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NRC Cultuur Top 100
Rem Koolhaas en 99 andere succesvolle

Nederlandse kunstenaars in het buitenland
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Door onze redacteuren
Arjen Ribbens en Daan van Lent

J
arenlang was André Rieu de on-
betwiste Flying Dutchman. Met
zijn orkest vloog de Limburgse
walskoning de wereld over, op
tournees waarbij de concert-
reeksen van Madonna, Coldplay

en Metallica wat betreft omzet soms
verbleekten. De laatste jaren zijn er
meer Nederlandse cultuurmakers die
vliegtuig-in vliegtuig-uit stappen. Van
architect Rem Koolhaas is wel gezegd
dat hij meer tijd in de lucht door-
brengt dan op aarde. En hoeveel re-
portages zijn er niet gemaakt over
Hollandse dj’s die de hedendaagse
jongensdroom leven: met privéjet
van Ibiza via Miami naar Hongkong,
van de ene party naar de andere?

De internationale reikwijdte van
Nederlandse kunst en cultuur is
enorm. De tijd dat het vooral de schil-
ders uit de Gouden Eeuw en Vincent
van Gogh waren die het Hollandse
culturele imago bepaalden, ligt ver
achter ons. In hoeverre dat te danken
is aan de overheid zal volgende
maand blijken, als de uitkomsten
worden gepubliceerd van een groot
onderzoek naar het internationale
cultuurbeleid. Vooruitlopend daarop
presenteert deze krant de eerste N RC
Cultuur Top 100, een ranglijst van de
meest succesvolle Nederlandse cultu-
rele exporteurs over het jaar 2014.

De Top 100 van 2014 is een gewogen
ranglijst – een mix van autoriteit en in-
vloed, van reputatie en verdiensten,
van omzet en geloofwaardigheid.

De NRC-kunstredactie heeft eerst,
na raadpleging van het Mondriaan
Fonds, het Fonds Podiumkunsten,
Filmfonds en het Stimuleringsfonds
Creatieve Industrie, een kandidaten-
lijst opgesteld met namen van 140 cul-
tuurmakers uit twaalf disciplines.
Daarop stonden vooral kunstenaars
en gezelschappen die in het buiten-
land actief zijn, maar ook musea en
evenementen die grote hoeveelheden
toeristen naar Nederland lokken.

Van alle kandidaten is uitgezocht
wat in 2014 hun belangrijkste presta-
ties waren: hoe vaak ze in het buiten-
land hebben opgetreden of geëxpo-
seerd, hoeveel bezoekers ze trokken,
hoe vaak in buitenlandse media over
hen is gepubliceerd, welke prijzen of

Inleiding Het samenstellen van de NRC Cultuur Top 100
Nederlandse kunstenaars zijn in het buitenland veelgevraagd.
NRC zocht uit wat hun prestaties in 2014 waren en maakte
met behulp van een deskundige jury een ranglijst.

Hollands bestekunstenaars inhet buitenland

LEON RAMAKERS

Co n ce r t p ro m o t o r,
medeoprichter Mojo Concerts

RUTH MACKENZIE

Directeur Holland Festival

ROBIN DE LEVITA

Theater- en televisieproducent

NANNE DEKKING

Directeur Verkoop bij Sotheby’s
voor alle vestigingen, New York

BIRGIT DONKER

Directeur Mondriaan Fonds

Ku n s t e n a a r

RAFAËL ROZENDAAL

BARBARA HANNIGAN

Sopraan en dirigent

PETER VANTYGHEM

Redacteur cultuur & media
bij De Standaard

ANDREAS BLÜHM

Directeur Groninger Museum

PETER VANDERMEERSCH

Hoofdredacteur NRC Media

onderscheidingen ze hebben gekre-
gen, hoeveel omzet ze hadden.

Het duiden van de gegevens was de
taak van een tienkoppige jury. Zij ga-
ven aan welke dertig cultuurmakers
volgens hen in het buitenland vorig
jaar het meeste tot de verbeelding
spraken en het sterkste bijdroegen
aan het beeld van Nederland Cultuur-
land. Aan de keuzes van de jury zijn
punten toegekend, waarna een Top
100 ontstond.

We hebben ons beperkt tot levende
cultuurmakers. Toeristenmagneten
als het Anne Frank Huis, Kinderdijk
en de Keukenhof zijn buiten beschou-
wing gelaten. Net als commerciële be-
drijven die (soms) cultuurproducten
voortbrengen, zoals de televisiepro-
ducenten Endemol en Eyeworks, kle-
dingfabrikant G-Star en computer-
spelontwikkelaar Guerrilla Games.

In een multiculturele samenleving
behoeft het begrip ‘N e de rl a n d s ’ e n i ge

opheldering. Beeldend kunstenaar
Marlene Dumas is geboren in Kaap-
stad, toneel- en operaregisseur Ivo
van Hove in het Vlaamse Heist-op-
den-Berg. Waarom staan zij wel in de
NRC Cultuur Top 100 en de (deels) in
Amsterdam wonende Oscar winnen-
de regisseur Steve McQueen bijvoor-
beeld niet? Voor ‘b u i te n l a n d s e ’ cul-
tuurmakers gold als criterium de tijd
die zij in Nederland hebben doorge-
bracht en of ze als ‘N e de rl a n de r s ’
worden beschouwd. Klassieke mu-
ziek is de sector met de meeste verte-
genwoordigers in de Top 100. Maar
als we naar de top van de ranglijst kij-
ken, dan is Nederland in het buiten-
land toch vooral het land van de drie
D’s: dans, dance en design.

De jury had weinig moeite om de
eerste dertig namen voor de lijst aan
te wijzen. Drie cultuurmakers spron-
gen er bovenuit. Anton Corbijn, de

nummer 3, is de enige cultuurmaker
die van alle juryleden punten kreeg.
Niet alleen werd hij geroemd als een
fotograaf die „de muziekfotografie
opnieuw uitvond” (citaat jurylid Pe-
ter Vantyghem), ook zijn werk als
filmregisseur oogstte veel waarde-
ring: „Welke Nederlander regisseert
er een film met George Clooney in de
h o o fd ro l ? ” (Birgit Donker).

Drie juryleden wezen de nummer 2
in de Top 100, het ‘n i e uwe ’ R i j k s mu s e -
um, als winnaar aan. „Geweldig ge-
bouw, geweldige collectie en een ge-
weldige directie die een prachtig even-
wicht vindt tussen inhoudelijkheid en
m a rke t i n g ” (Leon Ramakers) en
„Sinds de heropening een van de beste
musea ter wereld” (Ruth MacKenzie).

Toch was er één cultuurmaker die
meer punten behaalde en door de ju-
ry als winnaar van de eerste NRC Cul-
tuur Top 100 werd aangewezen: ar-
chitect Rem Koolhaas. Bijna alle jury-
leden noemden hem als een van de
eersten op hun lijst met de belangrijk-
ste culturele ambassadeurs van 2014.
Zelfs Groninger Museum-directeur
Andreas Blühm, die „nog niet heeft
kunnen ontdekken hoe Koolhaas en
zijn bureau met hun gebouwen de we-
reld mooier hebben gemaakt”.

De bewondering voor de man die in
2014 directeur was van de Architec-
tuurbiënnale in Venetië is groot: „Zijn
visie op hoe steden moeten functio-
neren overstijgt de architectuur”
( Na n ne Dekking). En: „Koolhaas is re-
clame voor Nederland. Zijn projecten
stralen ongekende ambitie en wereld-
niveau uit” (Robin de Levita).

Een terechte winnaar, kortom. Aan
de uitverkiezing is een prijs verbon-
den. Rem Koolhaas krijgt een dubbele
advertentiepagina aangeboden, te be-
steden aan een maatschappelijk doel
naar keuze.

Met dank aan D u t c h Cu l t u re ,
Centre for international cooperation,
en documentalist Marianne Vermaak.

Hollandse dj’s leven de
jongensdroom: per privéjet
naar Ibiza en Miami

De 10
jur yleden
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Door Bernard Hulsman

‘K
om gauw binnen”, zegt
Rem Koolhaas als hij op
een septemberochtend
om half negen ’s och-
tends de deur opent van
de vergaderkamer van

het Ambassade Hotel in Amsterdam.
„Nee, ik geef je geen hand”, zegt hij vrien-
delijk. „Niet uit hostiliteit of zo, maar ik
ben snipverkouden.”

Koolhaas (1944) heeft zojuist een be-
spreking met een medewerker van zijn ar-
chitectenbureau Office for Metropolitan
Architecture (OMA) afgerond. Veel tijd om
te praten over hoe hij de succesvolste Ne-
derlandse cultuurexporteur is geworden,
heeft hij niet. Over een uur vertrekt hij
naar Schiphol om een vliegtuig naar de
Verenigde Staten te nemen.

In 2014, het meetjaar voor de toeken-
ning van de eerste prijs voor de NRC Cul-
tuur Top 100, was de Architectuurbiënna-
le in Venetië het belangrijkste exportpro-
duct van Koolhaas. Als directeur van de
15de Architectuurbiënnale maakte hij er,
onder de naam Fu n d a m e n t al s , een buiten-
gewoon ambitieuze onderneming van.

Ook door de titel wekte ‘Fu n d a m e n t al s’
vooraf de indruk dat de biënnale een po-
ging was om de moderne architectuur
eindelijk eens een begin van een theorie
te geven. Maar dat bleek toch niet het ge-
val. Wat was dan wel de bedoeling?
„De biënnale was een momentopname van
de drastische veranderingen die de archi-
tectuur doormaakt als gevolg van onder
meer digitale technieken. Het was aan de
ene kant een verkenning van de toekomst
van de architectuur, maar ook een terugblik
op oude kennis die wordt afgestoten.

„Het sterkste van de biënnale vond ik
dat bijna alle landen zijn ingegaan op mijn
verzoek om terug te blikken op de 20ste
eeuw. Iedereen dacht vooraf: dat weten
we nu wel, die 20ste eeuw. Maar de inzen-
dingen lieten een ongelooflijk getourmen-
teerde en bewogen geschiedenis zien, vol
tegenstrijdigheden. Er zaten veel verras-
singen tussen. Zoals de expositie van Chili
over betonsysteembouw, met als middel-
punt de eerste betonplaat die een door de
Sovjet-Unie geschonken Plattenbaufabriek
had gefabriceerd en waar de later ver-
moorde president Allende zijn handteke-
ning in had gezet. En dat Noord- en Zuid-
Korea hebben samengewerkt in hun in-

Interview Architect Rem Koolhaas
In 2014 was Rem Koolhaas de belangrijkste
cultuurexporteur van Nederland. Zijn Nederlanderschap
noemt hij fundamenteel voor zijn werk en houding.

‘Nederland was
d o o rs l a g geve n d
voor mijn werk’

S u p e rd u tc h
was goede
b ra n d i ng ,
maar ik heb
er niets mee
te maken

nrc art

zending, vind ik zelfs ontroerend.”

Een paar jaar nadat het Office for Me-
tropolitan Architecture (OMA) was op-
gericht werd u bekend door ‘D el i r i o u s
New York’. Hoe belangrijk is dit boek uit
1978 geweest voor uw loopbaan?
„Van essentieel belang. Delirious New York
gaf me een reputatie waardoor OMA van
start kon gaan. Tegelijkertijd bracht dit
ons in een lastig parket. Want ondanks de
reputatie hadden we nog nooit iets ge-
bouwd. We werden in het diepe gegooid
en het was verdrinken of zwemmen. Ik
denk dat je nu wel kunt zeggen dat we heb-
ben gezwommen.”

De beginjaren van OMA waren ook de
tijd van zoeken en tasten.
„Zeker. Ik schaamde me in de jaren tachtig
voor de hoge mate waarin we toen nog
steeds afhankelijk waren van de taal van het
modernisme. De essentie van moderniteit
is tenslotte verandering en dan is het dwaas
om honderd jaar vast te houden aan één en
dezelfde taal. We hebben minstens tien jaar
geworsteld om daaraan te ontkomen.

„In de e i gh t i e s moesten we niet alleen le-
ren bouwen maar wilden we ook een nieuw
vocabulaire ontwikkelen. Deze ingewikkel-
de positie verklaart misschien ook waarom
we toen soms als incompetente detailleer-
ders werden gezien. Nu is het misschien tijd
om vast te stellen dat we toen niet zozeer
slecht als wel anders detailleerden. In de fa-
briek in Milaan die we onlangs hebben ver-
bouwd tot het cultuurcentrum van de Pra-
da Foundation kun je goed zien wat we ei-
genlijk wilden en willen.”

Welke rol heeft het Nederlanderschap
gespeeld in uw werk?
„Als ik geen Nederlander was geweest,
was ik natuurlijk nooit met mijn ouders in
Indonesië terechtgekomen. Nederland is
min of meer calvinistisch, en Indonesië is
vloeiend, batikachtig, liaanachtig. Samen
met mijn ervaringen tijdens de sixties in
Nederland heeft dat een doorslaggevend
effect gehad op mijn houding en werk.

„Toen ik in de sixties mijn loopbaan be-
gon als journalist bij de Haagse Post, zat ik
in een kamer naast die van Armando, ge-
scheiden door een glazen wand. Daardoor
heb ik veel meegekregen van de Nulbewe-
ging waarvan Armando een van de oprich-
ters was. De Nulkunst is een van de invloe-
den die ervoor zorgden dat we bij OMA de
dingen anders wilden doen. We wilden

een architectuur die ra w was – ik weet er
even geen Nederlands woord voor. Een ar-
chitectuur ook waarin meer gebruik werd
gemaakt van artistieke effecten.

„Maar bovenal hebben de Nederlandse
invloeden ervoor gezorgd dat OMA heel
goed met ongedefinieerde en vormeloze
systemen en instituten kan omgaan. In de
e i gh t i e s hebben we ook informaliteit en
improvisatie in het maken van architec-
tuur geïntroduceerd. Dat was toen onge-
kend. Iedereen kon meedoen. We hebben
soms mensen van de straat geplukt.”

Na de internationale doorbraak van
OMA begin jaren negentig, met spraak-
makende ontwerpen als de Kunsthal in
Rotterdam, is het bureau uitgegroeid tot
de belangrijkste cultuurexporteur van
Nederland. Hoe is dat gelukt?
„Doorslaggevend is AMO geweest, de on-
derzoekspoot van OMA die we in 1999
hebben opgericht. We merkten toen dat
de architectuur door onder meer wijzigin-
gen in de klantenkring drastisch aan het
veranderen was. AMO stelde ons in staat
onze eigen agenda en polemieken te bepa-
len en ook richting te geven aan onze ei-
gen inzichten. Of nee, inzichten klinkt te
pretentieus: onze eigen intuïties. Hierdoor
konden we ons bijvoorbeeld bezighouden
met preser vation, een ongelooflijk interes-
sant onderwerp.”

Over behoud van oude gebouwen ge-
sproken: een van uw eerste grotere ge-
bouwen, het Nederlands Danstheater in
Den Haag uit 1987, gaat nu al worden ge-
sloopt. Daar heeft u zich tot nu toe nog
helemaal niet over uitgelaten.
„Ja, ik was nieuwsgierig wat er ging gebeu-
ren en of iemand anders zich erover zou
uitspreken. Bovendien erken ik dat veran-
dering een belangrijk kenmerk is van deze
tijd. Sloop hoort erbij, ja. Het enige dat ik
betreur is dat het dak van de zaal ver-
dwijnt. Daarin ontdekten we voor het
eerst dat we door een arrangement met de
constructie onze architectuur een andere
kant konden opsturen.”

U hebt veel jongere Nederlandse archi-
tecten beïnvloed. Als ‘S up e rd utch’ we rd
hun werk omstreeks 2000 wereldbe-
roemd. Waaruit bestaat uw invloed?
„Met invloed houd ik me niet bezig, ik heb
geen stamboom van architecten in mijn
hoofd. S up e rd utch was goede b ra n d i ng en
heeft veel Nederlandse architecten werk
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en aandacht opgeleverd. Daar heb ik geen
enkel probleem mee. Maar ik heb me nooit
betrokken gevoeld bij S up e rd utch . Ik vind
nationaliteit als kwaliteit of als groepering
onzinnig op het moment dat Europa zich
aan het omvormen is tot iets nieuws. Ideo-
logisch gezien voel ik me een Europeaan
en ik ben dan ook op verschillende manie-
ren betrokken bij de EU. Verhofstadt vroeg
me bijvoorbeeld al in 2001 om na te den-
ken over de iconografie van de EU en de in-
vloed van de Unie op Brussel.”

Net als andere architecten van uw gene-
ratie kreeg OMA zijn eerste opdrachten
veelal van de (semi-)overheid. Daar hoe-

ven jonge architecten niet meer op te re-
kenen: de overheid heeft zich uit de ar-
chitectuur teruggetrokken.
„Ik heb inderdaad het geluk gehad dat ik
als architect begon toen er nog een over-
heid bestond. Maar het gekke is dat hoe-
wel ik theoretisch heb beredeneerd hoe
het architectenvak is veranderd door de
markteconomie, OMA nog steeds veel
overheidsopdrachten heeft. Daar streven
we ook nadrukkelijk naar.

„Toch hoeven beginnende architecten
niet te wanhopen. Architectuur heeft zich
verbreed en omvat nu veel meer dan al-
leen het fysieke object. Je kunt als archi-
tect nu bijvoorbeeld ook de rol spelen van

begeleider van een veranderingsproces.
Wat invloed betreft, zou ik het een mooi
idee vinden als OMA een rol heeft ge-
speeld bij de vergroting van het repertoire
van de architectuur .”

U hebt niet alleen veel ontworpen, maar
ook veel geschreven. Wat betekenen
de boeken in uw werk?
„Mijn rol als schrijver is even belangrijk als
die van architect. Maar als schrijver heb ik
veel misverstanden opgeroepen. Zo heb ik
veel over de effecten van de globalisering
geschreven. Tot mijn verbijstering ben ik
hierom vaak beschouwd als ch ee rlea de r
van het neoliberalisme. Het gaat hier om

een fundamentele m i s rea d i ng : ik ben juist
kritisch. Maar als ik schrijf dat de markt-
werking in de architectuur heeft gezorgd
voor een kolossale hoeveelheid junk space,
zet ik er niet bij dat dat verschrikkelijk is.”

Hoe is dit misverstand in de wereld
geko m e n?
„Mijn probleem met Nederland is dat in
dit land niets verteerd kan worden zonder
een enorme dosis moralisme. Ik vind dat
je naar fenomenen moet kijken alsof je
voor het eerst marsmannetjes ziet. Morali-
seer niet, interpreteer niet – ik probeer nu
Armando te citeren – ironiseer niet en pa-
rodieer niet. Dat is en blijft mijn positie.”

Als schrijver
ben ik vaak
niet goed
b e g re p e n

19 8 6
Winnaar vijfde Rotter-
d a m - M a a s ka n t p r i j s

19 9 6
Publicatie van zijn
a rc h i t e c t u u r ro m a n
SMLXL

2000
Winnaar van
The Pritzker
Architecture Prize

Rem Koolhaas
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2013
Winnaar Johannes
Vermeerprijs, staats-
prijs voor de kunsten

G e b o re n
17 november 1944,
Ro t t e rd a m
Zoon van
Anton Koolhaas
Woonachtig in
Indonesië 1952-56
Eerste werk
journalist en
s ce n a r i o s c h r i j ve r
Opleiding
filmacademie en
architectuur aan
de AA in Londen
Medeoprichter
van OMA in 1975
Eerste boek
‘Delirious New
Yo r k ’, 1978
Eerste grote
opdracht IJplein,
Amsterdam, 1980
D o o r b ra a k
in 1992 met
de Kunsthal in
Ro t t e rd a m
B e ke n d s t e
gebouwCCT V
in Beijing (2012)
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1 ARCHITECT U UR
Rem Koolhaas / OMA

Dit jaar viert het Office for Metropolitan Archi-
tecture (OMA) van Rem Koolhaas zijn veer-
tigjarig bestaan. Van begin af aan was OMA
een internationale onderneming. Naast
Koolhaas (70) en Madelon Vriesendorp wa-
ren de Griekse architecten Elia en Zoe Zeng-
helis de oprichters van het in Londen geves-
tigde bureau. Pas in 1981 kwam er een vesti-
ging in Rotterdam, om de eerste Nederland-
se bouwopdrachten te begeleiden. Nu
houdt OMA, dat naast Koolhaas nog negen
partners heeft, kantoor in Rotterdam, New
York, Beijing, Hongkong, Doha en Dubai.

Het jaar 2014 stond voor Koolhaas deels
in het teken van de Architectuurbiënnale
van Venetië. Als directeur van de 15de Ar-
chitectuurbiënnale maakte hij er met AMO,
de denktank van OMA, een ambitieus on-
derzoek naar de fundamenten van de he-
dendaagse architectuur. OMA leverde vorig
jaar twee gebouwen in het buitenland op:
een kantoor in Hongkong en een winkel in
Parijs. Maar 2014 was ook het jaar dat de on-
geveer 300 medewerkers van OMA werkten
aan het Garage Museum in Moskou en het
Cultuurcentrum van het modebedrijf Prada
in Milaan, die onlangs werden opgeleverd.

2 M US E U M
Rijksmuseum

In het eerste jaar na de negen jaar durende
verbouwing trok het Rijksmuseum ruim 1,1
miljoen buitenlandse bezoekers – 30 pro-
cent meer dan vóór de heropening. De be-
kendste buitenlandse gast in 2014: de Ame-
rikaanse president Barack Obama. De foto
van zijn persconferentie voor The Night
Wa t c h – op het moment dat Rusland de
Krim had ingenomen niet van symboliek ge-
speend – haalde wereldwijd voorpagina’s.
De president: „This is easily the most impres-
sive backdrop that I’ve had to a press confe-
re n ce . ”Wim Pijbes, de beste marketeer on-
der de museumdirecteuren, maakte naar ei-
gen zeggen „s c h a a m t e l o o s” gebruik van de
situatie. De foto van de machtigste man op
aarde voor de grootste Rembrandt was de
blikvanger in een paginagrote advertentie in
The New York Times – zo hoopte het muse-
um nog meer Amerikanen te lokken.

3 FOTOGRAFIE & FILM
Anton Corbijn

Tik de naam van fotograaf, regisseur en gra-
fisch ontwerper Anton Corbijn (60) in bij
persdatabank Lexis Nexis (35.000 internati-
onale bronnen) en je krijgt duizenden hits –
van alle Nederlandse cultuurmakers in deze
lijst scoorde alleen DJ Tiësto in 2014 (nipt)
hoger bij die mediameting. Corbijn had vo-
rig jaar grote tentoonstellingen, ontwierp
vele albumhoezen, had tal van tijdschrift- en
boekpublicaties, fotografeerde een adver-
tentiecampagne voor G-Star en zijn derde
speelfilm kwam uit: A Most Wanted Man.
Corbijn is de enige cultuurmaker in deze lijst
die door alle juryleden werd genoemd.

4 KL ASSIEK
Ko n i n k l i j k
C o n c e r tge b o u wo r ke s t

Mogen we zeggen dat ze het Beste Orkest
ter wereld zijn? Ja, dat mogen we zeggen.
Het Koninklijk Concertgebouworkest is be-

NRC TOP 100

T H E AT E R
Ivo van Hove/Toneelgroep Amsterdam

V
oor Ivo van Hove (57) was 2014 het springplankjaar. Natuurlijk
werkt de succesvolste regisseur van Nederland en België (hij
werd geboren in Heist-op-den-Berg en leidt sinds 2001 Toneel-
groep Amsterdam) al decennia in het buitenland, met als vaste

uitvalsbases Londen en New York. Maar zijn goudgerande Miller-regie A
View from the Bridge bij The Young Vic vorig jaar heeft hem echt interna-
tionaal gelanceerd. The Guardian schreef: „Van Hove vindt Miller op-
nieuw uit.” En The Times stelde: „Een van de belangrijkste theaterpro-
ducties van het decennium. Ga dat zien.” Olivier Awards, West End,
Broadway en de interesse van Juliette Binoche en David Bowie volgden.

Gezien zijn duizelingwekkende agenda en dito productiviteit lijkt het
alweer haast prehistorie, maar in 2014 regisseerde Van Hove ook de we-
reldpremière van de opera Brokeback Mountain bij Teatro Real en in New
York Scenes from a Marriage bij de New York Theatre Workshop. Zijn To-
neelgroep Amsterdam speelde 68 keer in elf landen (van Litouwen tot
Chili en van Duitsland tot Australië). The Fountainhead speelde op het
prestigieuze festival van Avignon en werd luid bejubeld. Le Monde
schreef: „Absoluut fascinerend.” L’E x p re s s : „Magistraal. Van Hove ont-
leedt de menselijke ziel en legt het bederf bloot.”

Jurylid Ruth MacKenzie, directeur Holland Festival: „Ivo van Hove
heeft een fantastisch jaar gehad met de Britse Laurence Olivier Award
voor beste regie voor zijn Londense hitproductie A View from the Bridge.
Wereldwijd beschouwt de theaterwereld hem als briljant.”

5

halve een cultureel visitekaartje voor Neder-
land in het buitenland zelf ook een internati-
onale instelling. De 120 musici vertegen-
woordigen ruim twintig nationaliteiten. 2014
was voor het KCO relatief een ‘normaal’ j a a r.
Het orkest gaf 25 concerten in het buiten-
land, onder meer in Londen, Parijs en Brus-
sel – de vaste ‘re s i d e n c i e s’. Meer grote tour-
nees zullen volgen. De orkestensupertop is
internationaal. Wie wil meespelen op dat ni-
veau, moet in vele landen te horen zijn.

5 T H E AT E R
Ivo van Hove
Zie groot kader

6 DA N C E
T i ë s to

In 2004 mocht Thijs ‘T i ë s t o’ Verwest (46) zijn

draaikunsten al laten zien op de Olympische
Spelen, dit jaar ontving hij een Grammy voor
zijn remix van John Legends All of Me. De in
Breda geboren Verwest staat al dertien jaar
in de top-5 van de populariteitspoll ‘DJ Mag
Top 100’.

De hardere trance-sound waarmee hij
doorbrak eind jaren negentig heeft hij gro-
tendeels losgelaten. In zijn dj-sets schuift hij
op naar electrohouse en verwerkt hij soms
hardstyle of trap. Het is progressieve muziek
met pakkende vocalen en simpele opruien-
de teksten. In 2014 verhuisde hij naar New
York om te werken aan zijn album A Town
Called Paradise, dat hetzelfde jaar uitkwam.
Hij trad 104 keer op in het buitenland in
2014, waarvan 71 keer in Amerika, voorna-
melijk in Hakkasan Nightclub in Las Vegas,
waar hij een vaste avond heeft.

Hij verdiende 21 miljoen euro in dat jaar,
zijn totale vermogen wordt geschat op 70
miljoen euro.
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Tip 1
Geloof in jezelf

Cameraman Hoyte van Hoytema, die
de cinematografie deed van de nieuwe
James Bond-film S p e c t re , werd ooit
twee keer afgewezen voor de filmaca-
demie in Amsterdam. Maar hij gaf de
moed niet op en vertrok naar Polen. „In
Lodz is een klassieke opleiding, waar

MODE
Iris van Herpen

H
et jaar 2014 was belangrijk voor modeontwerper Iris van Her-
pen (31). Na een paar seizoenen haar experimentele kleding te
hebben laten zien tijdens de Parijse haute-coutureweek, gaf ze
haar eerste show tijdens de prêt-à-porterweek, die veel meer

publiek trekt. Haar kleding was vorig jaar ook voor het eerst te koop in
winkels, in plaats van alleen op bestelling te verkrijgen. Bovendien werd
ze beloond met een van de belangrijkste modeprijzen voor jonge ontwer-
pers: de hoofdprijs van de Franse Andam Awards. Ze kreeg een geldbe-
drag van 250.000 euro, en persoonlijke begeleiding van François-Henri
Pinault, de topman van het modeconglomeraat waar onder meer Gucci
en Saint Laurent onder vallen.

Van Herpen is een van de weinige ontwerpers die daadwerkelijk met din-
gen komen die nog niet zijn gedaan op haar vakgebied. Zo was ze in 2010 de
eerste die een 3D-geprint kledingstuk op de catwalk liet zien. „De modewe-
reld heeft deze onbevreesde verbeelding en experimenten nodig om haar
ambacht vooruit te brengen”, schreef de gezaghebbende modecritica Suzy
Menkes in maart 2014. Haar kleding is niet voor iedereen, maar vrouwen
als Björk en Tilda Swinton mag ze tot haar vaste klantenkring rekenen.

Jurylid Robin de Levita, theater- en televisieproducer:
„Iris van Herpen is compleet origineel en baanbrekend.”
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7 DA N S
Hans van Manen

Hij is 83 jaar en staat nog steeds bevlogen
en soms driftig in de studio’s met dansers
aan nieuwe choreografieën te werken. Zijn
ruim 120 werken zijn door meer dan vijftig
buitenlandse gezelschappen uitgevoerd –
Van Manen is opgenomen in de eregalerij
met de grote vernieuwers van de dans. In
2014 vierde het Nationale Ballet in Sint Pe-
tersburg successen met volledig aan Van
Manen gewijde voorstellingen.

Maar ook het Washington Ballet, het San
Francisco Ballet en diverse Duitse gezel-
schappen dansten vorig jaar balletten van
de Nederlandse grootmeester.

8 KL ASSIEK
André Rieu

Op het kantoor van een hoofdstedelijk mu-
ziekimpresario hangt een briefje ingelijst.
„Geachte Heer, graag zou ik eens langsko-
men met mijn salonorkestje uit Maastricht...”
Was getekend: André Rieu.

Niet iedereen zegt het openlijk, maar naar
het wereldsucces en de verbindende kracht
van ‘St e h g e i g e r ’ annex walskoning Rieu (66)
en zijn muziekimperium kijkt iedereen met
een mix van fascinatie, bewondering en ja-
loezie. Rieu is geen Janine Jansen en zijn or-
kest geen Concertgebouworkest, maar wat
doet dat ertoe als je massa’s mensen met
(min of meer) klassieke muziek kunt raken,
écht raken?

Rieu is al jaren de enige Nederlander in de
Fo r b e s -lijst van grootverdienende artiesten.
In 2013 bezette hij plek 20 met 50 miljoen
dollar omzet na 70 optredens. Voor 2014,
met 70 optredens in het buitenland, zal dat
niet heel anders zijn. In 2014 was het tienjari-
ge jubileum van Rieus jaarlijke spektakel-
show op het Vrijthof in Maastricht internatio-
naal in de bioscoop te zien. „D o n’t miss this
magnificent event in a cinema near you!”

9 M US E U M
Van Gogh Museum

Met 1,6 miljoen bezoekers, van wie 86 pro-
cent uit het buitenland, scoorde het Van
Gogh Museum ook in 2014 weer hoog op
de ranglijst van best bezochte musea in Ne-
derland. Het Van Gogh moest alleen het
Rijksmuseum voor laten gaan.

In november opende het museum een re-
volutionaire nieuwe vaste opstelling, waarbij
het leven van Van Gogh als één doorlopend
verhaal wordt verteld en waarin zijn werk zij
aan zij gehangen is met dat van tijdgenoten
als Georges Seurat en Charles Angrand.
Ook tekeningen en brieven kregen een vas-
te plek. The New York Times prees de „genu-
anceerdere visie” op de schilder.

10 MODE
Iris van Herpen
Zie groot kader

11 LITER AT U UR
Dick Bruna

Dag Nijntje Pluis! Ergens in de zomer van
2014 moet Dick Bruna het besloten hebben:
hij zou geen nieuwe afleveringen van de ver-
halen maken van misschien wel het be-
roemdste getekende konijn ter wereld (al
moeten we Buggs Bunny niet uitvlakken):

de 86-jarige Bruna vond het mooi geweest.
Tegelijkertijd reden er reusachtige Nijntjes
door Frankrijk om de Tourstart 2015 in
Utrecht te promoten en zette elke minuut er-
gens ter wereld wel een kind zijn wijsvinger
op de Neus van Nijntje, Miffy of hoe ze over-
al maar heten mag.

De wereld veranderde niet toen Dick Bru-
na besloot te stoppen met het tekenen van
Nijntje. De wereld veranderde in 1955 toen
hij het beestje in een paar lijnen voor zijn
jonge zoon op papier zette.

12 BEELDENDE KUNST
Marlene Dumas

Marlene Dumas (62) nam deel aan de Mani-
festa in Sint Petersburg, waar ze met haar
nieuwe serie tekeningen van homoseksuele
kunstenaars stil protesteerde tegen de op-
laaiende homohaat in Rusland. In het Stede-
lijk Museum Amsterdam opende haar grote
overzichtstentoonstelling The Image as Bur-
den, die in 2015 naar Londen en Basel zou
reizen en bij elkaar ruim een half miljoen be-
zoekers zou trekken.

In de Nederlandse pers ontstond een felle
discussie over haar schildertalent, maar de
internationale kritieken waren over het alge-
meen zeer lovend: „b u i t e n g e w o o n” (Inde-
pendent), „levendig en delicaat” (Gu a rd i a n ).

13 FILM
Carice van Houten

Carice van Houten (39) was de laatste jaren
wat minder vaak in de bioscoop te zien, om-
dat ze haar handen vol had aan haar rol als
de sluwe, manipulatieve priesteres Meli-
sandre in de internationale hitserie Game of
T h ro n e s .

De actrice die internationaal aandacht op
zich vestigde door haar hoofdrol in Paul Ver-
hoevens Zw a r t b o e k , speelde sindsdien on-
der meer met Tom Cruise in Va l ky r i e en met
Benedict Cumberbatch in The Fifth Estate.
Vorig jaar won Game of Thrones vier Primeti-
me Emmy Awards en was bovendien de he-
le cast genomineerd voor Screen Actors
Guild Award. Dit jaar vestigde de serie een
record door liefst twaalf Emmy’s in de wacht
te slepen.

14 T H E AT E R
Johan Simons

Er was veel te doen om Johan Simons (69)
in 2014, nationaal en internationaal. De in-
tendant van de Münchner Kammerspiele
(sinds 2010) kondigde in 2014 zijn vertrek
aan. Hij liet weten terug te keren als artistiek
leider bij NTGent en werd benoemd tot
hoofd van de fusieclub Theater Rotterdam.
Tevens was hij intendant van de Ruhrtriën-
nale, waarvan hij inmiddels de eerste, suc-
cesvolle, editie achter de rug heeft. Lof en
prijzen waren er in 2014 in binnen- en bui-
tenland.

Simons kreeg de Faust Prijs voor beste re-
gisseur (voor Dantons Tod). De jury van de
Theaterpreis Berlin, voor een uitzonderlijke
bijdrage aan het Duitstalig theater, stelde
dat Simons „de grenzen van taal, van cul-
tuur, van genres, van landen overwint”.

15 DESIGN
Hella Jongerius
Zie groot kader (volgende pagina)

16 DESIGN
Daan Roosegaarde

Kunstenaar en uitvinder Daan Roosegaarde
(36) verbindt design, artisticiteit en idealis-
me aan ondernemingslust. Zijn lichtgeven-
de wegen en smogzuigende installaties
trokken vorig jaar wereldwijd de aandacht,
van Weil am Rhein en Helsinki tot in Shang-
hai. De naamgever van Studio Roosegaarde
(60 werknemers, vestigingen in Rotterdam
en Shanghai) werd bij het World Economic
Forum in Davos geselecteerd als ‘Yo u n g
Global Leader’. Groeipotentie: enorm.

17 DA N C E
Af rojack

Deze maand wordt zijn wassenbeeld ont-
huld in Madame Tussauds, maar in 2014 be-
reikte Afrojack een nog veel grotere mijl-
paal: zijn debuutalbum Forget The World
kwam uit. De in Spijkenisse geboren Nick

van de Wall (28) werkte samen met grote
hiphop- en r&b-sterren als Snoop Dogg en
Chris Brown en dat hoor je terug in zijn pro-
ducties die van hardere house met een rate-
lende opbouw en een drop opschuiven naar
producties met meer verende baslijnen en
trapbeats. Afrojack trad vorig jaar 61 keer op
in het buitenland, waarvan 40 keer in de Ver-
enigde Staten.

18 DESIGN
Irma Boom

In het jaar dat zij de Johannes Vermeer Prijs
won en er een grote, Engelstalige monogra-
fie over haar werk verscheen, had grafisch
ontwerper Irma Boom (54) het razend druk.
Ze ontwierp onder meer de Koolhaas-cata-
logi voor de Architectuurbiënnale in Vene-
tië, de collectiecatalogus voor het Cooper
Hewitt Museum in New York en een grote
catalogus voor de Foundation Louis Vuitton
in Parijs.

{ {
Kieslowski en Polanski hebben gestu-
deerd. Toen ik eraf kwam dacht ik dat
het werk voor het oprapen zou liggen.”
Dat viel tegen. Hij deed kleine klusjes,
tot hij mocht helpen bij een lowbudget-
film in Zweden. Zo kwam hij in contact
met Malte Forssel, producent van The

Girl With The Dragon Tattoo. „Hij geloof-
de in mijn werk en hielp mij op weg in de
Zweedse filmscene.”Zijn doorbraak
kwam in 2008 met het vampierdrama Le t
The Right One In, dat hij maakte met To-
mas Alfredson. „Op 50 festivals wonnen
we prijzen.”Daarna belde Hollywood.

Succesvol worden in het buitenland: hoe doe je dat?
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25 LITER AT U UR
Herman Koch

Een boek uit hebben in vertaling is één ding,
besproken worden in The New York Times is
een tweede, maar je bent pas echt iemand
als je bij dat blad een vaste recensent hebt.
Tot die hoogte is Herman Koch (62) geste-
gen, bleek in juni 2014 toen criticus Janet
Maslin zich boog over het juist verschenen
Summer House with Swimming Pool. Maslin,
die eerder The Dinner kraakte wegens de
morele tekortkomingen van de hoofdper-
soon, vond het een ‘smerig’ boek, met aan-
stootgevende passages over pus in een
oog en schimmelnagels. Intussen maakte
Cate Blanchett bekend een Amerikaanse
verfilming van Het diner te willen maken.
Koch liet prompt weten dat wat hem betreft
zijn boeken voortaan eerst in het buitenland
verfilmd worden.

26 DA N C E
Armin van Buuren

Net als bij de huldiging van het Nederlandse
voetbalteam op het Museumplein in 2010
mocht Armin van Buuren (38) zijn draaikun-
sten vertonen bij de rondvaart na de inhuldi-

19 FOTOGR AFIE
World Press Photo

Organisator van ’s werelds grootste foto-
wedstrijd, in 1955 opgericht door de Neder-
landse Vereniging van Fotojournalisten. De
tentoonstelling met de verrassende winnaar
van 2014 – Somalische vluchtelingen die bij
maanlicht op het strand van Djibouti City
met hun mobiele telefoon proberen contact
te maken met het thuisland, een foto van de
Amerikaanse fotograaf John Stanmeyer –
was wereldwijd op 93 plekken te zien en trok
in totaal 3,5 miljoen bezoekers.

20 DA N C E
H a rd we l l
Zie groot kader (pagina hiernaast)

21 MODE
Viktor & Rolf

2014 was het laatste jaar dat Viktor & Rolf
(Viktor Horsting en Rolf Snoeren, respectie-
velijk 46 en 45) prêt-à-porter en accessoires
voor vrouwen en mannen ontwierpen: in fe-
bruari 2015 maakten ze bekend dat ze zich
zouden beperken tot haute couture en par-
fums; met name vrouwengeur Flowerbomb
is al jaren wereldwijd een bestseller.

In het najaar van 2014 kregen Viktor &
Rolf de Dutch Design Award in de categorie
Fashion voor de haute-couturecollectie die
ze in de zomer van 2013 lieten zien: jurken
die, nadat de modellen waren gaan zitten of
liggen, de vormen van stenen bleken te heb-
ben. Samen vormden de modellen een le-
vende Zen-tuin.

Het was hun eerste haute-couturecollec-
tie in dertien jaar.

22 FOTOGR AFIE
Rineke Dijkstra

Na de grote overzichtstentoonstelling in het
Guggenheim Museum in New York (2012)
was 2014 voor portretfotograaf Rineke
Dijkstra (56) een relatief rustig jaar: één solo-
tentoonstelling in Washington en zestien
buitenlandse groepshows, onder meer in het
Victoria & Albert in Londen en de Hermitage
in Sint-Petersburg.

Ze was ook een van de vier kunstenaars
die een staatsieportret van koning Willem-
Alexander mochten maken.

23 KL ASSIEK
Bernard Haitink
Zie groot kader (pagina C12)

24 ARCHITECT U UR
Piet Oudolf

Lange tijd was de landschapsarchitect Piet
Oudolf (70) bekender in de Verenigde Sta-
ten, Groot-Brittannië en andere buitenlan-
den dan in Nederland. Weliswaar had hij in
zijn woonplaats Hummelo sinds 1982 een
kwekerij van toen ongebruikelijke tuinplan-
ten, maar zijn eerste grote opdrachten kreeg
hij in het buitenland.

In 2014 realiseerde Oudolf met de Vlin-
derhof in Leidsche Rijn, de vinexwijk van
Utrecht, zijn zesde grote Nederlandse ont-
werp. Verder werden in dit jaar drie nieuwe
delen met beplantingen van Oudolf van de
High Line in New York opgeleverd, zijn park
op een in onbruik geraakte spoorlijn.

ARCHITECT U UR

Rem Koolhaas/ Oma

Dit jaar viert het Office for Metropolitan Ar-
chitecture (OMA) van Rem Koolhaas zijn
veertigjarig bestaan. De eerste jaren van zijn
bestaan was het bureau dat Koolhaas (70)
samen met Madelon Vriesendorp en Elia en
Zoe Zenghelis had opgericht, gevestigd in
Londen. In 1981 kwam er een Nederlandse
vestiging, om de eerste Nederlandse bouw-
opdrachten te begeleiden. Nu heeft OMA,
dat naast Koolhaas nog negen partners
heeft, vestigingen in Rotterdam, New York,
Beijing, Hong Kong, Doha en Dubai.
Het jaar 2014 stond voor Koolhaas deels in
het teken van de Architectuurbiënnale van
Venetië. Als directeur van de 15de Architec-
tuurbiënnale –de eerste was in 1980 –
maakte hij er met AMO, de denktank van
OMA, een ambitieus onderzoek van naar de
fundamenten van de hedendaagse architec-
tuur. Daarnaast publiceerde OMA/AMO, in
2014 onder dezelfde titel als de biënnale
(Fundametals), 15 door Irma Boom vormge-
geven boeken die elk aan een van de ‘ele-
m e n t e n’ van de architectuur zijn gewijd, zo-
als de trap en het dak.
In 2014 werden van OMA twee gebouwen in

DESIGN
Hella Jongerius

V
olgens het Britse magazine Wal lp a p e r is Hella Jongerius (52) na
Apple-ontwerper Jonathan Ive de meest invloedrijke ontwerper
in de wereld. Niet door zoveel mogelijk opdrachten aan te ne-
men, maar juist door heel selectief te zijn. „Ik heb een kleine

groep klanten waarmee ik de diepte in ga”, zegt ze. Jongerius geldt als een
autoriteit op gebied van kleuren en materialen. Vanuit haar standplaats
Berlijn werkt ze voor diverse internationale opdrachtgevers, zoals de
meubelfabrikanten Vitra en Artek. Opmerkelijk: KLM presenteerde haar
cabine-interieurs voor 777- en 787-toestellen, een vernieuwingsoperatie
waarmee honderden miljoenen zijn gemoeid.

Jurylid Nanne Dekking, Directeur Verkoop bij Sotheby’s voor alle
vestigingen, New York: „Hella Jongerius’ naam ken ik inmiddels uitge-
sproken in zoveel verschillende talen, dat ze alleen daarom al niet mag
ontbreken. Vooral de Franse uitspraak van haar naam is prachtig, net als
haar werk!”

15

ging van koning Willem-Alexander. Het ko-
ninklijk paar danste uitbundig met de tran-
ce-dj mee. Nog altijd is de in Leiden gebo-
ren jurist de populairste trance-dj in de ‘DJ
Mag top 100’, al zakte hij in 2014 naar plek 3.
De recordhouder bekleedde maar liefst vijf
jaar achtereen de nummer-éénpositie in de
populariteitspoll, tot Hardwell in 2013 die
positie van hem overnam. In 2014 won hij
een International Dance Music Award en
trad hij 67 keer op in het buitenland.

27 ARCHITECT U UR
M V R DV

Het Rotterdamse architectenbureau
MVRDV, waarvan de letters staan voor Winy
Maas (57), Jacob van Rijs (50) en Nathalie
de Vries (50), maakte in 1997 een vliegende
start met de Villa VPRO in Hilversum. Met
zijn omklappende én hellende vloeren van
beton werd het gebouw in architectenkrin-
gen wereldberoemd. Met zijn vaak radicale
‘co n ce p t u e l e’ architectuur werd MVRDV een
exponent van de Su p e rd u t c h , de verzamel-
naam van een bont gezelschap ‘j o n g e’ ar-
chitecten in een gelijknamig boek. Wat bui-
tenlandse gebouwen betreft was 2014, met
een kantoorgebouw in Parijs, een vrij rustig

nrc art
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DA N C E
H a rd we l l

H
ouse- en electro-dj Hardwell, oftewel Robbert van de Corput
(27) uit Breda, werd vorig jaar net als in 2013 gekozen tot beste
dj van de wereld door het Britse dancemagazine DJ Mag. De dj,
producer en platenbaas was trots: „Iets hogers is er niet.” Op

zijn veertiende tekende Hardwell zijn eerste platencontract. Samen met
zijn mentor dj Tiësto zat hij tussen bed, bureautje en schoolboeken te
sleutelen aan nummers. Zijn ouders brachten hem door het land naar
zijn eerste optredens. Nu heeft hij een van de best verkopende dancela-
bels, Revealed Recordings. Hij trad vorig jaar 104 keer op in het buiten-
land, ook in Zuid-Amerika en Azië. Hij won twee International Dance Mu-
sic Awards.

Jurylid Peter Vantyghem, redacteur cultuur & media bij De Stan-
daard: „Hardwerkende ondernemer, energieke dj, rusteloze globetrotter
– van het clubje Nederlandse dancehelden heeft Robbert van de Corput
aka Hardwell nog veel potentie.”

20

jaar voor MVRDV. In Nederland werd de
Markthal in Rotterdam opgeleverd, een
spectaculaire versmelting van markthal en
appartementen.

28 KL ASSIEK
Louis Andriessen

In de Angelsaksische wereld is zijn faam
misschien nog groter dan in Nederland. The
Guardian omarmde hem in 2014 opnieuw
als one of Europe’s greatest living compo-
se r s . Componist Louis Andriessen werd vo-
rig jaar 75. De Ruhrtriënnale vierde dat met
een nieuwe prachtproductie van zijn opera
De Materie. Het ensemble ASKO|Schön-
berg eerde Andriessen met een feestpro-
gramma dat onder andere in Bologna, Lon-
den en Washington DC werd uitgevoerd.

Schreef Andriessen na 44 jaar eindelijk
weer iets voor orkest, liep het uit op stroef-
heid en strubbeling („Voor mij klonk dit als
pudding of soep”). Gelukkig voor Andries-
sen wordt de wereldpremière van zijn nieu-
we opera Theatre of the World komende zo-
mer gewoon weer gedaan door AS-
KO|Schönberg onder Reinbert de Leeuw.
Onder vrienden.

29 FILM
Alex van Warmerdam

Alex van Warmerdam (63) is een in het bui-
tenland erkende en gewaardeerde filmau-
teur, die in zijn films een onmiskenbaar ei-
gen handschrift heeft. In 2013 werd zijn film
Borgman geselecteerd voor de competitie
van het filmfestival van Cannes – voor het
eerst in 38 jaar kreeg een Nederlandse film-
maker die eer. B o rg m a n werd aan 27 landen
verkocht en was onder meer te zien in Chi-
na, Georgië, Indonesië, Mexico, Nieuw-Zee-
land en de Verenigde Staten.

Cannes paste vervolgens voor de amu-
sante opvolger Schneider versus Bax, die
daarna wel te zien was op het filmfestival
van Locarno.

30 M US E U M
Stedelijk Museum
A m s te rd a m

Het Amsterdamse museum had met 816.396
bezoekers een topjaar in 2014. Nooit eerder
haalde het Stedelijk zoveel bezoekers. Met
exposities van Marcel Wanders, Marlene
Dumas, Jeff Wall en Malevitsj had het Stede-
lijk in 2014 een ambitieus en veelzijdig pro-
gramma. In april werd duidelijk dat het mu-
seum met de nieuwe directeur Beatrix Ruf
een internationaal zwaargewicht had bin-
nengehaald.

31 DA N S
Het Nationale Ballet

Topgezelschap uit Amsterdam maakte in
2014 een tournee door het dansgekke Chi-
na en was onderdeel van de handelsmissie
van de stad onder leiding van burgemeester
Eberhard van der Laan. Het Nationale Ballet
trad ook op in Sint Petersburg, Parijs en Lon-
den. In Nederland steeg het aantal buiten-
landse bezoekers naar 4 procent van het to-
taal.

Het Nationale Ballet trok in Parijs aan-
dacht tijdens de show van Viktor & Rolf: 21
balletdanseressen toonden de nieuwe col-
lectie op de catwalk.

32 KL ASSIEK
Jaap van Zweden

Onnavolgbaar, ja, zo kun je de agenda van di-
rigent Jaap van Zweden (54) gerust noemen.
De bewegingen van Van Zweden, in een
vroeger leven violist en concertmeester van
het Concertgebouworkest, volgen een web
van rode lijnen over de aardbol. Bases heeft
hij in Amsterdam en Dallas, waar hij chef is
van het Dallas Symphony Orchestra. Daar-
naast is hij chef in Hongkong, en regelmatig
te gast in Chicago en New York. Vorig jaar
was voor Van Zweden wat dat betreft een jaar
als menig ander, met véél concerten in de VS
en Europa. In Dallas waren er wat strubbelin-
gen, want Van Zweden weet wat hij wil, en is
dan soms streng. Maar ja, dirigenten... Tem-
perament en succes zijn ondeelbaar.

33 BEELDENDE KUNST
Atelier Van Lieshout

In 2014 had Atelier Van Lieshout tien ten-
toonstellingen in buitenland en gaf oprich-
ter Joep van Lieshout (52) diverse buiten-
landse lezingen. Zijn sculptuur Funky Bones,
in het beeldenpark van het Indianapolis Mu-
seum of Art, trok internationaal de aandacht
omdat het voorkwam in de film The Fault in
Our Stars.Het werk werd nagemaakt op de
filmset in Pittsburgh. Tijdens de nucleaire
top, in maart in Den Haag, zaten de wereld-
leiders op een van zijn stoelen: de Office
C h a i r.

34 LITER AT U UR
Cees Nooteboom

Slechts 25 tegen 1 deed Cees Nooteboom
(82) in oktober bij de bookmakers voor de
toekenning van de Nobelprijs voor literatuur
2014 (die Fransman Patrick Modiano kreeg).
Hij werd er niet naar gevraagd door de inter-
viewer van El País, maar zijn statuur werd
bevestigd door het kolosale formaat van het
interview dat hem werd afgenomen ter gele-
genheid van de herdenking van de val van
de Muur. We kunnen deze geschiedenis
vertellen als wetenschapper, maar we kun-
nen het ook doen op het ritme van de poë-
zie van Nooteboom, stond er in de inleiding.
„Ik kan me niet herinneren hoe ik schrijver
w e rd ”, zei de schrijver in El País, „waarom ik
ineens aan een tafel zat te schrijven.”

35 DA N S
Nederlands Dans Theater

Het gezelschap concentreerde zich in 2014
op de Europese steden waar het elke twee
of drie jaar speelt, zoals Londen, Oslo, Edin-
burgh, Baden Baden en Parijs, waar het
twee weken achtereen optrad in een uitver-
kocht Theatre Chaillot. NDT 1 speelde in het
najaar in China. De dansers van NDT 2 tra-
den op in Stockholm, als onderdeel van de
viering van 400 jaar internationale betrek-
kingen tussen Nederland en Zweden. Door
de verbouwing van de zalen in Den Haag
verwacht het gezelschap de komende jaren
meer naar het buitenland te gaan.

36 FOTOGR AFIE
Inez van Lamsweerde &
Vinoodh Matadin

Inez van Lamsweerde (52) en Vinoodh Ma-
tadin (54) zijn al vele jaren Nederlands

meest succesvolle modefotografen. Hoe
groot hun status in de modewereld is,
spreekt uit het feit dat ze sinds 2013 een ei-
gen parfum hebben: ‘1996 Inez & Vinoodh’ –
Doutzen Kroes noemde het onlangs nog
haar favoriete luchtje. De fotografen wonen
in New York en werken vooral voor grote
buitenlandse bladen en modehuizen. Vorig
jaar maakten ze onder meer advertentie-
campagnes voor Balmain, Isabel Marant,
Miu Miu, Vaccarello en Zegna.

37 KL ASSIEK
Eva-Maria Westbroek

Met roemruchte wortels bij muzikaal pasta-
restaurant Pasta e Basta had haar carrière
een woelige opstartfase. Maar de laatste ja-
ren is sopraan Eva-Maria Westbroek (45)
zonder meer de succesvolste operadiva van
Nederland, met een stralende powerstem
die regelmatig te beluisteren is aan de
grootste internationale huizen.

In 2014 trad ze onder meer op aan de
Deutsche Oper in Berlijn onder Simon Ratt-
le, in the Metropolitan in New York, de Royal
Opera in Londen en in het Gran Teatro del
Liceo in Barcelona.

38 BEELDENDE KUNST
Florentijn Hofman

Zijn reuzenbadeend reisde verder de wereld
over en meerde onder meer aan in Londen,
Los Angeles, Pittsburgh en Taiwan. ‘Ru b b e r
Duck’ is daarmee een van de bekendste pu-
blieke kunstwerken ter wereld geworden.
Ook liet Florentijn Hofman (38) in 2014 een
gigantisch houten nijlpaard in de Thames
dobberen, de ‘H i p p o p o T h a m e s’. Het car-
tooneske beest werd al snel een publieks-
lieveling van bezoekers van het Thames
Festival. In Taiwan introduceerde Hofman
op een land-artfestival in Taoyuan de ‘Moon
Rabbit’, een reusachtig wit knuffelkonijn.

39 FILM
Hoyte van Hoytema

Cameraman Hoyte van Hoytema (43) is een
van de succesvolste Nederlanders in Holly-
wood. Hij tekende onder meer voor het ca-
merawerk van het sciencefictionepos Inter-
stellar in 2014, op de voet gevolgd door de
nieuwe Bond-film S p e c t re , die volgende
maand in première gaat. In Hollywood was
hij opgevallen door zijn voortreffelijke came-

Het Bredase gezelschap De Stilte,
dat dansvoorstellingen voor kinderen
maakt, had eind jaren negentig moeite
om „ertussen te komen” in de Randstad,
vertelt oprichter en artistiek leider Jack
Timmermans. „We dachten: dan draai-
en we maar om en gaan we in tegen-

{
overgestelde richting.”
Hij stuurde dvd’s van voorstellingen op
naar festivals en theaters in het buiten-
land. Dat leverde uitnodigingen op uit
onder meer Finland, Marokko en Tur-
kije. „Daar bestond nog weinig aanbod
op het gebied van jeugdtheater en

jeugddans.”Toen de bekendheid van
De Stilte in verre landen toenam, groei-
de ook de interesse dichterbij, in Duits-
land en België. Het gezelschap speelt
nu jaarlijks zo’n 500 schoolvoorstellin-
gen en 200 gewone voorstellingen, de
meeste in het buitenland.

{ Tip 2
Leg contacten
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Waar Nederlandse kunstenaars
in 2014 te zien waren

Noord-Amerika, 2.000:
Nederlandse dj’s vliegen 
over de hele wereld, maar 
een op de drie optredens is 
in de VS. Gemiddeld staan 
elke dag 3 Nederlandse dj’s 
ergens in de VS te draaien. 

Latijns-Amerika, 400:

Afrika, 100

Het meest actief in landen 
als Brazilië en Argentinië? 
Jeugddansgezelschap 
De Stilte uit Breda.

Europa, 6.200*:
Voor theatermakers en 
popbands zijn België en 
Duitsland de landen waar 
zij verreweg het meest 
kunnen optreden.

JANUARI (4/31) MAART (8/31) APRIL (7/30) MEI (14/31) JUNI (10/30) JULI (8/31)FEBRUARI (6/28)
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Senioren
Vier 80-plussers onder de oudste cultuurmakers in de Cultuur 
Top 100, van wie alleen de alleroudste gestopt is met werken:

1. Dick Bruna - 88 jaar
2. Bernard Haitink - 86
3. herman de vries - 84
4. Cees Nooteboom - 82
5. Reinbert de Leeuw - 77

6. Louis Andriessen - 76
7. Han Bennink - 73
8. Rutger Hauer en Ton Koopman - 71
10. Herman van Veen, Piet Oudolf 
en Rem Koolhaas - 70

Junioren
Vier dj’s voeren de lijst met jongste cultuurmakers in de Cultuur 
Top 100 aan:

1. Martin Garrix - 19 jaar
2. Nicky Romero - 26
3. Hardwell - 27
4. Afrojack - 28
5. Iris van Herpen - 31

6. Lotte de Beer - 33
7. Caro Emerald, Katja Herbers 
en Michiel Huisman - 34
10. Joris Laarman en Lonneke 
Gordijn (Studio Drift) - 35

DJ 29,7

Popmuziek 11,3

Film 11,3Theater 10,0

Beeldende
kunst 9,1

Klassieke
muziek
9,1

Jazz-
muziek
8,1

Dans 7,6

Design 2,5 Architectuur
1,0

Schrijvend 
0,6
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Dj’s

Een jaaroverzicht van de optredens van DJ Tiësto, 
105 optredens in 21 landen, het vaakst naar de VS, 
35 shows in Las Vegas 

De oudste, de jongste, de meest besproken

Alle cultuurexport van Nederland in 2014, 
naar discipline, in procenten

Zeker 26 Nederlandse dj’s hebben op vier of meer van de zes bewoonde 
continenten optredens verzorgd.

LEGENDA grote kaart
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Tip 3
Wees kieskeurig

„Als je eenmaal internationale bekend-
heid geniet, moet je uitkijken dat je niet
elke opdracht aanneemt”, zegt o n t we r -
per Hella Jongerius (52). Zij is art di-
rector voor twee meubelfabrikanten
(Vitra en Artek) en een tapijtfabrikant
(Danskina). „Ik houd vooral de deur

{ {
dicht voor opdrachten. Ik heb een klei-
ne groep klanten waarmee ik de diepte
in ga. Het is interessant om een collec-
tie voor een bedrijf op te bouwen. Ik
houd er niet van om mijn naam zomaar
aan een merk te verbinden, omdat dat
goed zou zijn voor de marketing.”

Azië, 1.000:
China trok in 2014 vooral 
beeldend kunstenaars, 
dansgezelschapen en 
jazzmusici uit Nederland 
aan en vertoonde 
Nederlandse films op 
filmfestivals.

JULI (8/31) AUGUSTUS (13/30) SEPTEMBER (11/31) OKTOBER (8/30) NOVEMBER (6/31) DECEMBER (10/30)

K
ro

atië

D
uits

la
nd

le
w

e

Belg
ië

Boom

Russis
che 

M
oskou

Spanje

M
arb

ella

VS

Las V
egas

South
 E

l M
onte

Canada

Calg
ary

VS

Las V
egas

San F
ra

ncis
co

Las V
egas

Canada

M
ontré

al

VS

Las V
egas

Las V
egas

VK

Dare
sbury

VS

El P
aso

Las V
egas

Phila
delp

hia

N
ew

 Y
ork

Las V
egas

Las V
egas

Canada

W
in

nip
eg

VS

Las V
egas

Las V
egas

Las V
egas

Denver

Las V
egas

Chatta
nooga

N
ew

 Y
ork

D
om

. R
ep. 

D
om

. R
ep. 

Santo
 D

om
in

go

VS

Las V
egas

San F
ra

ncis
co

Las V
egas

Chic
ago

M
ia

m
i

Las V
egas

Las V
egas

Seattl
e

Las V
egas

Las V
egas

Atla
ntic

 C
ity

A
ustr

alië

Perth

Sydney

VS

San D
ie

go

A
ustr

alië

Sydney

Adela
id

e

Bris
bane

VS

M
elb

ourn
e

Punta
 C

ana

Puert
o R

ic
o

San Ju
an

VS

M
ia

m
i

Canada

Edm
onto

n

Vancouver

Media-aandacht
DJ Tiësto is de Nederlandse cultuurmaker over wie in 2014 het vaakst werd 
geschreven in het buitenland: 2.609 hits in de persdatabank Lexis Nexis (35.000 
bronnen, van kranten en tijdschriften tot sites en blogs).
1. Tiësto - 2.609 publicaties
2. Anton Corbijn - 2.422
3. André Rieu - 1.878
4. Rijksmuseum - 1.677
5. Rem Koolhaas - 1.573

6. Viktor & Rolf - 1.443
7. World Press Photo - 1.310
8. Afrojack - 1.292
9. Armin van Buuren - 948
10. Martin Garrix - 885

LEGENDA kleine kaarten
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Klassieke
muziek

Pop-, jazz- en
wereldmuziek

DansBeeldende kunst Onder meer door deelnames aan internationale evenementen als de Sydney 
Biennale of Manifesta in Sint Petersburg was het werk van Nederlandse 
kunstenaars niet alleen op tentoonstellingen in West-Europa en de VS te zien.

Het dansgekke China houdt erg van de Nederlandse dansgroepen. Zowel het 
Nederlands Dans Theater als Het Nationale Ballet hadden er een tournee. 

Nederlandse jazz is al jaren populair in Japan. Vorig jaar toerden onder 
anderen Candy Dulfer, Han Bennink, ICP Orchestra, Wouter Hamel en 
Mike del Ferro er rond.  

Een op de drie buitenlandse optredens van orkesten, ensembles en solisten 
was in Duitse concertzalen, operahuizen, kerken of de arena’s waar André 
Rieu optrad. 

Totaal aantal uitvoeringen,
exposities, optredens,
enz. per cultuurdiscipline
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Australië, 200

Ve ra n t w o o rd i n g
Deze grafieken zijn gebaseerd op ge-
gevens die Dutch Culture ve r z a m e l t
over optredens in het buitenland.
NRC heeft daar een selectie uit ge-
maakt van cultuurexporteurs die
meer dan gemiddeld in het buiten-
land te zien zijn geweest in 2014. Het

gaat o.m. om aantallen optredens van
dj’s, pop- en jazzmusici, orkesten en
toneel- en dansgezelschappen, om
exposities van beeldend kunste-
naars en designers, om lezingen van
schrijvers, architecten en ontwer-
pers, om vertoningen op filmfestivals.
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GEVAAR &
SCHOONHEID
TURNER 
EN DE TRADITIE VAN HET SUBLIEME 

MUSEUMDEFUNDATIE.NL
RIJKSMUSEUMTWENTHE.NL

het buitenland opgeleverd: een kantoor in
Hong Kong en een winkel in Parijs. Maar
2014 was ook het jaar dat de ongeveer 300
medewerkers van OMA werkten aan het Ga-
rage Museum in Moskou en het Cultuurcen-
trum van het modebedrijf Prada in Milaan die
beide onlangs werden opgeleverd. Boven-
dien werkte OMA aan een keur aan projec-
ten, variërend van verbouwingen tot master-
plannen voor stadsdelen, in vele landen die
in de nabije toekomst worden gebouwd en
o p g e l e ve rd .

M US E A

Rijksmuseum

In het eerste jaar na de negen jaar durende
verbouwing trok het Rijksmuseum ruim 1,1
miljoen buitenlandse bezoekers – 30 pro-
cent méér dan voor de heropening. De be-
kendste buitenlandse gast in 2014: Barack
Hussein Obama. De foto van zijn persconfe-
rentie voor The Night Watch –op het mo-
ment dat Rusland de Krim had ingenomen
niet van symboliek gespeend – haalde we-
reldwijd voorpagina’s. De president: „This is
easily the most impressive backdrop that

KL ASSIEK
Bernard Haitink

H
oe internationaal hij ook is, zeg je Bernard Haitink dan denk je
aan Amsterdam en het Concertgebouworkest, dat hij in 1956
voor het eerst dirigeerde en waarvan hij tussen 1963 en 1988 de
chef-dirigent was. (Omstreden) boeken zijn volgeschreven over

Haitink (86) en de manier waarop hij met vertrouwen en sensitiviteit als
wapens concerten realiseert die ver boven het maaiveld uitsteken; con-
certen die je bijblijven. Over zichzelf praat Haitink, inmiddels van Zwitser-
land terugverhuisd naar Londen, niet graag. Maar in 2014 moest het, want
toen werd hij 85 én ontstond de veelbesproken breuk met het Concertge-
bouworkest, dat hij verweet hem onvoldoende gekend te hebben in de
programmering van hun jubileumprogrammering. Wat er ook van waar
was: de wereld wist allang dat Haitink sowieso het beste verdient omdat
hij ook het beste geeft: hij is met regelmaat te beluisteren in Londen, Ber-
lijn en Luzern. Tussen Amsterdam en Haitink lijkt het gelukkig ook weer
goed, zodat in 2016 op gepaste wijze het gouden jubileum van de 50-jarige
knipperlichtrelatie tussen orkest en dirigent kan worden gevierd.

Jurylid Peter Vandermeersch, hoofdredacteur NRC Media: „Ha i t i n k
is de man die mij van klassieke muziek leerde houden. Passie gevat in vak-
m a n s c h a p. ”

23

rawerk voor de Zweedse vampierfilm Let The
Right One In (Tomas Alfredson, 2008). Hoy-
tema, die zich onderscheidt door zijn war-
me, organische, nimmer uitsloverige film-
stijl, was met Interstellar genomineerd voor
een BAFTA voor beste cinematografie.

40 FOTOGR AFIE
Erwin Olaf

Niet zijn solotentoonstellingen in musea in
Chili, Duitsland, Hongarije, Polen, Spanje en
Turkije, niet zijn opvallende serie foto’s voor
het nieuwe Van den Ende-theater in Ham-
burg en niet zijn tweede grote monografie bij
de prestigieuze New Yorkse uitgever Apertu-
re waren vorig jaar het meest opmerkelijke
nieuws over fotograaf Erwin Olaf (56).

Wat dan wel? De door hem ontworpen
euromunten met het hoofd van koning Wil-
lem-Alexander erop verspreidden zich vanaf
eind januari in ongekende aantallen over
Eu ro p a .

41 KL ASSIEK
Janine Jansen

Onze nationale viooldiva doet het rustiger
aan sinds haar veelbesproken burn-out,
maar dan nog gaf Janine Jansen in 2014 zo’n
dertig buitenlandse concerten. Grote solo-
optredens wisselt ze af met wat ze het leuk-
ste vindt: kamermuziek met vrienden. Jan-
sen, gevestigd in Utrecht en Stockholm, was
in 2014 de ‘featured artist’ in Last Night of the
Pro m s van de BBC. Ze trad verder op met
het London Symphony Orchestra, het Bos-
ton Symphony Orchestra en het Deutsches
Symphony Orchester in Berlijn. En, inne-
mend, ze beet zich vast in het speciaal voor
haar gecomponeerde, uiterst veeleisende
Vioolconcert van Michel van der Aa.

42 BEELDENDE KUNST
Guido van der Werve
Zie groot kader (pagina hiernaast)

43 DA N C E
Martin Garrix

Martijn van de Garde (19) uit Amstelveen,
house-dj Martin Garrix, protegé van Tiësto,
brak in 2013 door in Europa met Animals. De
single haalde vorig jaar platina in de VS.
Garrix werkte samen met grote sterren als
Usher en leermeester Tiësto. Ook trad hij
120 keer op in het buitenland, vooral in Eu-
ro p a .

Hoewel het voor een minderjarige soms
lastig is om in Amerika op te treden, speelde
Garrix er toch al dertig keer, vooral op grote
festivals als Coachella en Ultra Music Festi-
val. Hij werd genomineerd voor een MTV Vi-
deo Music Award en won een International
Dance Music Award. Zijn vermogen wordt
geschat op 10,9 miljoen euro.

44 DESIGN
Studio Drift

Met lampjes met echte paardebloempluis-
jes bouwden Lonneke Gordijn (35) en Ralph
Nauta (37) aan een lichtimperium (Studio
Drift telt 40 werknemers), dat vorig jaar ne-
gen buitenlandse tentoonstellingen had en
acht opdrachten voor grote lichtinstallaties.

45 P OP
Within Temptation

Al zeker tien jaar viert de symfonische metal-
band Within Temptation uit Waddinxveen
grote successen in het buitenland. H yd ra ,
het zesde studioalbum, werd wereldwijd
250.000 keer verkocht en was even goed
voor een eerste plaats in de iTunes-winkel.
In 2014 trad de band met de beukende gita-
ren en zangeres Sharon den Adel 72 keer op
in het buitenland, voornamelijk in Europa en
de Verenigde Staten. Hoogtepunt: een uit-
verkochte show in de Londense Wembley
A re n a .

46 B E U RS
Tefaf Maastricht

De kunst- en antiekbeurs in Maastricht is al
jarenlang topfavoriet van internationale ver-
zamelaars. Ook in 2014 was het aanbod aan
oude en moderne meesters weer indruk-
wekkend, met onder meer een schilderij van
Van Gogh, een mobile van Alexander Calder

en een zestiende-eeuws paneel van Lucas
Cranach de Jongere. Topstuk was een zeld-
zame Chinese schaal uit de Yuan-dynastie
(1279-1386) die voor ruim 14 miljoen euro ver-
kocht werd. De Tefaf trok in 2014 ruim 74.000
bezoekers, 4.000 meer dan het jaar ervoor.
De kunstliefhebbers kwamen uit 56 verschil-
lende landen –ook dat was een record.

47 P OP/JAZZ
Metropole Orkest

Het Metropole Orkest, als volledige big-
band met houtblazerssectie en strijkorkest
behorend tot de bekendste pop- en jazzor-
kesten ter wereld, is na een uiterst span-
nend jaar waarin het voorbestaan werd be-
dreigd in 2014 verzelfstandigd. Het orkest
wil zich meer laten zien, onder de nieuwe
Britse chef-dirigent Jules Buckley. Het werkt
met hippe artiesten en gaat nieuwe, frisse
samenwerkingen aan. Zes keer werd in 2014
opgetreden in het buitenland, waaronder
een keer op het Curaçao North Sea Jazz Fes-

nrc art
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BEELDENDE KUNST
Guido van der Werve

M
et veertien internationale groepsexposities en vijf soloten-
toonstellingen was 2014 een buitengewoon druk jaar voor vi-
deokunstenaar Guido van der Werve (38). Op Art Basel voerde
hij zijn performance Home – a requiem op, waarbij twintig mu-

sici en een koor van 28 zangers de door Van der Werve gecomponeerde
soundtrack van zijn film Nummer Veertien, home uitvoerden. De gelijkna-
mige film vierde intussen triomfen op tentoonstellingen in de VS. In de film
legt Van der Werve, die ook een fanatiek sportman is, een krankzinnige tri-
atlon af. Hij zwemt, fietst en rent van Warschau naar Parijs.

Eerdere films van Van der Werve deden het ook nog steeds goed in het
internationale tentoonstellingscircuit. Nummer Negen (The day I didn’t
turn with the world) (2007) werd getoond in het Hirschhorn Museum in
Washington. Ook deze film is een ongelooflijke uithoudingsproef. Te zien
is hoe Van der Werve 24 uur stokstijf stilstaat op de Noordpool, middenin
een gigantische ijsvlakte. Terwijl de aarde langzaam ronddraait om zijn
as, weigerde de kunstenaar die dag mee te draaien.

Jurylid Leon Ramakers, medeoprichter Mojo Concerts: „Heb op een
bankje in het Stedelijk Museum met Guido van de Werve meegerend, ge-
fietst en gezwommen: ik raakte zeer onder de indruk.”

tival. Britse optredens in het Olympic Thea-
tre en de Royal Albert Hall in Londen tijdens
de (BBC) Late Night Proms – als het eerste
niet-Engelse orkest – sprongen in het oog.
Met de Britse singer-songwriter Laura
Mvula werd in de Abbey Road Studios een
album opgenomen.

48 BEELDENDE KUNST
Mark Manders

Door zijn deelname aan de Biënnale van Ve-
netië in 2013 was de internationale belang-
stelling voor de raadselachtige sculpturen
van Mark Manders (47) flink gewekt. De Ne-
derlandse kunstenaar kreeg in 2014 twee
grote soloshows, in Collezione Maramotti,
het privémuseum van de Italiaanse modeko-
ning Max Mara in Reggio Emilia, en in San-
tiago de Compostela. Bij de Italiaanse expo-
sitie gaf zijn eigen Roma Publications een
kunstenaarsboek uit.

49 LITER AT U UR
Arnon Grunberg

Arnon Grunberg (44) is altijd overal en ner-
gens: in 2014 rolden in verschillende landen
negen boeken van de persen: Afrikaans,
Hebreeuws en van alles ertussenin. Hij trad
29 maal op in Europa en reisde onder meer
naar Egypte en Afghanistan – overigens om
daar in Nederland verslag van te doen. Wie
zo internationaal leeft als Grunberg, heeft
een opvatting over ontheemding die niet
veel meer met landsgrenzen van doen heeft.
In de Kerstbijlage van deze krant schreef hij
dan ook, volledig geïnternationaliseerd: „De
ware balling is hij die geen toegang heeft tot
kapitaal dat hem in staat stelt medische zorg
te kopen, goede advocaten in te huren en
fatsoenlijk schoeisel aan te schaffen.”

50 TONEEL
Wu n d e r b a u m

Het Rotterdamse acteurscollectief speelt
niet alleen in Nederland en België, maar ook
in het Verenigd Koninkrijk, Scandinavië,
Duitsland, Brazilië en de Verenigde Staten.
De groep maakt geëngageerd (locatie)thea-
ter middenin de samenleving, dat ze tussen
de daklozen op Skid Row in Los Angeles
brengt, dan weer op het Tempo Festival in
Rio de Janeiro met Looking for Paul. In 2014
ontvingen ze voor die voorstelling de Total
Theatre Award voor meest innovatieve voor-
stelling van het Edinburgh Fringe Festival.

51 KL ASSIEK
Ton Koopman

Denk je aan Nederland, dan denk je aan
Bach en de Matthäus. En dus aan Ton Koop-
man (71), die met zijn Amsterdam Baroque
Orchestra in 2014 een uitgebreide Mat-
thäus-tour ondernam in Nederland, Spanje
en Frankrijk. Maar Koopman is een man met
veel talenten – en energie. Als gastdirigent
leidde hij in 2014 orkesten in Parijs, Rome,
Zürich, San Francisco, Luxemburg, Madrid,
Lyon, Frankfurt en Wenen. Als organist: con-
certen van Luxemburg tot Canada. Als kla-
vecinist: toertjes door Italië en Oostenrijk.
Verder mag de Bach Prize van de Royal Aca-
demy of Music niet onvermeld blijven noch
zijn eigen festival in de Périgord. En dan vol-
tooide hij nog de cd-opnamen van alle wer-
ken van Buxtehude. Koopmans 2014-agen-

da was eigenlijk zó vol dat je je afvraagt
waarom hij in deze Top 100 niet hoger staat.

52 DESIGN
Marcel Wanders

Veel vormgevingsliefhebbers ‘love to hate’
Marcel Wanders (52). De ‘Lady Gaga van de
d e s i g nw e re l d ’ gaat er niet onder gebukt.
Naast zijn overzichtstentoonstelling in het
Stedelijk Museum Amsterdam (300.000 be-
zoekers) had Wanders vorig jaar exposities
in de VS, Israël en Italië. Hij werkte in op-
dracht van tal van internationale opdracht-
gevers. Moooi, het interieurlabel waarvan hij
mede-eigenaar is, had bij de Salone in Mi-
laan een van de grootste tentoonstellingen.

53 KL ASSIEK
Michel van der Aa

Zijn werkkamer oogt als een studio en ap-
pelleert in weinig aan het romantische idee
van de componist met vel muziekpapier,
potlood en gum. Componist Michel van der
Aa (45) heeft dan ook zijn eigen niche ge-
vonden in de mix van nieuwe muziek en
multimedia, en levert daarin echt pioniers-
werk. In 2014 werden 56 van zijn werken uit-
gevoerd op 40 concerten, van New York tot
Seoul en van Buenos Aires tot Boedapest.

54 DESIGN
Jurgen Bey

Jurgen Bey (50) is de nummer 30 op de lijst
van invloedrijkste ontwerpers van het Britse
tijdschrift Wa l l p a p e r. Die hoge positie heeft
hij niet alleen te danken aan de meestal ex-
perimentele ontwerpen die hij samen met
zijn vrouw Rianne levert onder de naam Stu-
dio Makkink & Bey. Hij is ook een veelge-
vraagd designcurator en een invloedrijk be-
stuurder in allerlei kunstorganen.

55 DA N C E
Laidback Luke

In 2014 had Laidback Luke (36) een goede
reden om zijn optreden op Ultra Music Festi-
val in Miami te annuleren: hij werd voor de
derde keer vader. Hij drinkt niet, is kungfu-
master en programmeert podia op festivals
als Creamfiels en Tomorrowland. Met zijn
supersterren-thematour Super You & Me
toert hij de wereld rond. De electrohouse-dj
trad vorig jaar 133 keer op in het buitenland.

56 ARCHITECT U UR
Adriaan Geuze/West 8

West 8 is het Rotterdamse bureau dat Adri-
aan Geuze (54) in 1987 oprichtte. Van oor-
sprong is Geuze landschapsarchitect, maar
zijn bureau heeft zich ook toegelegd op ste-
denbouw en bruggen. In 2014 werd van
West 8, dat ook een vestiging in New York
heeft, het eerste deel van de herinrichting
van Governors Island in New York opgele-
verd. In Wenduine in België werd een voet-
gangersbrug voltooid en in Karlsruhe wer-
den de tuinen rondom het gerestaureerde
gerechtsgebouw in gebruik genomen.

57 FILM
Michiel Huisman
Zie groot kader (volgende pagina)

58 ARCHITECT U UR
Kees Christiaanse/KCAP

Nadat Kees Christiaanse (62) jarenlang had
gewerkt bij OMA richtte hij in 1989 KCAP op.
Behalve een kantoor in Rotterdam heeft
KCAP vestigingen in Zürich en Shanghai.
Vanuit Zürich werkt het bureau aan vooral
stedenbouwkundige plannen in Zwitser-
land, Duitsland en Frankrijk. Vanuit Shang-
hai werkt het aan plannen in China en Azië,
waaronder het masterplan van het Central
Business District in Beijing.

59 BEELDENDE KUNST
herman de vries

In het jaar vóór zijn biënnalepresentatie in
Venetië had de 83-jarige herman de vries
twintig internationale exposities, van Würz-
burg tot Winnipeg. Vooral de grote Zero-
tentoonstelling in het Guggenheim Museum
in New York, waar de vries deel van uitmaak-
te, trok veel internationale pers. The Wall

Street Journal noemde de expositie „een van
de vrolijkste en meest informatieve shows in
New York dit seizoen”. Ook zijn soloshow in
het Stedelijk Museum in Schiedam kreeg
mooie recensies in onder meer het Britse
kunsttijdschrift Fr i e ze .

60 DA N S
Emio Greco
en Pieter C. Scholten

Door het Ballet National de Marseille te
gaan leiden maakten choreograaf/danser
Emio Greco (50) en choreograaf/regisseur
Pieter C. Scholten (56) in februari 2014 een
grote internationale stap. Het Franse gezel-
schap gaat veel coproducties maken met
hun eigen gezelschap, Emio Greco | PC in
Amsterdam. Daarmee traden ze in 2014 op
in de VS en Canada, in Polen en Italië. Greco
en Scholten trokken de aandacht van bui-
tenlandse media door in de voorstelling
Rocco een directe band te leggen tussen
dansen en boksen.

42

Tip 4
I nve s t e e r

De symfonische metalband Within
Te m p t a t i o n verkende vanaf het begin
de buitenlandse markt. „Voor onze mu-
ziek bestaat in Nederland maar een
klein circuit”, zegt leadzangeres Sharon
den Adel (41). „Onze optredens zijn
kostbaar, door visuals en special effects.

{ {
Om uit de kosten te komen, moeten we
veel optreden. Daarom richtten we ons
op Duitsland.”Na een mislukte tournee
door Duitsland in 1997 leek ook een
tweede poging om het buurland te ver-
overen de mist in te gaan. „In 2002
mochten we spelen op het festival Rock

im Park. We verdienden bijna niets,
speelden in een klein zaaltje, maar za-
gen het als een investering. Onze zelf-
gemaakte flyers hebben we zelf uitge-
deeld.”De omkeer kwam een jaar later,
met een Duitse platenmaatschappij.
„Zo is het voor ons echt begonnen.”
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61 P OP/JAZZ
Candy Dulfer

Met wie stond Nederlands bekendste saxo-
foniste niet op het podium? Ze funkte met
Prince (en bakte appeltaart voor zijn verjaar-
dag) en toerde met Van Morrison. Het afge-
lopen jaar was het business as usual vo o r
Candy Dulfer (46); geen nieuw album, wel 17
buitenlandse optredens met haar band,
voornamelijk in Japan en de VS, maar ook in
Hongarije, Servië en Rusland.

Privé was het een topjaar, ook met een in-
ternationaal tintje: Dulfer trad in Hongarije in
het huwelijk met de vijftien jaar jongere Bela
Szénási, de keeperstrainer van AFC, de oud-
ste voetbalvereniging van Amsterdam.

62 FILM
Job, Joris & Marieke

Job Roggeveen (36), Joris Oprins (35) en
Marieke Blaauw (36) hadden veel succes
met hun eerder dit jaar voor een Oscar ge-
n o m i n e e rd e A Single Life.De film kreeg ook
liefst 14 prijzen en onderscheidingen van
uiteenlopende filmfestivals.

De drie kennen elkaar van hun studie aan
de Design Academy Eindhoven en zijn sinds
2007 met hun animatiestudio Job, Joris &
Marieke gevestigd in Utrecht.

Joris en Marieke leggen zich toe op ver-
halen en animatie, Job op illustraties en mu-
ziek.

63 T H E AT E R
Dries Verhoeven
Zie groot kader (pagina hiernaast)

64 DESIGN
Joris Laarman

Met steun van internationale bedrijven richt
ontwerper Joris Laarman (35) zich op de ont-
wikkeling van digitale fabricagetechnieken.
De resultaten van zijn onderzoek trekken
wereldwijd de aandacht, en grote musea als
het MoMA en het Victoria & Albert hebben
zijn futuristische ontwerpkunst al verzameld.

FILM
Michiel Huisman

D
e Nederlandse acteur Michiel Huisman (34) ging naar Amerika
om Hollywood te veroveren, maar belandde in New Orleans.
Daar werd de prestigieuze HBO-serie Treme opgenomen, waar-
in hij te zien was als drugsverslaafde. Dat bleek een opstapje te

zijn naar een rol in successerie Game of Thrones, en beginnende sterren-
status in de VS. Hij was ook te zien in de series Orphan Black en N ashville.
Hij speelde een kleine rol naast Reese Witherspoon in Wild, een film die
werd genomineerd voor twee Oscars, en bemachtigde zijn eerste hoofd-
rol in een Hollywoodfilm met The Age of Adaline.

Jurylid Birgit Donker, directeur Mondriaan Fonds: „Michiel Huis-
man is een van de weinige Nederlandse acteurs die echt in de VS zijn
doorgebroken. Behalve in Game of Thrones schitterde hij in vele andere
producties. En dan heb ik het nog niet gehad over de campagnefilm van
Chanel No.5, met Gisele Bündchen én Michiel Huisman.”

65 M US E U M
FOA M

Het Fotografiemuseum Amsterdam trekt
niet alleen 70.000 buitenlandse bezoekers
per jaar (op een totaal van 200.000), het
ontplooit tal van andere activiteiten die tot
ver over de landsgrenzen hun weerklank
vinden, zoals het Engelstalige Foam Maga-
zine, de jaarlijkse fotobeurs Unseen en rei-
zende tentoonstellingen (vorig jaar onder
meer naar Rusland, China en Dubai).

66 P OP/JAZZ
Caro Emerald

Caroline Esmeralda van der Leeuw (34) ver-
overde de wereld in 2010 als Caro Emerald.
Haar retropop, die herinnert aan zwierige
ballroomjazz, charleston en mambo’s van
weleer, viel in vele buitenlanden zeer in de
smaak. In 2014 stond haar carrière tijdelijk
stil: in maart van dat jaar beviel ze van een
dochter. Al stond ze in juli weer op de bühne
bij het grote Britse popfestival Glastonbury.

67 ARCHITECT U UR
Ben van Berkel
/UN Studio

In 1996 werd Ben van Berkel (58), wiens ar-
chitectenbureau toen nog niet UN Studio
heette, bekend met de Erasmusbrug in Rot-
terdam. Behalve gebouwen ontwerpt UN
Studio, dat vestigingen in Amsterdam,
Shanghai en Hongkong heeft, ook installa-
ties en meubels. In 2014 nam de Duitse meu-
belfabrikant Walter Knoll verschillende meu-
bels in productie. In Shanghai werd een
glimmende, abstracte sculptuur opgeleverd.

68 KL ASSIEK
Pieter Wispelwey

Er zijn van die Nederlandse musici die vooral
buiten Nederland beroemd zijn. Neem cellist
Pieter Wispelwey, 53 inmiddels en op zijn
debuut bij het Concertgebouworkest is het
nog steeds wachten. Wel gaf hij in 2014 on-
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geveer 70 concerten in de wereld, van War-
schau tot Yokohama en van Brussel tot Salt
Lake City. Met het concert van het door hem
opgerichte quartet-lab in de Wigmore Hall in
Londen haalde hij vijfsterrenrecensies in The
Guardian, The Times en The Independent.

69 FILM
Rutger Hauer
Zie groot kader (volgende pagina)

70 DESIGN
Scholten & Baijings

Het ontwerpduo Stefan Scholten (43) en Ca-
role Baijings (42) hebben over buitenlandse
opdrachtgevers niet te klagen. Ze zijn ver-
antwoordelijk voor een constante stroom
meubels en serviezen, bedlinnen en lam-
pen, karpetten en glazen, alle heel herken-
baar door hun kleurrijke en poëtische hand-
schrift.

Opmerkelijkste nieuwe producten vorig
jaar: drie kekke klokken voor Ikea (vanaf 9,99
euro per stuk).

71 DA N C E
Show tek

2014 was het jaar dat Showtek zijn eerste In-
ternational Dance Music Award won voor
Bad, een track geschreven en geprodu-
ceerd met wereldster David Guetta. En dat
terwijl Wouter Janssen (33) en zijn broer Ro-
bert (31) gewoon begonnen met hardstyle
in hun woonplaats Eindhoven in 2001. Ze
draaien de hardere kant van electrohouse,
gemaakt voor grote zalen: melodisch en
hard, simpel maar effectief.

Het duo trad vorig jaar 64 keer op in het
buitenland, ook in Japan, China en Ecuador.

72 JA ZZ
Han Bennink

Jazzdrummer en percussionist Han Bennink
(73) is wereldberoemd vanwege zijn vol-
strekt eigen wijze van drummen: snel en in-
ventief en ‘van het hart’, want noten lezen
kan hij niet. Als lid van de Instant Compo-
sers Pool (ICP) was hij een belangrijke ex-
ponent van de nieuwe orde die de wereld
zou ingaan als de New Dutch Swing.

In 2014 trad hij 18 keer op in het buiten-
land, vooral in de VS, maar ook in Italië en
Japan.

73 KL ASSIEK
De Nationale Opera

Die geweldige Fa l s t a f f, in de zomer van 2014
te zien in Amsterdam? Was later nog in Lon-
den te zien. En in Londen, New York, Milaan
en Toronto. Opera wordt steeds meer een
wereldzaak. Ook bij De Nationale Opera zijn
internationale co-producties steeds belang-
rijker. Samen sta je sterker, kun je ontwikke-
lingskosten delen en dus interessantere
producties realiseren.

In 2014 waren er vier coproducties die in
Amsterdam in première gingen en daarna
naar het buitenland. Naast Falstaff wa re n
dat de Orfeo met Sasha Waltz&Guests en La
bohème (ook zo’n fijne), later bij de English
National Opera. Het hoogtepunt? Waar-
schijnlijk Gounods Faust, het DNO-debuut
van La Fura dels Baus. Die productie werd
ook helemaal in Amsterdam gemaakt.

74 DA N C E
Nicky Romero

Nick Rotteveel van Gotum (26) werd bekend
toen zijn single To u l o u se viral ging in 2012.
Daarna had hij een nummer1-hit in Groot
Brittannië samen met Avicii: I Could Be The
One. Hij draait electro- en progressieve hou-
se: opzwepende melodieuze muziek voor
de grote zalen. In 2014 bracht hij het num-
mer Feet On The Ground uit, met vocalen van
zangeres Anouk en werkte hij in de studio
aan zijn eerste album.

Hij trad 69 keer op in het buitenland dat
jaar, ook in Latijns-Amerika, Zuid-Afrika en
Ru s l a n d .

75 DA N S
Anouk van Dijk

Anouk van Dijk (50) vertrok in 2012 naar Au-
stralië om in Melbourne het dansgezel-
schap Chunky Move te gaan leiden. Regel-
matig geeft ze cursussen over de door haar
zelf ontwikkelde ‘co u n t e r t e c h n i q u e’ aan
dansers vanuit de hele wereld. Ook is Van
Dijk nog vaak in Europa, voor de voorstellin-
gen die ze maakt met de Duitse toneelmaker
Falk Richter.

76 T H E AT E R
Herman van Veen

„Opzij, opzij, opzij, we hebben ongelofelijke
haast...” – dat zou ook over de agenda van
Herman van Veen (70) kunnen gaan, want hij
houdt er, als zanger, muzikant en cabaretier,
twee carrières op na: één binnenslands en
een tweede over de grens.

Zo veelzijdig zijn de meeste buitenlandse
artiesten niet, zodat hij bijvoorbeeld ook in
België (44 optredens in 2014), Oostenrijk,
Duitsland, Zwitserland en Zuid-Afrika (in to-
taal ruim 20) wordt aanbeden, met zijn bij-
zondere combinatie van clownerie en mu-
z i e k m oz a ï e k .

77 KL ASSIEK
Lotte de Beer

Als er één grote belofte is voor de opera in
Nederland, is dat wel de immer energieke
regisseur Lotte de Beer (33) met al haar bor-
relende ideeën. In 2014 regisseerde zij Bi-
zets De Parelvissers in Theater an der Wien
in Wenen en Tristan und Isolde in Regens-
burg en de nieuwe opera Vivier voor de
Münchener Biennale.

Voor die producties ontving ze de Interna-
tional Opera Award voor Beste Nieuwkomer.
Wat in 2014 begon, leidde tot stromen aan
aanbiedingen. De Beer verovert de wereld.
Haar debuut aan de Met in New York zit in
de pijplijn.

78 KL ASSIEK
Christianne Stotijn

Dat Bernard Haitink graag met haar samen-
werkt, was de lanceermotor onder de inter-
nationale carrière van de Nederlandse mez-
zosopraan Christianne Stotijn (38). In 2014
was ze te beluisteren bij onder andere de
Stuttgarter Staatsoper (Marfa in Moessorg-
ski’sLa Khovanshchina), het Zweedse Radio
Symfonie Orkest, het Borodin Quartet, het
L’Orchestre National de France en de Kölner
Philharmonie. Ook was ze Artist in Residence
op het Festival van Vlaanderen in Mechelen.

79 DESIGN
Studio Job

Welke ontwerpers exposeren zoveel als Job
Smeets (44) en Nynke Tynagel (37), de op-
richters van Studio Job?

Op hun cv staan bij het afgelopen jaar
twaalf solopresentaties op beurzen en in ga-
leries, van Abu Dhabi tot Australië, en 28
buitenlandse groepstentoonstellingen. Met
hun compromisloze ontwerpen op de rand
van kunst, design en kitsch bereikten ze
plek 33 op de lijst van invloedrijkste ontwer-
pers van het tijdschrift Wa l l p a p e r.

80 KL ASSIEK
Ro tte rd a m s
Philharmonisch

Volgens de Raad voor Cultuur is er in Neder-
land maar behoefte aan één orkest van inter-
nationale allure, maar in Rotterdam denken
musici, bestuurders en bedrijfsleven daar
toch echt anders over.

Aan de kwaliteit van het orkest ligt het
niet, dat oogst met de (nu nog) chef-diri-
gent Yannick Nézet-Séguin de ene na de an-

dere jubelende recensie. 2014 was voor het
orkest internationaal gesproken een betrek-
kelijk luw jaar: twee Europese tournees door
zes landen en losse concerten in Parijs en
Duitsland.

Maar 2014 was ook het jaar van de Grote
Crisis rondom vertrekkend directeur Hans
Waege, die de noodzakelijke vernieuwingen
anders aanpakte dan de musici wenselijk
achtten. Die vernieuwingen krijgen nu lang-
zaam vorm.

81 BEELDENDE KUNST
Aernout Mik

Videokunstenaar Aernout Mik (53) doorbrak
in 2014 de grenzen van zijn eigen discipline
en regisseerde voor de Bayerische Staatso-
per de opera Die Flut.

Zijn surrealistische videobeelden uit eer-
dere werken begeleidden de muziek van
Boris Blachers kameropera. In het Haus der
Kulturen der Welt was begin 2014 Miks nieu-
we video-installatie Speaking in Tongues te
zien waaraan tweehonderd acteurs mee-
werkten. Hij deed mee aan groepsexposi-
ties in Mexico, Brazilië, Spanje en België.

T H E AT E R
Dries Verhoeven

T
heatermaker en installatiekunstenaar Dries Verhoeven (39) ver-
oorzaakte in 2014 in Berlijn veel consternatie met zijn project
Wanna Play, waarin hij via Grindr internetdatende homo’s uitno-
digde bij hem in een glazen huis in Kreuzberg te komen. Na hefti-

ge protesten over inbreuk op de privacy moest hij dat project afbreken.
Is de provocatie zoekende Verhoeven theatermaker of conceptueel kun-
stenaar? Hij is het allebei. In Homo Desperatus liet hij in het Noord-Bra-
bants Museum meer dan 70.000 mieren paraderen door 44 vitrines met
schaalmodellen van menselijk leed als de kernreactor in Fukushima. Met
Ceci n’est pas stond hij op festivals in onder meer Freiburg en Helsinki met
een container, waarin dagelijks een andere actuele scène werd uitgebeeld.
Wanna Play was dit jaar in Utrecht te zien, in aangepaste vorm. Dat wel.

Jurylid Barbara Hannigan, sopraan en dirigent: „Dries Verhoeven
heeft de theatervormgeving opnieuw uitgevonden. Door zijn keuze voor
onverwachte locaties. En door politiek en sociaal engagement naar een
origineel en extreem persoonlijk niveau te tillen.”

63

Tip 5
K r u iwa ge n s

Dj Laidback Luke (39) kreeg eind jaren
negentig een zetje van de Britse dj Carl
Cox. „Hij draaide in Britse clubs een re-
mix van mij. Ik had zelf nog niet veel
draai-ervaring, zat vooral in mijn studi-
ootje nummers in elkaar te knutselen.”
In 1997 werd hij voor het eerst uitgeno-

{ {
digd om te komen draaien in een Engel-
se club. Met „klamme handjes” stond hij
voor 800 man. „Mijn handen bibberden
zo dat ik de naald maar ergens midden
op de plaat dropte en dan terugspoelde
naar het begin.” Inmiddels doet hij 150
shows per jaar, met name in de VS.

Nu helpt hij zelf beginnende dj’s op
weg. Hij geeft ze advies en neemt ze
mee op sleeptouw bij optredens. Be-
kende dj’s die hij hielp zijn Afrojack, Avi-
cii, en Steve Angello. „Dat waren onbe-
kende namen internationaal. Nu zijn het
grote jongens.”
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82 DA N S
De Stilte

Geen enkel gesubsidieerd gezelschap treedt
zoveel in het buitenland op als dansgezel-
schap De Stilte uit Breda. Hun voorstellingen
voor de jeugd dansten ze vorig jaar in liefst
108 zalen en scholen in het buitenland, van
België tot Argentinië, van Bulgarije tot de VS.

83 KL ASSIEK
Jacob ter Veldhuis

Artiestennaam: JacobTV. Componist van he-
dendaagse muziek, die in 2014 ruim 50 keer
is uitgevoerd, onder meer met zijn sample-
opera The News. Soundbites uit nieuws-
shows zijn daarin het uitgangspunt.

Nadrukkelijk makkelijk in het gehoor lig-
gende muziek, maar de welluidendheid van
Ter Veldhuis (63) zet ook aan het denken.
Want fanfaremuziek bij Berlusconi of een
klaagduet bij journaalbeelden van een moe-
der in Bagdad zeggen natuurlijk wel iets.

In 2014 componeerde hij ook zijn T i p p e ra -
ry Concerto voor saxofoonkwartet en orkest.

84 P OP
Va n d e r b u y s t

Een bas, een gitaar en drums –met dat even
simpele als beproefde recept boekte het
hardrocktrio Vanderbuyst veel succes. Met
hun rauwe jarenzeventigrock traden ze vorig
jaar 69 keer op in 8 Europese landen. Dit jaar
besloot Vanderbuyst te stoppen na 400
shows in 21 landen.

85 DESIGN
Maarten Baas

Na drie jaar afwezigheid stal designer Maar-
ten Baas (37) met een circus-achtige presen-
tatie de show bij de Salone in Milaan, het be-
langrijkste designpodium ter wereld. Met
zijn cabareteske ontwerpen was hij goed
voor plek 57 op de lijst van invloedrijkste ont-
werpers van het Britse tijdschrift Wa l l p a p e r.

86 ARCHITECT U UR
Francine Houben/
Mec anoo

Van de vijf oorspronkelijke leden van Me-
canoo, die als studenten in 1985 de prijs-
vraag voor studentenhuisvesting in Rotter-
dam wonnen, is alleen Francine Houben
(60) over. In de beginjaren was Mecanoo
gespecialiseerd in stadsvernieuwing en
gold het bureau als een van de vlaggen-
dragers van het Nederlandse neomoder-
nisme. Maar sinds het midden van de jaren
negentig is het inmiddels omvangrijke
oeuvre steeds gevarieerder geworden, ook
in vorm. In 2014 werden in Taiwan twee
door Mecanoo ontworpen hotels opgele-
verd. In dat land nadert Mecanoo’s immen-
se Kaohsiung Kunstencentrum nu zijn vol-
tooiing.

87 B E U RS
Dutch Design Week

De Nederlandse tegenhanger van de Salo-
ne in Milaan lokt elk jaar meer designlief-
hebbers naar Eindhoven. Vorig jaar trok de
dertiende editie van het evenement
250.000 bezoekers, van wie 10 procent uit
het buitenland. Curatoren en galeriehou-
ders van over de hele wereld komen talen-
ten scouten op de eindexamententoonstel-
ling van de Design Academy Eindhoven.

88 M US E U M
Kröller-Müller Museum

Met het overzicht van de Franse pointillist
Georges Seurat had het Kröller-Müller Mu-
seum in 2014 een blockbuster in huis.
Maar ook de vaste collectie met de talloze
werken van Van Gogh trok veel internatio-
nale bezoekers. Het museum op de Hoge
Veluwe ontving met 400.000 bezoekers
60.000 meer mensen dan in 2013. Het
kocht voor 2,8 miljoen euro de duurste
aanwinst ooit: het werk Forme rumore di
motocicletta van de Italiaan Giacomo Balla
(187 1-19 57) .

FILM
Rutger Hauer

R
utger Hauer (71) heeft rollen gespeeld in meer dan 150 films en
televisieseries en hij heeft er nog altijd geen genoeg van. Ook de
laatste jaren kwamen daar gemiddeld zo’n drie, vier nieuwe ti-
tels per jaar bij. Hauer – die in de VS een onvervalste cultstatus

heeft en op handen wordt gedragen door filmfans – speelde vorig jaar on-
der meer in de vampierserie True Blood, waarin hij kijkers de stuipen op
het lijf jaagde als memorabele baddie Niall Brigant.

Een kleine greep uit recent werk: hij was te zien in de Italiaanse histori-
sche dramaserie F ra n ce s co, als de vader van de heilige Franciscus van As-
sisi; als schietgrage actieheld in 2047: Sights of Death, wederom in Italië
met regisseur Alessandro Capone. Het grote werk in Hollywood gaat te-
genwoordig grotendeels aan Hauer voorbij – volgens regisseur Christop-
her Nolan, die Hauer een kleine rol gaf in Batman Begins, wordt de acteur
in de industrie schromelijk onderschat.

Jurylid Rafaël Rozendaal, kunstenaar: „Blade Runner! Een van de bes-
te films ooit gemaakt, mede door de onvergetelijke aanwezigheid van Rut-
ger Hauer.”

89 BEELDENDE KUNST
Willem de Rooij

Hij was een van de vier genomineerden voor
The Vincent Award, de Europese kunstprijs
die een onderkomen gevonden heeft in het
Gemeentemuseum Den Haag, en maakte
daar een mooie ode aan Mondriaan, maar
won net niet. Hij had solotentoonstellingen
in het Arnolfini in Bristol en in The Jewish
Museum in New York. Voor groepstentoon-
stellingen reisde De Rooij (46) in 2014 naar
Leverkusen, Antwerpen en Barcelona.

90 DA N S
Club Guy & Roni
Zie groot kader (pagina hiernaast)

91 KL ASSIEK
Reinbert de Leeuw

Reinbert de Leeuw (77), dirigent, pianist en
hét gezicht van de eigentijdse muziek in Ne-
derland, was ook in 2014 met het ensemble
ASKO|Schönberg volop te beluisteren. Zelf

zal hij aan 2014 waarschijnlijk terugdenken
met gemengde gevoelens: hij bewees de
muziek een reuzendienst als zeer bevlogen
topgast in Zo m e rg a s t e n . Maar 2014 was ook
het jaar dat Thea Derks’ o n g e a u t o r i s e e rd e
biografie over hem verscheen, wat leidde tot
een memorabel moddergevecht. Troost: zijn
verzamel-cd Reinbert de Leeuw – 75 jaarwa s
naar klassiekemuziekmaat gemeten zeer
succesvol en stond een tijdlang in de top-5.

92 MODE
Jop van Bennekom &
Gert Jonkers

Jop van Bennekom (45) en Gert Jonkers (49)
zijn de twee Nederlanders achter het in-
vloedrijke Engelstalige mannenmodeblad
Fantastic Man. Dit tijdschrift onderscheidt
zich door een inmiddels veel nagevolgde
vormgeving: rustig, sober, met veel zwart-
witfotografie. De toon is eveneens geheel
eigen: geestig, maar ook openlijk bewonde-
rend. In 2014 startten Van Bennekom en
Jonkers samen met Penguin Books een
driemaandelijks literair magazine, The Hap-
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DA N S
Club Guy & Roni

K
on hun danstheatervoorstelling My Private Odyssee vorig jaar in-
ternationaler? De choreografen Guy Weizman (42) en Roni Ha-
ver (43), beiden geboren en getogen in Israël, trokken met hun
Groningse gezelschap uitgebreid door Duitsland. De muziek bij

deze voorstelling gebaseerd op een Griekse mythe werd bovendien ge-
componeerd door de Japanse pianiste Tomoko Mukaiyama. Met hun hef-
tige, volle, expressieve en theatrale multimediaproducties is Club Guy &
Roni een graag geziene gast op internationale festivals in steden als Ber-
lijn, Madrid, Frankfurt en Marseille. Ook maakten ze internationale co-
producties, met gezelschappen uit Duitsland, Rusland en Zweden. Weiz-
man wordt vanaf 2017 eveneens artistiek directeur van het Noord Neder-
lands Theater, om de voorliefde voor mengvormen van podiumkunsten
nog maar eens te onderstrepen.

Jurylid Andreas Blüm, directeur Groninger Museum: „Al een jaar of
tien zorgt Club Guy & Roni voor lawaai en onrust op Groningse bühnen.
Inmiddels treden ze ook met groot succes in het buitenland op. De wereld
wil wakker geschud worden.”

90
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Tip 6
Win een prijs

Componist Michel van der Aa (4 5 )
won in 1999 de Gaudeamusprijs, een
internationale aanmoedigingsprijs voor
jonge componisten. „Daardoor kwam ik
op de radar van buitenlandse program-
m e u r s”, vertelt hij. „Ik werd meteen uit-
genodigd voor het Donaueschingen

{ {
Festival in Duitsland, een beroemd fes-
tival voor hedendaagse muziek. Pro-
grammeurs uit de hele wereld komen er
om nieuwe componisten te horen.”
Sindsdien reizen de opera’s en andere
muziekstukken die Van der Aa maakt de
wereld over.

In 2013 won Van der Aa, die pioniers-
werk verricht door zijn mix van nieuwe
muziek en multimedia, opnieuw een
belangrijke prijs: de Grawemeyer
Award. „Dat is een soort Nobelprijs voor
de nieuwe muziek. Dat gaf mijn muziek
een enorme push in de VS.”

py Reader, en verscheen bij Taschen Fo re ve r
Butt, een boek met het beste en slechtste uit
Butt, het undergroundtijdschrift voor homo-
seksuele mannen waarmee de samenwer-
king van het duo in 2001 begon.

93 T H E AT E R
Jakop Ahlbom

De geboren Zweed Jakop Ahlbom (44) ont-
wikkelde in Nederland na de mimeopleiding
een inventief-absurdistische theatertaal die
internationaal aanslaat. Zijn bejubelde voor-
stelling Le b e n s ra u m (2012) reisde naar het
Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten,
Duitsland, Spanje en Italië.

Eind 2013 ging zijn regie van Hoffmanns
Ve r t e l l i n g e n bij Deutsche Oper in Berlijn in
première. Het veelgeprezen H o r ro r ( 2 0 14 ) ,
een theatrale ode aan en parodie op horror-
films, werd geselecteerd voor het Vlaams
Theaterfestival en dit jaar regisseert Ahlbom
K a f ka’sDer Prozess in Mainz.

94 P OP
The Common Linnets

De band met de zangers Ilse DeLange en
Waylon eindigde met de countrysong Ca l m
After the Storm verrassend als tweede bij het
Eurovisiesongfestival 2014 – alleen de Oos-
tenrijkse travestiet Conchita Wurst kreeg
meer stemmen.

Toptiennoteringen in vele landen volg-
den, net als een Europese tournee. Maar
wel zonder Waylon, die in rook leek te zijn
opgegaan (‘Waar is Waylon’, kopte De Tele-
graaf ). Tot hij weer opdook en bij de NOS
bekendmaakte voorrang te geven aan zijn
s o l o ca r r i è re .

95 FILM
Katja Herbers

Katja Herbers (34) heeft al een indrukwek-
kend aantal rollen op haar naam staan, zo-
wel in films als in het theater, ook in Duits-
land. Ze bemachtigde vorig jaar een rol als
wetenschapper in de Amerikaanse televi-
sieserie Manhattan, die gaat over het Man-
hattan Project dat leidde tot de uitvinding
van de atoombom.

Ook speelde ze mee in het veelgeprezen
– en volgens velen ondergewaardeerde –
spionnendrama The Americans, genomi-
neerd voor een Critics’Choice Television
Awa rd .

96 JA ZZ
Yuri Honing

Jazzsaxofonist en componist Yuri Honing
(50) is een muzikale omnivoor met een ro-
buust tenorgeluid en een zingende so-
p ra a n s a x .

Hij trad vorig jaar 29 keer op in het buiten-
land, tot in China, Rusland, India. Ook deed
hij mee met een concert van de Amerikaan-
se componist Philip Glass.

97 DA N C E
Ferry Corsten

Samen met Tiësto en Armin van Buuren
bracht Ferry Corsten (41) vanaf eind jaren
negentig trance tot in de uithoeken van de
wereld. Vijftien jaar later is de Rotterdamse
trance-veteraan nog altijd relevant. In 2014

had Corsten een vaste avond in nachtclub
Space op Ibiza en had hij 98 buitenlandse
optredens, tot in India, Qatar en Taiwan.

98 FOTOGR AFIE
Rob Hornstra

Zeven jaar lang reisden fotograaf Rob
Hornstra (40) en journalist Arnold van Brug-
gen naar het Russische Sotsji, om vast te
leggen hoe de stad veranderde door de om-
streden Olympische Winterspelen van 2014
– een sterk staaltje slow journalism. Met het
boek, de website en de tentoonstelling over
het Sochi Project trokken ze vorig jaar inter-
nationaal de aandacht. Het leverde Hornstra
de Canonprijs voor vernieuwende fotojour-
nalistiek op.

99 FILM
Lernert & Sander

Laat een warme strijkbout tegen een choco-
ladehaas leunen. Of meet een mannenhand
een Brioni-maatkostuum aan. Met eenvou-
dige middelen maakt het Amsterdamse kun-
stenaarsduo Lernert (Engelberts, 38) & San-
der (Plug, 46) onvergetelijke korte films en
installaties, waarmee ze prijs op prijs bin-
nenhalen. In 2014 deden ze onder meer op-
drachten voor de modemerken COS en Phil-
lip Lim.

100 LITER AT U UR
Karina Schaapman

De echte grens doorbrak Het Muizenhuis
van Karina Schaapman (55) natuurlijk toen
de avonturen van Sam en Julia als It Mûze-
hûs in het Fries verschenen. Daarna was de
verovering van de rest van de wereld een
peuleschil, met de gelijktijdige verschijning
van The Mouse Mansion in de Verenigde
Staten en Engeland als hoogtepunt. (De
Turken, Chinezen en Russen zaten inmid-
dels al aan Sam en Julia in het theater).

Nee, voor de verhaaltjes hoefde je het
niet te lezen, concludeerden de meer dan
100 reviewers op lezerssite goodreads.com,
maar ja... De muizen, de foto’s: cute, cute ,
cute. ‘Just a perfect little pick me up of a
book.’

Aan de NRC Cultuur Top 100werken mee:
Peter de Bruijn, Arjen Fortuin, Henk van Gel-
der, Rolinde Hoorntje, Bernard Hulsman,
Amanda Kuyper, Daan van Lent, Arjen Rib-
bens, Milou van Rossum, Mischa Spel en
Herien Wensink.

Stem op nrc.nl

Wie heeft volgens u het meeste aanzien in
de wereld? Ook op nrc.nl is de NRC Cultuur
Top 100 volledig gepubliceerd. Klik daar de
foto van uw favoriete cultuurmaker aan en
stem wie volgens u het beste boegbeeld
voor de Nederlandse cultuur is.
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