), Marcel van Hoef, Yvonne
Schroeten en Jacquem.
De titel, hoe zit het daar mee? Ich
Bin Trots is een beetje een knipoog.

Manowar terug naar
Rodahal in Kerkrade

Smeets: drinken
en roken beknot
op popfestivals

Kunst met

Links werk van Lilith, rechts de sporttas van Ted Noten. In de streamer
Bert Schmitz.  

Kijk voor meer cultuurnieuws ook op:
www.limburger.nl

Maar liefst drie artikelen wijd-
de het in Den Haag verschijnen-
de dagblad Het Vaderland in no-
vember 1937 aan de tentoonstel-
ling Hedendaagsche Limburgsche
Kunst in het Gemeentemuseum.

Charles Eyck kreeg een heel arti-
kel, de schilder Henri Jonas en
de glazenier Joep Nicholas ook
een en het derde was gewijd
aan de andere kunstenaars, on-
der wie Henri Schoonbrood en
Gisèle van Waterschoot van der

Gracht. Het was vooral het reli-
gieuze element dat ook volgens
het katholieke dagblad De Tijd
de Limburgse kunst kenmerkte.

‘Een rondgang (…) geeft een rij-
ken indruk van de kunstschat-
ten die men in het Noorden des
lands tot dusver niet leerde ken-
nen en waardeeren’, schreef De
Tijd.
De kranten in Limburg reageer-
den verheugd op de grote be-
langstelling in het westen van

Manowar: opnieuw in Kerkrade.  archieffoto Magic Circle Music

‘Misschien klinkt het vreemd,

MUZIEK Metallegende te zien in oktober

Driekwart eeuw na
de eerste presentatie
van Limburgse kunst
in Den Haag, is in de
Pulchri Studio in de
residentie werk van
drie generaties Lim-
burgers te zien.

MUZIEK ‘Sommige dingen niet tegen te houden’

Woensdag 11 juli 2012

www.limburger.nl

cultuur

Limburgers zullen, zo stelt de uit
Weert afkomstige Den Hartog, niet
zo snel ‘Ich bin trots op dich’ zeggen,
een indirecte manier om te zeggen

‘ik hou van je’. Het is ook een knip-
oog naar het chauvinisme. „We
moesten een titel hebben die ieder-
een een beetje begrijpt. Als we ‘Ich

bin stolz’ als titel zouden hebben ge-
bruikt, begrijpt niemand dat.”
Het leek Axel Lemmens en Dirk
den Hartog een goed idee om drie-
kwart eeuw na de expositie in het
Gemeentemuseum een expositie
met Limburgse kunstenaars in Den
Haag in te richten. De afgelopen ja-
ren organiseerden ze al tentoonstel-
lingen in het voormalige postkan-
toor in Valkenburg.
Van de tien kunstenaars wonen en-
kel Yvonne Schroeten, Marcel van
Hoef, Lilith en Jacquem in Lim-
burg.
Het werk van de kunstenaars zou
overal gemaakt kunnen zijn, niet
specifiek in Limburg. Of het nu de
dromerige doeken van Jacquem
(pseudoniem van de uit Maastricht
afkomstige Jacqueline Meijers), de
fantasielandschappen van Marcel
van Hoef of de vaak met leestekens
getinte werken van de in Amster-
dam wonende Pieter Lemmens be-
treft.
Interessant is het werk van Bert
Schmitz, die regelmatig in Limburg
exposeerde voordat hij naar Amster-
dam verhuisde. Via Ted Noten
stuitten Den Hartog en Lemmens
op zijn werk. „Toen Ted weer eens
gemangeld werd op de Rietveld-aca-
demie, waar hij studeerde, was het
Bert Schmitz die hem weer vertrou-
wen gaf”, vertelt Dirk den Hartog.
Het werk van Schmitz is nogal ab-
stract. De ratio regeert, zegt Den
Hartog. Schmitz is, zo oppert hij,
misschien ook wel een beetje verge-
ten, omdat hij nogal tegen de geves-
tigde kunstwereld aanschopte.
Van Ted Noten, vorig najaar uitge-
roepen tot kunstenaar van 2012, is
een viertal werken te zien waaron-
der een sporttas waarin een goud-
kleurige heupprothese ligt. Ironisch
commentaar op de ‘gevaren’ van
het sporten? In een vitrine liggen
tientallen kruisen. Van katholieke,
orthodoxe of andere oorsprong.

Misschien dat de in Reuver wonen-
de Lilith met haar werk Forgive me,
Father, for… nog het meest ‘aan-
sluit’ bij de notie van door het ka-
tholicisme geïnspireerde kunst uit
de jaren dertig.
Maar dan met een ironische onder-
toon. Op bed ligt de kunstenaar die
zich overgeeft aan de ‘doodzonde’.
De Heilige Maagd en haar Zoon (in
tweevoud aanwezig) kijken machte-
loos toe.

Ich Bin Trots. Hedendaagse Limburgse
Kunst. Pulchri Studio, nog te zien t/m
22 juli. Zie ook www.miajoosten.nl.

door Hans Visser

O p 11 november gaat de
musical over de in
2004 overleden volks-
zanger André Hazes in

première in het Amsterdamse De-
LaMar Theater. „Een mooi liefdes-
verhaal”, aldus Joop van den Ende,
in de vorm van puur muzikaal thea-
ter. Hoofdrollen worden gespeeld
door de Maastrichtse Doris Baaten,
Cees Geel en Hajo Bruins.
Martijn Fisher speelt de rol van Ha-
zes. Zijn bouw en stem lijken op
die van de zanger. Nog even het
haar verven en Fischer is Hazes. Of
zoals André Hazes jr. zegt: „Die
trieste blik is dezelfde als die van
mijn vader.”
De Tegelse Chantal Janzen speelt
Rachel, zijn derde en twintig jaar
jongere vrouw, die hem trouwde
toen ze 21 was. Zij staat in de voor-
stelling centraal, omdat het verhaal
gaat over de vraag: houdt Rachel
van André of van zijn talent? Een
intrigerende invalshoek die werd
gekozen door Kees Prins en Frank
Ketelaar. Voor de VPRO maakte
het tweetal in 1996 de met een
Gouden Kalf bekroonde serie Bij
ons in de Jordaan, gebaseerd op het
leven van die andere legendarische
Amsterdamse volkszanger: Johnny
Jordaan. Waarom dit tweetal? Van
den Ende, die als producent tot in
de details bij de ontwikkeling van
Hij gelooft in mij is betrokken, legt
uit: „Al in 2007 kreeg ik van Rachel
Hazes toestemming om een musi-
cal over André te maken, maar het
lukte me niet daarvoor de juiste
toon te vinden. Toen ik wegens
een knieoperatie in bed lag, zag ik
hun serie over Johnny Jordaan. Die
schetste prachtig een beeld van die
tijd en liet me veel over Johnny
zien wat ik nog niet wist. Dat
bracht me op het idee om met hen
te gaan praten.”
Een garantie voor succes is dat na-

tuurlijk niet, zegt Van den Ende,
maar toen hij de eerste keer hun
tekst hoorde voorlezen, werden de
laatste twintig minuten voor hem
naar eigen zeggen ‘een tranendal’.
„Ik schoot vol. Toch wordt dit geen
dramatisch verhaal.”
Inderdaad, de eerste scènes die in
de regie van Ruut Weisman wor-
den gespeeld, bewijzen dat er on-
der de tragiek een laag vol humor
ligt. Bovendien bieden de liedjes al-
le reden tot herkenning, want ze
zijn ontleend aan het rijke Ha-
zes-repertoire. Zij het dat de tek-
sten hier en daar zijn aangepast
aan de verhaallijn.
Het is geen toeval en zeker niet zo-
maar een leuk ideetje, dat Van den
Ende deze musical maakt. Zelf zei
Hazes destijds tegen Rachel: „Als er
ooit een musical over mij moet ko-
men, dan moet Joop dat doen.” Hij
had Joop begin jaren tachtig dan
ook goed leren kennen en vertrou-
wen toen de theaterproducent zijn
manager was.
Van den Ende: „Ik heb hem van
het biljart uit de kroeg gehaald en
naar het Concertgebouw gebracht.
Dat optreden heeft de VARA later
uitgezonden.”

„André was een eerlijke artiest en
dat herkenden de mensen. Toen
het niet zo goed ging met Circus
Bassie en Adriaan heb ik André,
die toen op zijn hoogtepunt was,
daar laten optreden. Ik dacht: dan
komt die tent vol, maar er kwam
niemand. Zijn publiek wilde hem
daar niet zien.”
„André was een man van liefde,
muziek, drank en vriendschap.
Daarin was hij goudeerlijk, maar
het samenwerken viel niet altijd
mee. Als André op vrijdagavond
vier schnabbels had, waren we ’s
middags om vier al bang dat hij
vanuit het café zou bellen om
met hese stem te zeggen dat hij
zijn stem kwijt was. Door de drank
heeft hij veel gemist.”
Rachel en de kinderen van Hazes
zijn nauw bij de productie betrok-
ken. Van den Ende: „Ik heb nog
nooit een musical gemaakt over
mensen die nog leven; Rachel
heeft dan ook het vetorecht.”

Joop van den Ende
vindt juiste toon
voor André Hazes

knipoog

MUSICAL Voorstelling in november in première

bovenaan de pagina drie schilderijen van Yvonne Schroeten en werk van
foto’s Dirk den Hartog/Axel Lemmens

het land voor de kunstenaars
uit Limburg.
Tussen de regels door kwam
ook wel een beetje het minder-
waardigheidsgevoel naar boven,
zoals blijkt uit een artikel in de
Nieuwe Koerier en Maas- en Roer-
bode uit Roermond op 6 novem-
ber 1937:

‘Het klinkt op het eerste gehoor
misschien wel een beetje
vreemd, maar feitelijk komt het
toch hier op neer, dat den Haag

in den jare 1937 Limburg heeft
ontdekt. Natuurlijk wist men in
de Hollandsche residentie reeds
lang van het bestaan van dit ge-
west, vermits hier rijke kolen-
mijnen de aandacht hebben ge-
trokken van het kapitaal. Maar
dat Limburg een eigen en een
rijke cultuur heeft en dat in dit
zuidelijk deel van Nederland
het kunstleven in frisschen
vorm bloeit, dát heeft den Haag
niet zonder geestdrift eerst
thans blijkbaar ontdekt.’

Martijn Fischer kruipt in de huid van André Hazes.  foto Roy Beusker

maar den Haag ontdekt Limburg’

Joop van den Ende broedde
al jarenlang op het plan een
musical te maken over
André Hazes, maar het luk-
te hem niet de juiste toon te
vinden. Toch gaat die voor-
stelling er nu komen. Titel:
‘Hij gelooft in mij’.

Chantal Janzen
speelt rol van
Rachel Hazes
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