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Bernard Hulsman A rch i te c tu u r

Museum aan de Stroom, Antwerpen

Stapeling 1: Neutelings en Riedijk heb-
ben verschillende musea op elkaar ge-
stapeld tot een rijk meesterwerk.

Inntel Hotel, Zaandam Stapeling 2: de
gevels van het meest geruchtmakende
gebouw van 2010, van Molenaar & Van
Winden architecten/WAM architecten,
zijn knappe collages van Zaanse huis-
jes.

Cité, R’dam Publieke ruimte: kolossaal
woon-werkgebouw van Tangram ar-
chitecten breekt met Rotterdamse tra-
ditie van woontorens als verticale gated communities.

Steigereiland 2.0, Amsterdam Duurzaamheid: tweede versie
van duurzaam woonhuis van FARO architect Pieter Weijnen
heeft een ongewone gevel van verbrand hout.

Sint-Plechelmusschool, Hengelo Hergebruik: Ronald Olthof
van LKSVDD architecten heeft op ingenieuze wijze een nieuwe,
frisse school in een Bossche-Schoolkerk weten te krijgen zon-
der het kerkgebouw geweld aan te doen.
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Tracy Metz A rch i te c tu u r

Groot-Klimmendaal Het Revalidatie-
centrum in Arnhem van Koen van Vel-
sen is met prijzen overladen. Veel dag-
licht en kleuren, met uitzicht op de om-
ringende bossen. De faciliteiten: thea-
ter, zwembad en restaurant zijn toe-
gankelijk voor mensen van buiten.

RDM-campus De transformatie door
Plus Architecten van oude RDM-
scheepswerf in een locatie voor onder-
wijs, bedrijven en evenementen. Een
geslaagd voorbeeld van hergebruik.

Bibliotheek Almere Met de opening van de Nieuwe Bibliotheek
van Meyer en Van Schooten is de nieuwe binnenstad van Alme-
re voltooid. In hetzelfde gebouw zijn er ook winkels, woningen
en parkeerplaatsen. Eerbetoon aan het openbaar domein en
aan de herleving van de bibliotheek.

Museum aan de Stroom Antwerpen is een markant gebouw rij-
ker van het bureau Neutelings Riedijk. Een knoeperd van rood
Indiaas zandsteen en golvend glas dat zich als een spiraal om-
h o o g s ch r o e ft .

Happy Street Voor de Wereldtentoonstelling in Shanghai ont-
wierp architect en kunstenaar John Körmeling het Nederlandse
paviljoen, Happy Street. Hij plaatste interpretaties van bekende
Nederlandse gebouwen, kermiskramen met lichtjes langs een
slingerende hellingbaan. De Chinezen vonden het geweldig.
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Arjen Ribbens Design

Hella Jongerius (Museum Boijmans
tot 13 februari). Indrukwekk endste
tentoonstelling: het retrospectief van
Hella Jongerius.

Die Essenz der Dinge 2 (Vitra Design
Museum, Weil am Rhein). Leerzaam-
ste expositie. Geïnspireerd door de re-
cessie varieerde het museum op het
thema minder is meer. Aan de muur
hing onder meer een rol wc-papier.

Design Academy De ideeënrijkste ten-
toonstelling: de eindexamententoon-
stelling van de Design Academy Eindhoven. Onder meer met
verantwoord bont, architectuur voor muizen en een vruchtbaar-
heidsklok.

Ettore Sottsass Grootste verrassing: drie jaar na zijn dood pre-
senteerde de Friedman Benda Gallery in New York een serie
kleurrijke kasten van Ettore Sottsass, zijn ‘kleine hommage aan
Piet Mondriaan’.

iPad Mooiste (en meest revolutionaire) nieuwe product.
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Tracy Metz Design

iPhone app Ontwerper
Maarten Baas maakte Ana-
log Digital, een klok die je
voor 79 cent op je iPhone
kunt downloaden. De rode
cijfers lijken digitaal, maar
erachter zie je mensen met
grote wissers in de weer
om de cijfers te verande-
ren. Hypnotiserend.

Tentoonstellingsconcept Voor de Salone del Mobile in Milaan
‘redde’ Droog Design grote partijen ongebruikte spullen van
faillissementsveilingen en vroeg ontwerpers ze een nieuw le-
ven te geven. Saved by Droog is een oefening in waardecreatie.

Clip De Utrechtse band C’Mon & Kypski heeft met crowdsour-
cing een interactieve clip gemaakt voor More is less. Ontwer-
pers Roel Wouters en Jonathan Puckey stelde de clip samen
waarin 28,515 mensen enkele poses voor hun eigen webcam
nadeden: one frame of fame. http://oneframeoffame.com

Oe u v re Grafisch ontwerpster Irma Boom voegde twee bijzon-
dere boeken toe aan haar oeuvre: Memory Traces van fotograaf
Cary Markerink (eigen beheer) en Present Royal Tichelaar Mak-
kum van Marietta de Vries (Uitg. 010).

Boek Het Haagse bureau Lust werkt vooral in de digitale we-
reld. Met twee Amerikaanse ontwerper-programmeurs brach-
ten ze bij Princeton Press het boek Form + Code uit . Ze laten
zien hoe ontwerpers nu computerprogrameertaal gebruiken
om beelden te maken en informatie over te brengen.
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Georgette Koning Mode

Balenciaga: zomercollectie 2011 Nico-
las Ghesquière, visionair, wars van
trends, kwam met merkwaardig ge-
dessineerde jassen van innovatief ma-
teriaal. Knap.

Lanvin voor H&M Hoewel ontwerper
Alber Elbaz zei zoiets nóóit te doen,
was het in oktober zover: mooie Lan-
vins voor een schijntje te koop.

L’Amour Fou Film over Yves Saint
Laurent, één van de meest invloedrijke
modeontwerpers van de twintigste
eeuw. De film gaat vooral over de complexe relatie tussen cre-
atieve YSL en keihard zakelijke Pierre Bergé.

Mode met Monique in het Zeeuws Museum Verfrissend nuch-
ter zelfportret van Monique van Heist die niets moet hebben
van zweverige concepten waar modeontwerpers hun imago
mee opbouwen.

G i ve n chy ’s zomercampagne Na de transseksuele Lea T, poseert
albino Stephen Thomson met rode ogen en sneeuwwitte haar
voor Givenchy’s zomercampagne. Prachtig en een beetje eng.
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De beste architectuur, design en mode volgens NRC-recensenten
Bernard Hulsman, Tracy Metz, Arjen Ribbens, Georgette Koning.
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Museum aan de
Stroom

Hella Jongerius

G r o o t- K l i m m e n d a a l

Warm nest voor de moeilijke jongens

Door onze redacteur
Stijn Bronzwaer

Baarn, 29 dec. „Het is zoiets als
zingend praten.” Nog niet zo heel
lang geleden moest Kees de Ko-
ning (39), oprichter van het Neder-
landse hiphoplabel Top Notch, op
familieverjaardagen nog uitleg-
gen wat rappen was.

Inmiddels is Nederlandstalige
hiphop niet meer uit het Neder-
landse muzieklandschap weg te
denken. Top Notch is het vlaggen-
schip, met onder meer De Jeugd
van Tegenwoordig, The Opposites
en Typhoon onder contract. Het
label bestaat deze maand vijftien
jaar. Vandaag en morgen wordt
het jubileum gevierd met optre-
dens in de Amsterdamse Melk-
weg .

Top Notch werd in 1995 uit
nood geboren. Kees de Koning was
destijds manager van rapper Ex-
tince en kreeg zijn artiest niet ge-
plaatst bij de grote labels. De Ko-
ning besloot daarom zelf maar een
label op te richten. „Nederlandse
hiphop werd in die tijd gezien als
een secundaire popcultuur. Een
beetje Amerika nadoen, dat hoe-
ven we niet serieus te nemen”,
zegt Wilbert Mutsaers, zender-
coördinator van 3FM en voorma-
lig creatief directeur bij Universal
Nederland.

De eerste single van Extince bij
Top Notch, Spraakwater, werd een
toptienhit. Nu kijken de grote la-
bels, die destijds Extince niet za-
gen zitten, het kunstje bij Top
Notch af. Het label begon al vroeg
met zogenoemde 360-gradenmar-
keting, waarbij een label meer in-
vesteert in de marketing van een
artiest in ruil voor een groter deel
van de inkomsten uit tournees, cd-
verkoop en merchandise. Zo steekt
het label veel tijd en energie in het
pluggen van de artiest bij televisie-
en radioprogramma’s.

Met resultaat: zo stond Top
Notch deze maand met drie arties-
ten in De Wereld Draait Door. De Itu-
nes-verkoop schiet daarvan om-
hoog. De Koning: „We brengen
geen cd’s, maar muziek uit. Die
kun je op verschillende manieren
verkopen.”

Vooral bij hiphop, waarbij nau-
welijks cd’s worden verkocht, zijn
dit soort verdienmodellen belang-

rijk. Sinds 2008 werkt Top Notch
samen met Universal, het grootste
muziekbedrijf ter wereld.
Mutsaers: „We wisten voor die tijd
niet zo goed wat we met Neder-
landse hiphop aanmoesten. Je ver-
dient niks met cd’s, een wereld-
wijd populaire rapper als Lil’ Wa y -
ne verkoopt hier slechts een paar

honderd cd’s. Het gaat om ver-
koop van kleding, optredens. Niet
één album en een single, maar sin-
gles op strategisch gekozen mo-
menten. Kees de Koning had dat al
vroeg door.”

Waarom de grote labels zelf
geen Nederlandstalige hiphop uit-
brengen weet De Koning niet. De

labels „b e g r ij p e n ” de muziek mis-
schien niet altijd, denkt hij. Rap-
pers staan bekend als moeilijke
jongens. Ze kiezen liever voor de
Top Notch-familie ‘uit angst’ voor
muzikale invloed van bovenaf. Pe-
ter Blom (producer Delic) van de
inmiddels gestopte groep Opge-
zwolle beschrijft hoe De Koning

hen destijds overhaalde om te te-
kenen. „We hadden een beeld van
de grote boze muziekindustrie,
dus we wilden eigenlijk helemaal
niet”, zegt Blom. „Kees zei: ik te-
ken jullie, om wat jullie nu maken.
Waarom zou ik vervolgens alles
veranderen?”

Artiesten die het label hebben

verlaten, concurrenten, muziek-
kenners; over Kees de Koning zul
je weinig mensen kritisch horen
spreken. Zelfs rapper Jiggy Djé van
raplabel Noah’s Ark, de grootste
concurrent van Top Notch, spreekt
over De Koning als „iemand die
deuren heeft geopend”.

De groeiende populariteit van
Top Notch speelt Noah’s Ark in de
kaart. Zo besloot rapper Hef dit
jaar verrassend niet bij Top Notch
te tekenen, maar koos voor Noah’s
Ark. „Ik ben liever de underdog,
dan dat ik via een achterdeurtje ge-
lijk aan de top kan chillen”, zei Hef
destijds tegen Statemagazine. Jig-
gy Djé: „In hiphop is er altijd waar-
dering voor de underdog.”

En precies deze positie dreigt
Top Notch als gevolg van groeien-
de populariteit kwijt te raken. In
april tekende De Koning zanger
Otto Wichers (Lucky Fonz III) na-
dat hij een cd met zijn nummers
voor zijn verjaardag had gekregen.
Woedend waren de reacties van
fans. Wat moest zo’n brave liedjes-
schrijver (eerste single: Ik heb een
meisje) bij een label dat groot werd
met rauwe raps op dreunende be-
ats?

„Toen hij me wilde tekenen zei
ik: je weet dat jij en ik shit over ons
heen gaan krijgen”, zegt Lucky
Fonz III. „Wat doet die rare gozer
daar? Maar dat vond Kees nou juist
interessant, zei hij. Wie wil er nou
niet een controversiële artiest zijn,
zei hij.” Lucky Fonz III nam een
nummer op met rapper Kempi,
een van de rauwste artiesten van
het label, die in de gevangenis
werd gecontracteerd. En vorig jaar
was daar ineens de single Tuintje in
mijn hart van zanger Damaru, sa-
men met Jan Smit. Mutsaers. Het
werd een nummer-1-hit.

Noem het commercieel, of pro-
voceren, Top Notch verkent die
weg de komende jaren verder. Zo
is de 57-jarige Vlaamse levenslied-
zanger Guido Belcanto ook inge-
lijfd. Een logische stap, vindt Luc-
ky Fonz III. „Blues, folk, country
en hiphop zijn takken uit dezelfde
boom. Het gaat om tekstuele bena-
dering van muziek.”

De muzieksmaak van Kees de
Koning blijft leidend bij het con-
tracteren van nieuwe artiesten. De
Koning, zelf fan van Johnny Cash:
„We willen ons muzikale spec-
trum verder verbreden. Ook in an-
dere genres. Als het goed voelt,
brengen we het uit. We sluiten
niks uit.”

Top Notch Extravaganza, van-
avond en morgen in de Melkweg,
Amsterdam. www.melkweg.nl

Popmuziek Rappers kiezen voor label Top Notch uit angst voor te veel invloed muziekindustrie

Het Nederlandse

hiphoplabel Top Notch

bestaat vijftien jaar.

Grotere labels kijken de

marketingkunstjes van

oprichter Kees de Koning af.

Videogames van Pong
tot Mortal Kombat
Midden jaren zeventig werkten
twee onbekende whizzkids, Steve
Jobs en Steve Wozniak, aan de op-
volger van het populaire compu-
terspel Po n g . Po n g is dat spel waar-
in spelers een bal op een zwart
scherm met een wit balkje heen en
weer kaatsen. De opdracht die
spelfabrikant Atari aan Jobs en
Wozniak gaf, was een nieuwe ver-
sie te maken voor één persoon en
dat met zo weinig mogelijk com-
puterchips. De toegepaste techno-
logie zouden Jobs en Wozniak, de
oprichters van computerbedrijf
Apple, enkele jaren later gebrui-
ken voor een van de eerste perso-
nal computers, de Apple II.

Achter alle arcadekasten op de
tentoonstelling Arcade in Media-
matic in Amsterdam schuilt zo’n
verhaal. Tezamen vormen de spel-
kasten, waarop bezoekers kunnen
spelen, een overzicht van de be-
gindagen van de games. Het gaat
over verborgen geheime codes (al-
le knoppen tegelijk indrukken en
de joystick naar beneden richten!)
waarmee volgens een hardnekkige
legende honderden guldens kon-
den worden verdiend. Debatten in
het Amerikaanse congres over het
bloederige vechtspel Mortal Kom-
bat en de onstuitbare opmars van

de happende Pac Man.
Zo zit er ook een verhaal achter

de arcadekast Centipede uit 1980.
Het spel werd ontwikkeld door
Dona Bailey. Ze was een pionier,
deze Bailey, want een van de eerste
vrouwen die werkzaam was in de
game-industrie. Dankzij haar in-
breng werd Centipede een van de
eerste spellen met een grote groep
vrouwelijke fans.

De expositie gaat nu over ‘level
2’ van de arcadegames. De logge
kasten krijgen eind januari gezel-
schap van de volgende generatie
spelcomputers (level 3). In februa-
ri volgen games voor mobieltjes.

Reinier Kist

Ku n s t s ch o u w Kleurige Dokter Dolittle praat veel Schelpdiers

Dokter Dolittle, door V&V Enter-
tainment. Gezien: 28/12 in Thea-
ter aan de Parade, Den Bosch.
Tournee t/m 3/4. Inl. theaterhits.nl
vvVVV

Door Henk van Gelder

Dokter Dolittle is de dierendokter
die met dieren kan praten. Met
katten praat hij Siamees, met
schelpdieren Schelpdiers en met
honden Honds. Hij is de avontu-
renheld uit de grappige kinder-
boeken van de Engelse auteur
Hugh Lofting, en hij was in 1967
(in de vertolking van Rex Harri-
son) het middelpunt van de fleuri-
ge musicalfilm Dr. Dolittle. Van die

film is later een theaterversie ge-
maakt – en dat is de versie die nu in
het Nederlands te zien is. Inclusief
de hupse liedjes van Leslie Bricus-
se, waarvan het aanstekelijke If I
could talk to the animals het be-
kendst is gebleven. Dat er nadien
ook nog twee Dolittle-films zijn
gemaakt met Eddie Murphy, doet
in deze context niet echt ter zake –
want daaruit waren de liedjes weg-
gelaten.

Als in een kijkdoos, met veel-
kleurige decors en bonte kos-
tuums, speelt het verhaal van Do-
little en zijn door allerlei hinder-
nissen onderbroken speurtocht
naar de Reuze Roze Zeeslak zich in
deze voorstelling af. Met een be-
zienswaardige, buikige Edwin

Rutten, in zachtgroene pandjesjas
en geblokte vest en broek, als de
diervriendelijke, maar tegelijk iet-
wat mensenschuwe dokter. Hij is
degene die als geen ander het pu-
bliek bij de gebeurtenissen kan be-
trekken. De vraag is alleen welk
publiek dat dan moet zijn. Dokter
Dolittle dient zich aan als een fees-
telijke familievoorstelling, maar
mikt in werkelijkheid op allerlei
uiteenlopende leeftijden zonder
ergens doel te treffen.

Van spanning is in elk geval
nauwelijks sprake. Dat ligt niet
aan de fantasievolle enscenering
van John Yost, die veel visuele vari-
atie te bieden heeft. Hooguit lijken
de dansjes me iets te timide. Het
ligt evenmin aan de manier waar-

op diverse leden van het ensemble
als volleerde poppenspelers de die-
ren tot leven brengen (met Melise
de Winter als toppapegaai). En het
ligt al helemaal niet aan de van
taalplezier tintelende vertaling
van Ivo de Wijs.

Wat zich hier vooral wreekt, is
het feit dat Bricusse een gammel,
veel te omslachtig, veel te praterig
script heeft geschreven dat de kin-
deraandacht lang niet altijd kan
vasthouden. Net zo min als die van
volwassen kijkers, lijkt me. Daar-
door kan zelfs de vondst van de fel-
begeerde zeeslak geen overrompe-
lend effect teweeg brengen. Het
dier schuift tenslotte gewoon het
toneel op – meer een anticlimax
dan een stevig slotakkoord.

Damien Hirst maakt diamanten kinderschedel
Door onze kunstredactie
ROTTERDAM, 29 DEC. De Britse
kunstenaar Damien Hirst heeft
een kinderversie gemaakt van
zijn werk For the love of God, de pla-
tina schedel bedekt met 8601 klei-
ne diamanten en de grote roze
Skull Star Diamond. Volgens The
Art Newspaper bekleedt Hirst nu
een afgietsel van een kindersche-
del met witte en roze diamanten.

het schedeltje zal voor het eerst te
zien zijn op 18 januari in Hong-
kong, tijdens de opening van de
Hirsts expositie Forgotten Promises
in de Gagosian Gallery.

Ondertussen is het origineel,
na zijn tussenstop eind 2008 in
het Rijksmuseum, te bezichtigen
in het Palazzo Vecchio te Floren-
ce. Andere geplande exposities,
onder andere in de Hermitage in

Sint-Petersburg en het British
Museum in Londen, zijn geannu-
leerd omdat de organisatie te
kostbaar bleek.

Hirsts schedel werd voor het
eerst getoond in de Londense
White Cube Gallery in 2007. Een
jaar later is hij voor bijna 59 mil-
joen euro verkocht, het hoogste
bedrag ooit voor het werk van een
levende kunstenaar. Volgens The

Art Newspaper is For The Love of God
nu van een groep investeerders,
onder wie Hirst zelf, zijn manager
Frank Dunphy, zijn galeriehou-
der Jay Jopling (White Cube) en de
Oekraïense verzamelaar Victor
Pinchuk. Er zijn vermoeden dat
zo de prijs kunstmatig hoog werd
gehouden. Over de prijs van de
miniatuurversie van de schedel
wil Damien Hirst nog niets kwijt.

Ingezonden mededeling

Ingezonden mededeling

Groningen wil het
NHM huisvesten
Door onze correspondent
Groningen, 29 dec. Diverse
functies van het Nationaal Histo-
risch Museum (NHM) kunnen on-
derdak krijgen in het Groninger
Forum. Dit vindt de Groningse
burgemeester Rehwinkel (PvdA).

Hij reageert daarmee op plan-
nen van Groningse statenleden
van SP en VVD die het NHM wil-
len huisvesten in het Groninger
Forum, de beoogde cultuurtempel
aan de Grote Markt. Het NHM wil
elk serieus voorstel bekijken voor
een permanente locatie van het
museum, aldus een woordvoerder.

Burgemeester Rehwinkel on-
derstreept voorzichtig te willen
opereren. „We zien ruimte voor
het Forum, maar ik wil andere ste-
den niet schofferen. Voor Arnhem
is het heel vervelend dat de nieuw-
bouw daar niet doorging.”

Staatssecretaris Zijlstra (VVD,
Cultuur) besloot vorige maand
geen geld te steken in de bouw van
een nieuw Nationaal Historisch
Museum in Arnhem. Ook locaties
als Soestdijk, het leegstaande
Scheringamuseum en een kazerne

in Ede werden sindsdien genoemd
als vestigingsplaats.

De bouw van het Groninger Fo-
rum en de aanpak van de oostzijde
van de Grote Markt (kosten 190
miljoen euro) staan op losse
schroeven. Gedeputeerde Staten
van Groningen besloten twee we-
ken geleden tot verbijstering van
het stadsbestuur de beloofde 35
miljoen euro subsidie te schrap-
pen. Huisvesting van het NHM
zou de staten voor het Forum kun-
nen winnen. In het Forum werken
het Groninger Museum, archief,
filmhuis, bibliotheek en debatcen-
trum samen.

De gemeente spreekt op 4 janu-
ari met Gedeputeerde Staten over
de toekomst van het Groninger Fo-
rum. Een juridische procedure is
tot die datum opgeschort. De ge-
meente wilde de provincie voor de
bestuursrechter dagen wegens het
schrappen van de 35 miljoen. „Het
zou prachtig zijn als we eruit ko-
men”, aldus Rehwinkel. „De ver-
traging kost ons vijf ton per
maand en we hebben al tientallen
miljoenen geïnvesteerd.”

Musical

Arcadekast Pong

Kees de Koning (rechtsonder, een bewerkte foto van Lex van Rossen), omringd door een selectie van de artiesten die hij tekende op zijn Neder-
landse hiphoplabel Top Notch. Met linksonder Extince en tweede op rij drie, Damaru.

Balenciaga zomer
2011

Analog Digital




