E

NNIO

Morricone vroeg zich
af waarom componisten de
menselijke stem zo weinig ge
bruikten als instrument, dus
zonder tekst, net als een fluit of
een viool. Hij hield van haar
kneedbare expressiviteit omdat
‘het geluid niet door een stuic
hout of metaal tot ons komt,
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Zomeravondconcert

Waarom de stem niet ge
woon als instrument ge
bruikt, zonder woorden?
André Caplet deed het.

1

getalenteerde speechwriter, die tot 2015

openljlc voor uit: achter elke belangrijke
redevoering die hij hield tijdens cam
pagnes, in de Senaat of het Witte Huis,
zat Favreau. Time Magazine plaatste de

es We Con’. Met het legendarische
verkiezingsmotto uit 2008 van Ba
rack Obama werd niet alleen de huidige
Amerilcaanse president, maar ook zijn
jonge speechwriterjon Favreau in één
klap wereldberoemd, Obama komt er

NPO 1,20.30-21.15 UUR

DWDD Summersdiool

Wouter Bos geeft een
zomerlesje redevoeren.

Hij zal het
kort houden
voor het staatshoofd werkte, op de lijst
van 100 Mast lnfluential People in the
World. Immers, goede sprekers met in
drukwekkende toespraken kunnen mas
sa’s doen bewegen en werelden ver
schuiven.
In deze aflevering van DWDD Summer
school bespreekt oud-politicus Wouter
Bos nationale en internationale politie
ke redevoeringen. Wat kunnen politici
leren van Aristoteles? En wat is volgens
hem de beste speech aller tijden?
Net als de meeste politici had ook Wou
ter Bos iemand die hem hielp met het
schrijven van zijn speeches. Renée
Broekmeulen, ruim twintigjaar speech
schrijver voor overheid en bedrijfsleven,
vervulde die taak toen Bos minister van
Financiën was. Wat zijn volgens haar de
ingrediënten voor een sterlce redevoe
ring? Broekmeulen: ‘Een goede speech
past bij spreker en publiek. De toespraak
is concreet en helder van taal en struc
tuur. Er zit een verhaal in. Een bood
schap die de aandacht vasthoudt. Een
speech kan persoonlijke, emotionele of

vragen waarom componis
ten zo weinig kanonnen la
ter bulderen tijdens hun
symfonieën, maar dit terzij
de. Na vier vragen en ant
woorden begint Leo
ne het spelletje op
‘‘
nieuw. Nu worden
de antwoorden ge
floten, wat ook een
soort stemgebruik is. Maar
wie of wat stelt de vragen?
Misschien is het een panfluit
of een lage blokfluit, of mis
schien een elektronisch vervormde stem. Ook verderop
is het niet altijd helder wat
er klinlct. De elektrische gi
taar en het zoemende
mannenicoor spre
icen voor zich en
naar het hoogte
punt toewerkend
ILcU5TRATIE: OLI VIER HEILIGERS
neemt het koor het
voortouw zoals in
Die schoten klinken overigens
traditionele Hollywood muziek
prima enje zou je kunnen afde strijkers dat zouden doen.

28juli

maar recht uit het lijf’.
In zijn openingsmuziek
voor de film 11 buono, ii
brutto, ii cattivo (The Good,
the Bad and the Ugly) is goed
te horen hoe instrumentaal
een stem en hoe vocaal een in
strument kan klinken. Het be
gint met een snel vijftoons
signaal van een ongewoon
heldere blokfluit:
tajadajaDAA, dat
beantwoord wordt
door drie gezongen
langere tonen met
een metalige echo.
Ondertussen wordt
er geschoten, want Ii buono, ii
brutto, ii cattivo is een westerri.

Voor stembanden
en snaren

donderdagetalage

1
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sprak van Septuor pour cordes vocales et instrurnenta les
(Septet voor stembanden en
snaren). De compositie be
gint als een gewoon strijk
kwartet. Na ruim vier minu
ten vallen de stemmen in,
terwijl de strijkers een bege
leidende rol op zich nemen.
Ook verderop blijven de sna
ren en de stembanden twee
aparte groepen die wel sa
menwerken maar niet echt in
elkaar opgaan, een beetje als
bergbeklimmers en sjerpa’s
op weg naar een besneeuwde
top.
Daar zit meer kleur in, zou je
met Leone en Bartâk zeggen.
Misschien vond Caplet het zo
al avontuurlijk genoeg. In ie
der geval maakte hij met zijn
bijzondere ingeving een
overweldigende compositie
voor zeven instrumenten. Ex
peditie geslaagd.

humoristische elementen be populistisch, te bombastisch,
vatten. Dat is afhankelijk van
zelfs te visionair. Terwijl zo’n
de spreker. Bos zou bijvoor
speech bij het grote publiek
beeld nooit iets over zijn fa
waarschijnlijk zal aanslaan.
milie in een toespraak zeg
Tegelijkertijd vinden journa
gen. In Nederland zijn
listen Obama’s redevoerin
politieke speeches, mede
gen prachtig. Dat is wat hy
door onze cultuur van ‘doe
pocriet, naar mijn gevoel. In
maar gewoon’, vaak zake
Angelsalcsische landen werkt
lijk, zonder veel pas
dat anders. Daar Icun
sie. De bevlogen
nen journalisten een
toespraken van
speech met passie
Boris Johnson en
wel waarderen, of
Cameron rond
ze het nu met de
de Brexit, met
spreker eens zijn of
gepassioneerde
niet. Sinds Pim For
sneren naar
Speechwriter
tuyn en Obaina
Brusselse regels
Renée Broekmeulen zijn speeches wel
en Britse groot
belangrijker ge
heid, waren prachtig en ef
worden als communicatiefectief. Zo overtuigje men
middel, zeker in het bedrijfs
sen. Als een Nederlandse
leven Daar geldt: een speech
speechschrjver zo’n speech
die het publiek overtuigt en
zou schrijven, schieten jour
enthousiasmeert, is een goe
nalisten die onmiddellijk af.
de speech.’
Zij vinden de spreker dan te
RADHA RAMDHAN

—

Maar met het vijftoonssig
naal lijken soms ook dames
mee te zingen. Of is dat ge
hoorsbedrog?
In 1911 had Béla Bartôk zich
er ook al over verbaasd dat
componisten de stem zonder
woorden links lieten liggen.
En net als Leone had hij daar
bij prachtige vis ioenen.
Bartdlc wist toen van drie
componisten die tegelijker
tijd de mogelijkheden on
derzochten: Delius, Kodly
en Caplet. Inmiddels is die
lijst flink gegroeid zoeic
maar onder ‘vocalise’ op in
ternet— maar composities
met woordloos gezang zijn
nog steeds vrij uitzonderlijk.
Vanavond klinkt op NPO Ra
dio 4 de door Bartôk bedoel
de compositie van Andr€
Caplet. Sep tet voor drie vrou
wenstemmen en strijkkwartet
staat er in de programmage
gevens, maar Caplet zelf
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en Shyann McClure. Linda (Bullock) is
gelukkig getrouwd met jim (McMahon).
Ze is er dan ook kapot van als een agent
haar vertelt dat hij bi] een verkeersonge
val is omgekomen. Maarde volgende
ochtend treft ze hem springlevend aan! Ze
vertelt hem dat ze heel naar heeft ge
droomd. De ochtend daarop blijkt hij ti3ch
te zijn overleden. Vooral het begin is span
nend in deze thriller, als het de vraag is of
Linda de toekomst kan voorspellen, of dat
ze gewoon gek wordt. De tweede helft
zakt de film nogal in.

Sandra Bullock, julian McMahon, Nia Long

20.30-22.30 (595 g) Premonition * *
USA 2007. Van Mennan Vapo. Met oa

woordelijk voor de eerste twee Lethal
Weapons-films,

Scenarist Shane Black was eerder verant

mercieel succesvol maker van publieks
films, en vermaakte in The tostBoyScout
het actieminnende publiek met een mix
van machoonelinersen bloederig geweld.

jaren negentig naam te maken als com

footbail. Regisseur Tony Scott begon begin

corruptie in de wereld van het American

Willis, Halle Berry, Damon Wayans, Chelsea
Field en Noble Willingham. Verlopen
detective 10e Hallenbeck (Willis) wordt
ingehuurd door het lief]e Cory (Berry) van
de wegens wangedrag geschorste foot
ballspelerJimrriy Dix (Wayans), nadat ze
bedreigingen heeft ontvangen. Dan ont
vouwt zich een verhaal over geweld en

Scout ***
USA 1991. Van Tony Scott. Met oa Bruce

20.30-22.40 (vER0NIcA) The Last Boy

liams) tevergeefs op de terugkeer van

Azië-cinetielen. Met Duitse ondertitels.

jae-yeong, jung Ryeowon en Hong Min
heui. Kim Seong-geun, radeloos van de
schulden- en liefdesmisére, springt van
een brug in de rivier Han. De dood, echter,
wil hem nog niet: hij spoelt aan op een
onbewoond eilandje middenin Seoel en
besluit daar zelfvoorzienend te leven. Kim
jung-yeon, een agorafobe jonge vrouw die
haar appartement nooit verlaat en maanfoto’s maakt, ontdekt de eilandbewoner:
via flessen post komt Kim met Kim in con
tact. Aandoenlijke romcom met milde
prestatiemaatschappijkritiek doet vanwe
ge de absurdistische premisse, hoofdper
sonages en maffe humor bijzonder Japans
aan. Flop in Zuid-Korea, Geheimtipp onder

ZK 2009. Van Lee Hae-jun. Met oa jeong

23.15-1.05 (ARTE) Kimssl pyoryugi 1
Castaway on the Moon * ***

jaar na haar dood ontdekt.

leven kwam. Suitefran çaise werd pas 56

aan, de ingekwartierde Duitse officier Bru
no von Falk (Schoenaerts). Aangrijpende
maar onevenwichtige verfilming van de
gelijknamige roman van Irène Némirovsk
de Franse schrijfster van Russisch-Joodse
komaf die in 1942 in Auschwitz om het

dient zich een nieuwe man in haar leven

haar echtgenoot, die door de Duitsers
krijgsgevangen is genomen. Maar al snel

22.05-23.50 (HBO) Suite Française ***
GBJFICAN 201 4. Van Saul Dibb. Met oa Mi
chelle Williarns, Kristin Scott Thomas en
Matthias Schoenaerts. In het fictieve Fran
se stadje Bussy wacht Lucile Angellier (Wi

wordt uitbesteed aan talloze aannemers. Kruimeldief Leo (Wahiberg),
vers uit de
gevangenis, belandt via oom Frank (Caan) op de rangeerterreinen
(de yards) waar
vriend Willie (Phoenix) hem inleidt in een wereld van corruptie en geweld.
Als Willie
over de schreef gaat moet Leo kiezen tussen loyaliteit aan zichzelf
of aan de familie.
Houten lambrisering, knarsende treinen, gecapitonneerde fauteuils,
fluisterende
acteurs, donkere rangeerterreinen: The Yards is een fijn gevlochten drama
met veel
gevoel voor realiteitszin. Aanrader.

USA 2000. Van James Gray. Met oa Mark Wahiberg, Joaquin Phoenix, james
Caan en
Charlize Theron. Het onderhoud en de reparatie van de metrotreinen
in New York

20.30-22.45 (RTL S) The Yards * * *
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