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Het is een trend onder zelfbewuste jonge musici van nu,
niet
wachten tot de concertorganisatie je om een promo-cd vraagt
,
maar jezelf aan de hele wereld van je beste kant laten horen.
Hoe? Door de tracks van je cd op je website te plaatsen.
Bij
barokcelliste Elske Tinbergen is het genieten van Gabrielli,
De
Fesch, Fischer en Bach op www.elsketinbergen.nl . Sterp
ianiste Daria van den Bercken is via www.dariavandenbecken
.com
te horen in Bartok, Debussy, Beethoven en Liszt. Als extraa
tje
ziet de bezoeker van Daria’s site ook een filmpje van
haar,
in het pianoconcert in a-klein op.7 van Clara Wieck-Schu
mann
met het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding
van
JoAnn Falletta.
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Concerten gemist????

Op de foto: Lisa Jacobs
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Nieuw in deze E!M is de Concertagenda - begin maar
ff achterin met bladeren! Had je nou dolgraag bij de
Vrijdag van Vredenburg willen zijn, maar geen gelegenheid om naar de framboosrode doos te komen? Niet
huilen, gewoon ff surfen naar www.radio4.nl en naar “Uitzending Gemist”. Fijn he?!
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Leergierig, overvloedig, veelzijdig en rusteloos
is de Toltek, de kunstenaar.
Kundig, getraind, vaardig is de ware kunstenaar
die het gesprek met zijn hart op gang houdt,
die de dingen met zijn verstand tegemoet treedt.
De ware kunstenaar put alles uit zijn hart,
hij werkt met vreugde,
in kalmte maakt hij de dingen, met overleg
werkt hij, als een ware Toltek
die zijn objecten componeert,
die ijverig, inventief
zijn materialen rangschikt, verfraait,
ze passend maakt.
Maar de valse kunstenaar werkt ongericht,
hij bespot de mensen,
verwart de dingen,
aait de oppervlakte
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Op vijf april speelt Het Brabants Orkest, met Carel Kraayenhof op de bandoneon, muziek uit twee Amerika’s: van kleurrijke Ginastera, via gepeperde Piazzolla naar Dvoráks
Negende Symfonie ‘Uit de Nieuwe Wereld’, met echo’s van jazz en Tsjechische volksmuziek. Dat alles onder leiding van de, in Urugay geboren, charismatische dirigent Gisèle
Ben-Dor. Gisèle? Inderdaad, een dame. Een vrouwelijke dirigent lijkt nog steeds nog een
fenomeen, hoewel er al meer dan een eeuw vrouwen dirigeren; ook op op topniveau. Één
daarvan is Ben-Dor zeker. ‘A star on the rise. A ferocious talent’ juichte de Los Angeles
Times, ‘she is a conductor with a streak of wildness in her’. En die ‘wildness’ heb je blijkbaar nog steeds nodig als vrouwelijke dirigent in de 21ste eeuw...
Nog geen tien jaar geleden poneerde dirigent Charles de Wolff in Trouw: ‘Dirigeren
is een echt mannelijk beroep. Het is geen
beroep voor een vrouw. (...) Een dirigent
heeft een leidinggevende positie waar veel
organisatie aan te pas komt. Je moet overwicht hebben en een ander laten doen wat
je zelf graag wilt. Het is een vak waar de
heersersmentaliteit in naar voren komt.
Dat is typisch mannelijk. (...) Vrouwen zijn
vaak te lief.’ Geen erg overtuigend argument. De befaamde mannelijke dirigent
Bruno Walter stond immers bekend om
zijn lieve houding naar het orkest toe. Hoezo heersersmentaliteit? Voor Walter geen
geschreeuw, gevloek of scheldpartijen, ging

het niet zoals hij wilde, dan sprak hij slechts
zacht: ‘Ich bin nicht glücklich...’
Karajan won
Toch blijven er vooroordelen rond vrouwelijke dirigenten bestaan. Zoals musicologe
Helen Metzelaar beschrijft: ‘Het muziekbedrijf is nog altijd grotendeels een ‘mannenbolwerk’ waar vrouwelijke dirigenten
buitenbeentjes zijn’. De emancipatie in de
muziek is nog lang niet waar we die willen
hebben... en heeft lang achtergelopen bij
bijvoorbeeld die in de medische wereld.
‘In Duitsland en Oostenrijk zijn er orkesten die nog steeds vinden dat Gretchen ‘am
Spinnrad’ behoort te zitten en niet in een

Gisèle Ben Dor

Martine Mussies

Ode aan de Maestra

orkest’, schreef violist Theo Olof in Het Symfonieorkest (1986), ‘Nog vers in
het geheugen ligt de heftige strijd tussen Herbert von Karajan en zijn Berliner Philharmoniker met als inzet een vrouw in het orkest. Sabine Meyer, klarinettiste. Von Karajan won. Een Pyrrusoverwinning. Sabine hield het er niet
langer dan een jaar uit.’ Gelukkig is de vrouwelijke orkestmusicus inmiddels
een normaal verschijnsel. Hopelijk wordt de vrouwelijke dirigent dat nu ook
snel.
Bernstein en de maestra’s
Bijna alle maestra’s uit de eerste helft van de twintigste eeuw kwamen uit
Amerika. Dr. Antonia Brice (1902) heeft erg geleden onder het mannenmonopolie. Zij studeerde bij Karl Muck en aan haar veelbewogen leven werd ook
een film gewijd. Dr. Margaret Hillis (1921-1998) was de eerste vrouw die het
Chicago Symphony Orchestra dirigeerde (in 1957) en won negen Grammy
awards voor haar werk als koordirigente van het Chicago Symphony Chorus.
Eve Queler (1937) was gastdirigente van vele orkesten en oprichtster van het
E!M 12 pagina 1062

Van boven naar beneden:
Suzanne Bellinghausen
Victoria Bond
Barbara Yahr
Rachale Worby
Nicolette Conti
Marin Alsop
Manuela Weiss
Yuuko Amanuma
Ines Schreiner

Opera Orchestra of New York. Als u een operafan bent, loop dan eens door uw cd-verzameling: u heeft beslist opnames uit het rijke
oeuvre van Queller in huis; wellicht zonder
dat u wist dat u naar het werk van een maestra luisterde! Victoria Bond (1950) is behalve
dirigente ook componiste en schreef opera’s,
kamermuziek en balletten. Ook de SchotsAmerikaanse dirigente dr. Thea Musgrave
is vooral bekend als componiste. Dat de eigenzinnige Bachvertolkster Rosalyn Tureck
(1914-2003) ook romantisch en modern repertoire uitvoerde op de toetsen is geen geheim. Dat zij behalve piano en clavecimbel
ook theremin speelde, weten al veel minder
mensen. Maar over Tureck als verdienstelijk
dirigente weten we nog veel te weinig.
Toch worden de dirigentes meer en meer
geaccepteerd, hun rol blijft niet beperkt tot
gastdirigentschappen. Ook met terugwerkende kracht krijgen “componistes die eigen werk dirigeerden” steeds vaker de plek
in de muziekgeschiedenis die zij verdienen.
Ondertussen maken Amerikaanse maestra’s nog steeds furore. In 1999 werd Anne
Manson Music Director bij het Kansas City
Symphony Orchestra. En de Engelse Marin
Alsop is sinds dit seizoen vaste dirigent van
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het Baltimore Symphony Orchestra – als
één van de eerste vrouwen die zich een vaste
plek verwierf aan het hoofd van een groot
Amerikaans orkest. Alsof het niet genoeg
was dat Leonard Bernstein op Tanglewood
‘ontdekker’ en promoter was van Gisèle
Ben-Dor, zei hij over Alsop eens: ‘Als ik
mijn ogen sluit is het alsof ik een man hoor
dirigeren’. Maar ondanks haar succes en de
waardering die zij ontvangt, wijst Alsop in
een interview toch op de nog steeds voortdurende problematiek rond de emancipatie
van vrouwelijke dirigenten.
‘There are certainly more women going into
the field these days. When I teach it’s generally 50/50 ratio of men to women and I don’t
think women hesitate as much to consider a
career as a conductor these days. As far as opportunities, I would imagine that there are
more now than ever before, but it would be
naive not to notice that there are no women
music directors of any major orchestras in
the world...’
Door het glazen plafond gebroken
Alsop is sinds 2002 vaste dirigente van het
Bournemouth Symphony Orchestra in Engeland, een land dat bekend staat om zijn

conservatisme. Toch lieten ook daar de dirigerende dames de afgelopen 25 jaar van zich
horen. Niettemin vertelt de Engelse Andrea
Quinn, in april 1998 Music Director van het
Royal Ballet: ‘Het is opvallend om te zien
hoe het van land tot land verschilt hoe men
tegenover vrouwlelijke dirigenten staat. In
Scandinavië is het voor maestra’s heel gemakkelijk om te werken. Het is fantastisch.
Men staat daar erg open voor vrouwelijke
orkestleiders. Frankrijk is conservatiever.
Nederland is erg ontvankelijk en hetzelfde
geldt voor Amerika. Ik heb daar nooit een
probleem gehad. Terugkijkend op mijn periode in Engeland: misschien was het daar
wat pittiger. Ik vond het makkelijker in
Amerika te werken dan in mijn eigen vaderland.

Een andere voorvechtster van gelijke muzikale rechten is JoAnn Falletta, die onlangs
in Nederland was voor het Pianoconcert in
a opus 7 van Clara Wieck-Schumann met
het Rotterdams Philharmonisch Orkest en
sterpianiste Daria van den Bercken. Voor
wie dat gemist heeft, niet getreurd: Falletta
kan bogen op een uitgebreide discografie,
die weldra meer dan veertig werken zal omvatten, met orkesten als het London Symphony Orchestra, het Virginia Symphony
Orchestra, het English Chamber Orchestra,
het New Zealand Symphony Orchestra, , het
Nationaal Symfonisch Orkest van Tsjechië
en het Women’s Philharmonic.
...Maar, ik was een meisje
‘In Europa zijn we geloof ik nog wat conservatief als het gaat om vrouwen voor het
orkest, in Amerika is het al iets gewoner, er
zijn er daar vier of vijf’, zei Joel Ethan Fried,
adjunct-directeur Artistieke Zaken van het
Concertgebouworkest in 2005 in de Volks-

Elisavet Gogou

Maar Odaline de la Martinez en Jane Glover
hebben het fort van de mannelijke collega’s
succesvol geënterd – zij zijn door het glazen
plafond gebroken. De la Martinez groeide
op in Amerika en vertrok naar London voor
een studie aan de Royal Academy of Music.
De rest is geschiedenis, De la Martinez was
de eerste vrouw die een BBC Promenade
concert dirigeerde in de Royal Albert Hall.
Jane Glover legde een omgekeerde route af,

zij bleef in geboorteland Engeland en dirigeerde daar in 1995 Britten’s War Requiem
op de BBC Proms. Op dit moment is ze
werkzaam als Music Director van Chicago’s
Music of the Baroque.
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krant. Maar dat is niet helemaal waar. Gelukkig. Want ook
op muzikaal gebied maakte Nederland zijn geschiedenis van
vrijgevochtenheid waar en kennen wij een relatief rijke en tolerante geschiedenis van vrouwen op de bok.
Aan het eind van de negentiende eeuw stimuleerde dirigent
Wouter Hutschenruyter componiste Cornélie van Oosterzee
(1863-1943) om haar eigen werk te dirigeren met zijn orkest,
het Utrechts Stedelijk Orkest. De eerste vrouw ter wereld die
vaste dirigente was van een professioneel orkest, Frieda Belinfante, begon haar carrière in het Amsterdamse studentenleven. In de documentaire ...Maar, ik was een meisje van Toni
Boumans (1999) vertelt zij hoe zij in 1937 tijdens een universiteitsconcert in het Concertgebouw werd ontdekt door de professionele muziekwereld. Het orkest dat zij bij die gelegenheid
dirigeerde bestond uit leden van het Studentenorkest J.Pzn.
Sweelinck en zijn vrouwelijke tegenhanger Aedon.
Ook buitenlandse dirigentes wisten de weg naar onze polder te vinden. De Poolse Alicja Mounk dirigeerde in 1993 het
Residentie Orkest. Een jaar later maakte Sian Edwards haar
Nederlandse debuut met het Rotterdams Philharmonisch
Orkest. De hierboven al besproken Amerikaanse Marin Alsop
dirigeerde in 1998 het Nederlands Philharmonisch Orkest en
stond in 2005 als eerste vrouw voor het Concertgebouworkest.
Inderdaad, vrij laat, zelfs een eeuw later dan de eerste maestra
in de polder!
Gisèle Ben-Dor was ook al eens eerder in ons kikkerlandje,
waar ze het Gelders Orkest dirigeerde, met lovende recen-
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sies als gevolg. Want als de critici het ergens over eens zijn, dan is het wel over de
uitzonderlijke muzikaliteit van Ben-Dor.
Het toonaangevende klassieke-muziek
tijdschrift Gramophone schreef over haar
wereldpremière van Ginastera’s ballet Panambi: ‘There are many causes you might
(rather lazily) expect a woman conductor to
champion. Especially when she happens to
be Gisèle Ben-Dor.’
Maar de emancipatie van de vrouw is ook
in de Nederlandse muziekwereld nog niet
voltooid. Want als het gaat om de leidinggevende functies blijven de vrouwen achter.
Flink achter. Geen enkele orkestdirecteur in
Nederland is van het vrouwelijk geslacht.
En ook vrouwelijke dirigenten zijn in Nederland uiterst dun gezaaid.
Het Brabants Orkest had in het verleden al
vaak een pioniersfunctie met programmeren van begeleidingen van stomme films en
het initiëren van moderne componistenportretten. De eerste vrouwelijke dirigent bij
HBO was Gillian B. Anderson, zij dirigeerde
in januari 2001 de zwijgende film THE TEN
COMMANDMENTS, waarbij zij als musicologe zelf de muziek gerestaureerd had.

In een symfonisch programma wordt deze
aankomende productie met Gisele Ben-Dor
het debuut voor een maestra bij HBO. Misschien kunnen de ervaringen met haar gastdirectie het orkest aanzetten ook op dit punt
een voortrekkersfunctie te vervullen?
Foto’s met dank aan Philip Leussink van
De Klank.
Webtips:
http://www.dirigentinnen.de - ‘OnlineLexikon europäischer Dirigentinnen’
http://www.vrouwenmuziek.nl
http://www.giseleben-dor.com – met luistervoorbeelden!

Hallo jonge muziekliefhebbers!
Ik ben Thea Derks en ik ging op mijn zestiende Engels studeren. Dat vond ik nu
eenmaal de allermooiste taal en ik was bovendien gek op de Angelsaksische
literatuur. Ik heb een aantal jaren Engelse les gegeven in Amsterdam en Beverwijk en zong ondertussen in allerlei popbandjes, zoals P.B. & The Lockheeds en
Toil & Trouble. Later stichtte ik mijn eigen band Tess, genoemd naar het boek
Tess of the d’Urbervilles van Thomas Hardy. Hiervoor schreef ik alle liedjes zelf.
Omdat ik bij het componeren steeds vaker op vragen stuitte, ging ik in 1992
muziekwetenschap studeren. Tijdens die studie ging ik radioprogramma’s
maken voor de Concertzender en al snel ook voor Radio 4. Ook ging ik schrijven voor talloze muziekbladen, waarvan de meeste helaas inmiddels zijn opgeheven.
Daarom vind ik het zo leuk dat Martine E!M heeft opgezet en dat zij daarmee ook jongeren weet te bereiken.
Ik houd het meest van moderne muziek, gemaakt door jonge componisten als bijvoorbeeld Mayke Nas en Wilbert Bulsink, of door oudere mensen als Sofia Goebaidoelina en
Kaija Saariaho. In de loop van mijn carrière viel het me steeds meer op dat vrouwelijke
componisten amper worden uitgevoerd, hoe goed hun muziek ook is. Daarom beschouw
ik het als een persoonlijke missie om ook de muziek van dames als Barbara Strozzi (17e
eeuw); Josina van Boetzelaer (18e eeuw); Fanny Mendelssohn (19e eeuw); Lili Boulanger en Ethel Smyth (vroeg 20e eeuw) op de kaart te zetten. Vandaar ook mijn bijdrage
over Smyth aan deze E!M. Ik hoop dat je hierdoor gaat luisteren naar haar prachtige
muziek! – Ze schreef trouwens ook dolkomische memoires.
Amsterdam, maart 2008, Thea Derks
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Kleurrijk en krachtig

Thea Derks

Ethel Smyth liet zich niet van haar compositorische pad afleiden, stak
haar lesbische geaardheid niet onder stoelen of banken, en componeerde het lijflied van de Engelse vrouwenbeweging.
‘Ik beschouw Ethel Smyth als een componist met een geweldige individualiteit en een groot belang. Haar eigenzinnige thematiek en harmoniek wortelen in een waarlijk diep gevoel, dat haar melodieën
laaft en haar stormachtige hartstocht verwoordt in opwindende klanken en ritmes. Ik ben ervan overtuigd dat het koorwerk
Sleepless Dreams en de opera The Wreckers, die ik met enorm
succes in Wenen heb gedirigeerd, ook in de toekomst veel bijval zullen oogsten.’ Aldus Bruno Walter in 1912. Inderdaad was
Ethel Smyth tijdens haar leven een zeer gewaardeerde componist. In 1922 werd zij geridderd; vier jaar later kreeg zij een eredoctoraat in Oxford.
Ethel Smyth kwam in 1858 ter wereld als dochter van een generaal. Hij moest niets hebben van kunstenaars en musici, die
Ethel Smyth
de zeden van zijn dochter maar zouden bederven. Toch kreeg de jonge
Ethel pianoles en toen zij voor het eerst Beethoven speelde, besloot ze
zelf componist te worden. Tegen de zin van haar verwekker nam ze compositieles van Alexander Ewing, die haar tevens inwijdde in de muziek
van Wagner. Op haar zeventiende kondigde ze aan compositie te gaan
studeren aan het Conservatorium van Leipzig. Toen haar vader uitriep
dat hij haar ‘liever onder de zoden’ zag, besloot Ethel ‘het leven thuis tot
zo’n hel te maken, dat ze me wel móesten laten gaan’. - In 1877 vertrok
ze naar Leipzig.
Ook daar kwam Smyth in conflict met de autoriteiten. Ze vond het conservatorium te schools en stapte over op privé-onderricht bij Heinrich

von Herzogenburg. Via hem leerde ze grootheden kennen als Anton Rubinstein, Johannes Brahms en Clara Schumann, die haar compositorische ambities aanmoedigden. Ook werd ze smoorverliefd op Lisl
von Herzogenburg, de eerste in een reeks vurig beminde dames
voor wie ze haar liefde openlijk uitdroeg.
Eind jaren 1880 keerde Smyth terug naar Engeland, waar ze hoge
ogen gooide met haar Mis in D. Was deze nog beïnvloed door
Brahms, geleidelijk ontwikkelde ze een hoogstpersoonlijke stijl,
doordesemd met scheutjes Wagner, Debussy en Engelse folklore.
In haar geboorteland raakte ze bevriend met Keizerin Eugénie en
dankzij haar invloedrijke connecties werd haar werk, waaronder
zes opera’s, veelvuldig uitgevoerd. Toen ze in 1910 de suffragette
Emmeline Pankhurst ontmoette, sloeg de vlam opnieuw in de
pan. Ze besloot zich te wijden aan de vrouwenzaak en componeerde
March of the Women, dat uitgroeide tot hét lijflied van de vrouwenbeweging.
Nadat Smyth een steen door de ruiten van een ministerie had gegooid,
belandde ze in de gevangenis - waar ze met een tandenborstel een spontane uitvoering van haar strijdlied dirigeerde. Helaas werd ze doof, waarna ze sappige, niets verhullende memoires ging schrijven. Hoewel haar
werk tot haar dood in 1944 werd gepromoot door dirigenten als Arthur
Nikisch en Thomas Beecham, werd ze gaandeweg meer beschouwd als
excentrieke schrijfster dan als componist. - Onterecht, want haar muziek is minstens zo krachtig en kleurrijk als haar persoon.
Dit artikel verscheen ook in de VPRO-gids
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Plaginspiratie
een gastcolumn door Thea Derks

Ethel Smyth

raakvlakken. Smyth weet misschien nog
wel indringender dan Britten het woelen
der baren en emoties in noten te vangen.
Haar muziek is dramatisch zonder pompeus te zijn en grijpt je meteen bij de lurven, om je tot het tragische einde niet meer
los te laten.
Omdat ik vind dat deze prachtopera zo
snel mogelijk op de planken moet komen,
bestook ik intendanten, artistiek leiders
en dirigenten met opnames en partituren.
Zonder uitzondering roemen zij de kwaliteit en schoonheid van de muziek. Steevast
voegen zij echter toe: ‘Ze heeft wel erg goed
naar Britten geluisterd.’ Als ik riposteer dat
Smyth haar opera in 1904 voltooide, negen
jaar voordat Britten geboren werd, vallen
zij stil.
Ooit gaat het me lukken The Wreckers
uitgevoerd te krijgen. Dan zal men zich
afvragen: was de veertig jaar later gecomponeerde Peter Grimes een geval van plagiaat? Of was het inspiratie? Ik hou het op
plaginspiratie…

Deze column verscheen ook in Luister

Wat heb ik toch een heerlijk beroep! Bijna
dagelijks leer ik tijdens concerten en via
krant of radio nieuwe muziek en inspirerende musici kennen, waardoor mijn leven
in beweging blijft en mijn geest gescherpt
wordt. Op een van die concerten hoorde ik
het Strijkkwartet van Ethel Smyth, dat in
zijn geladenheid verwant is aan het expressionisme van Schönberg. Schitterend stuk,
van een kleurrijke Britse componiste en
suffragette, die ooit gevangen zat nadat ze
een steen door de ruiten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken had gegooid.
Vanuit het celraampje dirigeerde ze met
een tandenborstel haar medegevangenen
in haar rebelse March of the Women. Een
vrouw naar mijn hart.
Zoekend naar andere werken vond ik een
opname van haar opera The Wreckers. Deze
speelt zich af in een Engels vissersdorpje,
waar twee buitenstaanders weigeren te
voldoen aan de gangbare mores en uiteindelijk worden omgebracht. Het was alsof
ik een blauwdruk van Peter Grimes kreeg
voorgeschoteld. Ook muzikaal zijn er veel
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Hilary is op haar foto’s vooral te zien in rustige kleding, soms met een klassiek printje. Hierdoor wordt haar “ pure” uiterlijk geaccentueerd. Wanneer
ze het qua kleren zelf voor het zeggen heeft, zien we haar veel in sprekende
kleuren. Zo kiest ze graag voor paarstinten. Eén van haar favoriete stoffen is
velours, dat lekker glimt en in speciale kleuren verkrijgbaar is. Strapless topje
vindt ze ook erg fijn: praktisch en heel stijlvol!
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Véronique Hogendoorn

Just like Hilary Hahn

Véronique Hogendoorn

Just like Julia Fischer
Collega viooltalent Julia gaat voor eenvoudig, makkelijk en stoer. Liever
een broek met een goedvallende blouse, dan een cocktailjurk. Zelfs op haar
promo-foto’s trekt ze rustig een spijkerbroek aan. Kortom, deze violiste gaat
voor casual!!
Combineer deze bovenstukjes bijvoorbeeld met een mooie zwarte broek of
een comfortabele jeans met rechte pijpen.
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Cathelijne Esser

Roddelen, flirten en geheime briefjes
Vorig jaar was Mozart 250 jaar geleden geboren en dat hebben we geweten ook: er was een hausse aan cd-uitgaves, concerten, lezingen en festivals. Onderbelicht gebleven is Amadeus’ interesse voor dans. Cathelijne Esser nam een kijkje
bij een tweedaagse workshop van Dorothée Wortelboer: ‘De
dansende Mozart’.
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) schreef veel dansmuziek: contradansen, menuetten en Duitse dansen. Die dansen stonden op het repertoire van de bals aan de hoven van
Europa. Maar in Amadeus’ tijd konden voor het eerst ook de
minder rijke burgers les nemen van dansmeesters, in speciaal
daarvoor opgerichte danshuizen. Voor het eerst in de geschiedenis waren bals dus niet alleen weggelegd voor personen van
koninklijken bloede en rijke burgers. Zelf was Mozart ook een
enthousiast danser. Op zijn reizen door Europa bezocht hij
regelmatig operavoorstellingen, waar de zangstukken werden
afgewisseld met ballet. Toen hij veertien was, reisde hij met
zijn vader door Italië voor een concerttournee. In een brief
aan zijn vier jaar oudere zus Nannerl geeft hij zijn ongezouten commentaar op de dansers in de opera Demetrio die hij in
Mantua had gezien.
‘Primo ballerino, goed. Prima ballerina, goed, men zegt dat ze
niet lelijk is maar ik heb haar niet van dichtbij gezien. De rest
is niet veel soeps. Er was een grotesco bij die goed springt
maar niet zo schrijft als ik: zoals de varkens pissen’.
En over de dansers in de opera La Clemenza di Tito: ‘Ballerino
primo is goed, ballerina prima ook goed, en erg mooi. Dan was
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er een danseres die lang niet slecht danste
en er waarachtig aardig uitzag, zowel op als
naast het toneel. De rest was niets bijzonders. Dan was er nog een grotesco die bij
iedere sprong een wind liet. (...)’
Zeventien jaar later reist Mozart naar Praag
voor de uitvoering van zijn succesvolle opera Le nozze di Figaro. Vanuit Praag schrijft
hij een brief aan een van zijn beste Weense
vrienden, Gottfried von Jacquin: ‘Om zes
uur ging ik met Graaf Canal naar het zogenaamde Bretfeld bal, waar de crème de la
crème van de Praagse schoonheden bijeen
komt. Dat was wat voor U geweest, beste
vriend! Ik bedoel – ik zie U al die mooie
meisjes en vrouwen nalopen, nee, nahin-

ken! Ik danste niet en flirtte niet; het eerste
niet omdat ik te moe ben, het laatste niet
vanwege mijn aangeboren verlegenheid;
maar ik zag met veel genoegen, hoe al die
mensen rondhopsten op de muziek van
mijn Figaro, gearrangeerd in allemaal contradansen en Duitse dansen. Want er wordt
hier over niets anders gesproken dan over
Figaro, niets anders gespeeld, geblazen,
gezongen en gefloten dan Figaro, geen andere opera bezocht dan Figaro, altijd maar
Figaro. (...)’
Herfst 2006, Utrecht
Je hoeft niet per se naar Mozarts geboorteplaats Salzburg te gaan om de sfeer van zijn

tijd op te snuiven. Reis naar Utrecht, liefst
per paardenkoets, en laat je naar het museumkwartier brengen. Ga te voet verder en
vraag naar het zeventiende eeuwse straatje
Ridderhofstad.
Achter een van de gevels houdt Dorothée
Wortelboer de barokdans levendig. Wortelboer is expert in de barokdans, docent en
danser en artistiek leider van de professionele barokdansgroep Folia. In haar studio
is het zwoegen geblazen. Opgesteld in twee
rijen tegenover elkaar staan acht vrouwen
en twee mannen. Het is de bedoeling met
wisselpassen een patroon te dansen in een
vierkant. ‘Als jullie elkaar aankijken gaat
het makkelijker’ helpt Wortelboer. Elkaar
aankijken? Die pasjes en de patronen zijn
al moeilijk genoeg! Nog maar een keer, nu
op muziek. Met de noten erbij lijkt het alsof
we in een 18e eeuws danshuis zijn beland.
Het net geoefende stukje blijkt een onderdeel te zijn van een groter geheel. De figuren in het vierkant worden voorafgegaan
door vlechtwerk van de 2 paren in een rij.
Van zoiets gaat het een ongeoefende danser
gemakkelijk duizelen.
Dansmeesters uit de barok hebben van veel
dansen opgeschreven hoe je ze moet uitvoeren. De melodielijn van de muziek

schreven ze erboven. Daardoor kunnen we
de dansen nu reconstrueren. Tenminste,
als je weet hoe je de beschrijvingen moet
lezen, want zonder historische kennis is dat
niet te doen. In de partituren van Mozart is
geen spoor van zulke dansbeschrijvingen
te vinden. Toeval? Of is er op zijn muziek
gewoon niet zoveel gedanst?
Wortelboer is er zeker van dat zijn muziek
veel gebruikt werd om op te dansen. Dat
blijkt bijvoorbeeld uit zijn brieven. ‘En’,
zegt ze, ‘dansmuziek componeren was voor
Mozart lopende bandwerk, dat kun je ook
een beetje horen aan de muziek.’
Voor deze workshop heeft de expert van de
barokdans een contradans samengesteld.
Haar versie staat heel dicht bij de originele
versie, denkt ze. ‘Door mijn ervaring met
het dansen van contradansen, hoor ik aan
de muziek meteen hoe de dansstructuur
geweest moet zijn. Zodra ik de muziek hoor
zie ik de figuren op mijn netvlies. Zo gebeurde dat in die tijd ook, een dans samenstellen met verschillende losse stukjes.’
Dorothée Wortelboer

Niet je eigen dingetje
Helen Tilmans is hoboïst en gespecialiseerd
in oude muziek, ze speelt ook barokhobo.
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‘Dit is de vierde dag in mijn leven dat ik
dans. Door te dansen op die muziek, krijgt
’t een hele nieuwe dimensie. Ik ga de muziek er beter door begrijpen en
beter voelen, je gaat er anders
door spelen. Als je barokdans
begeleidt, kun je niet even
je eigen dingetje doen.
Je hebt geen muzikale
vrijheden want je
bent dienend aan
de dans. Als
musicus
zou je
kunnen
denken dat
je dan saai
speelt. Maar
zie je de dans
erbij, dan
valt alles op
zijn plaats. En
als je zelf een
keer danst, ervaar je heel
snel wat nou eigenlijk een snel
of langzaam tempo is. Af en toe
doe ik daarom een workshop om het gevoel
fris te houden. Deze workshop is voor mij
een sprookje waar je niet naar op vakantie
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kunt. Kijk, als je wilt weten hoe Balinese
dans er écht uitziet, ga je naar Bali. Bij barokdans kan dat niet.’
Na de pauze volgt een quadrille. Dat is een
variant op de contradans die niet in een
lange rij van paren wordt gedanst, maar in
een vierkant. Het is een vierkant dat wordt
gevormd door vier dansparen, waarbij
steeds één paar aan een zijde van het vierkant staat. Zo ontstaat in het grote geheel
een caleidoscopisch bewegend
patroon. Maar je moet wel goed weten
welke richting je uit moet. Chaos ligt op
de loer. ‘Ik snap ’t wel, maar mijn voeten
doen het niet!’ roept deelnemer Helen. Als
een verkeersregelaar souffleert Wortelboer
de dansers vanaf de zijkant. De passen uit
de barokdans zijn herkenbaar uit het klassiek ballet, al worden ze veel kleiner uitgevoerd. Logisch, want je moet je er een jurk
bij voorstelling zoals op 18e eeuwse schilderijen te zien is. In zo’n kostuum wordt je
bewegingsvrijheid behoorlijk beperkt.
Bij Wortelboer lijken die bewegingen op
het lijf geschreven. Met haar frêle verschijning en elegantie zie je haar zo een dansje
met Mozart zelf wagen. ‘Als kind en puber
deed ik veel aan klassiek ballet. Maar ik heb
erg korte spieren en pezen en had ook nog

zwakke enkels. Spitzenwerk ging dus niet.
Een professionele balletcarrière was voor
mij niet weggelegd. Ik heb altijd een liefde
voor renaissance- en barokmuziek gehad
en kwam via een cursus in aanraking met
barokdans. Een erg muzikale dans, ik vind
het mooi dat ze directe relaties hebben met
de muziek. Voor barokdans heb je wel techniek nodig, maar fysiek is het veel beter
behapbaar dan klassieke dans. Ik heb les
genomen bij Conrad van de Wetering, de
eerste professionele barokdanser en docent
in Nederland. Het leuke aan barokdans is
de combinatie van het doen van research
naar de muziek en dans, en het dansen zelf.
De plaats van de dans in de cultuur vind
ik heel boeiend. Waar dansten mensen en
waarom? In het begin combineerde ik mijn
werk als docent en danser met een parttime
baan als logopedist, maar op een gegeven
moment was dat niet meer te doen. Nu
verdien ik al elf jaar mijn brood met barokdans.’
Dorothée Wortelboer en historische dans:
www.foliadance.net

dansen – contredances angloises- waarbij je als
een paar in een lange rij paren stond opgesteld.
Maar ook een Frans type, dat meestal cotillon
genoemd wordt. Daaruit is de quadrille voortgekomen, een meer complexe variant. Hierbij
sta je met vier paren in een vierkant tegenover
elkaar. Vooral de contredances angloises waren
heel geschikt om je sociale contacten warm te
houden: al dansend met je partner kwam je in
de formatie steeds een nieuw danspaar tegen. En
in de tussengelegen figuurtjes danste je bovendien met een andere heer of dame. Bij een contradans beweeg je steeds in groepjes van twee of
drie paren. Elk groepje danst een eigen vlechtpatroon. Paar één heeft daarbij het meeste danswerk te doen, terwijl paar drie vooral stilstaat.
Niet dat paar drie dat erg vond. Integendeel.
Dorothée Wortelboer: ‘Stilstaan was een sociale bezigheid. Dan kon je snel even afspraakjes
maken, de laatste roddels uitwisselen en elkaar
briefjes toestoppen. Ik denk
dat ze heel slim hun plekje in de rij uitzochten.
Als je wilde dansen zorgde je dat je het eerste
danspaar was, als je wilde praten, was je liever
danspaar nummer drie.’

Contradans
Begin 18e eeuw kwamen de contradansen in
de mode. Zo was er een Engels type contra-

Meer lezen over Cathelijne’s dansavonturen?
Bekijk dan haar supermooie website op www.
cathelijne.com
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Voor een balfolkie als ik was het wel even wennen. Balfolkdansen hebben meestal
een of twee verschillende figuren per dans, maar de dansen die we bij Dorothée
(de lerares) leren, bestaan uit series van verschillende figuren die zelfs de, voor
balfolk best ingewikkelde, tarantella wel erg simpel doen lijken. Zo zijn we nu
bezig met een dans die ‘Mr. Beveridge’s Maggot’ heet. Ik vind hem behoorlijk
lastig, vooral het laatste gedeelte, waarbij twee paren in een rij een paar stappen
naar voren doen, dan om elkaar heen moeten lopen om weer op beginpositie uit
te komen. Dit klinkt op papier misschien gemakkelijk, maar in het echt is het een
hele organisatie om niet tegen elkaar op te lopen en op tijd weer op je beginplek
te staan!
Aan de andere kant zijn er ook overeenkomsten met balfolk. De eerste dans
die we deden bevat een soort stap die ‘seguito’ genoemd wordt. Daarbij doe je
drie stappen op de bal van je voet, waarna je beide voeten weer even plat op de
grond zet, en daarna doe je nog zo’n reeks van drie, waarbij je met je andere voet
begint. Daarbij komt dan nog dat je, als je met je linkervoet je ‘seguito’ begint, je
je linkerflank ook wat naar voren draait, en dan, bij de volgende ‘seguito’, draai
je wat naar rechts... Waar lijkt dit op, balfolkies? Juist, een bourréepas! Later in
de cursus hebben we ook de ‘pas de bourrée’ geleerd, een geëvolueerde vorm
van de ‘seguito’ (waarin je niet meer je volle voet op de grond zet), en dat is de
directe voorouder van ‘onze’ folk-bourréepas.
Het is een leuke, nieuwe manier van dansen om te leren. Aan de ene kant vertrouwd aanvoelend, door de verwantschap met balfolk, aan de andere kant helemaal nieuw. En dan is het ook nog eens heel erg gezellig met Dorothée en
de andere cursisten. Wanneer mogen we weer? Het is gelukkig al bijna weer
maandag!
Nely van Seventer Nely’s website: http://medievalmystic.livejournal.com
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Mr. Beveridge’s Maggot

Longways for as many as will; in one part

Martines lievelingsdans op dit moment! Omdat iedereen er zo vrolijk van wordt. De dansbeschrijving hieronder is van de Cambridge University English Country Dance Club – met veel dank. De
dansers&danseressen van Dorothée doen het iets anders bij B1, 5-8, ons eerste paar kruist dan en
gaat om paar 2 heen, naar de plaatsen van het tweede paar (= hun B2).
A1
1-2 First man and first woman cross over and change places.
3-4 First man goes back-to-back with second woman; while first woman goes backto-back with second man.
5-6 First man, facing down, turns single and then turns second woman with the
right hand once round; while the first woman turns single and then turns second
man with the right hand once round.
7-8 First man and first woman turn left with left hands, half-way round to places.
B1
1-2 First man and first woman cross over and cast down into second place (improper), second couple moving up into first place.
3-4 First and second men go back-to-back with their partners.
5-8 First couple standing between second couple, all four take hands and move up
six steps and fall back six steps, first couple falling into first place (improper), second couple into second place (proper).
B2
1-6 First couple goes the Figure-8 through the second couple, first man crossing
over, passing clockwise round second man and counter-clockwise round second
woman, first woman crossing over, passing counter-clockwise round second woman and clockwise round second man..
7-8 First man and second woman cross over and cast down into second place, second couple moving up into first place.

Op encoremagazine.nl vind je twee filmpjes van
de Maggot in een zwaar-geromantiseerde versie,
uit Emma en uit Pride en Prejudice. Let op bij B1,
5-8, want in deze films loopt het rijtje van vier
inderdaad vooruit en weer achteruit. Helaas is
er in de echte wereld geen enkel bewijs dat men
in de tijd van Jane Austen mijn lievelingsdans nog
deed…
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De Nederlandse Bachvereniging is het
oudste ensemble voor oude muziek
in Nederland, misschien wel in de
wereld. Toch is haar artistiek leider
samen met de musici en de organisatie nog voortdurend op zoek naar
eigentijdse manieren om die muziek te
presenteren; of het nu de traditionele
uitvoeringen van de Matthäuspassion
in Naarden betreft, andere werken van
Johann Sebastian Bach, of muziek van
diens voorgangers, erfgenamen en tijden geestgenoten. De programma’s
werpen een verfrissend beeld op de
diverse muziekstijlen tussen Schütz/

De Nederlandse Bachvereniging - foto door Marco Borggreve
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Monteverdi en Haydn/Mozart, maar
ook op de centrale componist Bach
zelf.
De flexibiliteit van het ensemble maakt
uitvoeringen mogelijk in zeer verschillende bezettingen en van zowel wereldlijk als kerkelijk repertoire.
De Nederlandse Bachvereniging treedt
geregeld op in plaatsen als Kampen,
Rotterdam en New York; Zutphen,
Utrecht en Berlijn; Groningen, Maastricht en Tanglewood; Alkmaar, Amsterdam en Tokyo; Tilburg, Den Haag

Normaliter stellen we je in deze rubriek voor aan een musicus, muzikant of
componist die we bewonderen. Eens maakten we al een uitzondering op die
regel, met Bjork en het Brodsky-kwartet, maar nu maken we het wel
heel erg bont: 20 mensen tegelijk. Maar dat zijn natuurlijk ook niet zomaar
20 mensen, het zijn de mensen die onder leiding van Jos van Veldhoven
(ken je hem nog uit ‘n vorige E!M ?) de Nederlandse Bachvereniging vormen!

Behalve met chef-dirigent Jos van
Veldhoven werkt De Nederlandse
Bachvereniging samen met vooraanstaande oude-muziekspecialisten uit
binnen- en buitenland, zoals Rinaldo
Alessandrini, Peter Dijkstra, Richard
Egarr, Gustav Leonhardt, Paul McCreesh, Lars Ulrik Mortensen en
Masaaki Suzuki. De concerten worden
waar nodig ondersteund door randprogrammering, zoals inleidingen,
workshops, tentoonstellingen en

boekuitgaven. Extra nadruk wordt hierbij gelegd op de educatieve projecten
die menig maal in de prijzen zijn gevallen. De Nederlandse Bachvereniging
en Jos van Veldhoven maakten cd-opnamen van o.a. Bachs Matthäuspassion en van Haydns Grote Orgelmis
met organist Leo van Doeselaar. In
samenwerking met Museum Catharijneconvent verschenen geïllustreerde
uitgaven van het Weihnachtsoratorium
en de Johannespassion.
Het nieuwste deel in deze cd-serie, de
Hohe Messe verscheen in het voorjaar
van 2007.
Voor luistervoorbeelden en filmpjes
van deze geweldige club kun je - als
vanouds - weer terecht op onze website: www.encoremagazine.nl . Enjoy!

Jos van Veldhoven door Marco Borggreve

en Léon.
Ze verheugt zich in een groeiende
internationale belangstelling van grote
concertzalen en belangrijke muziekfestivals. Daarmee neemt De Nederlandse Bachvereniging in toenemende
mate de eervolle rol op zich van
cultureel ambassadeur.

De Nederlandse Bachvereniging
wil - net als E!M - de klassieke muziek
dichter bij de jongeren brengen. Daarom maakten ze een mooie cd-rom,
speciaal voor middelbare scholieren,
over de Mattheüs Passion van J.S. Bach.
De perfecte voorbereiding op jouw
concertbezoek! Wil jij deze cd-rom
hebben? Mail ons dan waarom en wie
weet ben jij dan straks de gelukkige
winnaar..
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Als het nieuw voor je is: De Mattheuspassie is een kerkelijk muziekstuk en
gaat over de laatste dagen van Jezus
Christus. Het verhaal wordt gezongen
door twee koren en een aantal
solisten. Het wordt begeleid door een
(barok)orkest dat in twee helften is
gesplitst. Dat is bij de Bachvereniging
duidelijk te zien en te horen.
Bach’s Mattheuspassie duurt vrij lang
en is intensief – het gaat over liefde,
lijden, verraad en vergiffenis. Geen
lichte kost, en dat hoor je ook terug
in de muziek. En zoals het de moeite
waard is om over deze thema’s te lezen, te leren, zo is het ook de moeite
waard om naar die muziek te luisteren.
Als je de MP wilt leren kennen: gewoon in delen luisteren, wanneer je
er zin in hebt.
Ook handig: Bach heeft ook andere
fantastische muziek geschreven, die
niet zo lang duurt.
Bezoek ook de website van de Nederlandse Bachvereniging – die bevat
mooie filmpjes!
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Deze tijdbalk is gemaakt door Henk te Velde van het ARTEZ conservatorium
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Bij Barok denken de meeste E!M’ers aan
Bach en/of aan Vivaldi. Niet aan Nederlandse
muziek, dus. Over Nederlandse muziek hebben jullie in de vorige E!M’s al behoorlijk wat
kunnen leren en lezen: Hans Kox, Max Knigge,
Peter Schat... geen barok. Toch was er wel
degelijk Barok in de Polder - ook muzikaal
- dus lees gauw verder, om daar vanalles over
te weten te komen!

E!M 12 pagina 1081

Nederlandse muziek tijdens de Barok
Arnoud Heerings
Onder de Barok wordt in de algemene muziekgeschiedenis gewoonlijk de periode van
1600 tot 1750 verstaan. De Barok begint met het ontstaan van de monodie en de
ontwikkeling van de concertante stijl in Italië. De Barok sluit in 1750 af met de
dood van J.S. Bach op het moment dat in geheel Europa het Barokke contrapunt
wordt ingeruild tegen de veel lichtere structuren van de Klassieke Tijd.
Wat de Nederlanden betreft sluit de Barok de Gouden Eeuw (1580-1700) in,
plus een uitloop naar 1750. Dit artikel gaat over de muziek in de Nederlanden van
1600 tot 1672. De periode 1672-1750 blijft hier wat de
muziek betreft buiten beschouwing.
De Gouden Eeuw doet haar naam eer aan. Het is
een periode waarin de Nederlanden zich ontwikkelen tot een uiterst welvarend gebied. De belangrijkste
bron van inkomen is de overzeese handel. Nederlandse
koopvaardijschepen bevaren vele handelsroutes. Met
name het monopolie op de specerijhandel is zeer
lucratief.
Vanaf 1672 – het Rampjaar - gaat het langzaam
maar zeker bergafwaarts met de Republiek. De concurrentie met Engeland wordt feller. Dit land weet de Nederlanden uiteindelijk te overvleugelen, zowel militair als op handelsgebied. Als het jaar 1750 nadert, wordt de rol van de Republiek op het wereldtoneel steeds meer
in overeenstemming met haar oppervlakte: klein en beperkt, al kan
een kleine muis soms nog vervaarlijk brullen.

In 1600 – aan het begin van de Barok - is de jonge Republiek nog in
conflict met de Habsburgers. Weliswaar hebben de Nederlanden in
1581 in het ‘Plakkaat van Verlatinghe’ het contract met de Spaanse
Philips II opgezegd, maar deze laat zich natuurlijk niet zo maar van
zijn troon stoten. Pas in 1648 – met de vrede van Münster – geven de
Habsburgers toe en erkennen zij de soevereiniteit van de Republiek.
Er is dan in totaal 80 jaar gevochten tussen Spanje en de Nederlanden.
Tijdens deze zgn. 80-jarige Oorlog valt in 1585 Antwerpen in Spaanse handen. Antwerpen is voor de
Spanjaarden een flinke buit want de stad is in deze tijd
nog een van de belangrijkste handelssteden van Europa.
De Nederlandse vloot die op de Schelde klaarligt om
Antwerpen te ontzetten, wordt nu ingezet om de stad
af sluiten van de overzeese handel. De stad zelf is
dan zo’n beetje verlaten. Dit komt omdat bij de
onderhandelingen rond de overgave van de stad
overeengekomen is dat de protestantse kooplieden, intellectuelen en ambachtslieden 10 dagen de tijd krijgen om
de stad te verlaten.
De meeste Antwerpenaren die hun stad noodgedwongen
moeten verlaten, trekken naar het Noorden, naar Amsterdam. Hier zorgen zij voor een aanzienlijke instroom E!M 12 pagina 1082
van kennis en kapitaal, zodanig dat Amsterdam van

Gerrit Adriaansz. Berckheyde: Herengracht in 1672: de nieuwbouw

een bescheiden havenplaats aan
het IJ kan uitgroeien tot een zeer
welvarende stad.
Amsterdam staat daarmee aan de
vooravond van een Gouden Eeuw.
Dit is een eeuw waarin Hollandse koopmansfamilies grote
sommen gelds verdienen met de
handel. De Vereenigde Oostindische Compagnie ontwikkelt zich
tot het grootse handelsbedrijf
ter wereld. In Oost-Indië, India,
Ceylon, Korea, Japan en China
worden Nederlandse handelsposten gevestigd. Vanaf 1621 is
er ook een Westindische Compagnie die zich richt op de handel met Noord- en Zuid-Amerika
en West-Afrika. De WIC houdt
zich bezig met de handel in goederen en – helaas – de slavenhandel. Engeland
E!M 12 pagina 1083 is de grootste
concurrent

van de Nederlanden, maar dit land
wordt in een aantal oorlogen effectief
op een afstand gehouden.
Boegbeeld van de Nederlandse kracht
op zee is Michiel de Ruyter, de zeeheld die overal ter wereld de Nederlandse handel met veel militair geweld
heeft ondersteund. Niet onvermeld
mag blijven dat WIC-er Piet Hein al
in 1628 de zilvervloot op de Spanjaarden verovert. Piet Hein legt beslag
op een enorme schat aan edelmetalen,
een schat waarmee niet lang daarna
het beleg van ’s Hertogenbosch wordt
bekostigd. Hein zelf ontvangt zesduizend guldens. De reputatie van de kaper wordt net zo onkreukbaar als het
zilver dat hij binnenbrengt.

Geld
Inmiddels is het de lezer wel duidelijk
dat er in de Nederlanden goed geld
verdiend wordt. Waar gaat dit geld
aan op? In de eerste plaats aan de vele

militaire expedities die de Republiek moet voeren om in het
wereldse gewoel het hoofd boven water te houden. Ten tweede aan architectuur, de bouw
van complete koopmanswijken
in de belangrijkste Hollandse
steden van de Gouden Eeuw. In
1612 wordt begonnen met de
grachtengordel in Amsterdam.
In 1637 opent de Amsterdamse schouwburg haar deuren. In
1655 neemt Amsterdam zijn
monumentale stadhuis op de
Dam in gebruik. Het gebouw
maakt duidelijk dat Amsterdam
een zeer machtige stad is. Maar
ook in andere steden verrijst de
nieuwe burgerlijke architectuur van de Gouden Eeuw. In
vele steden (waaronder Haarlem, Leiden en Delft) worden
nieuwe gebouwen neergezet,
niet alleen stadhuizen maar

ook koopmanswoningen, vleeshuizen, wagen en pakhuizen.
Ten derde: aan kunst, zij het niet
aan alle kunst. In de Gouden Eeuw
floreert met name de Nederlandse
schilderkunst. Kunsthistorici hebben
becijferd dat er in de Gouden Eeuw
meer dan 5.000.000 schilderijen zijn
vervaardigd. Het zullen niet allemaal
meesterwerken geweest zijn die de
ateliers hebben verlaten. Het getal
wijst wel op een ontzagwekkende
productiviteit.
In een aantal Nederlandse steden is
het Sint-Lucas-gilde actief, een gilde
dat zich inzet voor de belangen van
o.a. de kunstschilders. In Nederlanden
zijn vele beroemde schilders werkzaam: Frans Hals in Haarlem, Johannes Vermeer in Delft en – natuurlijk
– Rembrandt van Rijn in Amsterdam.
Wat Bach is voor de klassieke muziek
is Rembrandt voor de Nederlandse
Rembrandt van Rijn: Musicerend gezelschap
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Sweelinck

schilderkunst. Zijn vakmanschap
en genie zijn boven elke twijfel
verheven.

Dit met uitzondering van Jan Pieterszoon Sweelinck. Deze Amsterdamse organist had reeds tijdens zijn leven een internationale reputatie. Vele – met name Noord-Duitse – leerlingen ondernemen een reisje naar de Hollandse handelstad om een lesje van deze rasimprovisator
mee te pikken. Hij wordt dan ook gezien als de grondlegger van de
Noord-Duitse orgelschool en zou zelfs van invloed zijn geweest op de
jonge Bach. Het is een verleidelijke gedachte die ons het Nederlandse
bloed sneller door de d’aderen doet jagen, maar het is waarschijnlijk
iets te veel eer.

Muziek
Maar hoe zit het nu met de muziek in de Gouden Eeuw? Vriend
en vijand zijn het erover eens dat
de muziek in de schaduw staat
van de schilderkunst. Vanzelfsprekend betekent dit niet dat er in de
Gouden Eeuw in de Nederlanden
weinig muziek wordt gemaakt.
In tegendeel. Vele schilderijen
bewijzen dat de Nederlanden in
de Gouden Eeuw een actief muziekleven kennen. Bovendien bewijzen vele overgeleverde liederenbundels dat er in de huiselijke
kring veel moet zijn gezongen.
Muziek is alom aanwezig maar
de Nederlanden brengen in deze
periode geen componisten van
Europese betekenis voort.

Wat is dan wel de verdienste van Sweelinck? Hij is een orgelcomponist van betekenis, omdat hij de nieuwe Italiaanse muzikale
technieken op een originele manier in zijn orgelmuziek verwerkt.
In de Italiaanse concertante stijl spelen componisten vaak twee gegevens tegen elkaar uit. Een groep vocalisten tegen een groep instrumentalisten. Of een groep harde instrumenten tegen een groep zachte.
Sweelinck heeft in de Amsterdams Oude Kerk een machtig instrument
ter beschikking met twee manualen en pedaal. Sweelinck pakt het Italiaanse principe van de concertante stijl op door het toe te passen op
de manualen van zijn orgel. Hij speelt het ene manuaal als het ware
uit tegen het andere. We horen bijvoorbeeld veel echo-effecten in
zijn orgelmuziek. Verder is Sweelinck de eerste componist die expliciet onderscheid maakt tussen orgel- en clavecimbelmuziek. Vóór
J.P.Sweelinck
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Sweelinck functioneerde deze
muziek onder één noemer (klaviermuziek), Sweelinck brengt
een duidelijk onderscheid aan.

Hof
Na Sweelinck is het echter aanmerkelijk stiller op het muzikale
front en brengen de Nederlanden geen componist van internationale faam meer voort. Hoe
komt dit? Hiervoor zijn twee redenen aan te voeren. De eerste
en belangrijkste reden is dat de
Republiek geen Hof kent. Er is
een stadhouder – altijd uit het
geslacht van de Oranjes – maar
deze moet vooral niet in zijn
hoofd halen dat hij koning is.
De regenten zijn de baas, niet
hij! Het voeren van een grootse

staat, zoals bijvoorbeeld Lodewijk XIV
in Frankrijk, zou te veel kwaad bloed
zetten bij de heersende regenten in de
Republiek.
Dit is tevens de belangrijkste reden
waarom de opera in Nederland een
marginaal bestaan leidt. Opera gedijt
alleen maar in een omgeving van rijke
vorsten die bereid zijn grote sommen
te spenderen aan in principe nutteloze
culturele spektakels, zoals de opera.
Pas in 1686 is de eerste Nederlandstalige opera een feit. Het is de opera
‘Ceres, Venus en Bachus’ van Johan
Schenck (1660-ca. 1712). De opera
gaat in première in de schouwburg
van Amsterdam, een instituut dat
zich voornamelijk met toneel bezighoudt. Alle producties - treurspelen
en kluchten van bijvoorbeeld Vondel
respectievelijk Krul en Vos – bevat-

ten wel muziek. Er zijn wel gezongen
reien en aria’s en ook instrumentale
muziek maar dit maakt een toneelstuk
nog geen opera. In de Nederlanden
was het gesproken woord belangrijker dan het gezongen woord.
De Nederlanden kennen in de 17e
eeuw geen hof, maar de Stadhouder
wordt wel door culturele lieden omringd. De belangrijkste componist in
de omgeving van de Oranjes is Constantijn Huygens. Huygens is een
geleerd man, behalve diplomaat en
wetenschapper ook componist, amateurcomponist zoals hij zelf aangeeft.
In 1647 publiceert hij zijn ‘Pathodia
sacra et profana’; 20 Latijnse psalmverzen gevolgd door 12 Italiaanse
aria’s en 7 Franse airs. Alle composi- Constantijn Huygens
ties zijn voor zangstem en basso continuo.
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Calvinisme
Een tweede factor die remmend
op de ontwikkeling van een uitbundig muziekleven is het Calvinisme. Het Calvinisme had in de
Nederlanden een stevige voet aan
de grond. De complete heersende
regentenklasse is Calvinistisch.
De Calvinistische predikanten regeren hun schapen met ijzeren
hand. Calvijn ziet het orgel als de
sirene van de duivel. Hij oordeelt
dat de muziek de gelovigen alleen
maar van de kern van de zaak afhoudt en staat alleen het zingen
van eenstemmige psalmen in de
eredienst toe.
In de Nederlanden is in 1578
de Nationale Synode de mening
toegedaan dat de orgels zelfs uit
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de kerken verwijderd moet worden. Zo ver komt het
gelukkig niet want de orgels zijn eigendom van de stedelijke overheden en deze dansen niet naar het pijpen
van de kerkelijke leiders. Wel verbieden de kerkenraden
het orgel tijdens de diensten. De organist is echter in
dienst van het stadsbestuur. In veel steden krijgt hij de
opdracht om openbare orgelbespelingen in de kerken
te houden; officieel om de mensen uit de kroegen en
de bordelen te houden. Zo ook Sweelinck. Elke dag bespeelt hij om 11.00 zijn orgel in de Oude kerk.
De Calvinistische Kerk ziet de kerkmuziek als een noodzakelijk kwaad. Daarmee vervalt – naast het hof - ook de
kerk als opdrachtgever.
De katholieke kerk in de Nederlanden, gezien als handlanger van de tiran uit Spanje, kan hierin geen verandering brengen. Verstoken van bischoppen en van maatschappelijke invloed leidt zij een marginaal bestaan. In
1648 vervallen zelfs alle katholieke goederen aan de
overheid. De katholieken moeten uitwijken naar schuilkerken. Toch moet ook in de katholieke liturgie veel

gezongen zijn: het gregoriaans,
en meerstemmige Latijnse kerstliederen. De in Breda werkzame
katholieke componist Herman
Hollanders componeert aan het
begin van de 17e eeuw zelfs Latijnse concerten in de stijl van
Monteverdi.

Burgerij

naamd Collegium Musicum, een instrumentaal
muziekcollege. Vooral het Collegium Musicum
van Utrecht is een begrip. Hier krijgen de muzikanten zelfs subsidie van het stadsbestuur. In
vele middelgrote steden worden Collegia Musica
opgericht en het instrumentale spel en de zang
moeten op een zeer hoog peil hebben gestaan.
De Collegia geven echter geen openbare concerten. Alleen als alle leden akkoord zijn, mag iemand komen luisteren.

De muziekcultuur in de Nederlanden wordt dus niet gedragen
door kerk of hof maar door de
burgerij. Het is een burgerlijke
muziekcultuur. Muziek is een
dagelijks onderdeel van het bestaan, zowel binnenhuis als buitenshuis. Buitenshuis musiceerde
de Nederlander vaak in een zoge-

Dit laatste is misschien typerend voor de muziekcultuur van de Calvinistische Nederlanden
tot 1672. Muziek is alom aanwezig in de maatschappij, maar – behoudens de organisten - niet
als openbare professionele activiteit. Dit verklaart
wellicht waarom het muziekleven in deze periode een binnenlandse aangelegenheid blijft met
weinig buitenlandse uitstraling.
Muziekmaken door J. Steen
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De hardrockers van het oude-muziekcircuit
Paul Janssen
originele foto’s van HBS door Wouter Jansen
Tijdens het Holland Festival Oude Muziek 2007 stonden vier jonge barokorkesten
op het programma: New Dutch Academy en Holland Baroque Society uit Nederland,
en Les Mufatti en B’Rock uit België. Zij vertegenwoordigen de jongste generatie van
de oude-muziekpraktijk. Waar staan deze jonge musici, wat kunnen zij toevoegen en
waarin schuilt hun kracht en bestaansrecht?

Om dat duidelijk te kunnen maken is het van belang dat we eerst de functie van ‘oude muziek’ door de eeuwen heen
nagaan. Oude muziek heeft immers steeds
een ander doel gediend. Eeuwenlang betekende oude muziek ook echt oude muziek,
muziek die niet meer gespeeld werd omdat het publiek nieuwe noten vroeg. Zelfs
Johann Sebastian Bach werd getroffen door
deze keiharde wet van vernieuwing. Zijn
zonen, met Johann Christian en Carl Philipp Emanuel voorop beschouwden hun vader als volkomen ouderwets. Logisch. Muziek was ten tijde van de tegenwoordig als
het alfa en omega van de klassieke muziek
beschouwde Bach niet meer dan gebruiksE!M 12 pagina 1089

muziek en met componeren of documenteren
voor de eeuwigheid hield men zich niet bezig.
De muziek paste zich, net als de popmuziek
van vandaag, aan bij de waan van de dag. Bach
was uit de mode, zo meenden zijn zonen. Het
gedoe met ingewikkelde contrapuntische constructies moest maar eens afgelopen zijn. De
burgerij had zich gemeld als een belangrijke
doelgroep en componisten als Johann Cristian
en Carl Philipp Emanuel Bach en in hun kielzog de Mannheimers als Johann en Carl Stamitz en Franz Xaver Richter wilden niets liever dan de mensen raken,
emotie overbrengen, pure emotie.
Al snel ontdekte men echter dat de oude muziek - voorop de nog immer bruikbare regels van het contrapunt - nog niets van zijn geldigheid
verloren had. Componisten als Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart en Ludwig van Beethoven vonden in onder andere het Wohltemperierte Klavier van Johann Sebastian Bach belangrijk studiemateriaal.
Ze voerden deze muziek niet publiekelijk uit - ook zij moesten voldoen aan de ‘vers van de pers’-wens - maar net als elke andere zichzelf
respecterende compositiestudent ontleedden zij de fuga’s van Bach om
er beter van te worden. Om diezelfde reden analyseerden Mozart en
Beethoven de eerste strijkkwartetten van Haydn en de orkestrale effecten van de Mannheimers. Oude muziek had een hele duidelijke functie

gekregen: het werd studiemateriaal. Niet meer, maar zeker ook
niet minder.
De oude muziek bleef deze
functie vervullen totdat, om een
vastliggend ijkpunt te noemen,
Felix Mendelssohn in 1829 de
Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach herontdekte en het
werk op het programma zette.
Hier ligt in feite de geboorte
van de oude-muziekpraktijk
en de klassieke muziekpraktijk
zoals wij die vandaag de dag
kennen. Van een ‘historische
uitvoeringspraktijk’ was echter
nog geen sprake. Mendelssohn
was niet geïnteresseerd in de
uitvoeringspraktijk van Bachs
tijd. Studerend op Bachs werken
ontdekte Mendelssohn dat deze
muziek voor zijn tijdgenoten
een prachtige emotionele boodschap bevatte als hij haar maar

van Bach en - om een voorbeeld uit
een andere hoek te noemen - Ekseption, de band van toetsenist Rick van
der Linden, in de vroege jaren zeventig van de twintigste eeuw met de
Vijfde symfonie van Beethoven. Mendelssohn zette de muziek naar zijn
hand, zodat zij een actuele waarde en
betekenis kreeg voor de luisteraar.
Hiermee zette Mendelssohn voor de
komende decennia jaren de toon voor
zover het de omgang met oude(re)
muziek betrof. Zelfs in de vroege
twintigste eeuw deed Willem Mengelberg met onder andere diezelfde
Matthäus Passion nog steeds niets anders. De muziek werd overgoten met
de romantische klank die men van de
uitvoerde met de hedendaagse mid- uitvoeringspraktijk van dat moment mondjesmaat, ook op een andedelen die hem ter beschikking ston- gewend was en zo werd de oude mu- re manier naar de oude muziek
den.
ziek geactualiseerd.
gaat kijken. Historisch besef en
In feite deed Mendelssohn daarmee
historisch onderzoek worden op
niets anders dan Feruccio Busoni later Toch is het aan het begin van diezelf- alle gebieden van het menselijk
met de orgel- en clavecimbelwerken de twintigste eeuw dat men, zij het leven steeds belangrijker en ook
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kunst en cultuur krijgen te maken
met eenzame onderzoekers die in
de loop van die vroege twintigste
eeuw belangstelling krijgen voor
historische manuscripten en historisch instrumentarium. Wanda
Landowska breekt een lans voor
het lang veronachtzaamde clavecimbel, Anton van der Horst bestudeerde de manuscripten van
Bachs Matthäus Passion om dichter bij de wensen en bedoelingen
van de componist te komen en
iemand als Carel van Leeuwen
Boomkamp, om nog een willekeurig Nederlands voorbeeld
te noemen, ontdekte de viola da
gamba. Van een heuse historische
uitvoeringspraktijk is nog geen
sprake en voor de gemiddelde
luisteraar hadden deze pioniers
nauwelijks waarde. De pionierende musici vonden het publiek
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omgekeerd ook absoluut niet belangrijk. Het was een naar binnen gekeerde beweging. De ontdekking van de
oude muziek en de daarbij behorende
klankwereld was er een van musici
voor musici. Als de gemiddelde luisteraar ermee in aanraking kwam, vond
hij het slechts vreemd en in het ergste
geval zelfs lachwekkend. In Mens en
melodie 2/2007 verhaalde Marijke
Ferguson nog hoe Alfred Deller, een
vocale pionier op het gebied van de
historische uitvoeringspraktijk en de
eerste echte countertenor die een solocarrière ambieerde, in de jaren vijftig van de twintigste eeuw schaamteloos werd uitgelachen bij zijn eerste
Nederlandse optredens.
Ondanks deze smalende reacties, begint er na de Tweede Wereldoorlog
wel een kentering plaats te vinden die
de oude-muziekpraktijk doet veran-

deren in een historische uitvoeringspraktijk. Omdat de
romantiek en de romantische
orkestklank zoveel associaties
opriep met agressor Duitsland, raakte de bloemrijke
vertolking van bijvoorbeeld
Bachs Matthäus Passion steeds
meer beladen. Het kon niet
meer, en het mocht eigenlijk
ook niet meer. De Tweede
Wereldoorlog vormt zo niet
alleen op het gebied van het
componeren een belangwekkend breekpunt, maar ook
op het gebied van de historische uitvoeringspraktijk. Zoals nieuwe muziek door een
groep cultuurbepalers omarmd werd, zo werd de historische uitvoeringspraktijk
en de klank van oude instrumenten omarmd. Eerst mond-

jesmaat, maar in de jaren vijftig
en zestig van de twintigste eeuw
steeds uitgesprokener. Belangrijke bijdragen aan de brede acceptatie van de historische uitvoeringspraktijk leverden onder
anderen Gustav Leonhardt en
Nikolaus Harnoncourt die geschiedenis schreven met hun
spraakmakende opnamen van
alle nog bekende Bachcantates.
Toch zat er een luchtje aan. Net
als voor de pioniers aan het begin van de twintigste eeuw bestond het publiek niet voor deze
grondleggers van de historische
uitvoeringspraktijk. Zij ontdekten louter ter bevrediging van
hun eigen nieuwsgierigheid
een wereld die niet de hunnen
was, een wereld van mogelijke
klanken van vroeger. Dat de opnamen van de Bachcantates een

redelijk succes boekten, had in feite
niets met Harnoncourt of Leonhardt
te maken, meer met een publieke
nieuwsgierigheid naar nieuwe klanken, naar de ‘nieuwe’ oude instrumenten. Oude instrumenten die hun
eigen wetten gingen bepalen en een
eigen subcultuur genereerden. Zozeer
zelfs dat Frans Brüggen in de jaren zeventig de vaak uit zijn verband gerukte
uitspraak kon doen dat alle noten van
Mozart gespeeld door een conventioneel symfonieorkest leugens waren.
Brüggen deed zijn uitspraak in de
vuur van de strijd en in de euforie
van het onderzoek. Want onderzoek
was het. Puur empirisch onderzoek.
Vallen, opstaan, proberen, traktaten
bestuderen, interpreteren. Het boven
water halen van de klank van het verleden, het doorgronden van de precieze bedoelingen van de componist,

het beheersen van de oude instrumenten, daar lag de passie van deze
musici. Niet bij het overbrengen van
deze muziek, van deze klank op een
publiek.
In de jaren tachtig, de eerste jaren van
het Holland Festival Oude Muziek,
kwam er naast de verovering van de

het onderzoek naar en vooral ook
de strijd over de interpretatie van
aanwijzingen in elkaar tegensprekende traktaten doorging,
richtte men zich vol overgave op
de ontdekking van ‘nieuwe’ oude
muziek. Zozeer zelfs dat aan het
begin van de jaren negentig van
de twintigste eeuw een oudemuziek-cd pas een goede oudemuziek-cd was als er ‘world premiere recording’ op stond. Of
het publiek een boodschap had
aan die muziek, vroeg men zich
niet af. De beweging was immers
nog steeds gericht op het vervullen van louter persoonlijke doelen en niet op communicatie met
een zaal vol gretige luisteraars.
Deze houding bracht een groot
oude instrumenten nog een element nadeel met zich mee die zich
bij. De herontdekking van het mer à vooral manifesteerde bij de geboire aan verstofte partituren. Hoewel neratie musici die in de jaren
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negentig de oude-muziekpodia
betrad. Zij hadden de kennis en
de ervaring uit de eerste hand
gekregen en velen meenden dat
men kon volstaan met het reproduceren van de ontdekkingen en
bevindingen van mensen als Ton
Koopman en Frans Brüggen. Waar
deze leermeesters door hun passie voor de zoektocht interessant
waren en nog altijd zijn voor
‘buitenstaanders’ – passie werkt
immers aanstekelijk – vielen veel
van hun leerlingen door een gebrek aan die passie door de mand.
De oude muziek raakte ontzield.
De discussies gingen om de juiste
streek, de juiste triller en het juiste
instrument en absoluut niet over
de zeggingskracht en de emotionele betekenis voor de luisteraar.
Wat kon er nog terecht komen
van weer een volgende generatie
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oude-muziekbeoefenaren?
Wat
konden we verwachten van de
jongste generatie die aan het begin van de eenentwintigste eeuw
podiumrijp was? Was het aan hun

om de oude-muziekpraktijk zoals
we die sinds de jaren vijftig van
de twintigste eeuw kennen ten
grave te dragen? Of hadden zij
nieuwe antwoorden op oude vra-

gen? Deze jongste generatie
heeft zowel de pioniers als de
tweede generatie van dichtbij meegemaakt. Deze musici hebben hun voorbeelden
zien en horen spelen, ze hebben alle kennis en ervaring
van de voorgaande generaties
meegekregen en ze weten dat
veel, heel veel muziek inmiddels ontdekt is en dat er niet
zoveel meer te ontdekken valt.
Zij weten dat de naar binnen
gekeerde
oude-muziekbeweging, de op ontdekking
en ontsluiering gerichte historische uitvoeringspraktijk
voltooid is. Zij weten dat het
werk is gedaan.
De vraag is nu wat er rest voor
deze generatie, de generatie
die zich inmiddels spraakma-

kend manifesteert in orkesten als
de New Dutch Academy, Holland Baroque Society, Les Mufatti en B’Rock. Genoeg!, luidt het
antwoord inmiddels. Gelukkig
is de oude-muziekpraktijk niet
dood, zij leeft mede dankzij deze
jongste generatie als nooit tevoren. Wat deze musici toevoegen
is van het grootste belang voor
de toekomst van de oude muziek. Zoals Felix Mendelssohn
ontdekte dat de muziek van Johann Sebastian Bach iets te zeggen had voor zijn tijdgenoten,
zolang hij het maar op zijn eigen bekende manier uitvoerde,
zo ontdekt de huidige generatie
dat de muziek uit het verleden,
gespeeld conform de ideeën en
op de instrumenten uit datzelfde
verleden een krachtige emotionele boodschap bevat voor de
mens van vandaag. De mensheid

is niet zo ingrijpend veranderd dat
primaire emoties opeens anders beleefd worden. Blijdschap, boosheid,
woede, angst, liefde. Deze emoties
brengen nog steeds dezelfde psychische en fysieke reacties in het menselijk lichaam teweeg als in bijvoorbeeld de zeventiende en achttiende
eeuw, de tijd waarin men met woord
en daad ging beseffen dat muziek zeer
duidelijk omschreven en herkenbare

gevoelens uit kon drukken. Dus een
emotie vertolkt met barokke middelen, moet wanneer deze met die intentie wordt overgebracht voelbaar
zijn voor een mens anno 2007.
Ziedaar de taak die de jongste generatie zich gesteld lijkt te hebben. De
herontdekking van de emotionele
waarde en in het verlengde daarvan de
herontdekking van het publiek, van de
luisteraar. Muziek, om het even welke

muziek, moet het publiek boeien
om te kunnen overleven. En om
het publiek te boeien, moet je de
opwinding van destijds doen herleven.
Hoe ervoer men destijds de eerste noten van Antonio Vivaldi,
hoe raakte men in vervoering
van een Mannheimer Rakete. Hoe
brengen we dat nu over op het
publiek? En hoe brengen we dat
zo over op het publiek dat er ook
een jongere generatie naar de
concerten komt?
Dat zijn de vragen die vandaag de
dag aan de orde zijn. En dat zijn
de taken die er liggen voor de
jonge barokorkesten. De oudemuziekbeweging richt zich niet
meer naar binnen, niet meer op
de ontdekking van de oude muziek, maar naar buiten, op de
communicatie met het publiek.
Natuurlijk trekken het orkest van
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een publiek bereiken, een publiek dat hen in de eerste plaats volgt vanuit een
zelfde (amateur-)musicologische interesse. Maar mijn kinderen veren niet op
als ze het orkest van de Achttiende Eeuw horen. Ze raken wel enthousiast van
de rock ’n rollmentaliteit van de jonge barokorkesten als New Dutch Academy
en Holland Baroque Society.
Deze orkesten hebben de taak en de rol om de oude muziek weer tot leven
te wekken voor een groot publiek, ze hebben de taak te vertellen dat er op
emotioneel gebied niets veranderd is en dat een barokke of (pre)klassieke
componist met dezelfde gevoelens tobde en dezelfde gevoelens probeerde uit
te drukken als bijvoorbeeld een Marco Borsato vandaag de dag in combinatie
met componist John Ewbank.

de Achttiende Eeuw en het Amsterdam Baroque Orchestra nog
steeds publiek. Maar deze orkesten doen wat ze altijd gedaan
hebben. Ze zijn bezig met een
onderzoek naar materiaal en uitvoering en de orkesten hebben
in de loop der jaren geleerd dat
zo uit te voeren dat ze daarmee
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Om deze nieuwe voortrekkersrol te vervullen en te blijven vervullen zullen de
jonge barokorkesten een aantal zaken in de gaten moeten houden. De eerste
en belangrijkste is wel dat de slag van aanstekelijk enthousiasme naar professionalisering gemaakt moet worden zonder het enthousiasme, de passie, te verliezen. Hier ligt uiteraard ook een belangrijke rol voor de overheid en andere
subsidiegevers, want zonder geld is professionaliseren erg lastig.
Ten tweede zullen de orkesten kritisch moeten zijn en blijven op de uitvoeringskwaliteit. Toen de New Dutch Academy een vijftal jaren geleden begon
was het qua uitvoeringsroutine niet het beste barokorkest dat er rond liep. Het
was wel het meest enthousiaste. Door dat enthousiasme vielen de steekjes die
men liet vallen niet zo op. Inmiddels verwacht de luisteraar van dergelijke orkesten eenzelfde technisch uitvoeringsniveau als bijvoorbeeld van het Orkest

Het gaat om de verdieping, om de boodschap.
Daarom is het ten slotte van belang dat deze jonge barokorkesten zich
blijven realiseren dat er een publiek in de zaal zit, dat een concert een
totale performance moet zijn waarin de kwaliteit van het programma
en het enthousiasme in de uitvoering volledig in evenwicht zijn. Het
Mannheimer orkest trok destijds de aandacht door niet alleen spannende
muziek te brengen, maar ook door een duizelingwekkend uitvoeringsniveau. Dit orkest groeide daarmee uit tot dé hardrockband van zijn tijd.
Als deze jonge barokorkesten er in slagen om de hardrockers van het
oude-muziekcircuit te blijven, kunnen wij gerust zijn over de toekomst
van de oude-muziekpraktijk.
van de Achttiende Eeuw. Met het
huidige arsenaal aan jonge oudemuziekspecialisten moet dit geen
probleem zijn, want het opleidings- en uitvoeringsniveau is in
Nederland nog altijd erg hoog.
Ten derde moet men kritisch zijn
en blijven op het repertoire. Niet
al het repertoire dat door de eeuwen heen is geschreven, is even
goed. Er zijn nu eenmaal altijd

mensen met een lampje geweest, de
grote componisten die de weg wezen,
en de volgers, de notenschrijvers die
de grote jongens kopieerden. Nu kan
daar natuurlijk best goede muziek uit
voortkomen, maar vanzelfsprekend is
dat niet. Niet alle muziek is geschikt
om een publiek emotioneel te boeien.
En de tendens om steeds maar weer
nieuwe oude muziek te presenteren
mogen we inmiddels achter ons laten.
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Clavichordmuziek in de Lage Landen: een excursie of vrije fantasie?
door Clemens Romijn
Deze presentatie is opgedragen aan Arend Jan Gierveld 1932-2006
Een excursie naar clavichordmuziek in de Lage Landen is een tocht door een nevelig gebied vol mysteriën. Want de historie van het clavichord en de clavichordmuziek is en blijft een van de best bewaarde geheimen uit de cultuur van wat
nu Nederland en België heet. Vooralsnog blijft het veel giswerk en vrije fantasie.
Een groter contrast dan met het lot van het Nederlandse en Belgische
orgel is nauwelijks denkbaar. De historie daarvan is juist overvloedig
vastgelegd in talloze archieven, boekenkasten vol documentatie en
studies en een weelde aan geluidsopnamen. Misschien zijn er in onze
contreien ooit duizenden exemplaren van het zachtste kleinood onder
de klavierinstrumenten geweest. Maar bewaard is er slechts een handjevol.
Zo wordt een clavichord van mogelijk Friese makelij van omstreeks
1700 bewaard in het Musikinstrumenten Museum Berlijn. En het Rijksmuseum in Amsterdam bezit een Nederlands clavichord van omstreeks
1650.
Is het denkbaar dat het ooit tot een ontmoeting is gekomen tussen
een dergelijk 17de-eeuws Nederlands clavichord en de muziek van Jan
Pieterszoon Sweelinck of een van zijn tijdgenoten? Heeft bijvoorbeeld
Sweelincks populaire ‘Engelse fortuin’ ergens in het 17de-eeuwse Amsterdam op de lessenaar van een clavichord gestaan?
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Jan Pieterszoon Sweelinck

Engelse fortuin

Net zo stil en geruisloos als het clavichord te onzent heeft bestaan
is het kennelijk heengegaan. Het werd niet massaal uit de adellijke
vensters gegooid en in de vlammen geworpen zoals het ‘koninklijke
clavecimbel’ overkwam tijdens de Franse Revolutie. Nee, het lagelandse clavichord viel vermoedelijk ten prooi aan worm en mot en
aan de tand des tijds. En aan menselijk orde en netheid, waarin geen
plaats is voor oude rommel.
Er lijkt in de Lage Landen vooralsnog geen sprake te zijn geweest van
een wijde furore van het clavichord zoals bij de oosterburen, en zoals beschreven door de Duitse musicologe Cornelia Auerbach in Die
deutsche Clavichordkunst des 18. Jahrhundert uit 1930 respectievelijk 1959. Volgens de schrijfster had het clavichord zich alleen in
Duitsland ontwikkeld tot een zelfstandig klavierinstrument, los van
het orgel en clavecimbel, en met een eigen specifiek repertoire. En
in zijn meest volmaakte vorm noemt zij het instrument in de tweede

helft van de achttiende eeuw zelfs een specifiek Duits instrument.
Johann Nikolaus Forkel, de Duitse muziekhistoricus die in 1802 de
eerste Bachbiografie schreef, beschouwt het clavichord in de Musikalischer Almanach van 1782 zelfs Duits van oorsprong en ‘alleen in
Duitsland bekend.’ Ook Carl Friedrich Cramer betitelt in zijn Magazin
der Musik van 1783-1786 Duitsland als ‘het ware vaderland der clavichorden.’ Die Duitse exclusiviteit werd enigszins gerelativeerd door
Johann Mattheson in zijn Critica Musica uit 1720. Hij schreef de voor
de Lage Landen betekenisvolle woorden: ‘Hier in Hamburg wohnen
Leute, die alle Jahr, Clavichordia so viel sie nur machen können, nach
England, nach Spanien, nach Holland etc. senden.’

Brabantse Dragonders Mars (Camphuysen Manuscript, MMN III p75)

Al in 1966 schreef musicoloog en clavecinist Alan Curtis in het Tijdschrift voor Nederlandse Muziekgeschiedenis cruciale zinnen. Volgens hem kunnen alleen aan de hand van de in Nederland bewaard
gebleven clavecimbels en clavichorden moeilijk conclusies worden
getrokken over de Nederlandse klaviercultuur. Curtis somt in zijn
artikel de slechts vijf à zes bewaarde clavecimbels op. Maar hij komt

ook met een lijst namen van meer dan veertig clavecimbelbouwers
uit de Noordelijke Nederlanden tussen 1587 en 1798. Donald Boalch
nam die resultaten over in de alfabetische lijst van klavierbouwers in
de tweede editie van zijn Makers of the Harpsichord and Clavichord in
1974. Maar Raymond Russell was waarschijnlijk niet op de hoogte van
het onderzoek van Curtis bij de voorbereiding van de herziene versie
van zijn Harpsichord and Clavichord in 1973. Alleen op basis van de
weinige bewaard gebleven instrumenten zegt hij: ‘Holland had no
independent school of keyboard instrument making, relying on Antwerp for harpsichords.’ Dat was niet veel meer dan A.W. Ligtvoet al
concludeerde omstreeks 1955. In zijn catalogus Exotische en Europese
muziekinstrumenten in de muziekafdeling van het Haags Gemeentemuseum lezen we: ‘In the northern Netherlands harpsichord building
was of little importance.’
Niettemin heeft er een rijke en levendige muziekcultuur bestaan in
de Lage Landen van de zeventiende en achttiende eeuw. De haastig
reizende Engelse musicoloog
Charles Burney had het mis,
toen hij beweerde dat men
in Amsterdam enkel het geluid van carillons en dukaten
hoorde. Dirk Balfoort geeft
in zijn boek uit 1938 Het
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Muziekleven in Nederland in de
17de en 18de eeuw een overtuigend bewijs van het tegendeel.
Er was zelfs een belangrijke rol
weggelegd voor het clavecimbel
in de Nederlandse Republiek,
en in het verborgene misschien
zelfs wel voor het clavichord.
Clavecimbels, spinetten en virginalen werden vele malen afgebeeld op schilderijen. Lucas van
Dijck verzamelde in zijn boek uit
1987 Het Clavecimbel in de Nederlandse Kunst tot 1800 meer
dan 250 afbeeldingen op schilderijen en dergelijke van clavecimbels, spinetten, virginalen en
clavichorden.
Bovendien bezaten diverse steden een clavecimbel dat ter beschikking werd gesteld van de
stedelijke muziekgezelschappen,
de collegia musica, zoals in Amsterdam en Utrecht. Stadsorganist Jan Pieterszoon Sweelinck
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reisde in 1604 naar Antwerpen om daar in opdracht van de stad Amsterdam een clavecimbel aan te schaffen.
En van het collegium musicum in Utrecht is bekend dat het in 1726 een clavecimbel van Ruckers aankocht.
Dat instrument is vermoedelijk nog bespeeld door Mozart, toen die, negen jaar oud, op 21 april 1766 een
‘groot concert’ gaf ‘in de Muziek-Zale op ’t Vreeburg te Utrecht.’ Een brandende vraag blijft voorlopig nog
onbeantwoord: Had de familie Mozart bij het verlaten van Utrecht op de terugweg naar Salzburg via Rotterdam, Antwerpen en Brussel, het reisclavichord bij zich dat Leopold Mozart had aangeschaft bij klavierbouwer
Andreas Stein in Augsburg?
Talloze bloemlezingen met klaviermuziek werden er in de Lage Landen in de 16de, 17de en 18de eeuw door
plaatselijke muziekdocenten voor hun leerlingen samengesteld, zoals het Klavierboek Anna Maria van Eyl uit
1671. Een deel van deze anthologieën werd uitgegeven door de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis in de jaren 1960. Naast muziek van componisten als Sweelinck en Speuy bevatten deze bundels
ondermeer arrangementen van destijds geliefde melodieën die hielpen de populariteit van clavecimbel en
clavichord verder te vergroten.

Anoniem Ach Amerillis (Leningrad Manuscript, MMN III, p62)

Anoniem La Princesse (Klavierboek Anna Maria van Eijl, MMN II p20)

Ook aan de vele uitgaven met klaviermuziek van Nederlandse maar ook buitenlandse componisten is af te
lezen hoe zeer het clavecimbel en waarschijnlijk ook het clavichord in zwang was. Componisten die hun
klaviermuziek publiceerden waren ondermeer: Quirinus van Blankenburg, Conrad Hurlebusch, Gerardus
Havingha, Johann Jacob Lustig, Jakob Potholt, Johan Andrea Colizzi, Sybrand van Noordt junior, Popma
van Oevering, Elias Brunnenmüller, Pieter Bustijn, en de buitenlanders Johann Jakob Froberger, Johann
Adam Reincken, Dieterich Buxtehude en Johann Pachelbel.

Johann Jakob Froberger Allemand (Klavierboek Anna Maria van Eijl, MMN II p38)

Dat er een markt was voor huiselijk klavierspel blijkt bovendien uit de diverse leermethoden op het gebied
van het clavecimbel- en orgelspel. In 1731 verscheen in Utrecht Johann Philipp Albrecht Fischers Korte en
Noodigste Grondregelen van de bassus-continuus. Fischer was organist van de Lutherse kerk en daarna van
de Dom in Utrecht. In 1735 kwam in Amsterdam uit Musicaal A, B, of het Kort Begrip wegens de behandeling van het Orgel of Clavecimbaal van de Friese organist S.T. van Loonsma. En van Leonard Frischmut
verscheen in 1758 in Amsterdam Korte en zakelijke Onderwijzing-Gedagten over de beginselen en Onderwijzingen van ‘t Clavecimbel. Frischmut was clavecimbelleraar en organist van de Nieuwe Zijds Kapel
in Amsterdam. Veel gebruikt was de Korte en eenvoudige handleiding tot het leeren van ‘t Clavecimbel of
Orgel-spel, opgesteld ten dienste van leerlingen van Joachim Hess, uitgegeven in Gouda in 1792.
Onderzoek van onschatbare waarde naar de historie van het clavecimbel en clavichord in de Nederlandse
Republiek verrichte historicus en orgelkundige Arend Jan Gierveld. In zijn artikel The Harpsichord and Cla-

vichord in the Dutch Republic
in het Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis uit 1981 legde hij
zijn bevindingen neer. Hij komt
tot een totaal van maar liefst 123
namen van bouwers van clavecimbels en clavichorden werkzaam in de Nederlandse Republiek. Daarvan zijn 63 namen
niet genoemd bij Alan Curtis
en/of Donald Boalch. De 16de
eeuw telt in zijn overzicht drie
Nederlandse namen van clavecimbelbouwers, allen uit Amsterdam, Jan Aertsz, Marten van
der Biest en Aert Geerdinghs.
Meer dan vertienvoudigd is het
aantal overleverde namen van
bouwers van clavecimbels en
clavichorden in de 17de eeuw:
35 in totaal, waarvan alleen in
Amsterdam al twintig. Andere
17de-eeuwse bouwers waren
werkzaam in Dordrecht, FriesE!M 12 pagina 1100

land, Groningen,
Gorinchem, Haarlem, Leeuwarden,
Leiden,
Middelburg, Rotterdam,
Utrecht,
Warmond,
Zeeland
en Zutphen. Van
bouwers van clavichorden zijn
slechts drie namen overgeleverd
uit de 17de eeuw, waarvan twee
in Amsterdam, Willem Bongaerts en Cornelis Hoornbeeck
en één in Friesland, Claas Douwes.
Weer het dubbele aantal namen
van Nederlandse bouwers van
clavecimbels en clavichorden is
overgeleverd uit de 18de eeuw,
72 in totaal. Van Amsterdam
zijn 33 namen van achttiendeeeuwse clavecimbelbouwers bekend en twee van clavichordmakers, Gerhard Axsen en Christian
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Müller. Den Haag
kende
minstens
acht clavecimbelbouwers en twee
clavichordbouwers. En ook van
Groningen
zijn
twee namen van
clavichordmakers bewaard, Frederich Martinus en Jan Molenbeek, en
uit het Friese Koudum één, A. Campen.
Alan Curtis noemde al de aanwezigheid van clavichorden in enkele
inventarissen van nalatenschappen
uit de 17de eeuw in Leiden en Friesland. Arend Jan Gierveld heeft kunnen vaststellen dat het clavichord in
zwang was in Friesland en Groningen. Dat valt ook af te leiden aan wat
Claas Douwes schrijft in zijn boek
Grondig ondersoek van de toonen
der Musyk, uitgegeven in Franeker
in 1699. Hij besteedt daarin meer

aandacht aan het clavichord dan aan het clavecimbel. Misschien was
Douwes’ beschrijving wel bedoeld als een handleiding voor collega’s
voor het bouwen van een eenvoudig clavichord.
Arend Jan Gierveld ontdekte door zijn enorme monikkenwerk dat er
een flink aantal clavichorden in advertenties werd aangeboden in de
Leeuwarder Courant, die werd opgericht in 1753. Veel van de adverteerders waren organisten en onderwijzers die daarnaast handelden
in klavierinstrumenten. Clavichorden werden te koop aangeboden
na het overlijden van een organist, of een leraar was juist op zoek
naar een clavecimbel of pedaalclavichord. Weer een andere organist
boodt zijn diensten aan als reparateur en stemmer van clavecimbels
en clavichorden. Daarnaast was er een levendige aanvoer van clavichorden vanuit Noord-Duitsland naar het Friese en Groningse achterland. Duitse clavichorden werden te koop aangeboden in de Friese
haven van Harlingen.
Maar ook al eerder liet het clavichord zijn sporen achter in delen van
de Noordelijke Nederlanden. zelfs vanaf de 15de eeuw. Arnout van
Zwolle maakte een plattegrond van een clavichord. De oudst bekende
afbeelding van een Nederlandse clavichord is op een altaarstuk van
omstreeks 1475 van Adriaan van Wesel die werkzaam was in Utrecht.
In 1540 meldde de rector van het St. Caecilia Klooster in Hoorn dat
hij een clavichord in zijn bezit had. Alan Curtis noemt een Leidse
student genaamd Bollemans en een Leidse professor Böckelmanns

die in 1681 overleed als bezitters van een clavichord. Advertenties van
clavichorden verschenen eveneens in de Amsterdamse Courant en de
Haarlemse Courant in de 17de en 18de eeuw. In 1708 boodt de componist en organist Quirinus van Blankenburg in Den Haag een clavichord
te koop aan met drie manualen, met elk zijn eigen karakter. Dit is een
van de zeldzame bewijzen dat een Nederlandse componist daadwerkelijk een clavichord in zijn bezit had.
Een ander voorbeeld van een clavichord in het bezit van een Nederlandse componist is het instrument dat in 1765 werd nagelaten door Conrad
Friedrich Hurlebusch, componist en net als Sweelinck organist van de
Oude Kerk in Amsterdam.

Conrad Hurlebusch: Fuga uit op.1 nr.5 ((in Nederlandsche muziek van 1600 tot heden
voor orgel of harmonium 1924, p38)

Uit de bewaarde advertenties concludeert Gierveld dat het pedaalclavichord bijzonder in trek was als studie-instrument voor organisten tussen 1680 en 1750.
Maar zolang de historie van het clavichord in de Lage Landen uit niet
meer bestaat dan weliswaar kostbare mozaïekstukjes blijft de vraag naar
wat er nu aan klaviermuziek op clavichord is gespeeld omgeven door
twijfel. Graag zouden we willen vaststellen wanneer en waar precies
de eerste keer een clavichordtoets werd ingedrukt in het gebied tussen

Groningen en zeg Rijssel. En natuurlijk ook de laatste keer.
Graag zouden we de leerlingen van Sweelinck willen zien achter een
zacht kleinood, in de Amsterdamse Koestraat of de Oude Kerk. Zoals
Melchior Schildt, Heinrich Scheidemann, Samuel Scheidt, Jacob Praetorius de jongere en Paul Siefert.

Heinrich Scheidemann: Ballett (Klavierboek Anna Maria van Eijl, MMN II p40)

En net zo graag zouden we de kleine Mozart op zijn reisclavichord willen zien spelen in herberg De Gouden Leeuw in de Amsterdamse Warmoestraat of hotel Plaets Royaal in Utrecht. En natuurlijk zouden we
ten slotte graag de talloze organisten in beeld willen brengen die hun
toccata’s, fantasieën en psalmen instudeerden. Op clavichord of zelfs
pedaalclavichord.

Anoniem: Bewaert mij Heer Weest doch myn toeverlaet (Susanne van Soldt manuscript,
MMN III,p46)
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Beelden uit de presentatie bij
dit artikel voor het Nederlands
Clavichord Genootschap
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TopTips van Hilary Hahn 3
Tekst: Hilary Hahn, vertaling: Véronique Hogendoorn
Hoe overleef je een hotel?
Het komt vaak voor dat mensen me vragen of ik me niet verveel in al die hotels.
“Hoe kom je je tijd door? Is het niet eenzaam?”
Ik heb niet vaak de tijd om zulke vragen
uitgebreid te beantwoorden, vandaar dat
dit kleine tekstje er nu is.
Om de eerste vraag te beantwoorden: Nee,
ik verveel me nooit. Nou ja, misschien
één of twee keer in mijn hele leven. Het
helpt om een druk beroep te hebben, geïnteresseerd te zijn in veel dingen en dagelijks in onverwachte situaties terecht
te komen. Maar zelfs als ik thuis ben, als
ik steeds dezelfde dingen doe (wat maar
een enkele keer voorkomt), vind ik altijd
wel iets om mezelf mee bezig te houden.
Mijn reactie op de tweede vraag zou zijn:
Ik probeer om elke dag hetzelfde ritme
en hetzelfde schema aan te houden als
ik op tournee ben. Dit klinkt misschien

vreemd voor een rondtoerende musicus,
maar dit is de enige manier waarop ik
kan zorgen dat ik me op mijn plaats blijf
voelen. Mijn leven gaat op die manier in
een regelmatige cyclus door, ondanks dat
er geen twee dagen hetzelfde zijn. Onderaan staan de twintig dingen, in willekeurige volgorde, die ik meestal gebruik om
de tijd door te komen in een hotelkamer.
Iedereen kan deze gebruiken!
En als laatste, ik ben nooit eenzaam.
Mijn alleen-tijd is mijn stiltetijd, waarin
ik nadenk. Daar houd ik van.
1.
Lezen
2.
Op het bed op en neer springen
3.
koken (als er een fornuis is)
4.
Kleding met de hand wassen
5.
Strijken
6.
Werken (wat voor een rondreizende violist alles is, van het plegen van
telefoontjes tot snaren vervangen, web-

site-werk, album-editing en ga zo maar door)
7.
Schrijven (wat dan ook)
8.
TV kijken (films, buitenlandse zenders, animal rescue programma’s, sport, schaatsen, dansen, ballet, roeien, Aussie Rules football, circus, muziekprogramma’s of vreemde Amerikaanse producties voor als je
Amerikaans bent en heimwee hebt)
9.
Tekenen
10.
Op mijn handen staan
11.
Dansen
12.
Slapen
13.
Een anatomiekaart uit je hoofd leren (ja, dat heb ik echt gedaan!)
14.
Eten
15.
Foto’s nemen uit het raam
16.
Oefeningen doen met rubberen Therabands
17.
Elektronische apparaten opladen
18.
Stoute streken bedenken
19.
Meubels verplaatsen
20.
In de spiegel staren
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Lisa Ja c obs

foto: Robert van Bekkum
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foto: Annet Eikelboom

Lisa Jacobs
Lisa Jacobs glorieert in Beethoven: ..In deze Romance blinkt de pas 22-jarige
Lisa Jacobs uit in geserreerd gepassioneerd spel. Met haar warme toon brengt
zij de prachtige lyriek van deze Romance tot leven. Nadat de laatste toon geklonken heeft duurt het dan ook enige tijd voordat het publiek zich ontlaadt
met een staande ovatie..(februari 2008)
Lisa Jacobs (1985) begon met vioolspelen toen zij zes jaar was. Sinds
haar achtste heeft zij les gehad van Joyce Tan in de Jong Talentklas van
het Utrechts Conservatorium en sinds september 2001 studeerde zij
als leerlinge van Ilya Grubert aan het Conservatorium van Amsterdam, waar zij in juni 2006 met een tien met onderscheiding is afgestudeerd en nu het masterprogramma volgt. Daarnaast is zij leerling
van Christoph Poppen aan de Hochschule fur Musik und Theater in
M¸nchen waar zij is aangenomen voor het prestigieuze Konzertexam.
Lisa won verscheidene eerste prijzen; o.a. de Iordens Viooldagen (1996) en
het Prinses Christina Concours (1999) en werd toegelaten tot de Voorziening voor Jonge Excellerende Musici (2000, 2001 en 2002).
Lisa was verscheidene malen te zien en te horen op de nationale televisie
en radio.
Ze heeft masterclasses gevolgd bij grote violisten als Thomas Brandis, Julian Rachlin, Sylvie Gazeau, Herman Krebbers, David Takeno, Nelli Shkolnikova, Philip Graffin en Maxim Vengerov; deze laatste masterclass werd
uitgezonden door de AVRO en gepresenteerd door Sonja Barend.

Lisa bespeelt een Ruggieri uit 1683, die haar particulier ter beschikking is gesteld.
Ook de Henry stok die zij gebruikt is van een anonieme gever. Zij is hier heel
dankbaar voor.
Voor komend jaar staan onder andere soloconcerten met orkest in ItaliÎ en Nederland op het programma.
Zo is zij na een zeer succesvolle tournee langs alle grote Nederlandse podia in oktober 2007 met het vioolconcert van Carl Nielsen meteen teruggevraagd door het
Amsterdam Symphony Orchestra en zal zij een cd met hen opnemen. Tevens zal
zij een solo cd met werken van o.a. J.S. Bach, Paganini en Frid opnemen.

Naast haar solospel houdt Lisa zich ook graag bezig met kamermuziek. Zo vormt
zij sinds 2005 onder andere een vast duo met de van origine Russische pianiste
Helena Basilova (www.helenabasilova.com) en sinds 2007 met de Wit-Russische
Ksenia Kouzmenko en werkt ze in verschillende bezettingen met de top van Nederland en Europa op het gebied van jonge, talentvolle musici. Lisa speelde op
kamermuziekfestivals in binnen- en buitenland met vermaarde partners als onder andere Daniel Wayenberg, Peter Frankl, Ilya Grubert, Vladimir Mendelssohn,
Candida Thompson, Christoph Richter, Philippe Berrod en Janne Thomsen.
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Op een zonnige dag trekken fotografe Annet en ik naar het Vondelpark. We gaan lekker cappuchino drinken op het terras van het Blauwe Theehuis, met niemand minder dan Lisa Jacobs, een violiste die ik
erg bewonder. Lisa blijkt behalve een geweldig goed musicus, ook nog
eens goedlachs en leuk. Lees gauw verder voor het interview en surf
daarna direct even door naar www.lisajacobs.nl .

toen heel enthousiast en heeft speciaal plek voor mij gemaakt
in zijn klas!
Beide leraren zijn echte musici en dat vind ik ook heel belangrijk, dat mijn docent zelf ook speelt. Op de een of andere
manier werkt dat beter voor mij dan een echte
“leraar-leraar”.

Lisa, in je CV staat, dat je zowel in Nederland als in Duitsland vioolles hebt. Hoe kan dat nou?

En is dat iets wat gegroeid is? Was je leraar vroeger meer een echte leraar?

Ik heb in Duitsland toelating gedaan, omdat ik al best lang bij Ilja, mijn
leraar in Nederland, zit. Daar heb ik mijn Bachelor ook gehaald. Er zijn
nog heel veel dingen die ik van Ilja wil leren, ik wil graag met hem verder studeren, maar tegelijkertijd is het ook wel goed om af en toe de kijk
van een totaal ander iemand te horen...
Voor de echt Klassieke werken – Mozart, Beethoven, Haydn, Schubert
– ga ik nu naar Christoph Poppen. Bij Ilja blijf ik dan voor het IJzeren
Repertoire: Paganini, Tsjaikovski. En die combi bevalt heel goed!

Nee, dat geloof ik niet. Ik ben op mijn
zesde begonnen met vioolspelen en
kwam op mijn achtste in de Jong
Talent klas van het Utrechts Conservatorium, bij Joyce Tan. Een
fantastische lerares en een beetje
mijn tweede moeder. Daar heb ik
acht jaar les ontzettend veel van haar
geleerd en het laatste jaar eigenlijk
meer samengespeeld dan echt les gehad.
Dus wat dat betreft heb ik eerst wel een
echte lerares gehad. En daarna was ik wel toe
aan iemand die niet al te schools lesgaf.
Op mijn twaalfde of dertiende had ik in
Utrecht een masterclass van Ilja en zo ben ik
bij hem beland! En vanaf mijn zestiende zit
ik hier in Amsterdam op het conservatorium,

Is dat nooit lastig? Stel: je speelt een concert en leraar A hoort een stuk
dat je met leraar B instudeerde en zegt: “Ja, leuk, hoor, Lies, maar ik
zou toch...”. Wat doe je dan?
Nee, dat gebeurt niet. Uiteindelijk ben ik degene die speelt en dat respecteren ze zeker. Mits het binnen bepaalde grenzen blijft – maar dat
doe ik wel. Mijn docenten kennen elkaar natuurlijk ook en het is in
overleg met beiden tot stand gekomen. Het was in principe op aanraden
van Ilja dat ik Christoph gevonden en voor hem voorgespeeld. Die was
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eerst ook in de Jong Talent klas en toen ik
klaar was met mijn middelbare school ben
ik doorgestroomd naar de vakopleiding.

En bij de masterclass door Ilja wist je gelijk dat je les van hem wilde?
Nou, ik was toen nog vrij jong, 12 of 13, dus.
Maar ik merkte direct dat dit wel een hele
andere manier van lesgeven was dan ik gewend was. Met Joyce was het vooral techniek. Ook lekker muziek maken, natuurlijk,
maar binnen de leraar-leerling-verhouding.
Ilja gaf me, hoe jong ik ook was, voor het
eerst echt het gevoel dat je zelf de muzikant
bent en dus zelf de keuzes moet leren maken. Hij liet je je wat zelfstandiger en volwassener voelen.
Niet specifiek vrijer, meer bewuster. Als je
jong bent, dan doe je vaak dingen zonder
dat je je daarvan expliciet bewust bent. En
Ilja vroeg dan “waarom” en “wat denk je
hiermee te bereiken”. Dat leert je wel erg
goed nadenken over muziek en je keuzes
– zodat je niet klakkeloos de mening van iemand anders gaat volgen.

We kennen jou vooral als solovioliste.
Is dat ook de kant die je later op wilt?
Ja, daar ben ik ook hard mee bezig. En het
gaat goed: dit jaar speelde ik weer in Het
Concertgebouw met het Amsterdam Symfony Orchestra (oktober) en in februari met
het Orkest van het Oosten. Dat is ook echt
mijn droom, al van jongs af aan.
Ik ben absoluut niet iemand om les te geven,
‘k denk dat dat ook voor de leerlingen niet
leuk zou zijn! Het ligt me gewoon echt niet.
En in een orkest, een vaste baan, nee, dat is
ook niets voor mij. Ik zie dat gewoon minder als mijn persoonlijke uitdaging. Wat ik
juist heel erg leuk vind is het vele reizen en
dan lekker spelen.
Misschien ben ik gewoon erg individualistisch? Maar kamermuziek vind ik wel
erg leuk. ‘k Was vorig jaar in Frankrijk, in
Cheverny, daar heb ik op een kamermuziekfestival gespeeld. Toch zie ik dat minder als
groepswerk, want door de kleine ensembles
blijft iedereen toch een eigen individu.
Soms denk ik dat ik een beetje egoïstisch
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ben, want ik vind ‘t het allerleukste om voor een orkest te staan. Je hebt dan
echt een aparte rol. Natuurlijk, je speelt met iedereen in het orkest samen,
maar dat voelt niet als het soort samenspelen dat je met een pianist doet,
een viool-piano-duo is veel intiemer. Als je soleert met een orkest ben je samen met de dirigent... een soort van “de baas”. Niet dat ik per se de baas wil
zijn, maar op deze manier kan ik wel het beste mijn ei kwijt.

En als de dirigent en jij allebei de baas willen zijn? B.v. hij wil een kwartnoot = 60, jij wilt 70. Wat doe je dan?
Het is altijd een compromis en je moet de mazzel hebben dat het klikt met
de dirigent. Maar dat is tot nu toe nooit een probleem geweest. Bij mijn
debuut hier in het Concertgebouw heb ik de gigantische mazzel gehad dat
ik met Chailly heb mogen spelen en het Concertgebouworkest. Ja, dat merk
je... ‘k heb ook met andere dirigenten gewerkt en met iedereen is het anders,
maar je komt er uiteindelijk altijd wel uit.
Er is nog nooit iemand boos weggelopen en daar moet je als solist natuur-

lijk ook voor zorgen. Je kunt niet zeggen: “ik
wil het zo en zo is het – punt”. Want je bent
niet de enige op het podium.

Naast je solo-optredens heb je ook een pianoduo, dat je “intiemer” noemt...
Ja, want zo’n duo valt of staat bij de klik die
je met iemand hebt! Ik speel momenteel veel
samen met Helena Basilova, een leeftijdsgenootje van Russische origine. Wij zijn nu
een officieel duo. En daarnaast speel ik ook
veel met Xenia Kouzmenko. Zij is iets ouder
en een Wit-Russische. Tot slot speel ik ook
wel eens met Sander Sittig, nog iets ouder en
een fantastische pianist – qua muzikaliteit
vult hij me heel goed aan. Maar met alledrie

is het altijd een feest om samen te spelen.
In zo’n duo ben je steeds bezig met de hele
kleine details, waar je eigenlijk bij het spelen met orkest vaak niet aan toekomt. Het
gaat dan verloren, omdat je niet over ieder
nootje met het orkest in discussie kunt
gaan. Ik ben sowieso niet iemand die over
ieder nootje zeurt, maar met een pianist
kan je wel veel meer in detail werken. Juist
daarom denk ik dat het belangrijk is dat je
in elke vaste kleine formatie ook persoonlijk
goed met elkaar op kunt schieten.

En speel je wel eens in een andere formatie
samen?
Ja, af en toe wel, bijvoorbeeld ad-hoc een

foto: Annet Eikelboom
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pianotrio van Haydn. Maar ik heb verder
geen vast ensemble, dat is wel een bewuste
keuze. Want wil je een vast ensemble, dan
werkt dat toch net iets anders qua samenspelen en souplesse. Je wilt dan snel alles tot
in de finesses uitwerken, wat veel tijd kost.
En kamermuziek is heerlijk, maar heeft niet
mijn hoogste prioriteit. Ik vind het juist zo
leuk om een beetje spontaan met verschillende mensen wat uit te proberen! Lekker
op projectbasis concerten geven.
Vorig jaar ben ik bijvoorbeeld met Helena
naar Italië geweest, we hadden daar een paar
concerten en hebben er een cursus gedaan.
Daar waren ook andere bekenden, zoals
Cecilia Bernadini. Heel spontaan hebben
we toen op een vrije avond een stapel bladmuziek doorgewerkt, met een combi van
Nederlanders, Italianen, Russen – vanalles! Lekker doorspelen, dat maakt voor mij
kamermuziek ook heel erg leuk. Het is een
ontdekkingsreis en zo wil ik het graag houden. Gewoon spontaan en niet te gefixeerd.

We hebben het al over de Klassieken en
het Romatische Ijzeren Repertoire gehad,
maar hoe speel jij eigenlijk barok?
Ik heb daar wel een keuze in gemaakt. ‘k Ben

in principe een moderne violiste en absoluut
Romantisch geschoold. Natuurlijk heb ook
ik wel eens geprobeerd om met een barokstok te spelen, maar mijn techniek blijft Romantisch. Natuurlijk, als ik Bach speel, dan
houd ik rekening met authentieke ideeën en
fraseringen, de klank... maar toch ben ik niet
iemand die nu de barokviool op zou pakken.
Want ik vind: als je daarvoor kiest, doe het
dan goed. Het is zo’n specialisatie, ik denk
niet dat het kan om de ene week Brahms
te spelen op je moderne instrument met je
moderne techniek en de week erna Bach op
darmen met een barokstok. Qua speeltechniek en intonatie is het zo anders!

Christoph
heeft enorm
veel onderzoek
naar Bach gedaan en juist
bepaalde dingetjes die voor
mij in eerste
instantie onwaarschijnlijk
leken, vielen
door zijn uitleg helemaal op de goede plek. Het is nu veel comfortabeler om Bach te spelen. Bach is denk ik wel het moeilijkste voor een
violist. Bach en Mozart. Maar na deze lessen ben ik er wel rustiger en
zekerder in geworden.

Mijn docent Christoph heeft wel met een
barokviool en -stok gespeeld, maar speelt
dezelfde werken ook op moderne instrumenten. Hij noemde mij een typisch Romantische violiste: Paganini, Brahms, dat is
mijn ding. En dat kan je niet verloochenen.
Dat blijft ook als je Bach speelt op een barokviool.

En voor de toekomst, wil je je dan concentreren op het Romantische?

Maar aan de goede stijl heb ik met hem aan
wel veel gewerkt, ‘k heb een Mozartconcert
met hem gedaan en de Partita’s van Bach. En
ik merk wel dat dat enorm geholpen heeft.

Misschien. Ik ben nu voor mijn “researchproject” bezig met een onderzoek naar Szymanovski, een Poolse laat-Romantische componist, die
in Nederland ondergewaardeerd wordt – vind ik. Dat is erg leuk, om
een wat minder bekende componist naar voren te halen. En moderne
muziek vind ik ook leuk! Mits het maar een vorm of structuur heeft,
zodat ik er echt gevoel bij heb. Vorig jaar heb ik in het Bethaniënklooster Cezar Frid gespeeld. Niet zo heel modern, maar wel onbekend. Er is
nog zoveel prachtig repertoire!

Is het anders om – voor het publiek – onbekende werken te spelen?
Je moet alles wat je speelt overtuigend spelen, dat blijft altijd. En aan
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de basis van
ieder
stuk
moet je een
technische
zekerheid en
een eigen idee
hebben. Toch
is het anders.
Als je in het
Concertgebouw
een
Brahmsconcert gaat spelen is de kans groot dat 90% van het publiek dat stuk kent en
er een mening over heeft. Je hebt je dan meer te houden aan bepaalde tradities. Niet strict, maar je moet in acht nemen dat er een geschiedenis is
in de uitvoeringen van dat stuk. En dat is met een nieuw-geschreven stuk
natuurlijk niet, dus dat is dan de uitdaging: om het zo aan je publiek te
presenteren, dat het lijkt alsof er al een traditie is. Zodat zij denken: “Ja, zo
moet het.”

Speel je ook een ander instrument? Piano, misschien?
Nee, nee, nee, ik ben een ramp op piano. Officieel moet je piano doen als
bijvak bij je opleiding. Daar ben ik op de meest wonderbaarlijke manier
doorheen gestoomd – gelukkig. Maar ik speel dus echt en alleen viool. Ben
nu wel een beetje altviool aan het spelen, maar het is niet zo dat ik niet per
se fantastisch altviool wil kunnen spelen. Waarom ik het dan toch doe? Als
je spontaan met een groepje besluit om kamermuziek te gaan spelen en er
is geen altviolist... dan is het wel heel handig als je dat instrument ook een
beetje kent!
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En andere hobbies?
Ik heb heel erg lang aan klassiek ballet gedaan. Van m’n derde tot m’n 19e, dansen
vind ik gewoon heel erg leuk! Helaas doe
ik nu geen ballet mee, ‘k heb te weinig tijd.
Maar dat blijft een hobby. Boeken lezen en
reizen vind ik ook leuk. En uitgaan! Het is
ook absoluut niet zo dat ik alleen maar klassieke muziek luister. ‘k Ga ook graag naar
de film. Verder skeeler ik best wel vaak, hier
door het Vondelpark! Gewoon, de normale
dingen dus.
‘k Heb ook niet het gevoel dat ik een heel ander leven leid dan leeftijdsgenootjes van me.
Veel van mijn vrienden doen niets met klassieke muziek en daar ben ik eigenlijk wel
blij om. Mijn vriend, bijvoorbeeld, die heeft
vroeger wel muziekles gehad, maar studeert
nu rechten. Dat is juist wel verfrissend – niet
ALLEEN maar die viool. Voor mezelf is dat
denk ik echt het beste, dat ik niet 24 uur per
dag met die viool geconfronteerd word.

het hokje klassiek. Toch houd ik er dus van
om andere muziek te beluisteren; jazz, salsa,
gewoon de radio... ‘k zou het leuk vinden als
ik ook goed kon improviseren, maar dat kan
ik gewoon niet, dus qua spelen houd ik het
bij klassiek.

Er zijn straks vast E!M’ers die dit lezen
en denken: ja, dat wil ik ook, lekker in Het
Concertgebouw met Chailly! Heb je nog
een tip voor die leeftijdsgenootjes, die net
als jij ook solovioliste willen worden?
Ten eerste wat ik iemand die viool speelt
altijd zou willen aanraden: doe het alleen
als je er echt plezier in hebt. En verder: studeer hard, maar focus je niet alleen op het
vioolspelen. Het leven is echt nog veel meer
dan die viool alleen. Tot slot: er zit een grote
portie mazzel en goede contacten bij. Heb
gewoon plezier in het spelen, dan kom je er
wel!

Je luistert dus ook naar niet-klassieke mu-

Foto’s van deze 2 pagina’s zijn stills uit een

ziek, maar speelt je dat ook wel eens?

video over Lisa, te bekijken via

Weinig. Ik speel vooral klassiek, met af en
toe een uitstapje naar bijvoorbeeld Gershwin. Maar dat zijn inmiddels al de Heifetzarrangementen, dus dat past ook weer in

www.encoremagazine.nl

foto uit musical Hair door Leo van Velzen

Musicals overspoelen Nederland…
Musicals zijn hotter dan ooit in Nederland. In Scheveningen slingeren avond aan
avond de castleden van ‘Tarzan’ aan hun lianen door het theater. In het Beatrixtheater te Utrecht worden in ‘Dirty Dancing’ de meest spetterende dansen opgevoerd en Ruth Jacott vertolkt door heel Nederland de meeslepende rol van Billie
Holiday in de gelijknamige musical. Keuze genoeg dus. Maar welke musicals zijn
must see en welke kun je beter mijden?
geschreven door Thomas de Heide
Er zijn dit seizoen vele musicals in de theaters te zien, maar de doelgroepen waarop
ze zich richten verschillen enorm. De Efteling-musical ‘Assepoester’ is een echte
familievoorstelling, terwijl Joop van den
Endes ‘Evita’ voor een veel ouder publiek
geschikt is, en zo kunnen we nog wel even
doorgaan…
Must see!
Met een goedgevulde portemonnee is het
raadzaam dit jaar zeker de musicals ‘Tarzan’, ‘Ciske de Rat’ en de Nederlandse
‘Fame’ te bezoeken. ‘Tarzan’ voor de spet-

terende techniek en ‘Fame’ voor een vermakelijke avond met herkenbare songs en een
jonge talentvolle cast. ‘Ciske de Rat’ is na het
boek, de succesvolle film en nu de musical
een onderdeel van de Nederlandse cultuur
geworden. Het is verheugend om te zien dat
er in dit kleine landje ook eigen producties
ontwikkeld kunnen worden, die niet onderdoen voor hun Broadway-concurrenten.
Ook een must see dus!
Maybe not?
De musical die dit seizoen de slechtste kritieken te verduren kreeg was ‘Hair’. Deze

productie over de roerige hippietijd kreeg veel kritiek op de vaak te
harde muziek en de rommelige verhaallijnen. Maar niet iedereen
was slecht te spreken over deze musical. Er waren ook genoeg mensen die zich juist wel in de verhaallijnen konden vinden.
Hieruit blijkt maar weer dat iedereen zijn eigen smaak heeft. De een
heeft dus liever een zwijmelmusical en de ander een thrilleravondje!
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Musical-Info is niet alleen Thomas’ vaste rubriek in
E!M, maar ook de naam van zijn musicalsite. Op www.
musical-info.nl is van alles over musicals in binnen- en
buitenland te vinden. Thomas zet daarop nieuws, recensies en foto’s van nieuwe en bestaande musicals.
Maandelijks weten vele tienduizenden musicalliefhebbers Musical-Info te vinden en dit aantal groeit explosief. Ook het gratis Musical-Info Magazine blijkt een
groot succes te zijn.
foto: Deen van Meer
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Feest!

40 jaar het Prinses Christina Concours

Het Prinses Christina Concours bestaat veertig jaar en dat wordt groots gevierd. Met
prachtige openbare en besloten concerten door laureaten en oud-laureaten die inmiddels
bij de Nederlandse muziektop behoren. Het is de bedoeling dat kinderen in aanraking
komen met klassieke muziek en jazz. Jonge talenten spelen voor ze en krijgen zo concerten presentatie-ervaring. Een opzet die kenmerkend is voor het gerenommeerde Prinses
Christina Concours.
Jaarlijks worden concoursen voor klassieke muziek georganiseerd in zes regio’s, waarna een nationale halve finale
en finale volgt, een jazzconcours en een
compositieconcours. Er is geen drempel
om je in te schrijven, iedereen van 12 tot
en met 19 jaar mag met elk instrument
en zang of compositie meedoen. Alleen,
met een begeleider of met een ensemble.
Het Prinses Christina Concours doet
meer. Ze coachen jong talent en organiseren concerten door prijswinnaars in
binnen- en buitenland. De organisatie
stimuleert alle deelnemers om zich verder te ontwikkelen. Met talentvolle prijswinnaars gaat men een stapje verder,
door talenten onder meer tal van masterclasses en workshops aan te bieden.

Toen ik Valentina vroeg wat ze van het
Prinses Christina Concours-jubileum
vond, zei ze meteen:

“Ik heb op het jubileum ook een heel mooi concert gehoord. Er was
een violiste, Liza Ferschtman en die speelde echt prachtig. Ze speelde
zo dat iedereen er stil van was. Maar dat was bij heel veel mensen zo
die speelden. Er speelde een gitarist (klassiek!) en dat vond ik ook
heel cool. En een harpiste, Gwyneth Wentink had gespeeld. En dat
was ook geweldig. Allemaal hadden ze ons een beetje betoverd. Wibi
Soerjadi had ook gespeeld van Tristan en Isolde. Dat was ook heel
mooi!”
“Het Prinses Christina Concours is vet cool! Het is ook veel meer dan
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een wedstrijd. Als je in de halve finale, de dag van de genomineerden
komt, krijg je veel kansen! Ik hoop dat het Concours altijd blijft. Ik
ben heel blij met alle kansen die ik erdoor gekregen heb, omdat ik dan
verder kom met spelen. En het was ook heeeeel spannend.”

Was jij ook op de dag van de genomineerden?
“Ja, ik kwam in de halve finale, nadat ik in mijn regio, Regio Noord, in
de voorronde speelde in de Andrea Elkbrachtzaal van het Prins Claus
Conservatorium in Groningen. Daarna mocht ik naar de finale in de
kleine zaal van De Oosterpoort en toen kreeg ik allemaal prijzen (1e
prijs, laureatenprijs en twee concerten: in de kamermuziekserie van
het Noord Nederlands Orkest, 27 januari in de Buitenplaats in Eelde)”.

En daarom mocht je naar de demifinale in Den haag. Wat speelde je in
Groningen?
“Ik speelde in Groningen op het Prinses Christina Concours Noord
muziek Mozarts sonate in G groot, het allegro en van Béla Bartok
speelde ik een sonatine. Sommige mensen en ook pianisten houden
niet van zijn muziek. Dan vinden ze hem moeilijk om te volgen of
ze houden niet van zijn klankkleuren. Maar ik wel, ik houd heel veel
van zijn muziek en de stukken die ik speelde vond ik spannend en
mooi. Ze zijn spannend om te spelen. Misschien heb ik daar extra gevoel voor omdat ik door mijn vader ook een beetje Hongaars bloed in
me heb en ik hoorde er ook de Hongaarse dansen en taal in. Ik vond
het echt muziek om een verhaal mee te vertellen. Ik was heel blij dat
de jury ook van die muziek hield. En ik was nog veel blijer dat ik nog
een keer mee mocht optreden. Ik vond de vleugel die er stond heel fijn
spelen: het was een hele grote Fazioli!! Ik had helemaal niet verwacht
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dat ik een eerste prijs zou winnen. Maar
het was zo fijn om te spelen. Ik houd zo
veel van muziek dat ik altijd muziek wil
blijven maken en dat ook delen. En door
het Prinses Christina Concours heb ik
concerten gekregen, ook in hun jubileumcadeau de classic express.”

Hoe ging dat met die concerten?
“Iedereen die een prijs wint krijgt concerten en daar leer je superveel van, maar
het is ook nog in een fijne sfeer. En je
leert met die concerten andere musici
van ongeveer je eigen leeftijd kennen.
Omdat die ook zoveel van muziek houden begrijp je elkaar! Ik mocht concerten
spelen in de classic express.”

Hoe is het om te spelen in de Classic Express?
“GEWELDIG! Omdat ik na een optreden
altijd een kick krijg, omdat ik er zo veel
van houd. Het is een droom die uitkomt!
En in de Classic Express spelen is heerlijk. Het is heel fijn om te laten zien en
horen en voelen dat klassieke muziek er
mag zijn en dat je er alles in kwijt kunt!
En natuurlijk dat je het aan kinderen
laat zien. Het Prinses Christina Concours

heeft die bus laten omtoveren in een uitklapbare concertzaal.”

Hoe wordt een bus of truck een concertzaal?
“De zijwanden schuiven uit en dan heb
je een podium. En er zijn schermen met
kleurenbeelden bij omdat kinderen beter stil kunnen zitten als ze iets te zien
hebben. Ze zijn niet gewend om te kijken
naar een pianist aan de piano of een andere musicus. En er zijn zitkussens dat
ze lekker kunnen zitten en ze krijgen
slofjes. Dat vond ik heel handig omdat de
bus schoon blijft.”
Hoe ziet een Classic Express Concert er dan uit?
“Een musicus kondigt de andere die spelen aan en die is daarin gecoacht. Die
houdt een klein interview met de musici
en na afloop mogen de kinderen vragen
stellen of iets zeggen. Om in de stemming te komen doen we met de kinderen en de musici een soort dansje op een
compositie die daarvoor gemaakt is. De
bus was uitgevonden en bedacht om kinderen op de basisschool meer klassieke en
jazzmuziek te laten horen.”

Wie is op het idee van die bus gekomen?
“Ik weet het niet, misschien Jochem van Eeghen of een
hele groep van het concours? Jochem was heel blij dat het
geld voor de bus er kwam. Op scholen doen ze niet zoveel
aan muziek en ze luisteren er ook niet zo veel naar. Dan
weten de kinderen niet wat het is. En omdat iedereen bij
het PCC zoveel van muziek houdt wilden ze een muziekcadeau voor zoveel mogelijk kinderen. De directeur Jochem
keek vetgrappig de eerste keer in de bus. Het was toen heel
spannend of het cadeau werkte. Er is heel veel techniek in;
ook met de piano die kan op drie manieren, de grote en de
kleine zaal of een kathedraal en het kan ook nog klinken als
in een studio. Bij de test voor de perspremière kwamen de
mensen van de classic express ook zelf luisteren, toen hebben ze met de knoppen gespeeld en die jongen van de techniek wist er alles van! Na afloop gingen ze het ook vieren
dat het cadeau het goed deed. Wel jammer dat ze die niet in
konden pakken, het regende teveel.”

Hoe vind je het dat kinderen een concert in een minizaal meemaken?
“Het lijkt me, als ik een kind was en ik zou niet in aanraking komen met klassieke muziek dat ik er meteen van zou
gaan houden. Ik hoop dat kinderen minder uitgelachen
worden als ze van klassiek muziek houden of ontdekken
dat ze ervan houden. Het zou mooi zijn als niet een meester
of juf of kinderen meer zou vragen of je ook ‘echte muziek’
kan spelen als je iets klassieks heb gespeeld.”
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“Met echte muziek bedoelden ze popmuziek en rockmuziek,
maar dat is niet de enige muziek die er bestaat. Je hoort het
alleen veel vaker. Voor mij is klassiek ook ECHTE muziek.
Misschien dat ze meer respect krijgen voor klassiek en begrijpen dat er verschillende soorten muziek naast elkaar bestaan.
Daarom vind ik het zo goed dat bij het Prinses Christina Concours nieuwe composities een prijs krijgen en jazz en klassiek
even belangrijk zijn. Het gaat toch om goede muziek! Ik vind
het mooi dat ze kinderen van12 t/m 14 jaar naast grote van 15
t/m 19 jaar en Conservatoriumstudenten laten optreden in de
Classic Express. Ik had echt een supergroepje!”

Concours. En ze keken allemaal mee op een
scherm binnen, want niet iedereen kon tegelijk de classic express bus in. Ik vond het heel
fijn dat ik ook iets terug kon doen voor iedereen van dat Concours. Die mensen zijn allemaal heel lief en soms ook grappig. Ik vind
optreden altijd heerlijk, maar nu had ik bij
de meeste optredens ook echt het gevoel dat
iedereen die luisterde ook echt van muziek
hield. Dan gaan ze niet kletsen en wijzen of
sms-en, maar dan luisteren ze echt.”

Wie is er in 1967 met het Prinses Christina Concours begonnen?
Weet je hoe het ‘Prinses Christina Concours’ veertig jaar geleden is begonnen?
“Ja, het begon in 1967 als het ‘Edith Stein Concours’. Ik dacht
eerst dat zij een beroemde musicus was of componist was.
Toen dacht ik, ze is zeker een belangrijke mevrouw die geld
gegeven heeft om het concours te houden. Ik vind het heel
knap, dat het van een klein concours zo groot is geworden. Ik
ben in de school geweest waar het is begonnen, het Edith Stein
College in Den Haag en daar is ook echt een kunstsfeer.”
Wat deed je in dat Edith Stein College?
“Feest vieren en taartjes eten! O ja en eerst voorbereiden op
pianospelen. Ik kwam er omdat ze naast die school de première gehouden hebben van de classic express. En daar ging
ik ook in spelen met Sterre en Daria, Steven en Timo. Het was
heel spannend want minister Plasterk was er en Prinses Christina en iedereen van de organisatie van het Prinses Christina
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“Een hele aardige meneer (Ruud van der Meer). hij was eerst de directeur - tot 2001.
Hij is toen benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en het Prinses
Christina Concours kreeg dat jaar ook de Promotieprijs van de Stad Den Haag. Hij was
ook bij die première met nog meer mensen uit het begin van het concours. Hij zei dat
hij muziekleraar was en een schoolkoor had. Daar wilde hij muziek bij hebben en zo
bedacht hij het concours. Toen vroeg hij of er nog een paar mensen konden helpen en
die deden dat. Zij wilden ook dat kinderen meer muziek gingen maken. En na een paar
jaar gingen andere scholen meedoen. (In 1974. Ruud van der Meer legde in 1967 zo met
zijn collega’s Hans Smabers, Han Kuijpers en Joop van Rooijen de basis voor het eerste
Edith Stein Concours).”

Hoe vind je het dat van 50 deelnemers in 1989 het een nationale muziekwedstrijd werd
met 120 spelers?
“Ik wist niet dat het er maar 120 waren, in 2007 waren het honderden, elke voorronde
heeft er wel 100 of zo en er zijn nu zes regio’s. En er is nog een jazzconcours en een van
composities. Misschien dat het beroemder geworden is of zo?”

Valentina Toth

Wat is échte muziek?

Drie jaar later In 1992 waren er ca 450 deelnemers. Weet je
wanneer het ‘Prinses Christina Concours’ is gaan heten?
“Ja, in 1990 toen heeft de prinses haar naam aan het
concours gegeven en er waren heel veel sponsors
gekomen. Ik denk dat met haar erbij dat makkelijker ging en dat het daarom ook groter en groter
werd.”

Heeft Prinses Christina alleen haar
naam gegeven of is ze ook betrokken bij
het concours?
“Jochem van Eeghen (sinds 2001 directeur van het Prinses Christina Concours) vertelde dat vanaf 1990 de prinses
bij de finales de prijzen uitreikte. Maar
ze luistert natuurlijk ook. Ik heb op de
landelijke finale ook mijn prijs uit haar
handen gehad en we hadden dezelfde
kleur jurk aan…! Prinses Christina heeft
ook een cd gemaakt waarop zij zong. Die cd
met het boekje erbij heb ik gekregen. Ik ben
trots dat we een prinses hebben die zich inzet voor
muziek en jonge mensen. Het betekent heel veel voor kinderen die van muziek
maken houden en die erin door willen. En die verrijdbare concertzaal de classic
express, die in het journaal de concertbus heet, daar was ze dus ook.”

Het Prinses Christina Concours doet nog meer.
Alle finalisten uit de regio’s mogen een week
naar het door Stefan Metz geleide Orlando Festival voor masterclasses in kamermuziek en optredens. Daar ontmoeten de jonge talentvolle
musici elkaar. Sinds 1999 zijn er steeds meer
concerten voor de laureaten, ook internationaal, o.a. in de Verenigde Staten en het Verreen Midden Oosten. In 2002 introduceerde Prinses Christina de Young People’s Music Award:
een optreden in Carnegie Recital Hall in New
York. In 2005 kreeg Het Prinses Christina
Concours de Europese Jeugd Muziekprijs
een terechte kroon op het werk van vele
professionele krachten, vrijwilligers en
jonge musici en hun coaches en docenten.

Foto’s:
www.christinaconcours.nl en www.classicexpress.nl
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DE DOELEN TREKT RECORDAANTAL CONCERTBEZOEKERS IN 2007
2007 is een recordjaar geweest voor Concert- en congresgebouw de Doelen in Rotterdam. In totaal werden 670.069 bezoekers ontvangen. Daarvan kwamen 494.307 voor concerten en culturele evenementen. Dat
laatste is een record in de geschiedenis van het 41 jaar oude concertgebouw. Het vorige record stamde uit 2001, toen er veel extra aanloop was
vanwege het Culturele Hoofdstadjaar. De stijging was te danken aan
meer programmering, meer activiteiten rondom concerten en een grotere publieke belangstelling voor concerten (zoals die van het Gergiev
Festival).
Het seizoen 2008-2009 wordt het laatste seizoen in de huidige Grote Zaal,
die van april tot begin september 2009 grondig onder handen wordt genomen. Op 6 april 2009 geeft Lang Lang het officiële laatste concert, diezelfde nacht nog starten de werkzaamheden. Het seizoen is niet minder
omvangrijk dan in het verleden, maar de concertseries in de Grote Zaal
vinden in een kortere periode plaats. In de andere zalen en op diverse
locaties zoals in de Laurenskerk gaat de programmering na april gewoon
door en is deze zelfs uitgebreid.
Programmatisch worden belangrijke beleidsvoornemens verder uitgewerkt in het komende seizoen. In de eerste plaats in het brengen van
de wereldtop: toporkesten en topdirigenten, zoals Zubin Metha, Valery
Gergiev en Riccardo Chailly (waarvan de laatste twee hun nieuwe orkesten presenteren). Daarnaast is de top van de barokmuziek in de Doelen te
gast (met ensembles als Les Talens Lyriques, Le Concert Spirituel en Les
Concerts des Nations onder leiding van legende Jordi Savall), zijn er grote
pianisten (Volodos, Sokolov, Lang Lang) en is er meer kamermuziek van

niveau te horen dan ooit. In de wereldmuziek is door de Doelen onder meer een spectaculaire serie rondom het Metropole Orkest geïnitieerd, met louter wereldsterren.
Daarnaast is de top uit de Turkse muziek
te gast in de tweede editie van Turkey Now,
waarvoor in de Doelen alleen al in 2007 ruim
6.000 bezoekers werden ontvangen.
Ook zijn er ook nieuwe en vernieuwende
initiatieven. Van 13 tot en met 15 maart 2009
wordt er in samenwerking met andere Rotterdamse podia en ensembles een nieuwe
stadsbrede biënnale rondom nieuwe muziek
georganiseerd onder de titel ‘Redsound’. Er
worden onconventionele locaties opgezocht.
Voor het slotconcert wordt in de Doelen
het Kronos Quartet ontvangen. Daarnaast
komt er een genreoverschrijdend weekend
met als thema Trance, met trancerituelen uit verschillende culturen en westerse
doorwerkingen daarvan. Op initiatief van
de Doelen wordt in samenwerking met het
Productiehuis Jeugdconcerten en het Rotterdams Philharmonisch Orkest rondom
de kerstdagen een zestien voorstellingen
tellende familieproductie gepresenteerd
naar de boeken van de ‘Kleine kerstman’. In

samenwerking met het Rotterdams Philharmonisch Orkest vindt er in februari 2009
bovendien een speciale Kindermuziekweek
plaats.
Verdieping wordt onder meer geboden in de
series rondom Opera en Lied, met scenisch
uitgevoerde programma’s waarbij de regie
of presentatie de werken ontsluit. Het ‘Red
Sofa’ programma, waarbij nieuwe
muziek met extra verdieping gevende activiteiten wordt gecombineerd, is zeer succesvol gebleken in 2007 en wordt voortgezet in
het komende seizoen. Steve Reich en James
Macmillan komen naar de Doelen om op te
treden in series die volledig aan hun oeuvre
zijn gewijd.

Dankzij de avontuurlijke programmering van Hans de
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Lange en Neil Wallace loopt het storm in de Doelen!

I n s h a l l a h
Voor een inspirerende reis naar de
Arabische wereld hoef je tegenwoordig geen grens meer over. Ze is hier.
Bijvoorbeeld in de protestantse Nieuwe
Kerk in Amsterdam, waar een tentoonstelling een verborgen kant van Afghanistan
laat zien. Honderd Boeddhakopjes, sommige Grieks van stijl, andere weer heel Oosters,
maar de meeste een fascinerende mix van
beide. Oud-Egyptisch aardewerk, perfect
gedraaid, en drie stenen riviergodinnen op
makara’s, mythologische waterwezens. En
goud, die magnifieke opvouwbare gouden
nomadenkroon en resten van gouden kommen. Ik krijg een brok in m’n keel wanneer
ik bedenk dat ik kijk naar iets wat meer dan
16.000 keer zo oud is als ikzelf. De mens is
slechts een kruimel op de rok van het universum, zoals Lucebert zo mooi zei.
Datzelfde gevoel heb ik ook tijdens een Zaterdag Matinee: De Heilige Stad Jeruzalem.
Vanuit het luxe pluche geniet het publiek
van Ensemble Ahl Fas dat eeuwenoude
Soefi-liederen zingt. Vol overgave spelen
en zingen de musici de open melodieën van
de klassieke Arabo-Andalusische religieuze

muziek, waarbij elk groepslid een eigen interpretatie geeft aan de melodie.
In de pauze zie ik de trouwe en wijze
éminence grise van Mens en Melodie. We
nestelen ons met koffie voor een documentaire over de Tempelberg. Als God bestaat,
wat is dan het plan achter één berg voor
drie godsdiensten? Midden op de dag betovert ons het Huelgas ensemble en horen we
schrijnende werken van Meir Mindel (1964)
en Zad Moultaka (1976). Overweldigend.
Enkele dagen later. In een keramisch atelier
in de oude bisschopsstad Utrecht probeer
ik alle muzikale indrukken te verwerken
in een grote schaal, die qua vorm het midden houdt tussen een Marokkaans en een
Afghaans exemplaar. Op de terugweg doe
ik boodschappen bij de vele Oosterse winkeltjes op de Kanaalstraat, waar een Iraaks
meisje me helpt met de sinaasappelpersmachine, nota bene in een Perzische supermarkt. Verderop roept een Turkse man
zijn zoon om thee voor me te pakken, van
de bovenste plank. We praten en lachen. Het
Iraakse meisje vooral om mijn uitspraak van

de drie Arabische woor-

den die ze me wil leren.

Met tassen vol schatten
verlekkerd in de etalage
muziekwinkel.
De
wonen inmiddels al
ik ook nog zo’n inkokosnootinstruvolgepakte fiets
oud Soefi-verhaal
een Marokkaanse
tijdens een concert
op de rebab speelde.

loop ik verder en kijk
van de Marokkaanse
meeste soorten fluiten
bij me thuis en ooit ga
trigerend cello-achtig
ment kopen. Op m’n
terug denk ik aan een
dat ik hoorde van
verhalenverteller
waar men prachtig

Een man mocht een kijkje nemen in de hemel en de hel. In de hel zaten mensen aan een lange tafel met de meest tongstrelende gerechten die iemand
zich maar voor kan stellen. “Is dit de hel?” vroeg de man verbaasd. Ja, want
de mensen hadden te lange messen, vorken en lepels, waardoor ze het eten
niet naar hun mond konden brengen. Ze konden alleen ruiken, kijken… de
klassieke Tantaluskwelling.
In de hemel was hij nog veel verbaasder, want daar zag het er exact hetzelfde
uit als in de hel. Weer hadden de mensen zulk gemeen lang bestek. Maar
ze hadden iets op hun probleem gevonden: met hun lange vorken en lepels
voerden ze elkaar de goddelijke maaltijd. En ze lachten en waren vooral heel
erg samen. Dat maakte een wereld van verschil.
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Collage gemaakt door Qweqwe
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In deze Webwijzer maken we kennis met Sanne, een 13-jarige E!Mlezeres. Zij heeft een FBL-site waarvan de naam afgekort ook FBL is.
Huh?! FashionBeLife! Lees snel verder voor haar vragenlijstje…
Wie ben je en wat doe je allemaal? Hoeveel uur per dag besteed je
aan je site?
Ik ben Sanne, de webmiss van Fashionbelife.nl . Maar dat was je vast al
wel duidelijk. Mode is mijn passie, de site hoort bij mijn leven. En ik
doe het met veel plezier! Per dag besteed ik veel tijd aan de site, in het
weekend zit ik soms wel 5 uur achter de computer (lang, ik weet het..
maar voor updates moet je wat overhebben) door de week verschilt het,
maar meestal gaat het toch wel tegen de 2 uur!

Verdien je iets met je webschrijfwerk?
Ik verdien een beetje.. Maar echt niet veel... Voor de tijd die ik er aan
besteed kun je wel zeggen dat ik bijna niks verdien. Waarom ik het dan
wel doe? Ik doe het met veel plezier, wil mensen informatie geven en
me er mee bezig houden. Ik ben nog maar 13, in een winkel werken
mag sowieso niet... Het zou me wel leuk lijken, maar in combinatie met
Fashionbelife word het wel heel veel. En hopelijk word Fashionbelife zo
groot, dat ik er wel echt wat mee verdien!

Wat is je lievelingsmuziek?
Mijn lievelingsmuziek is toch wel top 40, niet alles vind ik natuurlijk
mooi, maar mijn smaak verschilt wel. Het ligt eigenlijk een beetje aan
mijn stemming, de ene keer ben ik gek op rustige nummers, de andere
keer wil ik wat meer pit. Ik bespeel zelf geen instrument, ik heb wel noE!M 12 pagina 1127

ten leren lezen. En op een gitaar en keyboard
kan ik wel een beetje. Maar natuurlijk niet
zoveel als mensen die echt les hebben. Maar
als je mij een instrument geeft kan ik vaak
wel wat spelen. Een favo zangeres of zanger
heb ik eigenlijk niet, ik vind Rihanna en Natasha Bedingfield wel heel leuk. Ik ben niet
echt iemand van een favo zanger(es), meer
iemand die gewoon op leuke liedjes afgaat.

Hoe kwam je op het idee voor FBL?
Ik wilde me graag meer gaan verdiepen in
mode, er meer mee bezig zijn. En ik wilde
een nieuwe uitdaging, een site leek me dan
wel héél leuk. Eerst heb ik het nog op 1 onderwerp gehouden, maar uiteindelijk lopen
je updates vast, toen ben ik toch maar gegaan voor een FBLC (Fashion, beauty, lifestyle, celeb) site gegaan. Maar natuurlijk wel

met mijn eigen inbreng. Zoals Fotografen
en Playlist.. Ook beauty as... is iets nieuws..
Van dat soort originele dingen moet je het
uiteindelijk toch hebben!

Waarom vind je FBL en E!M bij elkaar
passen?
Het doel van beide is mensen meer kennis
geven over een bepaald onderwerp. En ik
heb bv. de playlist en soms ook nog andere
muziekstukjes. En andersom zitten er modestukje in E!M.

Wat vind je de leukste items van FBL?
De leukste items? Dat is een moeilijke vraag,
ik zet er eigenlijk pas wat op als ik het zelf
leuk vind. Ik vind fashion sowieso heel leuk
om te doen, ook your room vind ik super.
Maar eigenlijk heb ik aan alles veel plezier.

http://www.ashleylynn.nl: Mijn favoriete instrument is de piano. Dat kan ik namelijk zelf ook een
beetje spelen en wat ik er zo leuk aan vind is dat het
heel veelzijdig is. Jazz, pop, klassiek… alles kun je er
mee doen :) En wat mijn lievelingsmuziek is? Hmz…
Ik vind rockmuziek over het algemeen het leukst!
Beetje indie-rock, zoiets. Maar eigenlijk heb ik een
hele brede muzieksmaak, dus ik vind het erg lastig
om te zeggen wat mijn lievelingsmuziek is!
Maar ik vind dingen als bv. fotografen en
het beautyjournaal wel heel leuk. Het leukste uit E!M? Tja, zelf hou ik natuurlijk van
mode, dus die dingen vind ik altijd leuk.
Ook webwijzer (Joehoe, nu sta ik er zelf ook
eens in) vind ik leuk om te lezen. De “Girl
from E!M” schrijft wel eens een stukje voor
Fashionbelife. Zo willen we een serie interviews met haar gaan doen. Want Martine
heeft toch wel echt veel hobbies. Het is een
beetje lastig om hier alles over te vertellen,
want we hebben zoveel stukjes! Neem zelf
maar eens een keer een kijkje.

Heb je nog andere websites? En favo sites
waar je veel komt?
Dit is mijn enige website, ik wil natuurlijk
zoveel mogelijk aan Fashionbelife doen. En
als je er nog een site bij hebt word het lastig.
Favo sites? Eigenlijk niet echt, ik check elke

dag veel fbl-sites. En elke site heeft natuurlijk zijn voor- en nadelen. En die nadelen,
die wil ik op Fashionbelife verbeteren.

goed. :$ Ik wil iets doen waar ik plezier in heb, wat ik kan en het liefst
iets waar ik ook nog een beetje mee verdien. Ik ben 13, ik zie wel wat er
allemaal op mijn pad komt.

Wie zijn je helden/idolen/voorbeelden?

Welke tip zou je E!M’ers willen geven, die ook een eigen website willen
beginnen?

Eigenlijk heb ik zo niet iemand, je bent een
eigen persoon, en moet niet op iemand anders willen lijken.

Wees niet ongeduldig, wees origineel. Wil niet te snel veel bezoekers,
hoe graag je ook die nieuwe lay-out online wil zetten. Wacht, tot hij echt
klaar is. Doe je eigen ding, dan komt het wel goed!

Wat is het leukste, dat je met FBL hebt
meegemaakt? En het minst leuke?
Het leukste is denk ik wel de dag dat ik een
.nl domein kreeg, en natuurlijk mijn bezoekersrecord. 432, als ik het goed heb. Het
minst leuke was denk ik in het begin, toen
werd Fashionbelife uitgemaakt voor copycat. Maar dat is allemaal snel weer bijgewerkt en er is nu (denk ik) ook geen sprake
meer van.

Het is al decennia vrij vanzelfsprekend om muziek van vóór 1800 (en
soms ook van daarna) uit te voeren op instrumenten die actueel waren
in de tijd waarin die muziek werd gecomponeerd. Op concerten en cd’s
is dat tegenwoordig eerder regel dan uitzondering. De musici die zich
daarmee bezighouden ontmoeten elkaar tijdens hun opleiding, en hebben in de loop der tijd een heel circuit opgebouwd waarin ze altijd wel

Wat zijn je plannen en dromen voor de toekomst?

een fagottist of klavecinist kunnen vinden wanneer ze zo iemand voor

Ik hoop dat Fashionbelife (als iedere webmiss natuurlijk) de grootste fbl-site word.
Maar dan is er nog heel wat werk aan de
winkel. Ik update zoveel als ik kan (meestal
4 per dag) en meer kan ik niet doen. Hopelijk komen de bezoekers vanzelf... En met
mezelf, eigenlijk weet ik dat nog niet zo

Voor amateurs die op oude instrumenten spelen, is het heel wat lasti-

een ensemble of project nodig hebben.
ger om gelijkgestemde enthousiastelingen te vinden. De nieuwe website
www.415-amateurs.nl wil proberen barokamateurs met elkaar in contact te brengen. Speel of zing je barokmuziek in historische stemming
en op historische instrumenten, dan vind je op deze site vast mensen
om mee samen te spelen. E!M - redactieleden Joost & Martine staan er
ook op!
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Muzikale roman
Nog een mooi muziekboek nodig voor je leeslijst? Goede romans over klassieke
muziek zijn er (natuurlijk) te weinig, maar Nederland is er weer eentje rijker! De
auteur? Musicologe Natalie Koch. “Een schrijfster die je in staat ziet tot het schrijven van een aantal mooie boeken”, juichte het NRC Handelsblad.

foto: Leo van Noort

Natalie’s debuutroman heet Streken en gaat over de 46-jarige Arthur Bronckhorst,
een beroemd cellist. Tijdens een masterclass die hij verzorgt in Londen ontmoet
hij de 17-jarige Chrissie Pagett, die buitengewoon getalenteerd blijkt. Arthur
raakt in haar ban, geeft haar extra lessen en begint een relatie met haar. Maar waar
Chrissie aan het begin van een glanzende carrière staat, is voor Arthur het eind in
zicht.
De onmogelijke relatie met het dertig jaar jongere meisje kost hem zijn huwelijk,
de liefde van zijn minnares en zijn zelfrespect. En dan is er nog de altijd verzwegen
verdwijning van zijn muzikaal zeer getalenteerde broer Alexander twintig jaar
eerder. Een onverwachte ontmoeting brengt de gebeurtenissen in een stroomversnelling en stort ook Chrissie in een crisis. In deze muzikale debuutroman zien we
de gebeurtenissen aanvankelijk door de ogen van Arthur. Maar geleidelijk krijgt
de opstandige tegenstem van Chrissie meer ruimte.
“Koch zet Bronckhorst overtuigend neer als een mengsel van (muzikale) kwaliteit die samen met een kolossale ijdelheid een slecht geweten in toom probeert te
houden.” schreef het NRC. De Volkskrant noemde haar boek een “spannende en
intrigerende debuutroman”. “De lezer moet zich wel overgeven aan het verhaal
van Natalie Koch. Haar stijl is helder en precies. Een well-made play waarin alles
op zijn plaats valt.”
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Meer over Natalie is
te vinden via haar website www.nataliekoch.nl
en... speciaal voor jullie
maakte de E!M-redactie een interviewfilmpje
met Natalie, waarin zij
ook voorleest uit eigen
werk. Te bekijken via
www.artistieke-ontmoetingen.nl en via filmpjes.nl , met ID-nummer
38282.

Blader mee door het plakboek van Ralph Rousseau Meulenbroeks!

De opnames van de nieuwe cd! In de ongelooflijk grote en luxe studio “Galaxy” in Mol (B) deze
keer, met het Matangi Quartet en jazzbassist
Hein van de Geyn. Twee uitzonderlijk indrukwekkende dagen onder leiding van Tonmeister
Bert van der Wolf.

Op tweede kerstdag 2007 verzorgde ik met specialty cateraar Lonneke ten Hooven een heel bijzondere kerstmatinee in museum Spaans Gouvernement aan het Vrijthof in Maastricht. Gelukkig
een volle zaal (net als op 9 december trouwens)
die zich na de klanken van de viola da gamba allelei hapjes gebaseerd op recepten uit de 16e eeuw
mocht laten smaken. En dit smaakte zeker naar
meer! De foto met een hele jonge fan (die natuurlijk alle aandacht opeiste, haha) is van Johannes
Timmermans.

Als je dacht dat je alles al gedaan had zit je ineens
in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam te duelleren met een supertubaist (Jens
Larsen), begeleid door het Nederlands Theater
Orkest o.l.v. oude bekende en mede luchtvaartenthousiast Jules van Hessen. Good fun though!
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Hier probeer ik de Franse chansons uit met het
orkest Ensuite van het Eindhovense studenten
muziekgezelschap, o.l.v. Cees Wouters. De gelegenheid was het 10-jarig bestaan van de Faculty
Club van de Technische Universiteit Eindhoven.
Een onverwacht en groot succes en de cd volgt
dan ook volgend jaar! Foto van Rien Meulman.
t publiek
mbist aan he
ga
s
al
ch
zi
j
oren.
“Sinds hi
hem om de
en
ng
ti
ui
ft
lo
e
n d
heid waartoont, vliege
met de intens
en
ak
m
te
s
le
.] viola da
Dat heeft al
ken aan zijn [.
an
kl
e
st
ig
ht
ac
mee hij de pr
jongensachtige
ook met zijn
r
aa
M
.
kt
lo
e magamba ont
ontwapenend
en
n
ne
an
sp
nt
eo
bij anekdotes
charme en d
hoor betrekt
ge
jn
zi
j
hi
p
componier waaro
spelers en de
be
e
d
t,
en
m
ru
over het inst
gloriejaren.”
e
d
ber 2007,
nisten uit
er, 27 decem
rg
bu
m
Li
e
D
useum Spaans
John Hoofs in
ag ervoor in m
d
e
d
t
er
nc
co
over het
t
Gouvernemen

E!M 12 pagina 1131

En hier nog een shotje tijdens “Ne me quitte
pas” met cellisten Dave, Jasper en Maartje. Foto
van Rien Meulman.

Een plaatje van de piloot (nou ja, in opleiding
toch) van de PH-FLE Cessna 172 op Lelystad.
Checklist doornemen voor de start! Foto E. Voermans.

Lera Auerbach
door Clemens Romijn
Een in Rusland geboren dubbeltalent, wier
oeuvre en bliksemcarrière de artistieke wereld versteld doet staan. Niet alleen is zij een
begenadigd pianiste, zij heeft inmiddels ook
een veelzijdig en omvangrijk muzikaal oeuvre op haar naam staan. En zelfs is zij een
ronkende naam in de wereld van de poëzie
en de literatuur die onder meer de Russische
Poesjkinprijs in de wacht sleepte.
Net als veel van haar collega’s uit de 19de en
20ste eeuw is Lera Auerbach actief als pianiste en componiste. Ze werd geboren in Tsjeljabinsk in de Oeral aan de rand van Siberië,
begon zeer vroeg met pianospelen en trad al
op haar zesde in het openbaar op. Op haar
achtste concerteerde zij voor het eerst met
orkest en op haar twaalfde componeerde zij
haar eerste opera die in diverse steden in de
voormalige Sovjetunie werd opgevoerd. In
1991 werd Lera Auerbach als prijswinnaar
van diverse muziekwedstrijden voor een
concertreis uitgenodigd naar de Verenigde
Staten en besloot ze daar te blijven. Zo-

doende was zij een van de laatste Russische
kunstenaars die haar land verlieten vóór de
ineenstorting van de Sovjetunie. In New
York studeerde zij piano en compositie aan
de gerenommeerde Juilliard School. En in
2002 voltooide zij haar studies aan de Hochschule für Musik in Hannover.
De muziek van Lera Auerbach werd al door
een imposante reeks van musici, ensembles
en orkesten uitgevoerd, onder meer door
Gidon Kremer, Kremerata Baltica, David
Finckel, Wu Han, Vadim Gluzman, het
Tokyo String Quartet, het Petersen Quartett, het SWR en het NDR (Hannover) Sinfonieorchester, het Royal Danish Ballet en het
Hamburg Ballett. Lera Auerbachs muziek
werd bovendien op de bekendste festivals
uitgevoerd als Aspen, Ravinia, Caramoor,
Luzern, Lockenhaus, Bremen en SchleswigHolstein. Zij is de jongste componiste in
de catalogus van de gerenommeerde Hamburgse muziekuitgever Hans Sikorski.
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Urlicht
Over haar Strijkkwartet nr.2 ‘Urlicht’ zei Lera Auerbach: “In dit
werk zijn de grenzen tussen wereldlijk en geestelijk vervaagd. Zes
delen zijn zes gebeden geworden. En dat bidden is hier niet in de
traditioneel religieuze zin, maar in de zin van een intens zoeken
naar de ziel, een strenge maar eerlijke blik in het innerlijk, vragen
stellend en zoekend naar antwoorden. Bidden is zekerheden en verdedigingen laten varen, pretenties en de alledaagse drukte verlaten
en het aanvaarden van de kracht en breekbaarheid van de eigen
naakte ziel. Muzikale gebaren worden symbolen, de vier musici van
het strijkkwartet spelen verschillende rollen, van de eenzaamheid
van de monoloog tot het wederzijds begrip van het duo, en van de
vier verschillende persoonlijkheden tot de eenheid van het kwartet
als geheel. Een gebed is een manier om in contact te komen met de
eigen oorsprong, met verre herinneringen aan het oerlicht. Alle draden lopen terug naar de kindheid, wij zijn onze herinneringen.
Het eerste deel is een poging die vergeten melodie te vinden die ergens leeft vanbinnen, een eenvoudige maar smachtende klank uit
het verleden. Het tweede deel begint met een weifelende monoloog
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van de altviool, gevolgd door een gepassioneerd antwoord van de cello, later vergezeld
van de violen. De vier vragen van het derde
deel brengen het eenzame, angstige en verloren gevoel van de twijfelende geest weer
terug. Het vierde deel is opgewonden en vol
vuur en gloed van de bijna menselijke stem
van de altviool. Het extatische duo van de
lage strijkers zwelt, begeleid door trillende
violen, aan tot een climax die uitmondt in
de intense tragiek van het vijfde deel. De
ondraaglijke spanning puilt uit tussen de
aangehouden liggende tonen van de lage
strijkers en het in parallelle hoofdthema in
de violen. Aan het eind roept de eeuwig vragende altviool herinneringen op aan het begin. Het zesde deel is een naspel, dat groeit
uit de duisternis van een klaaglied tot een
rustige koraal dat nog net geen vrede brengt,
maar een licht-donker gevoel van hoop ooit

de verloren harmonie van het oerlicht terug
te vinden. “

Deze inspirerende schrijfster en componiste is erg actief op internet, waar
je veel van haar kunt horen, zien en
lezen. Check haar officiele website
www.leraaurbach.com en haar profiel op
www.myspace.com/leraauerbach of copypast Лера Авербах in je zoekmachine.
Via onze website www.encoremagazine.
nl kun je haar zien optreden met Kremerata Baltica in Schnittke’s 6e Concerto Grosso.

Foto’s: F. Reinhold

Chocolade - sinaasappelcake
Een oud (Barok?) Hollands nagerecht voor acht personen.
Voorbereidingstijd
20 minuten
bereidingstijd
25 minuten
Ingrediënten
•
175 gram basterdsuiker
•
175 gram boter of margarine
•
3 eieren
•
175 gram zelfrijzend bakmeel (gezeefd)
•
2 el cacaopoeder (gezeefd)
•
2 eetlepels melk
•
2 eetlepels sinaasappelsap
•
1/2 sinaasappel (geraspte schil)
Materialen
•
groot cakeblik of bakvorm (doorsnede 20 cm)

Bereiden
-verwarm de oven voor op 190 graden
-vet de bakvorm in
-roer de suiker en boter of margarine tot een lichte, luchtige massa
-voeg een voor een de eieren toe en roer het mengsel na elk ei goed door
-spatel voorzichtig het zelfrijzend bakmeel er door
-verdeel het mengsel in tweeën
-voeg aan een helft het cacaopoeder en de melk toe en roer alles goed door elkaar
-voeg aan de andere helft het sinaasappelsap en de geraspte sinaasappelschil toe
-schep beide mengsels om beurten in de bakvorm
-roer er met een satéprikker door zodat een gemarmerd effect ontstaat
-bak de taart 25 minuten in een op 190 graden voorverwarmde oven tot hij veerkrachtig aanvoelt
-laat de taart een paar minuten rusten in de vorm, laat hem verder afkoelen op een
taartrooster
-als glazuur kun je poedersuiker vermengd met sinaasappelsap gebruiken, maar
zelf vind ik gesmolten chocola veel lekkerder met daarover heen bijv. vlokken of
hagelslag gestrooid.
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Praagse Lente?

Een foto van Praag in Tsjechië. Gemaakt door onze eigen Martine, want ze was daar
voor d’r school. Gaat ze nou ook al fotograferen? We moeten maar weer snel met de
redactie bij elkaar komen....
Groetselz, Rob (wel een mooie foto, toch?)
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Zondag 13 april 2008, 15.00 uur, Chassé Theater, Breda
Inleiding door Marius Schouten, om 14.00 u.
Patricia Kopatchinskaja
Het belooft wat te worden, dit concert met Roberto Benzi op de in een compleet Beethoven-menu met het Limburgs Symfonie Orkest en de vrijgevochten Moldavische violiste Patricia Kopatchinskaja. In Amsterdam schopte ze ooit onder de lange jurk de schoenen uit. Dat was in een Turks
zigeunerachtig vioolconcert Mozart. Een rising star is zij allang niet meer. Haar temperament en dramatiek krijgen alle ruimte in het fantastische
Vioolconcert van Beethoven. Daarna schudt Benzi de kussens op met Beethovens beruchte Eroica, de Derde Symfonie waarmee hij een schokgolf
veroorzaakte in het Wenen van 1804. Oorspronkelijk was Napoleon de held van deze noten, totdat hij zich tot keizer liet kronen. Beethoven ontstak in
hevige woede en scheurde het titelblad met Napoleons naam aan flarden.
Bestellen kan per telefoon:(076) 530 31 32
Zondag 13 april 2008 in Hengelo, Rabotheater:
Valerius Ensemble
Het enige professionele kamermuziekensemble in Overijssel staat bij liefhebbers al langer bekend om hun verrassende programmeringen. De jaarlijkse kamermuziekserie van het VE in Enschede is niet voor niets al sinds het begin de best verkochte van het Muziekcentrum Enschede.
Martine’s tip van dit seizoen zijn hun concerten!
Programma: Ludwig van Beethoven: Pianotrio in Bes op.11 (1798) van Dmitri Shostakovich wordt het Strijkkwartet no.8 in c op.110 (1960) gespeeld en
van Antonin Dvorak het Pianokwintet in A op.81 (1887)
Voor meer informatie en kaarten, zie www.valeriusensemble.nl
Zondag 13 april Thamerkerk, Uithoorn om 14.30 uur
Lisa Jacobs, viool
Werken van oa Brahms en Ravel
Zondag 20 april 2008 in Muziekcentrum Enschede om 14.30 uur
Valerius Ensemble
Programma: Adalbert Gyrowetz het Klarinettrio op.43 (1805), van Jacques Reuland het Kwartet* (2004) en van Antonin Dvorak het Pianokwintet in A
op.81 (1887) Het Kwartet van Reuland is een wereldpremiere, gescherven voor het Valerius Ensemble.
Inleiding op het concert begint om:13.45 uur
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Vrijdagen van Vredenburg, Utrecht
25 april om 20.15 uur
Joshua Bell, viool
De twee andere E!M-tips uit deze serie bevatten allebei een wereldpremiere. Op 25 april 2008 speelt Joshua Bell met de Radio Kamer Filharmonie,
o.l.v. Otto Tausk werken van Elgar, Kox (wereldpremiere), Beethoven en Mendelssohn. M.m.v. Valdine Anderson, sopraan
9 mei om 20.15 uur
Leonidas Kavakos, viool
En op 9 mei 2008 is Leonidas Kavakos, viool, te horen bij het Radio Filharmonisch Orkest en dirigent Claus Peter Flor, in werken van Verbeij, Dvorak
en Janacek (wereldpremiere)

zo 25 mei 2008 - kleine zaal - 20.15u, concertgebouw Amsterdam.
Fortis MeesPierson Award.
Nog even en het is weer zover… de uitreiking van de felbegeerde Fortis MeesPierson Award. Een speciale prijs
voor jonge Nederlanders. Vorig jaar was hij voor violist Tjeerd Top en harpiste Lavinia Meijer. Het jaar ervoor
ging hij naar musicoloog en pianist Ralph van Raat. En dit jaar? Genomineerd zijn: Cecilia Bernardini, viool,
Mirsa Adami, piano, Felicia van den End, fluit, Daria van den Bercken, piano, Hanneke de Wit, sopraan, Alexander Schmalcz, piano, Henk Neven, bariton en Hans Eijsackers, piano. Allen zullen zij op deze slotpresentatie hun beste beentje voor zetten.
Toegang Euro 18,50.

Lavinia Meijer

Daria van den Berken
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Cecilia Bernardini
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