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Russisch Dagboek

Aangekomen op Pulkovo en letterlijk met beide be-
nen op de grond gezet: opletten, nu, want vanaf  nu is 
alles in het Russisch. Op zich geen probleem, ik ploeter 
toch niet voor niets al zo lang op de mooiste taal van 
de wereld. Toch voelt het anders. In Nederland was al-
les speels en als je eens een woordje niet wist hielpen 
juf  en klasgenoten je met de Nederlandse vertaling. 
Nu is het menes. Paspoortcontrole. Tsja, zou ik niet ook 
zo nors en chagrijnig kijken als de vrouw in het hokje, 
wanneer ik zo’n saaie baan had? Waarschijnlijk wel. 
Ik kan me er niks bij voorstellen, zoals ik me eigenlijk 
sowieso nog geen goede voorstelling kan maken van 
het leven in Rusland. Twee keer eerder was ik hier, met 
& bij vrienden. De meeste toeristische attracties heb 
ik al gezien, maar Sint Petersburg bleef  aan me trek-
ken. Steeds harder, steeds vaker. De droom bleek groot 
genoeg, roodharig Hollands muziekmeisje krijgt haar 
paspoort terug en mag Rusland in. 
Een week later zit ik met nep-koffi e en ‘n soort pasteitje 
vol gepeperde kool in de kantine van ons studentenhuis. 

Ouverture

Mocht er ooit een fi lm over mijn leven gemaakt gaan 
worden, dan wil ik de regisseur op het hart drukken 
hier te komen fi lmen of  deze locatie na te maken. Alles 
is even lelijk, vol vergeeld plastic, triomf  voor de wan-
smaak... maar je voelt de magie. Daar, achter het raam, 
is Sint Petersburg, de Scheepsmakersstraat, vol Lada’s, 
Skoda’s en Sovjetfl ats. Op de één of  andere manier is 
het nog niet helemaal tot me doorgedrongen dat ik hier 
ben - en hier de komende maanden ook blijven zal. ‘t 
Voelt dromerig, wazig en - inderdaad - als in een fi lm. 
Toch is het waar, één van mijn grootste dromen is uit-
gekomen: ik woon, werk en studeer in de mooiste stad 
van de wereld! 
 
Elke dag kraakt de sneeuw onder mijn voeten. Ik loop 
langs de machtige Neva, met achter het kruiend ijs de 
Hermitage, de Admiraliteit en de gouden koepel van 
de Kathedraal. Op de Nevski speel ik “frogger” met de 
Lada’s en langzaam maar zeker word ik beter (oftewel: 
minder belachelijk) in deze prachtig rijke, eeuwig boei-

Martine’s studentenhuis, waar in elk 
kamertje vijf  mensen leven.

De Hermitage! En een verslag van 
Martine’s bezoek aan haar Nederlandse 
zusje lees je op de site ;-)



ENCORE!MAGAZINE 17  1433

ende, maar o zo moeilijke taal. Onze eerste lesweek zit 
er alweer op (eigenlijk op één dag na, want we begonnen 
op dinsdag) en ‘t was geweldig, wauw, wát een niveau! ‘k 
Zal vast en zeker heel veel leren tijdens m’n verblijf  hier. 
Op de fi lologische faculteit volgt onze klas een waar in-
burgeringsprogramma, met elke dag lessen. We hebben 
vakken als ‘cultuur’ en ‘krant’ (mijn favoriet), maar ook 
spreekvaardigheid en grammatica. Daarnaast volg ik - 
natuurlijk - muzieklessen, ik mag de studenten Duits en 
Nederlands helpen en ik ga ook meedoen aan een work-
shop historische dans. Alles is in het Russisch en dat is 
hard werken! De docentes ratelen maar door en je moet 
echt actief  meedoen om het bij te houden. Daarnaast 
krijgen we veel huiswerk, ik ben er elke avond nog zo’n 
drie tot vier uur mee bezig.

Gelukkig heb ik lieve kamergenotes die me helpen! De 
vier Russische meisjes waarmee ik dit hokje deel vinden 
het machtig om een Nederlandse in hun midden te heb-
ben. Ze zingen ze elke dag weer andere Russische liedjes 
voor me, die ik dan vlug in een boekje krabbel om te 
arrangeren voor in Encore!Magazine. Verder vinden ze 
onze voetbaltrainer geweldig, de plaatjes van Amster-
dam heel erg schattig en ons maar een maf  volkje. En 
ze vragen me de oren van het lijf  over de Nederlandse 
vrijheid. Ik probeer zo goed en zo kwaad als het kan 

ons drugsbeleid uit te leggen en daar zien ze wel wat 
in. Maar op al hun vragen over onze delegatie voor het 
songfestival heb ik geen antwoord. Ja, ze zijn inderdaad 
homo. Heel erg homo. En nee, toch is het niet als provo-
catie bedoeld. Denk ik. Hoop ik. We kunnen er samen 
wel om lachen.

Het voelt of  ik in een sprookje leef  en dat maakt me 
erg gelukkig. Elke dag laaf  ik me aan de mooiste mu-
sea en ‘s avonds bezoek ik concerten, balletten en ope-
ra’s. De beroemdste mensen treden hier op en kaartjes 
kosten zo goed als niets. Wat een luxe! De eerste 
paar dagen ging echt álles mis… serieus, het leek wel 
een kunstproject of  wetenschappelijk experiment: “Wat 
er allemaal mis kan gaan in Sint Petersburg…” Mijn 
bagage kwam uiteindelijk via Helsinki toch deze kant 
op, maar bleek geplunderd. Ik werd mijn huis uit ge-
gooid, mijn mobiel werd gejat en er bleken allerlei 
administratieve problemen rond mijn visum en beta-
lingen te zijn. Knap waardeloos, allemaal, om dat 
allemaal - in het Russisch - te moeten overwinnen. Maar 
nu dat eenmaal is gelukt heb ik dan ook het gevoel dat ik 
de hele wereld aankan!

From Russia with Love, 
Martine Mussies

ons drugsbeleid uit te leggen en daar zien ze wel wat 
in. Maar op al hun vragen over onze delegatie voor het 
songfestival heb ik geen antwoord. Ja, ze zijn inderdaad 
homo. Heel erg homo. En nee, toch is het niet als provo-
catie bedoeld. Denk ik. Hoop ik. We kunnen er samen 

Martine voelt zich in het 
Mariinsky Theater als een vis 
in het water.
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Daar onder dat orgel, dat hij jarenlang zelf  bespeelde, 
ligt de grootste componist van Engeland begraven, 
Henry Purcell, ongeveer net zo jong gestorven als Mo-
zart en Schubert. Had Purcell in hun tijd geleefd, in de 
achttiende of  negentiende eeuw, een of  twee eeuwen 
later dus, dan zou zijn muziek nu net zo beroemd zijn 
geweest als die van Handel, Haydn of  Mozart. Purcell 
moest zich bedienen van de conventies en vormen van 

Henry Purcell
Wie in Londen de abdij van Westminster bezoekt, 
vindt daar aan de voet van het orgel het graf  van een 
beroemde Engelsman. We weten zijn geboortejaar, 
1659, zijn precieze sterfdatum, 21 november 1695, en 
nog een paar gegevens over zijn leven. Maar misschien 
nog wel het meest over zijn muziek. Het is met deze 
man eigenlijk net zo gesteld als met die andere be-
roemde Engelsman, William Shakespeare. Die was de 
grootste Engelse schrijver, maar zijn leven blijft nog 
steeds grotendeels in nevelen gehuld. 

zijn tijd en omgeving, die voor hedendaagse luisteraars 
minder toegankelijk en begrijpelijk zijn dan die van la-
ter tijden. Hoe weinig er over Purcells leven ook met ze-
kerheid bekend is, toch weten we zeker dat hij de eerste 
was die een volledige Engelstalige opera componeerde, 
Dido and Aeneas. Pas drie eeuwen later werd er weer 
zo’n mijlpaal bereikt: de opera Peter Grimes van Ben-
jamin Britten. 

(1659-1695)
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Zoals vrijwel alle Engelse componisten uit vroeger tijden 
groeide Purcell op in het Engelse koorleven. Hij zong 
al als tienjarige koorknaap in de koninklijke kapel, 
ten tijde van de Restoration onder koning Charles II, 
alwaar hij les kreeg van kapitein Henry Cooke, de jong 
gestorven Pelham Humfrey en John Blow. Met Blow 
had hij een levenslange vriendschapsband. Na zijn stem-
breuk bleef  hij in dienst van de hofkapel. Blow stond 
zijn post als organist van Westminster Abbey rond 1680 
af  aan de toen 20-jarige Purcell, volgens onbetrouw-
bare bronnen omdat zijn leerling hem overtroffen had. 
Drie jaar later werd Purcell ook organist van de konink-
lijke kapel en vanaf  een jaar daarna tot aan zijn dood 
hofkapelmeester van achtereenvolgens Karel II, Jacob 
II en Wilhelm III. 

In 1675 verscheen Purcells eerste gedrukte compositie 
en in 1683 zijn eerste bundel triosonates. Purcell was 
toen negentien, respectievelijk 24 jaar. Zijn muziekwer-
ken voor het theater schreef  Purcell in de laatste zes jaar 
van zijn leven. Met zijn voorliefde voor toneel schreef  
hij veel instrumentale mu-
ziek voor toneelstukken als 
The Fairy Queen en King 
Arthur. Zijn beroemdste 
werk Dido en Aeneas uit 

1689 vertelt het aangrijpende verhaal liefdesverhaal 
uit de Oudheid tussen Dido en Aeneas, die door toe-
doen van goden en heksen wreed wordt afgebroken. 
De opera eindigt met de ontroerende klacht van Dido 
over haar verloren geliefde, een van de prachtigste 
operamomenten aller tijden. 

Expressiviteit en ontroering kenmerken een groot 
deel van Purcells muziek. Zoals zijn prachtige anthems 

(geestelijke koormuziek), 
de vaak smartelijke stuk-
ken die hij deels al schreef  
in zijn vroege jaren. Ze 
zijn vergelijkbaar met de 

“Expressiviteit en ontroering 
kenmerken een groot deel van 

Purcells muziek.”
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geestelijke kerkmuziek voor koor, vocale solisten en or-
kest die in de rest van Europa klonken, maar dan met 
het verschil dat Engeland met zijn eigen Anglicaanse 
kerk het Engels gebruikte, terwijl men elders Latijn bleef  
zingen. Ook Handel componeerde een halve eeuw later 
nog anthems in de stijl van Purcell. 

Verwant qua stijl en uitdrukkingskracht en ook bezet-
ting zijn de ‘odes’ die Purcell schreef  ter gelegenheid 
van de verjaardagen van de Engelse vorst en vorstin. 
In de jaren tussen 1680 en 1694 componeerde Purcell 
als ‘Composer in Ordinary to the King’ 17 ‘ceremonial 
odes’ voor verschillende feestelijke staatsceremonies. De 
zes ‘Birthday Odes’, uitgevoerd bij de verjaardagen van 
koningin Mary, vormen de hoogtepunten uit deze serie 
van offi ciële gelegenheidswerken. Schetterende trom-
petten en machtige pauken zetten de koninklijke ver-
jaardag luister bij. In de odes voor Sinte Caecilia, de 
beschermheilige van de muziek, wisselen stralende en 
melancholische sferen elkaar af.

Geschreven door: Martine Mussies
Met dank aan: Clemens Romijn



Joseph Haydn
(1732-1809)

Ongeveer een jaar nadat in Salzburg Wolfgang Amadé 
Mozart werd geboren (1756), kwam Joseph Haydn als 
violist in dienst op een liefl ijk slot in barokke stijl in de 
buurt van Wenen. Het heette Weinzierl en was de resi-
dentie van baron Carl Joseph Fürnberg. Naar het schijnt 
begon Haydn, toen vijfentwintig jaar, voor deze baron 
voor het eerst in opdracht te componeren. Volgens Hay-
dns biograaf  Griesinger zou Haydn hier ook het strijk-

Hij kwam ter wereld in een boeren gehucht in Oostenrijk en werd de 
beroemdste componist van zijn tijd: Joseph Haydn. Zijn eerste werken 
schreef  hij in Wenen in de tijd dat Bach in Leipzig nog net niet gestorven 
was en Mozart in Salzburg nog niet geboren. Terwijl Haydn voorzichtig en 
onbeholpen zijn eerste mis op papier zette, schaafde Bach met meester-
hand aan zijn Kunst der Fuge en de Hohe Messe en beleefde Händel Handel 
in Londen zelfverzekerd een ongekende furore met zijn Messiah. Zijn laat-
ste werken componeerde Haydn toen Mozart al meer dan tien jaar dood 
was en Beethoven zijn heldhaftige Derde Symfonie Eroica neerschreef. 

kwartet hebben ‘uitgevonden’, bij toeval. De baron liet 
vier strijkers komen om allerlei muziek van hun keuze 
uit te voeren, en vroeg Haydn voor dit toevallige groep-
je van twee violen, een altviool en een cello muziek te 
componeren. Zo zou het nieuwe genre van het strijk-
kwartet zijn ontstaan. Sinds dit bericht van Griesinger 
voor honderd procent als waar is aangenomen, isdien 
wordt Haydn ‘de vader van het strijkkwartet’ genoemd. 

EncorE!magazinE 17  1437
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Joseph Haydn heeft zich 
ontwikkeld van een dienst- 
bare kapelmeester in 
de provincie tot een vrij 
scheppend kunstenaar 
met wereldfaam. De vroe-
gere boerenzoon schudde 
de handen van prinsen, 
koningen en keizers en 
ging met hen om als een 
gelijke. Hij verloochende 
zijn eenvoudige afkomst 

niet, want de talloze volksmelodieën uit zijn jeugd, Oos-
tenrijks, Hongaars, Kroatisch, verwerkte en verheerlijk-
te hij in zijn muziek. Misschien kon hij daarom wel zo  
begrijpelijk componeren, verstaanbaar voor kardinaal en 
knecht, voor keizerin en kamenierster, omdat hij dacht 
aan de oren van de man en vrouw in de straat. Mijn taal 
verstaat men in de hele wereld, zei hij ooit tegen Mozart.  

Dat was toen de twee goede vrienden een hartverscheu-
rend afscheid beleefden, vlak voor Haydn naar Enge-
land vertrok, eind december 1790. Terwijl Haydn on-
der oorverdovend applaus zijn Londense Symfonieën 
uitvoerde, overleed Mozart in Wenen. Haydn was to-
taal uit het veld geslagen toen hem het bericht bereikte. 

Hij herinnerde zich hun eerste ontmoeting in Wenen, 
toen ze zich gebogen hadden over muziek van Bach en 
HändelHandel, de twee barokke reuzen wier muziek 
zij onvermoeibaar hadden uitgeplozen en in hun eigen 
werken voorzichtigjes hadden binnen gelaten. Hij dacht 
aan de keer dat ze samen kwartet hadden gespeeld in 
Mozarts huis, samen met 
Vanhal en Ditters van von  
Dittersdorf  en, in aanwe-
zigheid van Mozarts vader  
 Leopold. Haydn had Mo-
zart toen de grootste componist ter wereld genoemd. 
Mozart sprak Haydn aan met ‘pappa’, vanwege zijn 
vaderlijk en vriendschappelijke toewijding en omdat hij 
hem tot voorbeeld was. ‘Niemand kan met zijn muziek 
zo goed ontroeren, gekscheren en geestig zijn, en dat al-
lemaal tegelijk, als Haydn’, schreef  Mozart ergens. Hij 
had gelijk. Wie was toch deze man? Die 77 jaar werd 
en een enorm oeuvre naliet? We tellen onder meer twee 
dozijn opera’s, zeventig strijkkwartetten, zestig klavierso-
nates, veertig klaviertrio’s, veertien missen en 108 sym-
fonieën. Dat is meer dan een gewone sterveling in staat 
is op te schrijven, laat staan het ook nog te bedenken. 
En dan is er nog zijn allergrootste meesterwerk. 
Het is naast Händels Handels Messiah het be-
roemdste oratorium uit de westerse cultuur: Die 

“ ‘Niemand kan met zijn muziek zo 
goed ontroeren, gekscheren en gees-
tig zijn’, schreef  Mozart ergens.”
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Schöpfung. Daarin schilderde Haydn in plastische tonen 
hoe God vanuit duisternis en chaos de wereld schiep. 
Het kostte Haydn oneindig veel moeite dit werk op pa-
pier te krijgen. Iedere ochtend knielde hij en bad hij om 
de kracht het werk vol te houden en ervoor te zorgen dat 
zijn Schöpfung lang zou blijven voortleven. Zijn gebe-
den zijn verhoord. 

Haydns muziek is niet meer weg te denken uit het in-
ternationale muziekleven. In Engeland, Duitsland en 
Oostenrijk is het traditie om jaarlijks zijn Schöpfung uit 
te voeren. Zijn bekendste symfonieën, met name de Pa-
rijse en Londense, staan ontelbare malen aan het begin 
of  einde van een concertprogramma van nagenoeg alle 
symfonieorkesten in de wereld. Voor alle pianostuden-
ten zijn zijn pianosonates verplichte kost en ieder zich-
zelf  respecterend strijkkwartet werkt zich systematisch 
door de vele strijkkwartetten die Haydn voor het nage-
slacht heeft achtergelaten. Maar nog steeds kennen we 
niet alle muziek van Haydn. Daarom bestaat er in Ne-
derland een Joseph Haydn Stichting, die door middel 
van concerten en lezingen onbekende composities van 
Haydn weer voor het voetlicht wil brengen.

Geschreven door: Martine Mussies
Met dank aan: Clemens Romijn
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burgers. Hij bezocht een groot Handelfestival in  
Westminster Abbey, waar werken van Handel werden 
uitgevoerd in de fameuze grootschalige bezettingen 
van meer dan duizend deelnemers, een voor Engeland  
typerend verschijnsel. Hij hoorde onder meer Israel 
in Egypt en de Messiah en weende bij het Halleluja.  
Als reactie op deze reusachtige muziek die hij nog 
nooit gehoord had zei Haydn over Handel: ‘Hij is de  
grootste meester.’ 

Joseph Haydn was na dertig trouwe dienstjaren als kapelmeester en  
hofcomponist van de rijke Hongaarse familie Esterházy met pensioen  
gegaan en in Wenen gaan wonen. In november 1790 kreeg hij bezoek van 
een impresario: ‘Ik ben Salomon uit Londen en ben gekomen om u te  
halen. Morgen zullen wij overeenstemming bereiken.’ 

Na een ontroerend afscheid met Mozart vertrok  
Haydn naar Engeland. Twee maal zou hij naar Engeland  
reizen, in 1790 en in 1794. Hij bracht er in totaal vier 
jaar door, en beleefde er de gelukkigste tijd van zijn  
leven. Zijn bekendste werken ontstonden in die periode, 
waaronder de Londense symfonieën. Haydn ontdekte 
dat hij in Engeland een beroemdheid was. Hij werd met 
alle egards ontvangen en bejegend door het Engelse  
koninklijk huis, door Engelse edelen en gegoede 

Haydn in Londen
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Waarschijnlijk het beste concert in zijn carrière 
beleefde Haydn op 4 mei 1795 in Londen, waar maar 
liefst vier nieuwe werken ten doop werden gehouden: 
de Symfonieën nr.102 tot en met 104 en de indruk-
wekkende de Scène van Berenice, gecomponeerd voor 
een van de beste prima donna’s van die tijd, Brigida 
Giorgi-Banti. Twee dagen later werd het concert in 
The Morning Chronicle huizenhoog geprezen. In de 
Symfonie in D nr.104 lijkt Haydn de deuren te openen 
naar een wervelende wereld vol markante persona-
ges en sferen. Het Menuet is een galante groet uit het 
bepoederde Oostenrijk aan Engeland. De lange 
onverwachte rust is het beste humoristische effect uit 
de symfonie en zal bij het Londense publiek het nodige 
gegniffel hebben veroorzaakt. Het laatste deel biedt 

een heerlijke mix van folklore. Engelse doedelzak-
deunen en vurig temperament van een Balkanorkest 
leveren hier een prachtig staaltje 18de-eeuwse crossover. 
Haydns Symfonie nr.103 in Es ‘Met de paukenrof-
fel’ is een van de meest verrassende openingen uit de 
geschiedenis van de symfonie. Het werk begint met een 
wonderlijke, lange en onbegeleide roffel op de pauk. 
En de Symfonie nr.101 in D bijgenaamd ‘De Klok’ 
dankt haar naam aan het tweede deel, een Andante 
met variaties, waar de korte droge tonen van de twee 
fagotten en de strijkers aandoen als het tikken van een 
uurwerk. Prachtige voorbeelden van Haydns zo hoog 
geprezen esprit.

Geschreven door: Martine Mussies



Tatiana Koleva 
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Voor haar optredens slaat ze de handen ineen met 
Igor Roma, Louis Andriessen en het Concertgebouw-
orkest. Ze ontwikkelt eigen programma’s en werkt 
samen met componisten aan nieuw repertoire. Ze 
speelt improvisaties met alternatieve groepen en 
popbands. Ze is Bulgaarse, woont in Nederland en 
maakt haar muziek op marimba en slagwerk: 

“Zonder compromis wordt alles interessanter” 

Op dit moment maakt Tatiana Koleva zich op voor het 
laatste concert van haar soloserie “Hollandse Slag!”, 
met voornamelijk speciaal voor haar gecomponeerde 
muziek door onder meer Jacob te Veldhuis en Yannis 
Kyriakides. Deze serie maakt duidelijk dat Tatiana en de 
marimba bij elkaar horen. Maar hoe hebben ze elkaar 
ooit gevonden? “Kleine meisjes zijn echt niet altijd al-
leen maar geïnteresseerd in een harp, viool, piano of  
fl uit... Dat is volgens mij alleen maar wat de ouders lief  
vinden, hun popje lekker rustig in een hoekje en lieve 
liedjes spelen op de blokfl uit. Maar er zijn veel kinde-

ren die juist energieke dingen willen doen, zoals slag-
werk spelen. Mijn ouders hebben het bij mij ook gepro-
beerd, op mijn zesde mocht ik kiezen tussen viool en 
piano. Het werd piano, maar een paar jaar later deed ik 
auditie voor de slagwerkklas. Daarna mocht ik naar de 
professionele middelbare muziekschool, een geïnte-
greerde opleiding op conservatoriumniveau, met slag-
werk als hoofdvak.”
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“Moderne muziek sprak me onbewust ook al aan toen 
ik piano studeerde, want voor modern repertoire heb je 
veel meer vrije fantasie nodig. Natuurlijk is fantasie altijd 
belangrijk, een fantasieloze Haydn (‘sorry’) is zo dood 
als een pier. Toch blijft Haydn spelen een heel andere 
manier van benaderen, klassieke muziek heeft strictere 
regels, terwijl het meeste moderne repertoire een on-

gebruikelijke fantasie en 
meer initiatief  vraagt. Die 
vrijheid van moderne mu-
ziek sprak me meer aan, al 
was ik me dat toen nog niet 

bewust. En het slagwerk bleef  aan me trekken, dus heb 
ik auditie gedaan voor slagwerk - en dat bleek een goede 
gok. Vanaf  mijn 14e of  15e jaar kende ik mijn doel in 
het leven: slagwerk wil ik doen. Al die trommels, bekkens, 
pingeltjes, belletjes, blokjes, toetsen, pedalen - die moeten 
klinken als één samenhangend instrument. Dat is een uit-
daging! Ik behaalde mijn diploma op de muzikale mid-
delbare school, dat is ongeveer het niveau Eerste Fase, en 
daarna ging ik naar het conservatorium in Sofia. Na een 
jaar mocht ik op concours in Frankrijk. Dat was een ge-
weldige ervaring, en Robert van Sice, één van de juryle-
den vroeg me voor zijn internationale klas in Rotterdam. 
Het was vlak na de val van het communisme, dus dat was 
mijn kans, want er was weinig informatie in Bulgarije, 

vooral over hedendaags slagwerk. Ik wist ook niets over 
Nederland, had geen idee waar ik heen ging, maar als je 
jong bent grijp je alle kansen aan om te leren!”

“In Nederland was alles anders dan ik gewend was. 
Vooral de enorme hoeveelheid keuzes, en alle beslisin-
gen die je zelf  moest nemen! Dat was in het begin ont-
zettend moeilijk! Ik kon sowieso met niemand praten, 
ik moest eerst goed Engels leren en heb pas jaren later 
Nederlands geleerd. Daarnaast had ik als buitenlandse 
student weinig rechten. Ik kreeg geen OV en geen stu-
diebeurs, maar ik mocht ook niet werken. Wel moest ik 
belasting betalen. Maar 
waarvan dan? Natuurlijk, 
als je mijn situatie verge-
lijkt met die van andere 
mensen was dit misschien 
nog luxe. Het was overle-
ven, maar in een rijk land. 
Ergens is dat heel para-
doxaal. In het communis-
tische Bulgarije voelde al-
les zeker en veilig, ik had 
altijd meer dan genoeg te 
eten en we gingen twee 
keer per jaar op vakantie. 

“Met slagwerk kun je alle kanten 
op, vooral als je een niet zo  

rustig meisje bent!”
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eerste stap. Daarna heeft Martijn Padding de marimba 
aan de lage kant uitgebreid. Dat alles leidde tot Knock-
on-Wood, mijn eerste cd. Ik voelde dat de tijd rijp was 
voor een eigen productie, om mijn eigen boodschap uit 
te dragen. Zonder compromis wordt alles interessanter. 

Daarom heb ik voor mijn 
debuut een eigen platen-
label opgezet: NovaLinia 

Records. De cd-markt is moeilijk, alles is gratis op inter-
net te downloaden, je cd in zijn hoesje is alleen leuk voor 
verzamelaars. Voor het geld hoef  je het dus niet te doen. 
Maar om je visie uit te dragen is het goed. Mijn tweede 
cd - ‘NO SUGAR ADDED’ - heb ik samen met mijn 
echtgenoot Rutger van Otterloo gemaakt. Saxen, ma-
rimba en slagwerk. Deze cd laat de andere kant zien van 
mijn werk in de moderne muziek: cross-over. Het is al-
lemaal gecomponeerde muziek met vrijheid van impro-
visatie. Mijn eigen label is belangrijk voor me, ik besteed 
heel veel aandacht aan de manier waarop de opnames 
worden gemaakt. De marimba is, net als al het slagwerk, 
erg moeilijk op te nemen omdat het dynamiekverschil 
zo groot is. Op mijn eigen label kan ik mensen kiezen 
waar ik echt in geloof. En nee, geld verdien je dan niet, 
maar dat is ook niet het belangrijkst. Natuurlijk is er al-
tijd geld nodig, maar als je gelooft in wat je doet, dan 
komt dat vaak ook. Zoals bij het Orgelpark. Dat vind ik 

En de meeste honger en armoede trof  mij in het rijkste 
land waar ik geleefd heb. Gelukkig sprong het conserva-
torium in Rotterdam bij. Ik heb echt heel veel te danken 
aan de mensen hier in Nederland! Na twee jaar kreeg ik 
een beurs en werd het leven makkelijker. Ik besloot mee 
te doen aan het internatio-
nale Gaudeamus-concours 
voor vertolkers van nieuwe 
muziek en... ik won een prijs. Ik was natuurlijk zeer trots, 
ook omdat het was in het jaar waarin slagwerk centraal 
stond. Met sommige andere deelnemers van toen heb ik 
nog steeds contact, we zijn een wereldwijde familie.”

“Ik ben overal heelhuids doorheen gekomen, omdat ik 
een overtuiging had, ik belandde in de fase waarin ik weet 
waarom ik muzikant geworden ben. Professioneel musi-
cus en slagwerker zijn is een lifestyle. Ik zou niet zonder 
muziek kunnen, en vooral niet zonder de marimba. Het 
is mijn ‘body’, ik hoef  niet te denken onder het spelen. 
Een marimba is drie meter lang, maar voelt zo natuur-
lijk. En nu probeer ik dat corpus uit te breiden met op-
stellingen van andere instrumenten. Dat begon tijdens 
de samenwerking met Louis Andriessen. Hij schreef  
Woodpecker voor het TROMP-concours en tijdens het 
uitprobeerproces wilde hij meer, een ‘extended marim-
ba’ met onder meer gestemde woodblocks. Dat was de 

“Slagwerker zijn is een lifestyle”
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echt één van de beste initiatieven in Amsterdam, omdat 
het met zoveel liefde gedaan wordt. Ik heb er in 2007 
gespeeld, en ben er toen fantastisch ontvangen. Heel fijn 
dat het zo gesponsord is, dat iemand daar zoveel geld 
in steekt, niet in een bedrijf, maar in de promotie van 
het orgel! Echt geweldig - het orgelpark gaat puur over 
muziek en dat op zo’n mooie locatie: alles klopt. Ik vind 
het echt een oase.” 

Tatiana vertelt haar levensverhaal beeldend en bevlogen. 
Hoe hoopt ze dat het verder gaat? “Ik zou heel graag les 
willen gaan geven aan een conservatorium. Bij master-
classes en jury’s stellen studenten steeds vaker de vraag: 
‘mag ik bij jou komen studeren?’ en dat vind ik een hele 
eer! Verder droom ik vooral over mijn projecten, zoals 
ELECTRA. Dat gaat ook ontzettend fijn! Vier topsolis-
ten, allemaal uit andere culturen en met een ander instru-
ment, verenigd door een onvoorwaardelijke liefde voor 
muziek en een boel plezier - dat is echt een fantastische 
ervaring. Daarnaast werk ik samen met paar festivals in 
Bulgarije: het Varna Summer Festival, de March Music 

Days en de PENDIM, een slagwerkcompetitie. Dat zijn 
festivals met een heel rijke traditie, eentje bestaat al meer 
dan tachtig jaar, ondanks communisme en crisis. Elk fes-
tival heeft ook een academie waar ik les mag geven. Ik 
begon daar in 2000 en ga elk jaar terug! Dat sommige 
van mijn eerste studenten nu echt al grote musici zijn 
vervult me met trots. Ik neem ook nieuwe muziek mee 
heen en terug en ook vraag ik zoveel mogelijk collega’s 
naar Bulgarije te komen, zoals Orkest de Volharding. 
Dankzij de steun uit Nederland, b.v. Pustjens Percussion 
Products en MuziekCentrumNederland werden al deze 
projecten mogelijk. Bovendien hebben we ook een prijs 
opgericht: de PPP / TK Education Prize die we toeken-
nen tijdens het PENDIM Slagwerkconcours: de beste 
leerling mag een week naar Nederland komen voor les-
sen van leden van Het Concertgebouworkest en andere 
conservatoriumdocenten. Het is zo belangrijk om over 
de grenzen te kijken. Ook binnen de muziek. Zelfs bin-
nen de moderne slagwerk- en marimbamuziek is er nog 
veel dezelfde soort muziek, veel minimal. En ik zou ook 
de zoveelste slagwerker kunnen zijn die alleen Reich 
en Varèse speelt. Maar dankzij hen hebben we nu nog 
meer taal- en expressiemogelijkheden. Wat dat betreft 
vind ik het zeer speciaal in Nederland, dat ik hier zoveel 
kansen heb om te werken met componisten, fantastische 
muzikanten van alle genres en moderne ensembles.r

Op 25 oktober 2009 
speelt Tatiana  
Koleva in het Orgel-
park. “Het wordt een 
soort minifestival in 
drie sets, met orga-
nist Jan Hage, die ook 
veel moderne muziek 
speelt, en slagwerker 
Arnold Marinissen.  
Op het programma 
staan onder meer 
nieuwe stukken van 
Cecilia Arditto, Eric 
Verbugt en Arnold 
Marinissen.”



GET TO KNOW

Ze wordt geroemd in één adem genoemd met Maria 
Szymanowska, als de eerste vrouwelijke Poolse compo-
nisten die nationale en internationale faam verwierven: 
Grazyna Bacewicz. Geboren vlak na de vorige eeuwwis-
seling, in Lodz, Polen, op 5 februari 1909 kreeg ze haar 
eerste muzieklessen op haar vijfde, van haar vader - 
viool, piano en muziektheorie. Het was een muzikaal 
gezin. Haar oudere broer Kiejstut zou later pianist 
worden en Grazyna vaak begeleiden tijdens haar 
concerten. Haar jongste zus Wanda werd dichteres. 

academie) van Warschau. Compositie studeerde ze bij 
Kazimierz Sikorski, viool bij Józef  Jarzebski en piano bij 
Jan Turczynski. En ze slaagde summa cum laude voor 
alledrie haar hoofdvakken. In 1928 ging ze ook fi losofi e 
studeren, aan de universiteit van diezelfde stad. 

Toen Polen haar te klein werd trok ze naar Parijs, waar ze 
door bemiddeling van Karol Szymanowski in aanmer-
king kwam voor een vervolgstudie bij Nadia Boulanger.

Grazyna Bacewicz

Grazyna gaf  haar eerste openbare concert toen ze 
zeven was, als wonderkind. En al op haar dertiende 
componeerde ze haar eerste stuk: Preludes for Piano. 
Niet veel later trok ze naar de grote stad om zich geheel 
aan haar kunst te wijden. Naast haar muziek zou deze 
onafhankelijke creatieve geest zich haar leven lang ook 
bezig houden met het schrijven van fi ctie. In Warschau 
studeerde ze viool en compositie aan de Akademia Muzy-
czna im. Fryderyka Chopina (Frédéric Chopin Muziek-

.

.

.

.
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In 1934 - 1935 keerde zij terug naar haar geboorteplaats, 
waar ze docente werd aan de Akademia Muzyczna im. 
Grazyny i Kiejstuta Bacewiczów w Lodzi (Muziekaca-
demie van Lodz). Daar combineerde Bacewicz haar car-
rière met een traditioneel gezinsleven. In 1936 trouwde 
ze, in 1942 werd haar enige dochter Alina Biernacka 
geboren, die later een beroemd schilderes werd. In 1945 
keerde zij terug naar Parijs, waar veel van haar meest 
interessante composities ontstonden. Bacewicz won tal-
loze prijzen, waaronder de eerste prijs van de Internati-
onale Competitie in Luik, met haar 4de strijkkwartet, in 
1951. Drie jaar later kreeg zij een ernstig auto-ongeluk, 
dat een abrupt einde maakte aan haar carrière als con-
certmusicus. Zij bleef  wel componeren, onder meer een 
ballet: Esik in Ostend (1964). Grazyna Bacewicz stierf  in 
Warschau op 17 januari 1969. 

Haar composities zijn o.a. vier symfonieën, vier 
vioolconcerten, een cello- en pianoconcert, zes strijk-
kwartetten, zes vioolsonates, en stukken voor viool. 
Haar muzikale taal is vaak de neo-klassieke van haar 
tijdgenoten, omgeven door thema’s en motieven uit de 
Slavische volksmuziek. Zelf  omschreef  ze haar muziek 
als volgt: “Ik verdeel mijn muziek in drie periodes - 
(1) jeugdwerken - erg experimenteel, (2) – stukken die 
neo-klassiek genoemd worden en/of  a-tonaal zijn 
(3) de periode waar ik nu in zit. Ik kwam daar door 
evolutie (niet door revolutie), via de Muziek voor 
Strijkers, Trompet en Percussie, het zesde strijkkwartet 
(gedeeltelijk serieel), de tweede sonate voor soloviool en 
het Concert voor groot symfonieorkest” - Bacewicz. 

Geschreven door: Martine Mussies

Bron: “Een poging tot antwoord op een onbekende 
vragenlijst” Ruch Muzyczny no. 7 (1969)

.

.
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“Van rakker tot rot in het vak” 

Levenslust, relativeren, humor, muziek en spelen: de 
vijf  trefwoorden van Edwin Rutten. Levenslust heeft 
hij altijd gehad, humor, spelen en muziek vullen ook 
al zijn hele leven. En relativeren? “Dat komt als je 
wat ouder wordt.” Een openhartig gesprek met een 
muzikale duizendpoot. 

“Relatief  jong zat ik al in de fortuinlijke situatie dat ik lek-
ker bezig kon zijn met muziek. Op mijn veertiende zat ik 
in een bandje te drummen en te zingen, en op mijn zes-
tiende maakte ik grammofoonplaten – nou, dat is heer-
lijk hoor! Bij ons thuis klonken twee muziekstromen, via 
mijn moeder de jazz-muziek en via mijn vader de Sacre 
en Kurt Weill. Ik ben echt in een muzikaal tweestromen-
land opgegroeid, waarbij in aanvang de jazz-muziek het 
gewonnen heeft. Omdat ik op m’n zestiende m’n eerste 
langspeelplaat maakte met jazzmuziek, als zanger.”
 
Later ging Rutten ook klassiek spelen, zoals de Peer Gynt-
suite. “Ik kende het verhaal al langer, de muziek kwam 
in mijn tienerjaren. Toen ik nog op school zat speelde 
ik als slagwerker met een studentenorkest. Alleen kon ik 
nog geen noten lezen! Ik lette gewoon heel scherp op. 
Ik schreef  in mijn muziek wat er geweest was voordat ik 
iets moest doen en speelde op gehoor. Het notenbeeld 
klopte volgens mij wel ongeveer, als er veel in de maat 
stond speelde ik ook snellere noten. Bovendien keek ik 
erg spannend! En als ik het even niet wist, dan deed ik 
gewoon alsof  ik iets deed. De dirigent had zijn handen 
vol en dacht dat ik gewoon erg zacht speelde; dat is mijn 
redding geweest!”
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Edwin Rutten
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Na de middelbare school ging Rutten studeren. “Psycho-
logie was altijd al een interesse en dat deed ik ernaast 
– lekker zonder tempobeurs – terwijl ik al volop aan het 
werk was. Zo had ik bijvoorbeeld een eigen radiopro-
gramma. In militaire dienst heb ik zelfs nog mijn kandi-
daatsexamen gedaan – en gehaald! Toen werd ook mijn 
dochter geboren. Waarom ik niet naar het conservato-
rium ging? Ik had al wat platen gemaakt, maar verder 
door kon ik eigenlijk niet, want er bestonden nog geen 
conservatoria waarop je lichte muziek kon studeren! Nu 
kan dat gelukkig wel!” Inmiddels is hij er zelf  docent. 
Hebben zijn ouders ooit moeite gehad met zijn keuze 

voor toneel en muziek? 
“Nee, hoor, mijn ouders 
waren uiterst ruimden-
kend. Ik kom uit een ar-
tistiek milieu, mijn va-

der was filmregisseur en schrijver, hij heeft de Haagse 
kunstacademie gedaan en hield ook veel van muziek. Zo 
woonde hij de opnames bij van de filmmuziek voor zijn 
film Dood Water. Op een gegeven moment vroeg mijn 
vader aan de dirigent: ‘Meneer Mengelberg, kan het iets 

sneller?’ en het orkest verstijfde, de sfeer was ijskoud. 
“Meneer Rutten” antwoordde Mengelberg, “dit is mijn 
orkest!” waarop mijn vader direct zei “Maar Meneer 
Mengelberg, dit is mijn film!”. Uiteindelijk kreeg mijn 
vader zijn zin, de nieuwgecomponeerde muziek in het 
snellere tempo, precies passend bij zijn film. Nee, mijn 
vader was er de man niet naar om te zeggen ‘leer maar 
een vak’. Hij zei juist: ‘het is een misdaad als je talent 
verspilt’. En dat vind ik ook!”
 
De grote doorbraak 
“Toen ik in de Hitparade kwam met Nederlandstalige 
covers werd ik bekend bij een groter publiek, maar dat 
gaf  ook onduidelijkheid. Als je jazzzanger bent en al die 
prachtige songs uit the American Songbook zingt, maar 
ook ineens hitparadepop.... de mensen op straat dachten 
“waarom zingt hij ook van die moeilijke liedjes?” en de 
jazzliefhebbers vonden het verraad. Ja, het publiek was in 
verwarring, maar ik niet, ik vond het allemaal enig!” Met 
hetzelfde enthousiasme begon Ome Willem. “In 1974 
belde Aart Staartjes en vroeg ‘Heb je wel eens iets voor 
kinderen gedaan?’. Waarop ik zei: ‘ja, ik heb er twee!’.”

“Aart belde en vroeg ‘Heb je wel 
eens iets voor kinderen gedaan?’. 

Waarop ik zei: ‘Ja, ik heb er twee!’.”
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Ome Willem is gestart als experimenteel programma, 
maar alleen het honorarium is experimenteel gebleven. 
Het liep tot 1990. Sinds 2001 wordt het programma 
weer herhaald en het is zo leuk hoe het dertig jaar later 
nog steeds zo geweldig bekeken wordt, door de rakkers 
van toen én de rakkers van nu.” Wat het geheim van 
zijn succes is, weet de bescheiden duizendpoot niet. Hij 
noemt inzet, naar eer en geweten, voorbereiding, gede-
genheid. En zijn vijf  kenmerken: levenslust, relativeren, 
humor, muziek en spelen. Daarmee pakt hij alles aan. 
“In de tijd van Ome Willem deed ik ook een kinderkunst-
programma op de radio, waarvoor ik verhaaltjes schreef  
bij klassieke muziek. 250 A4’tjes! En toen zei iemand 
“als je dat op de radio kunt, dan kun je het ook voor een 

zaal in een orkest!” – zo is 
het begonnen, met Babar, 
Peter en de Wolf, en eigen 
verhalen. Ik vond het di-
rect fantastisch, een echt 
symfonieorkest!”
 
Muzikale sprookjes
Ook aan bestaande verha-
len geeft Edwin een eigen 
draai. Want Peer Gynt is 
best triest.... “Ach wat heet 

triest! Als je de trieste zaken op een lichte manier brengt 
is het juist mooi. In het verdriet kun je vrolijke momen-
ten maken. Ik vind het heerlijk om aan het eind aan de 
kinderen te vragen: ‘Hoe is dat nou toch mogelijk? Dat 
Peer zoveel vrouwen ontmoet, tekeer gaat, drie keer de 
wereld rondreist en uiteindelijk denkt: nee, die Solveig, 
zij is het! En vervolgens dood gaat....”. C’est le ton qui 
fait la musique. Als je gaat zeggen ‘ja, die slechte lelijke 
Peer, hij heeft al die vrouwen bedrogen, het is zijn ver-
diende loon’.... dan wordt het een flauw en moralistisch 
verhaal. Maar kinderen kunnen meer! Ook kinderen 
voelen verdriet, trouw, ontrouw, verlies, vrolijkheid.... 
Dus als ik zeg “zouden we dit niet allemaal zo willen?”, 
dan herkennen ze dat. Als je op een verjaarspartijtje 
wilt komen, moet je ook vriendjes worden met de jarige, 
toch? Peer Gynt is voor iedereen. Het sprookjesachtige, 
dat Walt Disney-gevoel voor drie generaties, dat wordt 
begrepen door alle leeftijden. Het gaat ook niet om mij, 
want in Duitsland – waar niemand Ome Willem kent 
– reageren de kinderen net zo. Dat is de kracht van de 
muziek, overgebracht door het speelplezier van de mu-
sici. Het Brabants Orkest speelt ook zo goed. Ik vind het 
machtig dat we dit met zijn drietjes doen, het orkest, de 
dirigent en de verteller.” r

Geschreven door: Martine Mussies
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The English Mendelssohn

muziek of  de haast mijlen ver reikende hoornsignalen. 
Misschien had hij de première van Carl von Webers 
Freischütz in 1821 in Berlijn meegemaakt of  andere 
werken van deze meesterlijke theatercomponist be-
studeerd. Dat de genialiteit van deze Ouverture nooit 
buiten kijf  stond, bleek ook tijdens het nazi-bewind 
in Duitsland dat uitvoeringen van werken van de Joodse 
componist Mendelssohn verbood. Zowel Hans Pfi tzner 
als Richard Strauss verklaarden, toen hen gevraagd 
werd een vervangend stuk voor Mendelssohns Ouverture 
te schrijven, dat het onmogelijk was een werk te com-
poneren dat ook maar enigszins in de buurt zou komen 
van dit meesterwerk. 

Tot de meest geliefde orkestwerken uit de wester-
se muziekgeschiedenis behoort zeker de Ouverture 
Ein Sommernachtstraum van Felix Mendelssohn. Dit is 
ontegenzeglijk een van de geniaalste muziekwerken 
ooit geschreven. En dan te bedenken dat het een werk 
is van een jongen van zeventien. Die jongen leerde in 
een tuin ergens in de buurt van Berlijn tijdens voor-
drachten in de familiekring de toneelstukken van Shake-
speare in de Duitse vertaling van Schlegel en Tieck. Hij 
raakte daarvan zo in de ban, dat hij geïnspireerd werd 
tot het componeren van deze ongelofelijke ouverture. 
Het blijft een raadsel waar de jonge Mendelssohn zijn 
orkestidioom vandaan haalde, de fl uisterende feeën-



EncorE!magazinE 17  1459

Felix Mendelssohn was nog maar twintig toen hij samen 
met zijn kameraad Klingemann naar Londen vertrok. 
Na de vroege leerjaren bij Carl Friedrich Zelter vond 
Felix’ vader het tijd voor een grote reis langs de muzi-
kale metropolen van Europa. Het eerste doel van de 
‘grand tour’ was Londen. Hier hadden immers ook 
Handel, Mozart, Haydn, Spohr en Weber grote triom-
fen gevierd. Mendelssohn werd in 1829 door de Engelsen 
onthaald als het nieuwe genie. En hijzelf  was verrukt 
van het land. Hij reisde naar Schotland, zeilde langs de 
Hebriden en vond er inspiratie voor zijn Schotse Sym-
fonie. Tijdens dit verblijf  in Engeland wist Mendelssohn 
gedaan te krijgen dat zijn Ouverture A Midsummer 
Night’s Dream én zijn Eerste Symfonie in c-klein door 
de Londense Philharmonie werden uitgevoerd. Deze 
uitvoering en zijn optreden als concertpianist vormden 
het begin van een enorme populariteit bij het Engel-
se publiek, die maar liefst nog tien reizen naar Enge-
land tot gevolg had. Het Birmingham Music Festival 
zag hem graag komen als pianist, organist, dirigent 
en componist, helemaal na zijn succesvolle oratorium 
St Paul. Dit werk schreef  Mendelssohn als een postume  
hommage na de dood van zijn vader Abraham  
Mendelssohn in 1835.  De première in Düsseldorf  in 1836 
bezorgde Mendelssohn zijn internationale doorbraak.  
Vele uitvoeringen volgden, in Europa, Rusland en  

de Verenigde Staten. De 
talrijke uitvoeringen van 
St Paul in Engeland be-
zorgden Mendelssohn de 
status van rechtmatige 
opvolger van Handel. En 
Robert Schumann vond 
Paulus ‘een meesterlijk 
spel met alle vormen van 
het componeren’ en ‘een 
juweel van onze tijd’. 

De voltooiing van de Schotse Symfonie liet lang op 
zich wachten. De eerste schetsen zette Mendelssohn nog 
op papier in Schotland in 1829, maar pas in 1842 kon  
hij het werk afronden en voor het eerst uitvoeren, 
met het Gewandhaus Orkest in Leipzig. Het had hem  
moeite gekost om in de aanhoudende hectiek van zijn 
carrière nog de mysterieuze en mistige sfeer van Schot-
land in noten te vangen. Maar die sfeer is feilloos getrof-
fen in de wervelende strijkerspassages van het langzame 
begin, en de stormachtige opwinding in het aansluitende 
Allegro. Verderop in de symfonie horen we zelfs kleur-
rijke Schotse doedelzakimitaties in de klarinetpartij. r

Geschreven door: Clemens Romijn



Francesco Petrarca 

SOLO E PENSOSO

Solo e pensoso i  più deserti campi
vo misurando a passi tardi e lenti,
e gl’occhi porto per fuggir intenti
dove vestigio human l’arena stampi.
Altro schermo non trovo che mi scampi
dal manifesto accorger de le genti,
perché ne gl’atti d’allegrezza spenti
di fuor si legge com’ io dentr’avampi.
Sì ch’io mi cred’ homai che monti e piagge
e fi umi e selve sappian di che tempre
sia la mia vita, ch’è celata altrui,
ma pur sì aspre vie né si selvagge
cercar non so ch’Amor non venga sempre
ragionando con meco, et io con lui.

EENZAAM EN PEINZEND

Eenzaam en peinzend schrijd ik 
door het verlaten landschap met passen zwaar en traag, 
mijn blik wend ik af  van alle menselijke sporen 
die in het zand zijn achtergelaten.
Ik heb geen andere bescherming dan te vermijden 
aan andere mensen mijn gevoelens te tonen. 
Want aan mijn levenloze gebaren is al van verre
af  te lezen dat ik van binnen in brand sta.
Zozeer zelfs, dat ik geloof, dat bergen en vlakten,
rivieren en bossen allang weten hoe ik er aan toe ben
en hoe ik dit verberg voor anderen.
Maar hoe ruig en onherbergzaam ook de wegen en wouden zijn,
ik zal geen andere weg gaan dan waar de god van de liefde is.
Hij spreekt mij verstandig toe en ik hem. 

Vertaling door: Clemens Romijn
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Middeleeuwen 603 - 1400

* eenstemmige zang:
  gregoriaans

* modaal:
  middeleeuwse ladders
  (kerktoonladders)

* motet - imitatie

* isoritniek

*  eerste vormen van  
meerstemmigheid

   (parallel organum:  
paralellelle kwinten  
& oktaven)

* mensuraal notenschrift

*  van Arezzo: ontwikke-
ling muzieknotatie

*  troubadour, trouvère, 
Minnesänger

*  ballade, rondeau,  
virelai

*  stemming van  
pythagoras

* kerk centraal

Anonymus
Leoninus en Perotinus
De Machaut

Renaissance 1400 - 1600

* vokale polyfonie
 -  zelfstandigheid van 

de stemmen
	 -	cantus	firmus	techniek
 - motet, mis
 - doorimitatie
 - parodiemis
 - cyclische opbouw

* canontechnieken
* meerkorigheid  
  (Venetië - San Marco)

* chansons, madrigalen
*  dansmuziek, ontwikkeling 
instrumentale muziek

*  in polyfonie steeds 
meer homofone passages

*  tonale elementen  
(vervaging modaliteit)

*  overgang renaissance / 
barok (rond 1600):

 *  Monteverdi: eerste 
hoogtepunt opera:

  - recitatie
  - aria
 * monodie
 * tekstuitbeelding
 * chromatiek
 * picardisch terts
 * leidtonen

*  reine stemming,  
middentoonstemming

*  cultuurcentra: Florence, 
Venetië, Rome, Antwerpen

* reformatie, humanisme

Dufay, Ockegem,  
Josquin des Prez, Di  
Lasso, Swelinck,  
Palestrina, Monteverdi 

BaRok 1600 - 1750

* instrumentale polyfonie
*		‘nieuw	contrapunt’: 
harmonisch contrapunt

* basso continuo
* prima prattica
* seconda prattica
* barokorkest
* barokesemble(s)
* tonaal:
  majeur en mineur
*  doorlopende beweging, 
sequensen, cadensen

*  midragaal en tekst- 
behandeling

* recitatief
*  ricercare, fantasia, 
canzone, variatie,  
toccata, fuga

*  solosonate, triosonate, 
sonate da camera,  
sonate da chiesa

*  orgel en clavecymbel-
muziek

*  dansmuziek, suite, al-
lemande, courante, sara-
bande, gigue, ouverture, 
chaconne, passacaglia

* concerto grosso
* eerste solo concerten
*	eerste	opera’s
*  protestantse kerkmuziek 
(cantate, oratorium)

*  affecten, rhetorica, 
muziek	als	‘klankrede)

*  barokstemmingen, toon-
soortkarakteristieken

*  cultuurcentra: Dresen, 
Parijs, Berlijn, Venetië

* contra reformatie:
  pracht en praal

Monteverdi, Schütz,  
Buxtehude, Scarlatti,  
Vivaldi, Händel, J.S. 
Bach, Rameau, Couperin

klassiek 1750 - 1815

* homofonie

* empfindsamer Stil

*  uiteindelijk: nastreven 
van evenwicht, orde, 
beheersing, perfectie 
(nastreven van de klas-
sieken - oude Grieken)

* duidelijke vormen:
  hoofdvorm, rondo

*  sonate, symfonie en  
soloconcert

*  samenstelling klassiek 
orkest

*  tweede hoogtepunt  
opera: mozart!

* pianomuziek

*  kamermuziek: pianotrio, 
strijkkwartet

*  regelmatige periode  
en zinsbouw

*  gelijkzwevende tem- 
peratuur

* cultuurcentrum: Wenen

* Sturm und Drang
* franse revolutie
*  verlichting: verstand, 
naturalisme

C. Ph. E. Bach,  
Mannheimers, Haydn,  
Mozart, Beethoven

RoMantiek 1815 - 1900

* chromatische homofonie

*  verheerlijking van 
vrijheid, passie, de 
eeuwigheid, het onbe-
reikbare, verlangen 
naar het onmogelijke

* uitbreiding orkest

*  ontwikkeling van  
instrumenten tot  
huidige vorm

* pianomuziek

* nationale scholen

* programma muziek

* symfonisch gedicht

* kamermuziek

* symfonieën

* derde hoogtepunt opera: 
  Wagner, Verdi

* componisten zelfstandig

* bloei kamermuziek

* lied

* virtuositeit

*  cultuurcentra: Wenen, 
Berlijn

* individualisme, emotie

Schubert, Mendelssohn, 
Schumann, Chopin, Berlioz, 
Verdi, Liszt, Brahms,  
Bruckner, Tsjaikovski,  
Moessorgiski, Dvorák, 
Grieg, Franck, Saint-Saëns, 
Fauré, Mahler, Wagner

20e eeuw

* atonaliteit

* loslaten van tradities

*  vervangend systeem voor 
het tonale systeem:

  dodekafonie

* neostijlen

* impressionisme

* expressionisme

* seriële muziek

* electronische muziek

*  invloeden van folklore 
en volksmuziek (Bartók)

*  cultuurcentra: Pa-
rijs, Wenen, Boedapest, 
Praag, New York

*  globalisering, experi-
menten, individualisme, 
ontzuiling (ontkerke-
lijking)

Debussy, Ravel, Poulens, 
Milhaud, Honegger, Stra-
vinsky, Janácek, Bartók, 
Schönberg, Berg, Webern, 
Messiaen, Boulez, Stock-
hausen, Cage, Varèse, Xen-
akis, Pijper, L. Andries-
sen, Escher, T. de Leeuw
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Glinka’s   
  nazaten goed verliet, spuugde hij op 

de grond en hoopte hij ‘dit 
verdorven land nooit weer te 
zien’. Hij was ontgoocheld na 
de flop van zijn Roeslan en 
Ljoedmila, die te boek staat 
als Ruslands eerste echte  
opera. De voorliefde van 
tsaar Nikolaas I voor Itali-
aanse opera bepaalde des-
tijds de mode, en de Rus-
sische stijl die Glinka en zijn 
lotgenoten Bortnjansky en  
Dargomyzjski ontwikkelden 
viel niet in de smaak bij het 
grote publiek. Voor musici 
met Russische idealen was 
het moeilijk toeven in Sint 
Petersburg, ook al bruiste 
het Petersburgse muzie-
kleven, dankzij Rus Anton  
Rubinstein en buitenlanders 
als Liszt, Berlioz en Clara 
Schumann. 

In 1862 stichtte Rubinstein 
in Sint Petersburg Ruslands 

eerste conservatorium. Tot 
de eerste lichting afgestu-
deerden behoorde in 1865 
Tsjaikovski, die Rusland uit 
zijn isolement zou halen. Zijn 
eerste symfonieën schreef  
hij zelfs eerder dan de ze-
ven jaar oudere Brahms. 
Pas na Glinka’s dood was 

de tijd rijp voor een Russi-
sche nationale school. De 
eerste mijlpalen: Balakirevs  
Russische volksliederen 
(1866) en Borodins nati-
onaal getinte Symfonie 
(1867). Deze twee vormden 
vanaf  1870 het Machtige 
Hoopje, samen met Cui,  

Wat zou het Westerse muziekleven zijn 
zonder Russische partituren? Het  
IJzeren Repertoire zou magertjes uit-
vallen zonder Tsjaikovski, Moessorgski, 
Stravinsky, Prokovjev en Sjostakovitsj. 
Maar hoe verging het die grote namen 
uit de Russische muziekhistorie in ei-
gen land? En wat is er vandaag nog over 
van het eens zo rijke Sint Petersburgse 
muziekleven? Dringen hedendaagse 
Russische componisten wel echt door 
tot het Westen? Een korte beschouwing 
vanuit cultuurstad Sint Petersburg,  
ooit door Peter de Grote gesticht als  
Ruslands venster op het Westen.

Op 27 juni 1888 schreef  
Tsjaikovski in zijn dagboek: ‘De 
hele Russische symfonische 
school is al volledig aanwezig 
in Glinka’s Kamarinskaja, zo-

als de hele eik in de eikel.’ Te-
recht heet de wereldvreemde 
dromer Glinka de ‘vader van 
de Russische muziek’. Maar 
toen Glinka Rusland voor-
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Moessorgski en Rimski-Korsakov, 
vanaf  1870 het boegbeeld 
van het conservatorium 
van Sint Petersburg. Tot 
Rimski’s leerlingen behoor-
den Ljadov, Glazoenov, 
Prokovjev en Stravinsky. Zij 
allen gaven vorm aan de 
laatste tsaristische bloei- 
periode: de Zilveren Tijd, 
een tijdperk met extreem uit-
eenlopende stromingen: laat- 
Romantiek, neo-nationalis-
me, symbolisme, primitivis-
me, futurisme. 

‘Kunst is van het volk. Ze 
heeft haar diepste wortels in 
de brede massa arbeiders. 
Ze moet door hen begre-
pen en bemind worden. Ze 
moet de kunstenaar in hen 
opwekken en ontwikkelen’. 
Deze redelijk onschuldige 
uitspraak van Lenin heeft 
vooral door de interpreta-
ties van zijn opvolgers ca-
tastrofale gevolgen gehad. 
Na de Oktoberrevolutie van 
1917 raakte Rusland in een 
isolement en verkeerden 

kunstenaars, schrijvers en 
componisten in een perma-
nente staat van paranoia. 
Rachmaninov, Prokovjev en 
Stravinsky weken uit naar het 
Westen, Sjostakovitsj was de 
enige die bleef, hij overleef-
de door emigratie naar zijn 
innerlijk. De Componis-
tenbond werd de enige op-
drachtgever en uitgever van 
de Sovjetmuziek en vormde 
tegelijkertijd de centrale 
concertorganisatie. Aanvan-
kelijk leken de nieuwe regels 
nauwelijks iets te verande-
ren, maar in 1936 barstte 
de bom: Sjostakovitsj’Lady  
Macbeth van Mtensk werd 
door Stalin verboden. 

Tien jaar eerder leek 
Sjostakovitsj nog het gezicht 
van de Sovjetmuziek te wor-
den. Hij was afgezwaaid van 
het conservatorium van Le-
ningrad (Sint Petersburg) en 

beleefde een groot moment 
met zijn Eerste symfonie, 
die een jaar later klonk in 
Berlijn onder Bruno Walter. 
Grote buitenlandse dirigen-
ten traden op in Leningrad 
en Moskou, naast Walter 
ook Otto Klemperer en 
Pierre Monteux. Moderne 
componisten presenteerden 
er hun werken: Milhaud, 
Hindemith, Berg, Schreker. 
Sjostakovitsj kon toen nog 
profiteren van de intense in-
ternationale contacten. De 
volgende componistengene-
ratie zou dat geluk niet meer 
beschoren zijn. 

In datzelfde jaar 1936 keer-
de Prokofjev definitief  terug 
uit het buitenland, maar 
hij trof  Rusland aan in de 
ergste nachtmerrie. Nu 
eens werd hij beticht van 
‘Westerse barbarismen’, 
dan weer sleepte hij staats-
prijzen in de wacht met 
bombastische Sovjetmuziek 
waarmee hij zijn huid pro-
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beerde te redden. De cultu-
rele dooi onder Chroetsjov 
maakte hij niet meer mee.  
Prokofjev overleed in 1953, 
enkele uren na Stalin. 
Sjostakovitsj en zijn leer-
linge Oestvolskaja beleefden 
die culturele ontspanning 
wel. Oestvolskaja maakte 
snel naam in het Westen,  
in Nederland onder de van 
Elmer Schönberger afkom-

stige bijnaam ‘de Vrouw 
met de Hamer’. Ze werd 
in de media neergezet als 
een radicale, door niemand 
beïnvloede componiste die 
vocht voor haar vrijheid. 
Maar rond 1950 schreef  
ook Oestvolskaja werken 
met Sovjettitels als Jonge 
pioniers en Het daget in 
het vaderland. Een carri-
ère in de Sovjetdagen staat  

erkenning in het Westen 
gelukkig niet in de weg. Zo  
ondervond ook het hoofd 
van de componistenbond 
(1962-1974), Sjostakovitsj’ 
leerling Sviridov. 

Biedt Sint Petersburg hoop 
voor de jonge garde toon-
dichters? Affiches in de 
stad vermelden Dmitri  
Kourliandski en Faradzh  
Karaev, twee namen die 
ook in Nederland en Duits-
land beginnen door te drin-
gen. Muziek van Leonid 
Desyatnikov wordt nu zelfs 
gespeeld op het prestigieuze 
Witte Nachten Festival. De 
drie staan met één been in 
de 21ste eeuw en met het 
andere in de rijke Russische 
muziekhistorie. Zoals derti-
ger Sergej Newski zegt: ‘Het 
typisch Russische in mijn 
muziek is de rust, concen-
tratie en ontplooiing van het 

materiaal’. En Kourliandski: 
‘Door waar ik geboren ben 
was de kans dat Ljadov mijn 
rolmodel werd simpelweg 
groter dan dat Diepenbrock 
dat werd.’. Werken van de 
Sint Petersburgse compo-
nist Boris Filanovsky ston-
den al op Nederlandse les-
senaars van het Schönberg  
Ensemble, Orkest de Vol-
harding en het Doelen-
Ensemble. Filanovsky laat 
zich inspireren door Scelsi,  
Lachenmann, Ligeti, Grisey, 
Vivier en Radulescu. Als  

dirigent van het ‘eNsemble’ 
timmert hij vanuit de Petrus 
en Paulus Vesting aan de 
weg met festivals en compo-
sitiewedstrijden ter promotie 
van de eigentijdse cultuur. 
Zal uit hun gelederen een 
nieuwe Tsjaikovski, Prokovjev 
of  Sjostakovitsj opstaan? De 
toekomst zal het leren. r

Geschreven door: 
Martine Mussies
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Prokofjev   
    Tsjerepnin
  Crumb

Hij bekeerde zich tot wat hij 
noemde de ‘Nieuwe Een-
voud’, met werken als het 
Tweede Vioolconcert en 
de balletmuziek Romeo en  
Julia. Die sloten goed aan 
bij de muzikale ideologie 
van toegankelijkheid van 
het Sovjetregime, maar wa-
ren tegelijk een terugkeer 
naar Prokofjevs vroegste ro-
mantische jeugdmuziek. 
Had de bange componist 
zijn huid gered en was hij 
Stalins brave zoon gewor-
den? Maar had hij ook zijn 
ziel gered? Prokofjev over-
leed in 1953 enkele uren na  
Stalin. De culturele dooi 
en ontspanning in het Rus-
land van Chroetsjov heeft 
hij niet meer meegemaakt. 
Temidden van oorlog en 
staatsterreur bleef  één ding 
van onschatbare waarde in  
Prokofjevs leven: vriendschap. 
Aan zijn goede vriend  

Mstislav Rostropovitsj is na-
melijk het ontstaan van de 
Sonate voor cello en piano 
op.119 en de Sinfonia Con-
certante op.125 te danken. 

De twee leerden elkaar ken-
nen in de tijd van de twee-
de grote inquisitie in 1948 
waarin Rostropovitsj het 
voor Prokofjev opnam. Ach-
terdocht en angst voor repri-
mandes heeft Prokofjev echter 
vakkundig buiten de Sonate 
voor cello en piano weten te 
houden, want de sfeer is ly-
risch romantisch en hier en 
daar zelfs doortrokken van 

de geestigheid van Haydn, 
Prokofjevs favoriete compo-
nist. Op de laatste blad-
zijden klinkt een echo van 
Moessorgski’s machtige ‘Schil-
derijen van een tentoon-
stelling’ door. De Sinfonia 
Concertante op.125 dankt 
haar ontstaan aan het jaren-
lang gebrekkige succes van  
Prokofjevs Eerste celloconcert 
op.58 en het plotselinge suc-
ces van het werk door een 
briljante uitvoering door 
Rostropovitsj. Hij spoorde 
Prokofjev aan het werk te 
reviseren en werkte inten-
sief  met hem samen om de 

Vóór de Oktoberrevolutie van 1917 
was hij het enfant terrible van de  
Russische muziek geweest: Sergej  
Prokofjev. Zijn spitse, granieten  
aanslag op de piano en de voor die 
tijd ijzingwekkende samenklanken 
leidden steevast tot heftige polemie-
ken. De enorme drijfkracht van zijn 
muziek en spel leverde hem de bij-
naam ‘de motor’ op. In 1933 keerde  
hij na een vrijwillige ballingschap  
van vijftien jaar uit heimwee terug 
naar zijn vaderland, maar belandde  
in de ergste nachtmerrie. Nu eens 
werd hij beticht van ‘Westerse  
barbarismen’, dan weer sleepte  
hij staatsprijzen in de wacht met 
bombastische Sovjetmuziek. 

•  Sergei Prokofiev Sinfonia Concertante (drie delen: 

Andante, Allegro giusto en Andante con moto); 

•  Alexander Tcherepnin Suite voor cello solo  

(4 delen: Quasi Cadenza (kwartnoot =80), kwart-

noot 90, achtste 42 en Vivace (kwartnoot 104) 

•  George Crumb Sonate voor cello solo (3 delen:  

Fantasia, Tema pastorale con variazioni en Toccata).
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techniek van het cellospelen 
tot in alle finesses te door-
gronden. De eerste schetsen 
van het Eerste celloconcert 
op.58 kwamen in 1933 in 
Parijs op papier. Maar het 
project sleepte zich lang-
zaam voort door diverse on-
derbrekingen, onder meer 
vanwege de filmmuziek bij 
Alexander Nevski en de ope-
ra Semjon Kotko. De eerste 
uitvoering van het voltooide  
Eerste celloconcert in no-

vember 1938 in Moskou was 
een mislukking. De cellist  
Berezovski had moeite het 
werk te begrijpen en pres-
teerde tijdens de repetities  
al onder de maat, zo be-
richtte pianist Svjatoslav  
Richter die destijds als repe-
titor optrad. Naar aanleiding 
van opmerkingen van col-
lega componist Mjaskovski, 
‘er mist iets’, reviseerde  
Prokofjev het stuk, met name 
de cadens. Die versie werd 
door Gregor Piatigorski 
in de Verenigde Staten  
gespeeld in 1940. Pas zeven 
jaar later, in 1947, hoorde  
Prokofjev de succesvolle uit-
voering door Rostropovitsj 
en liet hij zich door hem 
overhalen tot drastische  
revisies. 

In de jaren 1950-1952 trok-
ken ze zich twee zomers 
lang terug op het landgoed  

Nikolina Gora om het werk 
zijn definitieve vorm te ge-
ven. ‘s Winters troffen ze 
elkaar in Moskou. De pre-
mière van de Sinfonia con-
certante op. 125 was op 
18 februari 1952 met het  
Moskous Jeugdorkest on-
der leiding van Svjatoslav  
Richter, die hier voor het 
eerst als dirigent optrad. 
Natuurlijk nam Rostropo-
vitsj de solopartij voor zijn 
rekening. Het publiek hoor-
de een boeiende en niet al-
tijd vriendelijke dialoog tus-
sen cello en orkest. En ook 
een werk in drie delen, maar 
niet volgens de traditionele 
concert-opzet. Want de bui-
tenste delen zijn langzaam 
en het middendeel, allegro 
giusto, juist snel en scher-
zo-achtig, en vol technisch 
veeleisende escapades voor 
de cello. Dit deel maakt de  
Sinfonia concertante op.125 

tot een van de moeilijkste 
werken uit het celloreper-
toire. De cello bestrijkt hier 
zijn complete toonomvang, 
van het diepe basregister tot 
de ijle vioolachtige tonen, en 
geeft nog een heel scala aan 
speeltechnieken ten beste, 
zoals spiccato (springboog), 
snelle wisseling van arco-
pizzicato (gestreken en ge-
tokkelde tonen), en gecom-
pliceerde dubbelgrepen. 

In zijn vroege St. Peters-
burgse jaren kwam Prokof-
jev over de vloer bij de zeer 
muzikale familie Tsjerepnin. 
De vader, Nikolaj, had 
compositie gestudeerd bij  
Nikolaj Rimski-Korsakov. In 
het muzikale nest, waar 
naast Prokofjev ook Ljadov, 
Cui, Rimski-Korsakov en  
Stravinsky tot de reguliere 
huisvrienden behoorden, 
gedijde het grote talent van 
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zoon Alexander (1899-1977) 
uitstekend. Op zijn veertien-
de had hij net als Prokofjev al 
een hele reeks pianostukken 
gecomponeerd, die hij later 
samenvoegde tot sonates 
en andere cycli. De familie 
verliet St. Petersburg van-
wege de Oktoberrevolutie 
in 1917 en vestigde zich in 
Tbilisi in Georgië. Vanwege 
de communistische over-
heersing van Georgië trok-
ken de Tsjerepnins in 1921 
naar Parijs, waar Alexander 
piano studeerde bij Isidore 
Philipp, een groot promo-
tor van Alexanders muziek. 
In Parijs schreef  Alexander 
Tsjerepnin zijn eerste groot-
schalige werken, zoals de 
dissonante Eerste symfonie 
(1927) en werken in een ex-
pressionistische en primiti-
vistische stijl. Diepe invloed 
van oosterse muziek onder-
ging Tsjerepnin door zijn rei-

zen en lange verblijven in 
China en Japan en door zijn 
huwelijk met de Chinese  
pianiste Lee Hsien Ming. 
De twee vestigden zich eerst 
in Parijs en later in Chicago 
en New York, waar Tsjerepnin 
werkzaam was als universi-
tair docent. Tsjerepnins be-
knopte Suite voor cello solo, 
gecomponeerd in Parijs 
in 1946 stamt van slechts 
enkele jaren eerder dan  
Prokofjevs Sinfonia concer-

tante. Ze is doortrokken van 
Chinese invloeden, zoals 
het gebruik van de pentato-
nische toonladder en maar 
liefst twee volledig getokkeld 
gespeelde delen. 

Negen jaar later, in oktober 
1955, componeerde een uit 
Amerika afkomstige com-
positie-student in Berlijn 
een Cellosonate. Het was  
George Crumb (*1929), die 
vanaf  de jaren 1970 uit-
groeide tot een van Ame-
rika’s meest gevierde com-
ponisten, maar die destijds 
nog onbekend was en 
dankzij een beurs compo-
sitie kon studeren bij Boris  
Blacher aan de Hochschule 
für Musik in Berlijn. Aan 
de Cellosonate is George 
Crumbs belangstelling voor 
muziek uit het klassiek-ro-
mantische tijdperk en die 
van Béla Bartók goed af  te 

horen. Crumb wilde de sonate 
aanvankelijk niet bewaren, 
maar liet ze in 1958 toch uit-
geven. Hij had het werk vol-
tooid toen hij terugkeerde 
naar de universiteit van Ann  
Arbor, Michigan, om zijn 
doctoraalstudie af  te ron-

den. Crumbs Cellosonate telt 
drie delen, een fantasia, een 
reeks variaties en een toc-
cata. In het eerste deel com-
bineert Crumb dissonante 
getokkelde akkoorden met 
een bezwerend thema met 
dalende tertsen in het mid-
denregister van de cello. De 

drie variaties van het tweede 
deel zijn gebaseerd op een 
deinend siciliano-thema, 
en het energieke slotdeel,  
Toccata, wordt beheerst 
door dalende (c-klein en  
As-groot) en stijgende (b-
klein en Es-groot) drieklan-
ken. Halverwege duikt in 
een versnelde gedaante het 
thema van het eerste deel 
weer op, waarmee Crumb 
de Cellosonate cyclische 
samenhang geeft. In het 
tijdperk van twaalftoons-
techniek en serialisme lijkt 
Crumb hier een brok donkere 
romantiek te hebben uitge-
broed met een hoog expres-
sief  gehalte: ‘Ik geloof  dat 
muziek zelfs taal overtreft in 
het vermogen om de diepste 
krochten van de menselijke 
ziel te weerspiegelen.’r

Geschreven door: 
Clemens Romijn

“I believe that 
music surpasses 
even language in 
its power to mir-
ror the innermost 
recesses of  the 
human soul.”
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Zelfs Ludwig van Beethoven liet zich inspireren door de Russische 

volksmuziek. Jij ook? Deze Russische liederen komen uit een ori-

gineel Russisch liedboekje, vertalingen, fonetische teksten, luister-

files en arrangementen vind je op de E!M-site!
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Het steppelied kennen som-
mige trouwe E!M’ers mis-
schien nog wel uit het derde 
nummer?!
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“Het is een methode van de 21e eeuw”

Dennis Wijntjens

m
el

en
 m

et
...

POSTVAK IN: ENCORE!MAGAZINE

ONDERWERP:
VAN:

Stel: je wilt vioolles, maar er is een praktisch probleem waardoor je niet elke week naar een 
leraar kunt. Je moet bijvoorbeeld voor je studie of  werk veel reizen, je woont erg afgelegen 
of  je bent aan huis gebonden door bijvoorbeeld een ziekte of  handicap. Tot een paar jaar 
geleden hield het dan eigenlijk op. Eventueel kon je jezelf  een eindje op weg helpen met 
een doe-het-zelf-boek als “Vioolspelen voor Dummies”, maar echte vioollessen bleven een 
droom. Gelukkig is dat nu verleden tijd - de techniek staat voor niets en lessen via video-
conferencing zijn de nieuwste rage. In Amerika kun je voor alle talen en instrumenten 
al on-line webcamlessen vinden. Dennis Wijntjens is de eerste Nederlandse 
violist die het aandurft: vioolles geven via de webcam. 

maakte onder andere een website voor zichzelf  en zijn 
vrouw, pianiste Vera Melnichenko. “Ik ben inmiddels al-
weer met een nieuwe versie van die site bezig. Daarnaast 
werk ik veel met muzieknotatieprogramma’s en geluids-
opnameprogramma’s, om zelf  muziek te schrijven, op 
te nemen en te arrangeren, en bijvoorbeeld wat partijen 
eenvoudiger te maken. Ook bij het leren samenspelen 
kan de computer helpen, door een cd met begeleiding 
sneller of  langzamer af  te spelen.” 

“Ik kwam het toevallig op een Amerikaanse site tegen 
bij het surfen”, vertelt Dennis via Skype, “en ik vond het 
direct een goed idee! Natuurlijk is het in Amerika har-
der nodig dan hier, omdat de afstanden daar groter zijn, 
maar het leek me interessant om het uit te proberen. 
Ik geef  natuurlijk ook gewoon, persoonlijk, les, maar ik 
had nog wel wat tijd en dacht dat ik er misschien wat 
mensen mee zou kunnen helpen, die zich anders zelf  
maar moesten zien te redden.” Bovendien is de compu-
ter een hobby van de goedlachse Limburgse violist; hij 
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“Ik heb geëxperimenteerd met diverse chatprogram-
ma’s, zoals msn. Uiteindelijk is de keuze op Skype geval-
len, omdat daarmee het geluid het beste is én het beeld 
op volledig scherm kan. Kijk maar hoe dichtbij je kunt 
komen...” - meer dan levensgroot zie ik Dennis’ hand 
een goed vibrato voordoen. Hij draait zijn hand en zijn 
webcam en ik zie het nu ook uit andere hoeken. Dat is 
misschien nog wel beter dan tijdens een echte les! “Ja, 
ik was in het begin zelfs verbaasd over de kwaliteit van 
beeld en geluid. Natuurlijk hapert er wel eens iets, maar 
over het algemeen ben ik heel tevreden. Want ik praat 
nu toch ook met jou van Limburg tot Rusland, maar het 
lijkt of  je direct tegenover me zit!”

Maar er moeten toch ook nadelen aan zitten? Hoe speel 
je samen? “Samenspelen is vaak inderdaad nog moeilijk 
via de webcam omdat er bij samenspel tijdsverschil op-
treedt. Skype is een slim gemaakt programma, dat rea-
geert op het tijdsverschil en dan het geluid als het ware 
wegdraait, waardoor het ontvangende geluid tijdelijk 
niet goed meer te horen is. Dat los ik op door samen-
speelcd’s te maken. Ik gebruik reguliere lesboeken, de-
zelfde die ik ook op de lessen gebruik, zoals bijvoorbeeld 
de leuke “Methode van de 21e eeuw” en de boeken van 
Metz. Waar nodig heb ik de tweede partij opgenomen 
op een samenspel-cd, zodat de leerlingen toch met mij 

kunnen spelen. Elke leerling krijgt van mij een schijfje 
met de post om zelf  mee te oefenen. Dat is inderdaad 
nog niet optimaal, maar ik heb hoop voor de toekomst; 
in grote delen van Amerika kan het al wel, daar zijn de 
verbindingen sneller.” 

En als je iemands houding wilt corrigeren? “Natuurlijk is 
het in het begin soms lastig dat ik iemand niet even kan 
helpen met strijken, dat ik voor een houding niet even ie-
mands arm vast kan pakken. Maar ik merk dat mijn inter-
netleerlingen daar geen problemen mee hebben, doordat 
ze erg gefocust zijn op mijn houding op hun scherm. Ze 
worden natuurlijk ook niet 
afgeleid, omdat ze gewoon 
thuis achter hun computer 
zitten. Ik denk dat web-
camlessen op termijn een 
goed alternatief  zullen vormen voor echte lessen. In Ne-
derland begint het nu ook te komen, ik ben nog steeds 
de enige viooldocent, maar je kunt ook op Spaanse les 
via Skype en op zangles. Misschien is dat wel makkelij-
ker dan vioollessen geven, hoewel ik nog geen leerling 
heb gehad waarbij ik merkte dat het een belemmering 
is dat we elkaar alleen via de pc horen en zien. Mocht 
dat ooit gebeuren, dan kunnen we natuurlijk een echte 
afspraak maken, maar ik denk niet dat dat nodig zal zijn. 

“Samenspelen is vaak nog 
moeilijker via de webcam, omdat 

er tijdsverschil optreedt”
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Webcamlessen zijn in elk geval veel beter dan lessen 
vanuit een website of  boek, omdat die helemaal zonder 
feedback zijn; iemand leert wel, maar misschien ook ver-
keerde dingen, want hij of  zij krijgt geen correcties.” 

Wat voor leerlingen heeft Dennis op webcamles? “Op dit 
moment zijn dat er drie, alledrie een eindje uit de buurt, 
Vriezenveen en Antwerpen. Ze konden geen geschikte 
viooldocent in de buurt vinden, op de muziekschool ging 
vioolles niet door omdat er te weinig aanmeldingen wa-
ren en ze vonden het wel interessant om via internet echte 
vioollessen te krijgen. Het is toch een heel andere manier 
van lesnemen, zo vanuit je eigen kamer. Ik verwacht dat 
er meer mensen digitaal vioolles (muziekles) zullen willen 
volgen, ook omdat de verbindingen op den duur beter 
worden. Er valt veel te zeggen voor deze nieuwe tech-
niek: mensen hoeven niet te reizen, dat scheelt ze niet 
alleen tijd en geld, maar is ook beter voor het milieu.” 

Geef  je anders les via de cam? “Nee, niet echt. Ik ben en 
blijf  wel dezelfde leraar, met mijn ideeën over wat belang-
rijk is. Het is niet zo dat webcamlessen minder serieus zijn, 
bijvoorbeeld. Wel pas ik mijn lessen natuurlijk iets aan het 
medium aan. Zo heb ik bijvoorbeeld in het begin een andere 
indeling: op webcamles beginnen we tijdens de eerste les 
met stemmen. En dat duurt soms wel 2 of  3 lessen. Soms 

springt er een een snaar als ze de verkeerde knop pakken, 
dan leer ik ze direct een nieuwe opzetten. Bij een leerling 
die bij je komt, ben je als docent toch snel geneigd dat ‘even 
vlug’ voor je leerling te doen, maar de camleerlingen moe-
ten zichzelf  kunnen redden. Omdat het stemmen in het 
begin best moeilijk is, heb ik een speciale pagina op mijn 
website gemaakt, met extra uitleg. Dat helpt erg goed, mijn 
leerlingen komen met een gestemde viool on-line op les!”

“Verder is het eigenlijk hetzelfde als bij gewone lessen. 
Natuurlijk moet ik wel de hele tijd voor de camera blijven 
als ik speel, maar dat gaat automatisch, bij het voorspelen 
heb ik standaard één oog op de camera gericht. Soms 
draai ik ook even, zodat de leerling mijn vingers ziet van-
uit dezelfde hoek als zijn/haar eigen vingers. Met die ca-
mera kun je trouwens veel doen voor het lesgeven: ik kom 
iets dichterbij voor de vingertechniek en ik loop een paar 
passen naar achteren zodat ze mijn hele streek zien. Wat 
dat betreft kan ik als docent dus méér via internet. Het 
enige minpuntje blijft het samenspelen. Mijn leerlingen 
doen het erg goed met de cd’s, maar het is nog niet opti-
maal. De cd gaat altijd door terwijl je in de les je aan kunt 
passen en de fouten van de leerlingen op kunt vangen. 
Tsja, dat is nu nog even zo, als we om de beurt spelen gaat 
het goed, maar bij samenspel wordt de lijn wel zwaar be-
last. Dat zal over een tijdje echt nog wel verbeteren.”
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Wat verwacht Dennis op den duur nog meer van inter-
net als aanvulling op zijn lespraktijk? Een eigen virtu-
eel ensemble, misschien? “Ja, ik hoorde te laat van het 
YouTube-orkest, anders had ik vast meegedaan! Maar 
iets dergelijks zou ik ook wel met mijn leerlingen kun-
nen doen - dat we allemaal vanachter de webcam onze 
partijen inspelen en ik het ga knippen & plakken, net als 
in een professionele studio. Verder is eigenlijk alles er 
al... neem bijvoorbeeld het notenlezen, dat hoef  ik als 
leraar nauwelijks meer te oefenen, omdat er tegenwoor-
dig zulke goede sites zijn voor on-line extra oefening, ik 
geef  ze wat uitleg en de URL (het internetadres) en de 
leerlingen oefenen zelf.”

“Eigenlijk zijn er voor de leerling nauwelijks extra kos-
ten, want internet hebben leerlingen met interesse in 
webcamlessen natuurlijk al. Er moet misschien wel nog 
een webcam en headset aangeschaft worden, maar dan 
ben je voor een paar tientjes klaar.

Wel heb je als docent goede apparatuur nodig, een goe-
de microfoon en een geluidskaart die die input ook aan-
kan. Het is belangrijk om dan een goed merk te pakken. 
Zelf  heb ik een professionele studiomicrofoon, want als 
ik speel wil ik dat de leerling het echt goed kan horen, zo 
mooi als op een cd.”

“Als docent moet je wel 
enige affiniteit met com-
puters hebben, zodat je 
kleine probleempjes in 
de techniek snel en goed 
zelf  op kunt lossen. Als je 
je profileert als webcam
docent moet je een zo 
goed mogelijke verbinding 
hebben. Hiervoor moet 
je bijvoorbeeld de router 
aan kunnen passen en IP-
adressen toe kunnen wijzen. Maar daarbij geldt eigen-
lijk hetzelfde als voor de gewone vioollessen: probeer zo 
goed mogelijke kwaliteit te leveren, zowel technisch als 
qua les. Niet alleen op het gehoor werken, maar ook 
aandacht voor de theorie, precies zoals je in je normale 
lessen zou doen. 

Ik verwacht dat meer mensen via de cam les zullen 
gaan geven en ik wil iedereen veel succes wensen bij het  
vinden van nieuwe manieren om nog meer mensen  
vioolles (muziekles) te laten volgen!”r

Geschreven door: Martine Mussies

Dennis’ website is  
te bekijken via  
www.vioolpiano.nl en 
hij heeft nog enkele 
plaatsen vrij voor 
internetleerlingen.
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•  Het maakt niet uit waar je woont, je kunt nu leren vioolspelen via 
videoconferencing, dit is een live video en geluidsverbinding via 
internet.

•  On-line vioolles is een traditionele en professionele benadering 
met moderne technologie. Leerling en leraar kunnen elkaar zien en 
horen, net als bij een normale vioolles, het enige verschil is dat ze op 
verschillende plaatsen zijn.

•  Vioolles via de webcam is veel beter dan zelfstudie en leren via video’s, 
en zeker een alternatief  voor traditionele lessen.

•  Je hebt nodig: breedbandinternet, een webcam en een headset met 
microfoon. We gebruiken het gratis softwareprogramma Skype voor  
de communicatie. Je hoeft dus geen dure apparatuur aan te schaffen.

•  Voor losse lessen als aanvulling op reguliere vioolles is dit medium zeer 
geschikt, en ook voor extra voorbereiding op gradenexamens van de 
muziekschool, of  concerten. Of  als je een vraag of  een probleem hebt, 
zoals bij het stemmen van je viool.

•  Feedback van een leraar is heel erg belangrijk bij het leren van een 
instrument waarbij de manier van spelen (de houding) zo belangrijk 
is als bij een strijkinstrument als viool. Ook voor het trainen van het 
gehoor is een leraar onmisbaar.

•  On-line muziekles op internet is tegenwoordig erg populair. Veel 
mensen proberen viool te leren via video’s of  zelfstudie, het liefst doen 
ze dat natuurlijk gratis. Maar ver komen ze niet, want het is niet zo 
gemakkelijk om een mooie klank eruit te toveren. En dan belandt de 
viool al snel ergens op zolder en dat is toch zonde!

•  Feedback van een leraar is heel erg belangrijk bij het leren van een 
instrument waarbij de manier van spelen (de houding) zo belangrijk 
is als bij een strijkinstrument als viool. Ook voor het trainen van het 
gehoor is een leraar onmisbaar.

•  Aan de Manhattan School of  Music (MSM) in de Verenigde Staten is  
het inmiddels vrij normaal om met behulp van videoconferencing 
studenten te begeleiden bij het spelen van een muziekinstrument.

•  Pinchas Zukerman, beroemd violist en docent aan de MSM, maakt 
gebruik van een high definition videoconferencing technologie om 
vioolles aan zijn studenten te geven. Voor hem is breedband essentieel 
vanwege de optimale kwaliteit van het geluid. “The internet is a 
fantastic new medium to give deserving young talent the right teaching 
opportunity”, aldus Zukerman.

•  Online vioolles via de webcam heeft dus zeker toekomst. Vooral met  
de opkomst van High Definition (HD) in beeld en geluid en nog  
snellere breedband internetverbindingen.

ViOOLLES ViA DE WEbcAM? DE FEiTEn OP EEn riJTJE.
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Het June-project is ten einde *snik*, maar de rubriek June 
in E!M blijft natuurlijk gewoon bestaan! Speciaal voor 
dit nummer koos duizendpoot Djana haar beste beelden van 
het laatste kwartaal en vertelt ze bij elke foto over het hoe & 
waarom. Maar dat is nog niet alles: achterin E!M17 
vindt je een extra tijdschrift: Djana. Inspiratie voor de zielige 
bijna-examenkandidaten die nu worstelen met hun eindverslag 
CKV - wat dat was het! - maar natuurlijk ook voor alle 
andere E!M-lezers. Je culturele leven als magazine? 
Yes, we can!  

June Magazine
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Voor deze shoot wilde ik iets stoers uitstralen, wat tegelijkertijd 
klassiek was. Gewoon een echte lady die ook iets heeft van “I will 
kick your ass if I want to”, hihi. Ik heb geexperimenteerd met 
niveaus, dat kan je zien in de rest van deze serie. In een foto 
heb ik Anastasia - mijn model - op een roltrap laten liggen terwijl 
ik op een andere trap (op een hoger niveau) stond te fotograferen.

Dit was de eerste shoot waar ik werd gevraagd of ik 
foto’s wilde maken. Normaal zoek ik zelf mijn eigen 
modellen uit omdat ik mijn portfolio wil aanvullen, maar 
dit keer was ik dus door 2 meiden uit mijn buurt 
gevraagd. Het was echt een leuke ervaring (omdat het 
ook voor het eerst was dat ik mijn model al niet eerder 
kende) en er zijn goede foto’s voor mijn portfolio uit 
gekomen :) Twee vliegen in een klap dus

Ik begon met zelfportretten en 
dat doe ik nu nog steeds. Als ik 
ingevingen krijg wil ik ze graag zo 
snel mogelijk uitvoeren, en aangezien 
modellen niet altijd beschikbaar zijn 
gebruik ik mezelf dan maar soms 
als onderwerp van de foto. Bij 
deze wilde ik gewoon een klassieke 
make-up look proberen en ik vind 
hem beter uitgepakt dan ik had 
verwacht!

Ik ben een beetje gek en ik hou 
van zonnebrillen. That’s all.

Ik herinner me deze foto als een van de eerste die ik 'serieus’ maakte in de trant van dat het 
fotografisch iets moest zijn. Ik had toen allerlei dingetjes gekocht, waaronder nepwimpers en ik dacht 
'laten we het maar proberen’. Vind deze nog steeds heel tof :)

Met Anastasia heb ik nog een 
tweede shoot gedaan, waar we 
nog meer hoogte hebben opgezocht. 
We gingen naar het dak van een 
parkeergarage en hier maakte ik de 
roltrap-achtige foto van de eerste 
shoot, maar dan anders.
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Toen ik op een dag het web aan het afstruinen was, 
vond ik een coole muziekvideo op Youtube die me heel erg 
inspireerde voor deze foto. Ik ben er zelf nog steeds erg 
trots op en ik vind hem echt super tof om eerlijk te zijn!

Aangezien ik deze foto vrij simpel vond heb ik hem maar een 
kwartslag gedraaid. Zo werd 'ie toch wat interessanter.

Ik verbaas me nog steeds over de kwaliteit van 
mijn (gewone) digitale camera! Dat werd helemaal 
bevestigd toen ik dit veertje fotografeerde. :)

En deze is natuurlijk omdat ik 
zoveel van muziek houd! :)

Voor deze shoot ben ik eerst 
+/- 3 uurtjes bezig geweest 
met de voorbereiding. De 
muur hebben we namelijk 
eerst zelf beplakt met allerlei 
foto’s uit allerlei modebladen. 
Het geeft een erg cool 
effect en mijn model heeft 
het uiteindelijk laten hangen, 
zo leuk vond ze het! Jullie 
ook? Blader dan even 
tien nummers terug, want in 
E!M7 lees je tips voor je 
muurcollage!

Aangezien ik zelf vanuit een 
design oogpunt aan fotografie ben 
begonnen ben ik ook nooit bang 
om te experimenteren. In deze 
foto heb ik mezelf als laag over 
mezelf heen gedaan (snap je het 
nog, haha) - vond het wel een 
tof effect hebben :) 



Cadeautje bij Encore!Magazine
WWW.ENCOREMAGAZINE.NL
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E!M18 - najaar 2009:

* get t
o know Pergolesi 

* interv
iew muziektherapeu

te

* artik
el over de chr

otta

* Klassiek Spelenderwijs

* fotor
eportage in g

othicstijl

* nieuw
e website voor ni

euwe muziek

* extra
 veel bladmuziek!! :-)

* Hildur Guðnadóttir

* .....
.....En nog heel ve

el meer! 
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