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Galerie Fons Welters, Amsterdam

‘Duke Ellington werd ouder en beter’
Voor muzikale omnivoor Jools Holland is nummers schrijven een onbedwingbare behoefte
Jools Holland treedt in
Paradiso op met zijn
negentienkoppige bigband.
„Muziek ordende de chaos
in mijn hoofd en wakkerde
die vervolgens weer aan.”

Muzikantenmusicus
Jools Holland (51) is geboren
in Zuidoost Londen. Hij richtte
de melodieuze popband
Squeeze op, waarmee hij zowel in Europa als Amerika hits
had (zoals Cool For Cats). Nadat Holland uit de band stapte,
presenteerde hij eerst het muziekprogramma The Tube op
BBC-tv. Van 1992 tot heden
presenteert hij Later... with
Jools Holland, waarin onder
meer Amy Winehouse, White
Stripes, Robert Plant, Ting
Tings en Jimmy Cliff live optraden. Hollands interviewt de
artiesten en begeleidt ze op piano. Hij geldt als een ‘musician’s musician’ om zijn vermogen met anderen samen te
spelen: soepel, lyrisch en onweerstaanbaar swingend.

Daniel Roth: Floating bubbles over Portmeirion, Gwyllt Woods (2008)

Weerspiegelende
weerballonnen
Deze foto staat op de uitnodiging
voor de derde solotentoonstelling
van Daniel Roth bij Galerie Fons
Welters. Drie grote witte bollen,
zwevend boven een strand bij eb.
Het spiegelende laagwater maakt
er zes van. Een beeld dat indruk
maakt en vragen oproept. Is het
gephotoshopt of is het echt? Als
het echt is, hoe is het dan gemaakt? En is dit een indrukwekkend beeld zonder meer, of heeft
het ook nog iets te betekenen?
In de galerie blijkt dat de foto
deel uitmaakt van de installatie
Gwyllt Woods(2008). Voor dit werk,
dat verder uit tekeningen en
sculpturen bestaat, heeft Roth
zich laten inspireren door Portmeirion, een schiereiland in Wales. In de jaren zestig werden daar
de science fiction-televisieseries
The Prisoner en Dr. Who opgenomen. De gewelddadige witte ballon Rover in The Prisoner bracht
Roth op het idee voor de drie
weerballonnen op het strand van
Portmeirion. Maar de foto werkt
net zo goed als je dat verhaal niet
kent. Photoshop is er trouwens
niet aan te pas gekomen, weet de
galeriehouder.
Uit de rest van de tentoonstelling blijkt dat Daniel Roth steeds
beelden maakt die er, net als de
ballonnenfoto, tegelijk bevreemdend en vanzelfsprekend uitzien.
Hij heeft bijvoorbeeld een poncho
secuur bekleed met stukjes boomschors.
Het resultaat is een zachte, geplooide vorm van een hard materiaal. Groeisel en kledingstuk tegelijk. Naast het beeld hangen
ragfijne tekeningetjes. Wat ze pre-

cies voorstellen is onduidelijk,
maar je wordt meegesleept door
de verwondering van de tekenaar
over het potlood in zijn hand, dat
bij de minste aanraking al een
spoortje nalaat op het papier. En
over wat er ontstaat als je die
spoortjes samenbalt tot een vorm
die volume en gewicht lijkt te hebben – tot iets onbekends, dat toch
natuurlijk oogt.
Er hangt ook een manshoge,
maskerachtige bolle vorm, die bestaat uit honderden, met kleine
touwtjes aan elkaar geknoopte
takjes. Even vraag je je af: waar is al
dat priegelwerk goed voor? Wat bezielt zo’n man om dat te doen?
Maar als je dit masker optelt bij de
poncho, de tekeningen en de ballons, begrijp je dat je Roths wereld
niet moet willen duiden. Functie
en betekenis doen er niet zo toe.
Wat overtuigt is de kinderlijke
ernst waarmee hij die kleine en
grote vormen maakte. Waarmee
hij tekeningen liet groeien onder
zijn hand. Waarmee hij takjes
sprokkelde, op maat knipte en aan
elkaar strikte tot dat grote masker,
dat nu in een stille galerieruimte in
hartje Amsterdam hangt, in licht
dat verandert als er buiten een
wolk langs de zon schuift. Langzaamaan raak je in deze wereld op
je gemak. ‘De Kunst’, schreef Gerard Reve al, ‘die biedt troost, door
hare volstrekte nutteloosheid.’

Gijsbert van der Wal
Daniel Roth: Portmeirion, Gwyllt
Woods. T/m 25 april bij Galerie
Fons Welters, Bloemstraat 140,
Amsterdam.
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Leolux speelt
bij Van Til

Leolux. Poef Pastille.
Ontwerper: Frans Schrofer.
Een royale poef met verrassende
inhoud. Geplaatst als kleurige
snoepjes verspreid door de
ruimte of zorgvuldig als speels
object. Wordt in een handomdraai
een comfortabele fauteuil met brede
armen voor een kostbaar moment
met een boek of laptop.
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Door HESTER CARVALHO
amsterdam, 4 april. Jools Holland, bekend als pianist en tv-presentator, is in het echt net zo aardig als hij in zijn muziekprogramma Later... with Jools Holland overkomt. Zonder omhaal of opsmuk
vertelt hij over zijn liefde voor muziek, handgeschreven brieven en
oude Hollandse meesters.
Holland is in Amsterdam voor
een optreden in Paradiso met zijn
Rhythm & Blues Orchestra. In deze big band spelen negentien muzikanten, waaronder twaalf blazers. Ze spelen eigen nummers van
Holland en nummers van anderen, die afwisselend worden gezongen door soulzangeres Ruby
Turner, Jools Holland zelf en zanger Marc Almond, die zijn oude
hits Tainted Love en Say Hello, Wave
Goodbye uitvoert.
Jools Holland staat bekend om
zijn kennis van muziek uit alle tijden, waardoor hij moeiteloos alle
soorten artiesten kan begeleiden
die in Later... optreden. Ook met
zijn eigen band speelt hij jazz,
boogiewoogie, ska en rock ‘n’ roll.
Vanmiddag had Jools Holland
door Amsterdam gelopen. Hij wilde het Rijksmuseum bezoeken,
maar was teleurgesteld dat slechts
een gedeelte van de collectie te bezichtigen was. Daarna heeft hij
zich in een antiekwinkel bijna een
buste van Napoleon aangeschaft.
Heeft u een nostalgische smaak?
„Ik hou van alles, uit alle tijden.
Kunst, muziek, bouwkunst, een
liedje in de bar. Ik ben geen nostalgisch mens, ik prijs me juist gelukkig dat ik in deze tijd leef. Tegenwoordig kun je overal kennis van
nemen. Als je schilderijen van Albert Cuyp wil bekijken, vlieg je
naar Nederland, als je moderne
kunst wil zien ga je naar Whitechapel Gallery in Londen. Dat
wil zeggen, nu het nog kan. Waarschijnlijk is dat binnenkort afgelopen, gezien de financiële problemen.
„Maar als ik mezelf wil vermaken, richt ik me doorgaans op het
grote geheel van wat in het verleden gemaakt is. Ik zou gek zijn om
te veronderstellen dat iets dat afgelopen week ontstaan is beter is
dan alle dingen die de afgelopen
duizend jaar zijn gemaakt.”
U presenteert een tv-programma
over muziek en de rest van de tijd
maakt u zelf muziek. Wat maakt
muziek zo belangrijk?
„Muziek is anders dan bijvoorbeeld schilderkunst. Muziek heeft
een fysiek effect. Het kan iemand
onwillekeurig doen huilen, dansen, heen en weer wiegen. Ik heb
het meegemaakt met mijn demente oma die niets meer wist. Als ik
op de piano haar lievelingsliedjes
speelde gebeurde er iets met haar.
Ineens wist ze weer dingen, ze
klaarde op.”
U noemde muziek ooit een manier
om de ‘chaos van het universum’ op
orde te brengen. Wat bedoelde u
daarmee?
„Toen ik voor het eerst mijn oom
boogiewoogie hoorde spelen, en
daarna ontdekte dat ik het zelf ook
kon leren, viel alles op zijn plaats.
Het was een fantastische ontdekking, want als je piano speelt hoor
je twee dingen tegelijk: het ritme

Openingstijden:
Ma-Di-Wo-Za:
9.30-17.30 uur,
Do-Vr: 9.30-21.00 uur

van talent als een taak?
„Onze show heeft ideaal gesproken een gevarieerd aanbod: bijvoorbeeld met iemand die op dat
moment spraakmakend is, een ‘legende’, een onbekende artiest, en
iemand uit minder gangbare genres als folk of wereldmuziek. Ik
vind het belangrijk dat we al die
soorten muziek aan bod laten komen. Omdat ik zelf van alle muziek hou. Overal is wel iets goeds
in te ontdekken. Zolang muziek
maar een verlengstuk is van een
persoonlijkheid. Daarom is karaoke zo stom, die klinkt overal hetzelfde.”
Tegenwoordig worden popmuzikanten soms razendsnel populair.
Dan staan ze binnen een paar
maanden voor grote zalen en op
popfestivals. Wat vindt u van deze
ontwikkeling?
„Het lijkt me lastig voor ze dat ze
weinig ervaring hebben. The Beatles hebben leren spelen doordat ze
in Hamburg zes uur per dag op het
podium stonden. Met Squeeze
speelden we jarenlang in pubs en
kroegen, waar iedereen door ons
heen praatte. In pubs en kroegen
kunnen beginnende artiesten nu
niet meer terecht, daar willen ze
alleen nog coverbands.”

Jools Holland Foto Bram Budel

van de linkerhand en de melodieuze rechterhand. Dat is het mooie
van muziek, je kunt je concentreren op twee, drie dingen tegelijk.
Muziek ordende de chaos in mijn
hoofd.
„En vervolgens werd die chaos
weer extra aangewakkerd. Want
als je je eenmaal in muziek verdiept, blijken er steeds weer nieuwe dingen te ontdekken. Het gaat
maar door. Al zijn er maar zoveel
noten, en denk je dat alles al gedaan is, je hoort steeds weer nieuwe wegen en mogelijkheden.”
Jazz, boogiewoogie, blues, reggae,
soul - welk ritme is voor u persoonlijk het opwekkendst?
„Dat hangt af van het moment van
de dag. Het is net als met drank.
Nu drink ik een kop koffie, en
straks bij het eten een glas wijn.
Maar als een ritme moet kiezen: ik
hou nogal van de wals, al is het
maar omdat die 3/4-maat zeldzaam is in de popmuziek. Ik hou
ook van Jamaicaanse ritmes, zoals
ska, met zijn ‘upbeat’. Ik hoor
graag muziek die me tot bewegen

aanzet. Soms is muziek zo swingend dat je de hele ruimte voelt
deinen, met alle mensen die er in
staan erbij. Dat heb ik bij The Skatalites, bijvoorbeeld, een oude skaband.”
Ook in uw eigen muziek?
„Ja zeker, daar doe je het voor. Anders zou het allemaal geen zin
hebben. Je bent steeds op zoek
naar de juiste manier om dat te bereiken.”
Het lijkt alsof spelen en luisteren
voor u hetzelfde zijn.
„Ja, ik ben mijn eigen platenspeler. Ik zit vaak uren achter elkaar te
spelen, dan ben ik zeer tevreden.
Ik speel wat ik zelf graag hoor.
Maar ik draai ook vaak muziek van
anderen en denk na over hoe iets
in elkaar zit. Ik zoek uit hoe ze het
gedaan hebben. Ik ben studieus,
dat gaat vanzelf.
„Of ik schrijf. De meeste tijd ben
ik bezig nummers te schrijven
voor mijn orkest. Het is een onbedwingbare behoefte, zoals sommige anderen steeds willen schilde-

ren of woorden schrijven, zo moet
ik liedjes maken. Een stuk of drie
nummers heb ik hier in Amsterdam geschreven. Ik zat toen in een
hotel met uitzicht op een gevelsteen met een schip erop. Dat werd
de inspiratiebron voor het nummer Kiss Of Love, dat later is gezongen door Nick Cave en Sam
Brown.
„Voor een negentienkoppig orkest is het ingewikkeld om nummers en arrangementen te maken.
Het is veel werk. Een kleinere band
zou simpeler zijn. Maar de dynamiek van de big band, het ‘grote’
en het ‘kleine’ ervan, is met niets te
vergelijken.”
Past zo’n grote band beter bij u dan
een kleine band, zoals Squeeze vroeger?
„Ik denk dat ik zo’n grote band,
met zoveel mensen voor wie ik
schrijf, vroeger niet had geambieerd. Maar inmiddels wel. Als je
ouder wordt, krijg je steeds meer
plezier in muziek, dat hoor ik ook
van collega’s als Tom Jones, Dr.
John, Solomon Burke. Dat wil zeg-

gen: als je een beetje succes hebt.
Dan zijn dingen beter georganiseerd. Je weet dat je niet meer onder de bus hoeft te slapen en dat
het podium in orde is gebracht. Je
kunt je helemaal op de muziek
concentreren, je kunt meer experimenteren. En je hebt steeds meer
ervaring. Kijk naar Duke Ellington, die werd steeds ouder en
steeds beter.”

Aan wie moest u denken toen u in
een van uw liedjes schreef ‘Your
daddy gave you beautiful earrings/
but nothing inbetween the pair’?
„Ik heb die regel gestolen. Ik hoorde het een man ooit zeggen tegen
zijn peetdochter, toen ze op het
punt stond te trouwen met een hopeloze man. Hij verweet haar gebrek aan mensenkennis. Natuurlijk is ze toch getrouwd, en werd
het een ramp.”

U noemde muziek een wonder en
een ordenend principe. Frustreert
muziek u ook wel eens?
„Ja. Als ik een nummer aan het
schrijven ben, of we voeren iets uit
van iemand anders, en het klinkt
maar steeds nergens naar. Dan zijn
we waarschijnlijk te krampachtig
bezig. Zoals met zoveel dingen
moet je ook met muziek maken
een beetje ontspannen zijn: je
moet het gewoon laten gebeuren.
Zelfs met zijn negentienen.”

U speelde mee op het nummer ‘Horse To Water’, een van de laatste liedjes die George Harrison voor zijn
dood heeft opgenomen. Wat bedoelde hij, denkt u, met de regel ‘You can
take a horse to the water, but you
can’t make him drink’?
„Hij bedoelde dat je mensen eigenlijk niet echt raad kunt geven.
Dat wil zeggen, je kunt het ze wel
geven, maar ze moeten de dingen
eerst zelf meemaken, willen ze je
raad begrijpen.
„Toen we dat nummer opnamen, was George al heel ziek. Ook
hier merkte ik de helende werking
van muziek. Als we speelden
knapte hij op. George werd levendiger en voelde zich beter. Ik zag
het voor mijn ogen gebeuren.”

In uw show treden regelmatig obscure artiesten op, die door ‘Later...’
bekend werden, zoals Seasick Steve
en Tinariwen. Ziet u het ontdekken

De laatste cd van Jools Holland &
his Rhythm & Blues Orchestra,
‘The Informer’, is verschenen bij
Warner Music

Kunstmarkt De waarde van schilderijen wordt bepaald door wispelturige smaak van de koper
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Vermeer voor omgerekend tweehonderd euro
Oude verslagen van
boedelveilingen tonen aan
dat de prijs van schilderijen
enorm kan fluctueren. De
waarde van kunst heeft
alles te maken met smaak.
Door onze redacteur
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Amsterdam, 4 april. Schilderijen zijn niet waardevast. Dat is
prachtig te zien aan de verslagen
van oude boedelveilingen zoals
die van Johannes Vermeer in 1696,
24 jaar na zijn dood. Die dag kon
je, omgerekend naar de huidige
geldwaarde, een Vermeer kopen
voor nog geen tweehonderd euro.
Een aardige investering. In 1719
werd De melkmeid in Amsterdam
verkocht voor 1000 euro en in
1813 bleek ze in waarde gedaald
tot 750 euro. Maar in 1907 gaat ze
voor een bedrag van 2,4 miljoen
het Rijksmuseum binnen.
Wie in een boek als Gerald Reitlingers The Economics of Taste kijkt
naar het prijsverloop van kunst
beseft vooral hoe wispelturig de
smaak is. Vermeer was vijftig jaar
na zijn dood vrijwel vergeten en
nog in 1877 bracht zijn Vrouw met
waterkan slechts 16.000 euro op, en
dan vooral omdat men dacht dat
het van zijn populairdere tijdgenoot Gabriel Metsu was. Een goede Metsu kan tegenwoordig 3,6
miljoen euro opbrengen – Noort-

man verkocht er één voor dat bedrag op de Tefaf. Wat Vermeer nu
opbrengt weet niemand.
De nieuwe top tien van Artprice
roept daarom een gevoel van tijdelijkheid op. De database voor de
kunstmarkt publiceert elk voorjaar een lijst van de best verkopende kunstenaars op veilingen. Dat
zijn de enige openbare prijzen, en
hoewel het beter zou zijn om ook
de prijzen mee te tellen in de
kunsthandel en de galeries, moeten we het hier mee doen.
Uit het jaaroverzicht van 2008
blijkt dat Picasso na een jaar terug
is op de eerste positie en Andy
Warhol gezakt naar plaats drie. Er
werd vorig jaar voor 262 miljoen
dollar aan Picasso’s verkocht. Zijn
prijzen zijn de afgelopen tien jaar
bijna verdubbeld, maar eind 2008
daalden ze snel tot het niveau van
2005. Toch kwam de viriele meester weer aan de leiding, al is het
met 80 miljoen dollar minder dan
in zijn topjaar 2006.
Warhol, vorig jaar goed voor
een veilingomzet van 236 miljoen
dollar, werd ook nog gepasseerd
door Francis Bacon, wiens prijzen
de afgelopen drie jaar zijn vervijfvoudigd. Vorig jaar lag Bacons
hoogtepunt in mei toen miljardair Roman Abramovitch een triptiek uit 1976 kocht voor bijna 50
miljoen euro. In totaal werd in
2008 voor 256 miljoen dollar Bacons verkocht, maar na juli bleven
twintig van zijn op veilingen aangeboden werken onverkocht.

Acht van de posities in de top
tien worden ingenomen door dode mannen, en niet één stierf voor
1917. De voornaamste verklaring
is dat van oudere meesters veel
minder werk verhandeld wordt.
De beide nog levenden in de top
tien zijn Damien Hirst (1965), die
voor 230 miljoen verkocht, op
plaats vier en Gerhard Richter
(1932) met 122 miljoen dollar op
de zevende positie. De andere toppers zijn Claude Monet (vijfde met
174 miljoen), Alberto Giacometti
(6, 132 miljoen), Edgar Degas (8,
111 miljoen), Lucio Fontana (9, 95
miljoen) en Yves Klein (tiende met
91 miljoen). Het totale omzet van
de top tien is 1,7 miljard dollar.
Hoe het dit jaar gaat is na drie
maanden nog moeilijk te zeggen.
Op de veiling van Yves Saint Laurent werden extreem hoge prijzen
behaald en na de Tefaf is de kunstmarkt eindelijk weer optimistisch. Dat blijkt uit de dagelijkse
monitor waarmee Artprice het
vertrouwen in de kunstmarkt bijhoudt. De prijzen die op de Tefaf
zijn betaald zijn niet bekendgemaakt, de handelaren publiceren
slechts vraagprijzen. Volgens het
geroezemoes is er meer dan anders afgedongen en zou de verkoopprijs vaak zo’n 20 procent lager zijn geweest. En die vraagprijzen had de handel uit voorzorg al
verlaagd. De komende maanden
zullen de veilingresultaten duidelijk maken of het nieuwe optimisme gerechtvaardigd is.

£ 20.000

Lucio Fontana: ‘Concetto Spaziale, la fine di Dio’ (1963, 178x123 cm.,
waterverf, olieverf, glitter op doek), Het werd op 27 februari 2008 geveild voor 13,7 miljoen euro. Foto Sotheby’s

Negritude, heet dit werk uit
1957 van de Nigeriaanse schilder Benedict Chukwukadibia
Enwonwu (1917-1994). Het is
op 8 april een van de topstukken van een veiling van eigentijdse Afrikaanse kunst bij
Bonham’s in Londen. Enwonwu was een pionier van de
moderne Nigeriaanse kunst.
Opgeleid door zijn vader en later bij Goldsmith’s in Londen
en de Slade School of Fine Art
in Oxford. Daarna ging hij terug naar Nigeria.

