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De Top-10 van Timboektoe
et was een mooi moment, maandagavond 6
september, 23.00 precies. Lex Bohlmeijer,
presentator, zat achter
de microfoon van Radio
Vier. Hopla, zei hij, daar zijn we weer.
Misschien, voegde hij eraan toe, deed
het wel een beetje aan Heintje Davids
denken die destijds van de Ewige Wiederkehr haar beroep maakte, maar dit was
blijvende werkelijkheid: Radio Vier was
terug met klassieke muziek, na elf uur
’s avonds, met het programma Amoroso,
muziek om bij weg te dromen. Na Bohlmeijers gevoelige woorden kwam er
een stukje Mozart. ‘Amoroso’ betekent:
innig, teder.
Nederland wordt regelmatig getroffen door een etherbeving. Lang tevoren
hebben raden van bestuur en staatssecretarissen, na bestudering van de luisterdichtheid en de kijkcijfers besloten
dat de programmering ‘op de schop’
moet, dat wil zeggen radicaal hervormd. Dat komt in de media. Het personeel, de medewerkers verzetten zich,
debat in de kamer, er valt geen touw
aan vast te knopen, maar de vrije markt
en de wil van de burger eisen de schop.
En dan, op een zwarte dag is het zover.
Je wilt de zender van je voorkeur aanzetten, en daar braakt een moppentapper zijn tweedehands humor. Of een
overvrolijke man houdt je op de hoogte
van de laatste vorderingen van een aanstormend zangeresje. Mijn zegen hebben ze, zolang ze niet op mijn frequentie komen.
Radio Vier is lang een zender geweest
zoals ze in alle landen van het Westen
er een hebben: gespecialiseerd in het
uitzenden van wat we nu eenmaal klassieke muziek noemen. In het Mozartjaar veel Mozart, soms een beetje
Gershwin, maar ook hypermodern,
eens geavanceerde Russische componisten, Debussy, Chopin, mooie of interessante muziek en ook wel iets waarvan
horen en zien me vergingen. Dat allemaal tot middernacht.
Toen ontdekte iemand in Den Haag
of Hilversum dat dit niet in overeenstemming was met de volkswil. Die eiste dat er om half elf ’s avonds uit een ander vaatje zou worden getapt. Dat gebeurde voor het eerst op 2 januari 2005.
In plaats van klassieke tonen en maten
klonken de geluiden van onmiskenbaar
een Amerikaans dronkemanspartijtje.
„Suddenly!” riep een zatladder. En
daarna een dame: „My dear friends!”
Dit bleek de inleiding tot het nieuwe
programma te zijn. Wereldmuziek, met
zijn onnavolgbare universele eruditie
toegelicht door Vincent van Engelen.
Het maakte de indruk dat het zou duren tot de Jongste Dag.
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VRIJDAGAVOND OPEN
t ot 2 2 .0 0 u u r!
Me t Tibe t aanse hapje s e n e lke
vrijdag e e n ande r programma.
8 se p t e m b e r, 1 9 .3 0 u u r
Le zing: Kinde re n als Schat be waarde rs
van de Tibe t aanse cult uur.

8 se p t e m b e r, 2 0 .3 0 u u r
Spe e l] lm: Kundun (1 9 9 7 ), re gie : Mart in
Scorce se .

1 5 se p t e m b e r, 2 0 .0 0 u u r
Le zing: Boe ddhisme : hoe dinge n zijn.

1 5 se p t e m b e r, 2 1 .0 0 u u r
Rondle iding ove r de t e nt oonst e lling.

2 2 se p t e m b e r, 1 9 .0 0 u u r
Workshop: Thangka-t e ke ne n (1 ).

2 2 se p t e m b e r, 1 9 .3 0 u u r
Le zing: Int roduct ie t ot he t boe ddhisme .
Voor me e r informat ie e n t oe gangsprijze n: w w w .w e re ld m u se u m .n l.

Wille mskade 2 5 - 3 0 1 6 DM Rott e rdam
Te l: 0 1 0 - 2 7 0 7 1 7 2
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Chico Buarque over zijn liedjes en romans

‘Ik wilde af van mijn roem’

GALERIE BEELDEN
TUIN BELLED
orspronkelijk had hij
een ander soort carrière voor ogen gehad, legt Chico Buarque uit. Tijdens de
wereldkampioenschappen voetbal bezoekt de 61-jarige zanger en schrijver uit Brazilië
Berlijn. Plaats en tijd zijn goed gekozen, want voetbal is zijn vroegste
en meest duurzame passie. „Vanaf
mijn vierde, en ik speel nog wekelijks. Daarna, van mijn tiende tot
twintigste jaar, las ik veel literatuur,
voornamelijk Europese. Ik hoopte,
nee, ik wist zeker dat ik later schrijver zou worden. Daarna heeft de
muziek mij als het ware ontvoerd.
Mijn literaire ambities heb ik pas
weer opgepakt toen ik 40 was.”
De werelden van literatuur en
muziek in Brazilië liggen niet ver
uit elkaar. In een bar of zomaar op
straat worden de meest gecompliceerde melodieën en teksten moeiteloos gescandeerd. „In Brazilië is er
geen scheiding tussen hoge en popcultuur”, merkt Buarque op. „Een
mooi voorbeeld is Vinicius de Moraes, die een gevestigd dichter was
toen hij popliedjes ging schrijven en
medegrondlegger was van de bossa
nova.”
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Open tot 1 oktober, wo t/m zo van 13-17 uur
Schaapveensweg 16, Gees Drenthe
www.beeldeningees.nl

De bossa nova was de muziek die
Brazilië in het midden van de vorige
eeuw een eigen gezicht gaf. Een
groep bevriende kunstenaars uit de
wijk Ipanema in Rio de Janeiro
schiep een nieuwe, invloedrijke muzikale stijl, die nog altijd een stempel drukt op jazz- en popmuziek. De
directe opvolger van bossa nova,
Música Popular Brasileira (MPB)
was in eigen land minstens zo succesvol. De drie leidende figuren van
MPB, Caetano Veloso, Gilberto Gil
en Chico Buarque de Hollanda, zijn
nationale iconen. Als de standvastige intellectueel van de drie geniet
Chico Buarque een grote reputatie
in Brazilië.
Precies veertig jaar geleden was A
Banda, een liedje over een carnavalorkest, Buarque’s grote doorbraak.
Dichter Carlos Drummond de Andrade prees het als „diep in onze
cultuur geworteld, een mars die ons
in tijden van militaire dictatuur de
zo gewenste vreugde bezorgt.” Zijn
trefzekere woordkeus en de knappe
verschijning van Buarque, met fascinerende, helblauwe ogen, deden
het enthousiasme zelfs omslaan in

‘Het woord
protestzanger
kennen wij niet in
Brazilië’

In Brazilië is Chico
Buarque al jaren een
populaire zanger en
schrijver.
Met zijn romans
verovert hij nu
Europa. „Ik forceerde
een breuk met het
verleden toen ik
literatuur ging
schrijven.”
MAARTEN DE HAAN

een soort collectieve verliefdheid.
Toen hij na A Banda zijn populariteit wist te continueren met een
reeks hits, werd Buarque er hardhandig op gewezen dat roem ook
kwetsbaar maakt. Dat hij populair
werd tijdens de opkomst van de militaire dictatuur, dat hij teruggreep
op een oudere muzikale traditie van
de samba-cançao en veel samenwerkte met bossa nova-muzikanten
leidde tot het verwijt dat hij een
meeloper zou zijn.
De uit Bahia afkomstige muzikanten Gilberto Gil en Caetano Veloso, ook wel tropicalistas genoemd,
stonden een rockgeoriënteerde, activistische anti-establishment muziek voor. Hun fans, en volgens velen ook zijzelf, schroomden niet de
‘mooiige’ muziek van Buarque uit
te jouwen. Toch waren het juist de
cryptische metaforen van Buarque
die door de autoriteiten het meest
bedreigend werden gevonden. Hij
groeide uit tot symbool van de onafhankelijkheid van het individu tegenover de staatsmacht. Nadat zowel Buarque als de tropicalistas aan
het begin van de jaren zeventig geruime tijd het land ontvlucht waren, werden de ‘misverstanden’ bijgelegd en werkten zij zelfs regelmatig samen.
Zelf relativeert Buarque zijn bijdrage aan het verzet. „Toen na 1968
de dictatuur in de meest repressieve
fase kwam, hebben kunstenaars gesproken voor degenen die het zwijgen was opgelegd. Politieke partijen
en vakbonden waren uitgeschakeld
en de studentenbeweging monddood gemaakt. Zo werden concerten, ook als er enkel liefdesliedjes
werden gezongen, politieke happenings. Veel liedjes kregen daardoor
een dramatische kracht.”
Listige teksten zoals het door Buarque en Gil geschreven Calice waren

van grote invloed. Daarin wordt het
titelwoord in de zin ‘vader, laat deze
beker (‘calice’) aan mij voorbijgaan’
ongemerkt vervangen door ‘cale-se’,
oftewel ‘hou je mond’: ‘vader, laat
dit hou-je-mond aan mij voorbijgaan’. Een protestzanger vindt Buarque zichzelf niet. „Dat woord kennen wij niet in Brazilië. Wel is er een
traditie om in liedjes sociale problemen te bezingen. De harde realiteit
van alledag vind je in carnavalsliedjes. Ze zijn vrolijk, vol ironie, en als
je alleen de tekst zou lezen, zou je je
er de muziek nauwelijks bij kunnen
voorstellen.”
De militaire dictatuur duurde
van 1964 tot 1985. Het leeuwendeel
van zijn uitgebreide oeuvre maakte
Buarque juist in deze periode. Hij
trad op als filmcomponist, toneelschrijver en acteur en in de muziek
varieerde zijn rol van tekstschrijver
bij Antônio Carlos (‘Tom’) Jobim tot
componist bij Vinicius of zanger bij
Guinga. Zijn ongeveer 250 liedteksten zijn klassiek geworden, vaste
leerstof op scholen. Zijn preoccupatie is menselijk, niet politiek: zelden
bezong een troubadour de complexiteit van menselijke relaties zo
hartverscheurend; of zo teder de intimiteit, vaak vanuit het vrouwelijk
perspectief.
Na 1987 verschenen slechts vijf
van Buarque’s drieënveertig albums. Aanleiding voor zijn bezoek
aan Berlijn is het uitkomen van een
kersverse, korte cd, Carioca, en zijn
eerste optreden in zeven jaar. Ook
heeft het te maken met het succes
van zijn literaire werk. De romans
Estorvo (1991), Benjamim (1995) en
Budapeste (2003) werden nationaal
en internationaal goed ontvangen.
Twee romans verschenen in een Nederlandse vertaling door August
Willemsen (beide bij Meulenhoff):
Estorvo in 1992 onder de titel Onrust
en Budapest vorig jaar.
De romans hebben een beduidend andere toonzetting dan de
liedjes. Ze zijn zelfs dieppessimistisch te noemen. Vooral de twee oudere werken laten zich lezen als kronieken van een depressie. Buarque’s
hoofdpersonen zijn vervreemd van
hun omgeving en gaan zonder enige hoop hun ondergang tegemoet.
Desgevraagd speculeert Buarque
dat het proces van liedjesschrijven
hem heeft afgehouden van deze
zware thematiek. „Ik schreef de
tekst nooit voor de muziek er was, of
ik nu zelf de muziek leverde of een
ander, zoals bijvoorbeeld Tom Jobim. De melodie was leidend, vroeg
om bepaalde woorden en het kan
zijn dat daardoor het eindresultaat
zoeter werd. Daarnaast is het zo dat
ik bewust een breuk met het verleden wilde forceren toen ik literatuur ging schrijven.”
Budapeste is wat luchtiger van
toon. De protagonist, José Costa, is
een intrigerende figuur: een begaafd ghostwriter die, ongezien
door de wereld, anderen beroemd
maakt. In de stad Boedapest zoekt
Costa nog meer anonimiteit. Hij
vervangt zelfs zijn eigen taal door de
Hongaarse. Het enige moment in

het gesprek met Buarque dat hij
emotioneel wordt, is als hij spreekt
over Costa’s „zoektocht naar anonimiteit, zijn poging uit de wereld van
het bekende te breken, weg van de
ziekte van willekeurige roem – van
roem die niets met prestaties van
doen heeft.”
Buarque is een benaderbare
icoon. In Rio de Janeiro loopt hij
vrijwel iedere dag vanuit zijn huis
in Leblon naar de rotsen van Arpoador, de grens tussen de stranden van
Ipanema en Copacabana. Hij geeft
zelden interviews en geldt als gereserveerd, maar dat lijkt niet terecht.
De Braziliaanse pers voldoet niet
aan zijn strenge kwaliteitseisen.
Aan het begin van zijn carrière was
hij te actief en succesvol, nu zou hij
op zijn retour zijn, drankzuchtig en
speelbal van affaires na de scheiding
van zijn vrouw, de actrice Marieta
Severo. Het ontsnappen uit de wereld van gemakzuchtige meningen
en oordelen lijkt voor Buarque niet
minder aanlokkelijk dan voor José
Costa.
Slechts één keer wist hij anoniem
te blijven: toen hij, om de censuur
van de militaire junta’s te ontduiken, zijn liedjes uitgaf onder het
pseudoniem Julinho de Adelaide.
Nu bereikt hij met zijn literatuur
een nieuw publiek in Europa, wat
hij verfrissend vindt: „Een Noorse
journalist vroeg me laatst: klopt het
dat u ook muziek maakt?”
Als muzikant is Buarque een minimalist geworden. Het concert in
het Berlijnse Haus der Kulturen is
bijzonder ingetogen. Tijdens het
schrijven van Budapeste, een periode
van vier jaar, heeft hij geen gitaar
aangeraakt, vertelt hij: „Ik heb me
van alle ervaring en routine losgemaakt.” Om het belang van onbevangenheid te onderstrepen citeert
hij een opmerking van componist
Berlioz over zijn leerling SaintSaëns: „Hij weet alles, maar mist onervarenheid”.
Zijn nieuwe cd, Carioca ofwel ‘uit
Rio’, is een ode aan zijn geboortestad. „Rio is een decadente stad, verarmd, vol problemen. De stad en de
voetbalclubs worden slecht bestuurd. Maar Rio verdient het om
bezongen te worden. Men mag niet
vergeten dat deze stad ook nu nog
de rijkste bron van Braziliaanse muziek vormt.”
Nieuwe generaties muzikanten
hebben zich aangediend. Bebel Gilberto, dochter van Buarque’s zuster,
zangeres Miùcha en João Gilberto,
timmeren internationaal aan de
weg en zijn dochter is gehuwd met
zanger/producent Carlinhos Brown
uit Bahia. Buarque beschouwt zichzelf tot op zekere hoogte als sleutelfiguur tussen de bossa nova en de
nieuwe generatie. „Maar ik wil mezelf niet vergelijken met Vinicius of
Jobim. Zonder hen was ik nooit muzikant geworden.”
Buarque, ‘Carioca’, is
v Chico
verschenen bij Discmedi. De
©

cd is te beluisteren via
www.chicobuarque.uol.com.br

Johan Sebastian Bach foto Roger Viollet

Vorig jaar omstreeks deze tijd begon
het opnieuw om Radio Vier te rommelen. De Raad van Bestuur was op het
idee gekomen de zender uit de ether te
halen, om daarvoor in de plaats de jongerenzender FunX (supported by BNN)
toegang te geven. „Je denkt dat niets in
omroepland je nog kan verbazen, maar
nu is toch alles van god los”, zei Roland
Kieft, woordvoerder van de programmamakers, tegen de Volkskrant. In de uitzendingen lieten de medewerkers hun
protest horen. E-mails van luisteraars
stroomden binnen. Op de Raad maakte
het geen indruk; die zag ‘de felle reacties als een bijdrage tot de discussie’. Als
de Raad „het roer van de muziekzender
om wilde gooien was daarvoor geen toestemming van de staatssecretaris nodig”, liet een woorvoerder weten.
Op een avond vergat ik om 22.30
mijn transistortje af te zetten, en ik
hoorde dat de klassieke muziek gewoon verder ging. Gewoon! Tot elf uur.
Toen kwam er een sombere, dreigende
stem uit de luidspreker die zei: „Dit is
Radio Vier FM.” En daar kwamen ze
weer, de Top-10 van Timboektoe, een
belangrijke muzikale ontwikkeling in
Kasjmir, een opmerkelijke tophit in de
Kaukasus. Zo is het verder gegaan tot
deze week maandag. Nu hebben we
Amoroso. Mooi!
Mijn enige bezwaar is dat op dezelfde tijd Witteman en Pauw op de televisie zijn, straks met hun ‘sidekicks’. Kan
dat niet wat vroeger? En dan voor ‘sidekick’ een Nederlands woord verzinnen.
Verder ben ik gelukkig.

H . J. A . H O F L A N D

Kiek Bob Bronshof
Alsof ze naar een feestje gaat

Ad van Denderen, Punta Paloma, Spanje, 2001

In Kiek vertellen fotografen en
kunstenaars over hun favoriete
foto. Deze week fotograaf Bob
Bronshof (1958).
„Ik zag dit en dacht: Jezus, wat een foto!
Ik dacht ook gelijk: ik zou dit beeld
nooit hebben gemaakt. Deze foto heeft
Ad van Denderen ergens op een strand
in Spanje genomen, nadat hij al een
paar dagen heeft zitten wachten op de
komst van bootvluchtelingen uit Afrika. Het is vroeg in de ochtend als deze
mensen aankomen. Ze hebben net een
vreselijk zware reis achter de rug en wat
doen ze? Ze trekken schone kleren aan.
De mannen op de achtergrond hebben
wat kleren gekregen van hulpverleners
van het Rode Kruis. Maar de vrouw op
de voorgrond trekt haar eigen schone
kleding aan. Moet je nagaan! Ze moet
daar, voor haar vertrek, toch over hebben nagedacht en hebben besloten: ik
pak dit mooie witte overhemd goed in
en als ik dan in Europa ben, trek ik het
aan. Alsof ze naar een feestje gaat.
„Er spreekt zo’n hoop uit deze foto.
En dat terwijl wij, die met westerse
ogen naar dit beeld kijken, meteen al
voor de toekomst van die mensen vrezen. Wij weten wat voor een moeilijke
tijd zij als illegale immigranten tege-

moet gaan. Maar deze mensen hebben
nog hoop op een betere toekomst. Dat
vind ik enorm ontroerend.
„Ik had deze foto graag zelf willen
maken. Toch zou ik dat nooit kunnen.
Ik zou namelijk nooit op die plek zijn
geweest. Ik ben niet uit hetzelfde hout
gesneden als Ad van Denderen. Hij is in
staat om in allerlei moeilijke omstandigheden te fotograferen. Deze foto
maakt deel uit van zijn project Go No
Go. Vijftien jaar lang heeft hij immigranten, asielzoekers en illegalen vastgelegd die pogingen ondernemen om
een beter leven in Europa te krijgen.
Van Denderen reisde hiervoor de grenzen van Europa af, wandelde door allerlei gebieden en verbleef op vage plekken. Hij is echt het soort fotograaf die
overal heengaat en alles in de wereld
vastlegt. Ik niet.
„Laatst, toen ik Van Denderen een
keer sprak, zei hij tegen mij: ‘Jij bent
echt een Nederlandse fotograaf.’ Dat is
waar. Ik houd me vooral bezig met onderwerpen binnen de grenzen. Als ik
mij in oorlogsgebied zou begeven, zou
ik de helft van de tijd doodsbenauwd
zijn. Maar de verhalen die Van Denderen vertelt gaan over de grenzen heen
en tonen de rauwe consequenties van
diezelfde grenzen aan.”

ROSAN HOLLAK
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Freek Staps blogt over leven en werk van jonge mensen in New Y
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