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Recent zijn twee nieuwe beelden 
toegevoegd aan de beeldengalerij op 
de lijnen gevormd door de Grote 
Marktstraat-Kalvermarkt en het 
Spui.

Door Egbert van Faassen

De beeldengalerij is in 1990 bedacht door 
het gemeentelijk bureau De Kern Ge-
zond, Stroom en de kunstenaar Peter 
Struycken, die tot op heden betrokken is 
bij de uitvoering van wat ‘het sokkelplan’ 
is gaan heten. Het principe is dat die ver-
scheidenheid binnen een herkenbare, 
heldere structuur wordt geplaatst. Deze 
wordt gevormd door de kruisvormige 
plattegrond, de vaste afstand tussen de 
beelden en de identieke, door keramist 
Geert Lap ontworpen sokkels en de daar-
bij passende, tamelijk strikt gehandhaaf-
de maat van het beeld. Grafisch ontwer-
per Rudo Hartman tekent voor de belet-
tering van de tegel die in het plaveisel 
wordt opgenomen. De beelden worden 
met regelmaat verplaatst. Zo maakte de 
bronzen maquette van een ministerie-
gebouw van Jan van de Pavert plaats voor 
het nieuwe beeld van Maria Roosen, dat 
je nu al vanuit de Achter Raamstraat kan 
zien glimmen. De bronzen ‘Nike’ van Eja 
Siepman aan de kop van de Grote Markt-
straat ter hoogte van het Spui werd ver-
plaatst. Het nieuwe beeld van Anno 
Dijkstra staat nu op die plek. Wanneer de 
sokkel er eenmaal staat, verloopt de plaat-
sing soepel. Het beeld wordt gemaakt op 
een stalen huls, die precies past op het 
massieve granito dat daadwerkelijk op 
straat staat. 

Vogelhuisje
Maria Roosen (1957) exposeerde in het 
Nederlandse paviljoen op de biënnale van 
Venetië in 1995. Eerder dit jaar was werk 
van haar te zien in de tentoonstelling van 
de Caldic-collectie, ‘I promise to love you’ 
in de Kunsthal in Rotterdam. De laatste 
tijd maakt ze vaak beelden van glas, dat 
als het ware gedrapeerd wordt over een 
houten tak. Zo is ook de maquette voor 
dit beeld gemaakt: een berkenstam op 
een driepoot waaraan een glazen kan 
hangt – je kan je er ook een vogelhuisje op 

voorstellen. Het uiteindelijke beeld is in 
roestvrij staal gegoten, de takken gepati-
neerd en de kan hoog glanzend. Maria 
Roosen benadrukt, dat het een autonoom 
beeld is, gemaakt op de manier waarop zij 
altijd werkt. Na Brancusi, die de sokkel ge-
lijkwaardig maakte aan het daar op ge-
plaatste beeld, kan je eigenlijk niet meer 
over een sokkel nadenken vindt ze. Het 
beeld in kunststof gegoten van Anno 
Dijkstra stelt twee realistisch uitgebeelde 
figuren in een combinatie die je normaal 
niet gauw op het Spui zou tegenkomen. 
Het ligt dichter bij een klassiek stand-
beeld en daarom verhoudt het zich zon-
der moeite met een sokkel. Anno Dijkstra 
(1970) maakte eerder ruimtelijke repli-
ca’s van bekend geworden oorlogsfoto’s. 
Dit beeld, ‘A last farewell’, zou afgeleid 
kunnen zijn van een vakantiekiekje, 
waarop een toerist zich met een Zuid-
amerikaanse indiaan heeft laten vastleg-
gen.

Door Doron Nagan

Leo van Doeselaar en Wyneke Jordans 
vormen sinds 1977 een pianoduo, het 
enige in zijn soort in Nederland. Van 
Doeselaar studeerde aanvankelijk orgel 
bij Gerard Akkerhuis in Den Haag – ‘hij 
was mijn muzikale vader’ – en werd 
naast zijn leermeester tweede organist 
in de Kloosterkerk waar hij al op zijn vijf-
tiende de befaamde cantatediensten be-
geleidde.
Naast orgel studeerde hij piano, onder 
andere bij Jan Wijn aan het conservatori-
um van Amsterdam. Daar leerde hij me-
destudente Wyneke Jordans kennen. 
Fluitist Harry Starreveld bracht de twee 
samen. “Hij stelde ons voor Satie’s Para-
de in een versie voor quatres mains te 
spelen op één van zijn huisconcerten,” 
vertelt de organist/pianist. “Onze do-
cent Jan Wijn stimuleerde ons vervol-
gens om een pianoduo te vormen”.
Terwijl Van Doeselaar ‘für Lebenszeit’ 
(voor het leven), en voor een vast inko-
men, benoemd is als docent orgel in Ber-
lijn, is het duo vooral voor zijn vrouw be-
langrijk. “Het duo is echt mijn ding”, 
zegt de pianiste. “We spelen veel quatres 
mains, al doen we soms ook werken voor 
twee piano’s. Maar één instrument met 
elkaar delen is héérlijk”.
“In het begin voelde dat een beetje als 
een te nauw bed”, zegt haar man.

Omdat het pianoduo in het dagelijks le-
ven ook een echtpaar vormt, rijst de 
vraag wat moeilijker is – pianoduo of hu-
welijk? Van Doeselaar lacht en heeft zijn 
antwoord paraat: “De combinatie van 
beide is het moeilijkste. Dingen lopen 
soms door elkaar heen”.
“Het kan snel een janboel worden als je 
niet oppast,” zegt Jordans, “want ineens 
moeten de aardappels geschild worden, 
of de rijst staat te koken. Je neigt ertoe 
om te gemakkelijk de knop om te draai-
en van professioneel pianoduo dat aan 
het repeteren is naar een huiselijk paar. 
Je moet dan ook een ijzeren discipline 
opbrengen, en het repeteren met elkaar 
zien als iets belangrijks, alsof je gaat repe-
teren met iemand als Pollini of Haitink. 
Maar ik ervaar het spelen samen als iets 
moois, ben blij dat ik niet alleen hoef op 
te treden”, vervolgt Jordans, “dat zou ik 
doodeng vinden. En samen optreden be-
tekent ook dat ik niet alleen op stap ben”.
Jordans en Van Doeselaar zien het strijk-
kwartet als model voor hun spel als pia-
noduo. “Onze vier handen zijn als de vier 
strijkers van een strijkkwartet, met een 
eigen rol maar toch een geheel vor-
mend”, zegt Van Doeselaar.
Wie de eerste viool speelt aan de vleugel 
tijdens repetities is wisselend. “Soms 
knokken we”, zegt Jordans, “maar dat 
zijn juist vaak de interessantste momen-
ten. Je neemt dan dingen onder de loep, 

je gaat de diepte in. Misschien is niet al-
les opgelost als je vervolgens na de repe-
titie de keuken ingaat, maar het speelt 
door in je hoofd. Het gaat bij ons uitste-
kend, want er zijn genoeg pianoduo’s/
echtparen die afhaken omdat het samen 
niet gaat”.
Vervelend vinden de twee pianisten het 
zeker niet dat ze op Eerste Kerstdag in de 
Nieuw Kerk optreden. “Eigenlijk is het 
heel feestelijk om op zo’n dag met mu-
ziek bezig te zijn”, zegt Jordans. “Bij mij 
thuis was er ook altijd muziek, net als bij 
Leo thuis. Ik vind op één januari optre-
den vervelend! Maar Kerst, nee. Na het 
concert wordt er lekker voor ons gekookt 
bij Leo’s broer in Den Haag”.
Op het programma van het kerstconcert 
staan werken van Schumann, Bach, 
Brahms, Gershwin en Rachmaninov. 
Het duo begint met de vrijwel onbeken-
de Bilder aus Osten van Schumann. “We 
hebben ze ook gekozen vanwege de ver-
wijzing naar het Oosten, een wat flauwe 
aanleiding misschien, maar het zijn zes 
juwelen van stukken, heel broos en niet 
eenvoudig er als duo een eenheid van te 
smeden. De zes delen zijn geïnspireerd 
op Oosterse gedichten – dat was toen erg 
in zwang – vertaald door Rückert. Ze 
handelen om een soort Tijl Uilenspiegel-
figuur. Schumann had dankzij Mendels-
sohns herontdekking van Bach grote be-
wondering voor de Duitse meester. Zo 
sluit Bachs Brandenburgse Concert nr. 6 
in een bewerking van Max Reger goed 
aan. We benaderen de muziek niet als 
authentieke Bach maar als authentieke 
Reger. En ook Brahms, die op het pro-
gramma staat, was een groot Bach-be-
wonderaar. Op deze manier hebben we 
geprobeerd samenhang in ons program-
ma te smeden”.
Na de pauze komt de Rusland-Amerika 
connectie aan bod. Met Rachmaninov 
die naar de VS vertrok en Gershwin, de 
Amerikaan bij uitstek met Russische 
roots via zijn Russisch-joodse ouders.
“We weten niet precies wie er naar het 
concert komen”, zegt Jordans. “Mis-
schien mensen die nooit eerder naar een 
concert zijn geweest en nu ineens iets 
herkennen. Daarom hebben we werken 
gekozen waarmee mensen met een blij 
gevoel naar huis zullen gaan”.

leo van Doeselaar en Wyneke Jordans, piano 
quatres mains. Werken van Schumann, Bach, 
Brahms, Gershwin en rachmaninov. Nieuwe 
Kerk, 25 december, 14.00 uur.

Van Doeselaar en Jordans met Kerst

Wyneke Jordans & Leo van Doeselaar. > Foto: PR

Aanwinsten voor 
de beeldengalerij

Kan aan boomstam van Maria 
Roosen. > Foto: PR

Het gouden ei
vr 30 december - 20.15 uur

Met Victor Löw, Peter Tuinman e.a.

39 Steps
za 7 januari - 20.15 uur

zo 8 januari - 14.00 uur

Een hilarische en spectaculaire versie  

van Hitchcocks thriller

Napoleon op Sint-Helena

do 19 t/m za 21 januari - 20.15 uur

Het fascinerende einde van de grote  

kleine Keizer met Huub Stapel in de titelrol

De mooiste toneelvoorstellingen tijdens de wintermaanden!   www.ks.nl
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