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Duitse muzie
kprijs voor J

anine Jansen

Violiste Janin
e Jansen ont

ving woensda
gavond 29 a

ugus-

tus de Muziekprijs 20
07 van de D

uitse zender
 NDR. 

De ondersch
eiding bestaa

t uit 10.00
0 euro. De 

al 

veel bejubeld
e Nederlands

e musicus kr
ijgt de prijs 

voor 

haar ‘uitneme
nde artistiek

e prestaties’.
 Jansen nam 

de 

prijs in ontvan
gst tijdens e

en concert i
n het kader

 van 

het Sleeswij
k-Holstein M

uziek Festiv
al.

Op 3 november zendt Cultura een hele avond 
programma’s uit die allemaal te maken hebben 
met klassieke muziek en jongeren, zoals het 
Kinderprinsengrachtconcert bijvoorbeeld. Naast 
die programmering met programma’s uit het ar-
chief produceert Cultura ook zelf elke week 

een Cultura Klassieke Muziek Journaal. En op 
3 november gaat dat journaal over E!M, dus 
check www.cultura.nl - maar natuurlijk komt 
er dan ook meer info op onze eigen site!

 
Uitfeest 

2007! O
p 9 septe

mber dee
d ik met

 

Inmar Heyt
ze maar lie

fst 10 op
tredens op

 verschil-

lende loka
ties in Ut

recht en 
LeidseRijn

. Voor ons
 

allebei een
 persoonlijk

 record. H
et was ee

n bijzon-

dere dag 
met deze

 bijzonder
e jongen 

die zulke 

prachtige 
dingen sch

rijft. Hoog
tepunt (ho

e kan het
 

ook anders
): het opt

reden in d
e hoogwe

rker ach-

ter het o
ude stadh

uis (gig nu
mmer 9 -

 zie foto)

Liefs,

Ralph Meulenbroek
s
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Hallo!

Als eerste zal ik me even voorstellen: Ik 

ben Martijn Tichelaar, ben 16 jaar oud, 

woonachtig in Flevoland. Mijn moeder 

las laatst het stuk over uw tijdschrift in 

de Margriet en liet het aan mij lezen en 

ik dacht ik ga eens kijken op uw websi-

te. Ik vind het heel goed dat u klassieke 

muziek aantrekkelijk probeert te maken 

d.m.v. uw tijdschrift. Ik zelf zing klassiek 

en veel musicalzang en heb in musicals 

e.d. gespeeld. Daarnaast heb ik ook twee 

keer deelgenomen aan het Vara kinde-

ren voor kinderen songfestival. Ik heb 

nu al een lange tijd zanglessen en ik wil 

volgend jaar beginnen met de opleiding 

klassieke zang op het conservatorium. 

Daarnaast zou ik op het gebied van to-

neel later ook actief willen zijn. 

En nu hoe het komt dat ik begonnen ben 

met klassieke zang: Mijn moeder zingt 

ook klassiek en repeteerde natuurlijk en 

dat hoorde ik en ik vond het heel mooi! 

Ik was een jaar geleden gestopt met pi-

anolessen en wou toch graag weer iets 

met muziek doen. Daarom begon ik eerst 

op het kinderkoor van de muziekschool 

hier o.l.v. mijn huidige zangdocente. We 

hebben best veel uitvoeringen gedaan 

(oa. een keer voor prins Willem Alexan-

der) En we hebben een opera uitgevoerd 

van Benjamin Britten (the little chimney 

sweeper) waar u in uw vorige editie een 

stuk over schrijft. 

Hierna begon ik met zanglessen en elk 

jaar hebben we een toneelstuk etc. uit-

gevoerd. (bijvoorbeeld Assepoester van 

P.M. Davies, een aantal muziekavonden 

met dans en spel en de laatste keer een 

eigen musical op de planken gezet) Heel 

uitgebreid dus. Ik houd zelf heel erg van 

muziek van Grieg, Tsjaikovski, Bach, 

Schubert ea. maar de muziek van Mozart 

vind ik het mooist.( vooral klavierkon-

zerten: No. 23 A-Dur KV 488 en No. 20 d-

Moll KV 466) Ik zing op het moment van 

Brahms, Mozart en Schubert. Ik vind dat 

u echt heel goed werk doet (omdat mijn 

klasgenoten het altijd raar vonden dat ik 

zong en klassiek vindt men al helemaal 

het toppunt). 

Soms krijg ik er ook wel veel begrip voor, 

maar soms ook totaal 

niet. Leeftijdsgenoten 

vinden vaak andere 

soorten van muziek 

zoals pop, jumpstyle, 

hardcore enz.mooi. 

Ik vind pop wel mooi 

bijvoorbeeld Daniel 

Bedingfield vind ik goed en Enya vind 

ik mooi en nog wel een aantal artiesten. 

Maar er wordt ook nu nog steeds vreemd 

naar mijn bezigheid gekeken ook al zijn 

ze bijna volwassen net zoals ik. Ze vinden 

het net als een jongen die aan ballet doet. 

Hopelijk kan u met uw blad veel jonge-

ren bereiken en zo toch klassieke muziek 

te ‘’promoten’’. Hopelijk hebben jonge-

ren dan meer begrip voor iemand die net 

zoals ik klassiek zingt, piano speelt, aan 

ballet doet. etc. etc. Veel succes!

 Groeten,

 Martijn Tichelaar 

Postbus

Martijn, DAN
K JE WEL!! Heel 

erg leuk da
t je schrijf

t en blijf 

doen wat je
 leuk vindt 

- doen wij 

ook: klassiek
e muziek p

romoten
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Een collage van het laatste cellofestival in Dordrecht.
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ouverture  

 
Lieve E!M’ers,

Een opmaatje vanuit de lappenmand... ja, want ik ben ziek en dat was ook de reden dat je lan-

ger op dit nummer moest wachten dan je van E!M gewend bent. Maar, dankzij de grandioze hulp 

van vormgever Rob (bas) en eindredacteur Joost (gamba, o.a.) is het dan toch weer gelukt! :-D  

Het tiende numm
er van E!M, een beetje een

 jubileum, vinden 
we zelf. En om 

maar meteen eve
n door te 

gaan met de moo
ie getallen: we h

ebben al meer da
n 2000 lezers e

n meer dan 300
 E!M’ers zijn lid van 

de fanclub (encor
emagazine.hyves.nl

) - dank jullie w
el!

In nummertje X vi
nd je onder meer

 interviews met r
ising star Daria va

n den Bercken e
n duizendpoot Claudia 

Rumondor, het 2
e deel van de D

ress to Impress ju
st like Janine Jan

sen, een themaka
tern over historis

che 

toetsinstrumenten 
en een nieuwe rub

riek: “Melen met...”. Waarin de spits wor
dt afgebeten doo

r “jong talent”: 

Valentina Toth.

We hopen dat jullie 
weer gaan geniet

en van deze Enco
re! en heb je vra

gen/opmerkingen/l
iefdesbrieven/nieuw

-

tjes/kritiek/ideet
jes of een andere

 goede reden, sc
hroom dan niet on

s te schrijven! ;-
)

Con molto espressio
ne, X Martine

P.S.
Muziekfiles en -film

pjes bij dit numme
r vind je natuurlijk

 weer op encorem
agazine.nl . Wisten jullie allang. M

aar 

wist je ook dat 
er binnenkort een

 hele nieuwe ser
ie filmpjes met E

!M-interviews on-lin
e komt? Check 

www.artistieke-o
ntmoetingen.nl !
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Zes suites voor onbegeleide cello 
(J.S. Bach)
 

De zes suites voor onbegeleide cello van de Duitse componist Johann Sebastian Bach wor-
den gerekend tot de grootste werken geschreven voor de cello. Naar alle waarschijnlijk-
heid zijn ze geschreven in de periode 1717-1723, toen Bach diende als Kapellmeister voor 
de muziekminnende Leopold van Anhalt-Köthen te Köthen. 
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De stukken zouden aan het hof zijn uit-

gevoerd door Christian Ferdinand Abel, 

een muzikant die meerdere instrumenten 

bespeelde, waaronder de viool, de viola da 

gamba en uiteraard de cello. De situatie 

aan het hof van Leopold van Anhalt-Köthen 

bood Bach een ideale kans om instrumen-

tale, niet-functionele muziek te schrijven. 

Naast de zes cellosuites ontstonden in deze 

periode ook andere grootse werken van 

Bach, zoals de Brandenburgse Concerten en 

het Wohltemperierte Klavier.

De suites worden gekenmerkt door een 

enorme variëteit aan speeltechnieken, een 

grote emotionele lading en een fascine-

rende interactie bij de stemmen en con-

versaties in het muziekstuk. De intimiteit 

van de stukken heeft ertoe geleid dat de 

suites tot de populairste werken van Bach 

worden gerekend. Vele vooraanstaande cel-

listen voeren ze uit en velen hebben er ook 

een opname van gemaakt. Er staan vrijwel 

geen spelaanwijzingen in de muziek, dus 

is de wijze van uitvoeren sterk afhankelijk 

van de interpretatie van de artiest. Een ob-

jectief oordeel hierover is niet mogelijk. 

De suites zijn voor verschillende muziek-

instrumenten bewerkt, zoals de viool, alt-

viool, contrabas, viola da gamba, basgitaar, 

piano, blokfluit, dwarsfluit, gitaar, trompet, 

hoorn, klarinet, saxofoon, marimba, trom-

bone, luit en tuba.

Geschiedenis

Een exacte chronologische volgorde van de 

zes cellosuites kan niet worden vastgesteld 

(dit betreft zowel de volgorde waarin de sui-

tes door Bach zijn gecomponeerd, als ook de 

vraag of ze vóór of na de sonates en partitas 

voor onbegeleide viool zijn geschreven). 

Over het algemeen denken de deskundigen 

op grond van een analyse van de stijl van de 

werken dat de cellosuites vóór de sonates en 

partitas voor onbegeleide viool zijn geschre-

ven.

De suites waren voor 1900 nog niet erg be-

kend en ze werden tot die tijd nog voor etu-

des aangezien. Er zijn zelfs pogingen gedaan 

om er een pianobegeleiding bij te schrijven, 

onder andere door de componist Robert 

Schumann. Felix Mendelssohn bracht de 

muziek van Bach weer onder de aandacht, 

maar ondanks die toenemende populariteit 

bleven de suites nog steeds tamelijk onbe-

kend bij het grote publiek. 

The Man himself: J.S. Bach
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De cellist Pau Casals wordt gezien als degene 

die de suites Ècht populair heeft gemaakt. 

Casals vond in het jaar 1890 een editie van 

Grützmacher in een tweedehands muziek-

winkeltje in Barcelona. Casals begon met 

het studeren en uitvoeren van de werken. 

Het duurde nog 35 jaar voordat Casals de 

stukken zou opnemen, waarna de populari-

teit van de stukken tot ongekende hoogten 

steeg. Casals’ interpretatie van de suites is 

nog steeds verkrijgbaar.

De oorspronkelijke manuscripten van de 

suites van Bach zijn verloren gegaan. Dat 

we ze nog kennen is te danken aan het ko-

pieerwerk van Bachs tweede vrouw, Anna 

Magdalena, en aan analyses van deskundi-

gen, die een bijna authentieke reconstructie 

hebben opgeleverd. Desalniettemin blijven 

de verbindingsbogen over de noten en an-

dere versieringen een heikel punt in de au-

thenticiteit van het muziekstuk, waardoor 

er bijzonder veel interpretaties bestaan.

Volgens recente onderzoeken en speculaties 

zijn de werken niet door Bach zelf geschre-

ven, maar door zijn vrouw Anna Magdalena, 

die tevens betrokken zou zijn geweest bij 

het schrijven van de aria uit de Goldbergva-

riaties. Anna Magdalena deed veel kopieer-

werk voor haar man. Haar handschrift lijkt 

echter zo erg op dat van haar echtgenoot dat 

men pas in de jaren vijftig van de twintigste 

eeuw ontdekte dat een deel van het bewaard 

gebleven oeuvre niet geschreven was door 

de hand van de meester, maar door de hand 

van zijn vrouw.

De suites zelf

Alle zes suites zijn weer opgebouwd uit zes 

verschillende delen.

1. Prelude

2. Allemande

3. Courante

4. Sarabande

5. Galanterieën ( Menuetten voor suites 1 en 

2, Bourrées voor suites 3 en 4, Gavottes voor 

5 en 6)

6. Gigue

Deskundigen zijn van mening dat Bach de 

werken had bedoeld en ontworpen als een 

systematische cyclus en niet als een aan-

tal losstaande werken. Bach heeft de wer-

ken dan ook van een duidelijke structuur 

voorzien. In vergelijking met Bachs andere 

suiteverzamelingen zijn de cellosuites het 

meest consequent wanneer men kijkt naar 

opeenvolging van de delen. Om ze tot een 

symmetrisch geheel te vormen, en daarme-

de verder te gaan dan de traditionele mu-

ziekvormen, stopte Bach bij elke suite twee 

galanterieën tussen de Sarabande en Gigue. 

De Sarabande vormt telkens het emotionele 

middelpunt van de suites en kan als de wig 

van de suite worden gezien. De suites klim-

men bovendien in moeilijkheidsgraad en 

emotionele rijkdom.
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Een van de ultieme projecten op Wikipedia.nl is: 

verwezenlijken dat alle werken van J.S. Bach hun eigen 

artikel krijgen! Overzichtelijk gecategoriseerd en 

geïndexeerd, begrijpelijk voor een breed publiek en 

bovenal musicologisch verantwoord. Hieraan wordt 

gewerkt door onder meer Celloman, Floris V., Roelzzz 

en Martine. Het hier geplaatste artikel werd inmid-

dels al goed genoeg bevonden voor de zogenaamde 

“etalage” , wat betekent dat er in Wiki een sterretje 

voor komt te staan. 

Suite No. 1 in G majeur 

De Prelude, die vooral bestaat uit arpeg-

gioakkoorden, is naar alle waarschijnlijk-

heid het bekendste deel van de zes suites. 

De prelude is vaak te horen op de televisie 

en in films. De tweede Menuet is een van de 

twee delen in de zes suites waarin geen hele 

akkoorden voorkomen, wel zijn er gebroken 

akkoorden aanwezig in het stuk.

Suite No. 2 in d mineur

De Prelude van de tweede suite bestaat uit 

twee delen. Het eerste deel is een sterk te-

rugkerend thema dat meteen aan het be-

gin wordt geïntroduceerd. Het tweede deel 

is een cadenzabeweging, die naar de finale 

leidt in de vorm van krachtige akkoorden. 

De aansluitende Allemande bevat korte ca-

denza’ s die van de anders zo strenge dans-

vorm afwijken. De Sarabande van de tweede 

wijkt in enkele maten af van de andere Sara-

bandes. Normaliter ligt het accent in een Sa-

rabande op de tweede tel, maar in sommige 

maten is dit niet het geval, daar het accent 

dan midden in een gepunteerde kwartnoot 

zou vallen.

Suite No. 3 in C majeur

De Prelude van de derde suite bestaat uit 

een A-B-A-C vorm, met A als een kleine be-

weging die uiteindelijk oplost in een ener-

giek arpeggiostuk. In deel B wordt voor het 

eerst in de zes cellosuites de duimpositie 

toegepast om de veeleisende akkoorden te 

kunnen spelen. Dan wordt er weer terug-

gekeerd naar het A thema, en het einde is 

een krachtige en verrassende beweging van 

akkoorden.

De Allemande is het enige deel van de zes 

waar een bovenmaat wordt toegevoegd in 

de vorm van drie-zestiende noten in plaats 

van een-zestiende noot zoals in de stan-

daard vorm van de allemande.

De tweede Bourrée wordt vaak in d mineur 

genoteerd, hoewel het eigenlijk in c mineur 

staat. Dit komt door het veelvuldig voor-

komen van de noot A in de Bourrée.  Waar-

schijnlijk heeft Bach zich gebaseerd op het 

modale systeem (de kerktoonladders).

Suite No. 4 in Es majeur

De vierde suite is een van de technisch meest 

veeleisende delen van de suites, aangezien e 

mineur een ongemakkelijke toonsoort is 

om te spelen op de cello. Het stuk vereist 

dan ook erg veel gestrekte linkerhandposi-

ties. De Prelude bestaat vooral uit een moei-

lijke golvende beweging in achtste noten, 

die ruimte laat voor een cadenza voor de te-

rugkeer naar het oorspronkelijke thema. In 

de lieflijke Sarabande wordt de nadruk op 

de tweede tel - het hoofdkenmerk van deze 

dans in driekwartsmaat - versluierd, aan-

gezien op bijna elke eerste tel een akkoord 

wordt gespeeld, en op de tweede tel niet.
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Suite No. 5 in c mineur

De vijfde suite was oorspronkelijk ge-

schreven in scordatura, met de A-snaar 

naar beneden gestemd tot een G, maar 

tegenwoordig wordt bij bijna elke uit-

gave van de suites in de oorspronkelijke 

stemming een versie bijgevoegd voor 

de normale stemming. Bij het spelen 

in gewone stemming moeten sommi-

ge akkoorden vereenvoudigd worden, 

maar sommige melodieën worden met 

de gewone stemming ook makkelijker.

De Prelude is geschreven in een A-B-

vorm, en begint met een langzaam, 

emotioneel deel dat zich in de lage to-

nen van de cello ophoudt. Daarna komt 

een snelle en technisch heel moeilijke 

eenregelige fuga die overgaat in het 

krachtige slot.

De vijfde suite staat vooral bekend om 

de innige Sarabande, het tweede stuk 

van alle zes suites waar geen enkel heel 

akkoord in voorkomt, maar wel weer 

een gebroken akkoord. De vijfde suite 

is ook vooral zo bijzonder door haar Gi-

gue in de Franse stijl, in tegenstelling 

tot de Italiaanse stijl die in de andere 

vijf suites wordt gebruikt.

Er bestaat een autograaf van Bach met 

een bewerking van deze suite voor luit 

(de vijfde suite voor luit, BWV 995).

Suite No. 6 in D majeur

De zesde suite zou oorspronkelijk voor 

een vijfsnarig instrument zijn geschre-

ven, de violoncello piccolo of de viola da 

spalla. Dit is een kleinere cello, die onge-

veer gelijk is aan een 7/8 cello, met een 

vijfde snaar die gestemd was op E. Som-

migen zeggen dat er geen hard bewijs is 

voor die bewering: op Anna Magdalena’s 

manuscript staat alleen een aanteke-

ning dat het geschreven is voor een in-

strument “A cinq cordes”, vrij vertaald: 

met vijf snaren. In de andere bronnen 

ontbreekt een dergelijke vermelding. 

De violoncello picolo of de viola da 

spalla is een 7/8 cello, met een vijfde 

snaar, de E snaar. Het instrument was 

populair in de late zeventiende eeuw en 

het begin van de achttiende eeuw. Het 

instrument werd op de schouder gedra-

gen en met een band om de hals op de 

plaats gehouden. Het instrument heeft 

een groot toonbereik en zo ook de vijfde 

suite.
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suite ook suggereert? 

- Welk instrument had Bach in gedach-
ten voor de zesde suite? Was het een viola 
pomposa, een grote viool die op de arm 
werd genomen in plaats van aan de kin? 
Of eerder een viola da spalla, een wat klei-
nere cello met een E-snaar gedragen met 
een riem om de schouders? 

- Zijn de stukken geschreven vóór of ná de 
vioolsuites, of misschien wel gelijktijdig? 

- Hoe heeft Bach de stukken oorspronkelijk 
in volgorde gezet? 

Bijzondere vertolkers

De cellisten Pau Casals, Pierre Fournier, Jac-

queline du Pré, Paul Tortelier, André Navar-

ra, Yo-Yo Ma, Mstislav Rostropovitsj, Janos 

Starker, Anner Bijlsma, Heinrich Schiff, Pie-

ter Wispelwey en Jaap ter Linden staan be-

kend om hun bijzondere uitvoeringen van 

de zes suites. De meesten spelen de suites 

pas op gevorderde leeftijd het best: Casals 

vanaf 60 jaar (1936-1939), Pierre Fournier 

vanaf 54 jaar (1961), Navarra vanaf 66 jaar 

(1977), Tortelier vanaf 47 jaar (1961, 1983), 

Bijlsma vanaf 59 jaar (1993, 1999, 2002), Ros-

Cellisten die de suite willen spelen op de “moderne” viersnarige cello stuiten op grote 

moeilijkheden, aangezien ze worden gedwongen tot het spelen van uitzonderlijk hoge 

posities om de gewenste tonen te bereiken. Niettemin zijn de meeste opnames van de 

suite die vandaag de dag te verkrijgen zijn, gespeeld op de viersnarige cello.

De zesde suite is in een veel vrijere vorm geschreven dan de andere vijf. De suite bevat 

bijvoorbeeld meer cadenza-achtige loopjes en virtuoze passages. Het is de enige suite 

die hoofdzakelijk is geschreven in de tenorsleutel. Bij de andere suites is dit niet nodig, 

aangezien er in deze suites niet hoger hoeft te worden gespeeld dan G4.

De imaginaire polyfonie

Bij het schrijven van de zes cellosuites heeft Bach zichzelf als het 

ware verplicht om voor de monofone cello een polyfoon stuk te 

schrijven. Dit kan in theorie uiteraard niet lukken op de cello, 

maar omdat Bach het wel voor elkaar heeft gekregen om het stuk 

polyfoon te laten klinken, spreken we van imaginaire polyfonie.

Bach heeft deze imaginaire polyfonie bereikt door gebruik te ma-

ken van akkoorden en arpeggio’s, wat duidelijk naar voren komt. 

Moeilijker om te herkennen is het min of meer gebruik maken 

van een na elkaar gespeelde onder- en een bovenstem.

Openstaande vragen

Ondanks de vele onderzoeken door talloze cellisten en musicologen blijven er vra-

gen die waarschijnlijk niet meer beantwoord kunnen worden. We moeten het 

doen met de vele analyses van de suites en de meningen van de vooraanstaande 

cellisten. 

Bijvoorbeeld:

- Zijn de stukken niet eerst voor een ander instrument geschreven en later voor de cello 
getranscribreerd, wat Janos Starker en Dimitry Markevitch bepleitten, en wat de vijfde 
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tropovitch vanaf 68 jaar (1995), Starker vanaf 

53 jaar (1997).

Verschillen in uitvoeringen

Algemeen bekeken kan men een twee-kam-

penstrijd horen in de uitvoeringen van de 

verschillende cellisten. Deze verschillen 

begonnen te ontstaan vanaf 1960. Aan de 

ene kant vindt men de cellisten die de sui-

tes in barokstijl spelen, zoals Bach ze heeft 

bedoeld, aan de andere kant staan de veelal 

Russische cellisten die zich niét aan de ba-

rokspeelwijze houden. Zo spelen Rostropo-

vitch en Maisky, afkomstig uit Rusland, de 

suites met veel kracht, crescendo’s en sterk 

aangezette akkoorden, terwijl dit niet bij 

barokmuziek hoort. Ondanks de voortref-

felijke technische beheersing van bijvoor-

beeld Rostropovitch wordt Anner Bijlsma, 

die in de barokstijl speelt, als de beste ver-

tolker van de suites beschouwd.

De niet-barok-kant voert als argument voor 

hun speelwijze aan dat wanneer Bach de 

suites op de pianoforte zou hebben gecom-

poneerd in plaats van op de klavecimbel, dat 

de suites dan op hun manier zouden moe-

ten worden gespeeld, maar de geschiedenis 

leert toch echt dat Bach indertijd niet de be-

schikking had over een pianoforte.

De strijd gaat nog steeds door in bijvoor-

beeld de uitgaven van de bladmuziek, waar 

ook verschillen te zien zijn in bijvoorbeeld 

het gebruik van dynamische tekens.

De manuscripten

Na de dood van Bach in 1750 raakten veel 

van zijn manuscripten verloren, waaronder 

de meeste manuscripten van de zes cellosui-

tes. Echter, drie manuscripten zijn bewaard 

gebleven:

- Een manuscript van de hand van Anna 

Magdalena Bach, zijn tweede vrouw. Op de 

voorkant van het manuscript valt te lezen: 

Suites a

Violoncello Solo

senza

Basso

composées

par

H. J. S. Bach

maître de chapelle

(Suites Voor Violoncello Solo van J.S. Bach, 

Kapelmeester)
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- Een manuscript uit Westfalen van een 

organist uit Hamburg, zonder twijfel een 

leerling van J.S. Bach. Dit manuscript was 

zeer gedetailleerd uitgewerkt. Op de voor-

kant van het manuscript valt te lezen: 

Suiten mit Preluden

für das Violoncello

von

Joh. Seb. Bach

(Suites met Preludes voor de Violoncello van 

J.S. Bach)

 

- Een kopie van Johann Peter Kellner, een 

vriend en leerling van Bach die later Kapell- 

meister te Grafenrode in Thüringen was. 

Het manuscript van de hand van Anna 

Magdalena zorgde in eerste instantie voor 

verwarring bij de leerlingen van Johann 

Sebastian, daar het handschrift van Anna 

Magdalena bijna tot in de details op die 

van Johann Sebastian leek. Deze lijn zette 

zich weer voort in de latere onderzoeken op 

het manuscript, waarna bleek dat het ma-

nuscript van Anna Magdalena was. Anna 

Magdalena’s manuscript valt hedendaags 

te bewonderen in de Staatsbibliotheek te 

Berlijn.

De twee manuscripten van de leerlingen 

werden in de jaren vijftig van de vorige 

eeuw gevonden na zoekwerk van de cel-

list Dimitry Markevitch. De manuscripten 

wijken iets af van het manuscript van Anna 

Magdalena in versieringen van de noten.

Trivia

- De cellist Mischa Maisky heeft om zijn 

studio nabij zijn huis in Brussel een ijzeren 

hek laten bouwen met daarop alle noten 

gespannen van de Sarabande van de vijfde 

suite.

 - Violist en pionier van de authentieke uit-

voeringspraktijk Sigiswald Kuijken denkt, 

dat de suites van Bach eigenlijk zijn bedoeld 

voor de viola da spalla.

foto: Annet Eikelboom
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Eerste Cellosuite door J.S. Bach
Op de volgende bladzijden vind je de eerste 
cellosuite van J.S. Bach.
Het is een bijzonder stuk. Je kunt het op 
allerlei instrumenten uitvoeren - het blijft 
altijd mooi klinken.  
Het is ook voor blaasinstrumenten geschikt, of 
voor basgitaar (waanzinnige warming - up!!!)Naarmate je het beter beheerst, kun je het 

ook weer mooier spelen. 
Tips: 
- Neem de tijd om het te leren. Doe bij-
voorbeeld elke dag 1 of 2 maten en herhaal 
wat je ervoor geloefend hebt. Je zult zien 
dat het zo’n pakkende melodie is, dat je er 
menigeen mee verbaasd.- Leer het stuk zingen, dan kun je het 
sneller op je instrument spelen- Luister naar een opname ervan, er zijn er 
heel veel! En laat dat je inspirerenEn vooral: veel plezier - J.S. maakte deze 

stukken ook voor zijn plezier.....
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Op de BBC wordt in deze 
dagen de serie Classical Star 
uitgezonden. Hoezo - je kunt 
geen boeiende tv maken over 
klassieke muziek en jonge men-
sen?
Dacht het wel! 
In een spannende wedstrijd kun-
nen de kandidaten een platendeal  
winnen. en promotie van hun naam 
in de concertwereld. De jong-
ste is 12 jaar, de oudste is 19 
jaar.  Check de site: www.bbc.
co.uk./classicalstar/
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“Het Ricciotti ensemble is een kamerorkest 

dat bestaat uit veertig jonge musici; con-

servatoriumstudenten en vergevorderde 

amateurs. Het orkest onderscheidt zich in 

veel opzichten van andere orkesten.

Het Ricciotti speelt overal en voor iedereen 

muziek van alle tijden, landen en stijlen.  

Sinds de oprichting van het ensemble in 

1970 heeft het Ricciotti zich ten doel gesteld 

te spelen voor mensen die -om welke reden 

dan ook- niet met live orkestmuziek in 

aanraking komen. Het Ricciotti zoekt deze 

mensen op, waar ze zich maar bevinden: 

thuis, op het werk of op vakantie, op straat 

of in het park, maar ook in allerlei instel-

lingen, asielzoekerscentra en gevangenis-

sen. Overal waar mensen zijn, speelt het 

Ricciotti” .

Bron: www.riccotti.nl

 
Drie tournees lang zijn er cam-

eraploegen meegeweest met het 

Ricciott Ensemble. Want.. er is 

een documentaire gemaakt! Die 

ging op 29 september in premiere 

tijdens het filmfestival in Utrecht. 

Gemist?Geen nood, de docu wordt nog 

twee keer uitgezonden op het 

festival en binnenkort ook in het 

Uur van de Wolf.
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Dinsdag 13 november 2007, 20.15 

uur, Academiegebouw, Dom-

plein 29, Utrecht

Op 13 november 2007 organiseert de Ne-

derlandse Joseph Haydn Stichting een 

heel bijzonder concert. Dan speelt het 

RadioBlazersEnsemble o.l.v. Bastiaan 

Blomhert de volgende werken van Joseph 

Haydn:

- Feldparthie in C voor 2 hobo’s, 2 hoorns 

en 2 fagotten, Hob. II:7

 -Feldparthie in F voor 2 hobo’s, 2 hoorns 

en 2 fagotten, Hob. II:23

- Symfonie in C nr. 97, Hob. I:97,  in een 

arrangement van Joseph Trie-

bensee (1772-1846) 

 - ‘Die Jahreszeiten’, Hob. XXI:3, 

in een arrangement van Jirí Dru-

zecky (1745-1817); teksten, in een 

vertaling uit 1803 door Johannes 

Kinker, worden gesproken door 

Marianne Lange.

Bij de arrangementen gaat het 

om bewerkingen voor 2 hobo’s, 

2 klarinetten, 2 hoorns en 2 fagotten. De 

baslijn wordt versterkt door een con-

trafagot; in het arrangement van symfo-

nie nr. 97 is ook een trompet voorgeschre-

ven. Voor ‘Die Jahreszeiten’ geldt dat het, 

voor zover we konden nagaan, gaat om 

een première voor Nederland; bij de be-

werking van symfonie nr. 97 betreft het 

een wereldpremière.  

 

Het RadioBlazersEnsemble is een groep 

blazers uit de verschillende radio-orkes-

ten in Hilverum, die naast hun eigen-

lijke werk in het orkest ook graag in een 

kleinere bezetting spelen. Het ensemble 

staat onder leiding van Bastiaan Blom-

hert, dé expert op het gebied van harmo-

niemuziek (zie www.bastiaanblomhert.

com ).

Om het publiek een extra handvat te 

bieden, zal bij ‘Die Jahreszeiten’ de tekst 

worden gereciteerd in de Nederlandse 

vertaling van Johannes Kinker, in Basti-

aans woorden: “Een Nederlandse dichter, 

nu alleen nog bekend als naamgever van 

een drukke winkelstraat in Amsterdam!”

De teksten worden gesproken door Ma-

rianne Lange, de mooiste stem van de 

radio, die onlangs ook haar eerste cd pre-

senteerde, met heel persoonlijke zelfge-

schreven jazz-muziek. Zie ook www.ma-

riannelange .nl

 

Informatie

 De Nederlandse Joseph Haydn Stichting

Arthur van Schendelstraat 158, 3511 MG 

Utrecht, tel.: 030-2311505

e-mail: info@haydnstichting.nl

website: www.haydnstichting.nl

Kaarten: euro 18,-- (donateurs E 15,--) 

Voorverkoop: Boudisque, Drieharing-

straat 27-29, Utrecht, tel.: 030-2321488

Aan de zaal:

Vanaf 19.30 uur op woensdag 13 novem-

ber 2007, Academiegebouw, Domplein 29, 

Utrecht

Wereldpremière en Nederlandse première bij de 

Nederlandse Joseph Haydn Stichting

Harmoniemuziek door het RadioBlazersEnsemble o.l.v. Bastiaan Blomhert  
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Als je wel eens bij de media markt, de free record shop of de V&D in de DVD-bakken kijkt 
heb je kans bij het (piepkleine) bakje “klassiek DVD” een DVD aan te treffen van Joseph 
Haydns opera “Lo Speziale”. Meestal kun je, als je zo tussen de 2 en 4 euro bij je hebt, zelfs 
eigenaar van dit schijfje worden. Is het dat waard? Ja! Voor dit bedrag krijg je weliswaar 
een jaren ‘80 uitvoering die misschien niet wereldveroverend is, maar wel de mogelijkheid 
biedt om te zien wat de graaf van Esterhazy zijn vrienden en kennissen op zijn slot aan 
operavermaak aanbood. 
Nadeel van deze DVD is echter dat er geen ondertiteling op staat. Om toch een beetje te 
snappen waarom iedereen blij, boos, verliefd en gelukkig is volgt hier het verhaaltje: 

Lo Speciale (Speciaal recept!) 

 1e akte

Uit liefde voor het meisje Grilletta, pleeg-

kind van apothekerSemporino, is Mengo-

ne bij Semporino in dienst getreden, ook 

al weet hij niets van medicijnen. Sem-

porino heeft nou niet bepaald hart voor 

zijn zaak en kijkt liever de hele dag in de 

krant, waarin hij de meest wonderlijke 

berichten leest. Dan is er ook nog de rijke 

dandy Volpino, voor het gemak gezongen 

door een vrouw (!), die te pas en te onpas 

de apotheek binnen komt vallen met 

zelfgeschreven recepten. Niet omdat hij 

zo’n hypochonder is, maar omdat hij na-

tuurlijk verliefd is op Grilletta. Die moet 

echter niets van deze opschepper hebben 

en vertelt ongezouten aan Volpino wat ze 

van hem vindt. Beledigd en spinnijdig

verlaat hij de apotheek. Daarna gaat Gril-

letta naar Mengone, degene van wie ze 

werkelijk houd, en moedigt hem aan niet 

zo verlegen te zijn en naar Semporino te 

stappen om haar hand te vragen. Op het 

moment dat ze elkaar willen kussen be-

trapt Semporino het paar echter, en jaagt 

ze uit elkaar.

Het hele gebeuren brengt Semporino 

echter op het idee om zelf met Grilletta 

te trouwen, aangezien (het is en blijft de 

18e eeuw) er een leuke bruidsschat aan 

Grilletta kleeft. Hij vindt het apothe-

kersleven maar niks en kan het geld goed 

gebruiken om de wijde wereld te ontdek-

ken die hij in de krant zo fascinerend 

vindt! 

2e akte.

Volpino laat het er echter ook niet bij 

zitten, en verzint een list. Hij weet van 

Semporino’s voorliefde voor exotische 

do
or

 R
ol

f d
en

 O
tt

er
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landen en probeert hem wijs te maken 

dat de Sultan van Turkije (in de 18e eeuw 

exotisch land bij uitstek) hem als hof-

apotheker wil hebben, op voorwaarde 

dat de Sultan Grilletta als vrouw mag 

meenemen. Semporino trapt er niet in 

en stuurt Mengone naar de notaris om 

nog vandaag een huwelijksakte voor 

Semporino en Grilletta te op te stellen.  

 

Dan duiken er ineens twee notarissen 

op; Volpino en Mengone die zich allebei 

als notaris hebben verkleed! Semporino 

dicteert beide “notarissen” de huwelijks-

akte, maar leest tot zijn verbijstering bij 

het doorlezen als naam van de bruidegom 

niet zijn eigen naam, maar respectieve-

lijk die van Volpino en Mengone Woe-

dend jaagt hij beide zijn apotheek uit. 

3e Akte

Volpino probeert het weer... Als Pasja 

verkleed komt hij met twee als Turken 

verklede dienaren de Apotheek binnen 

vallen. Met de bedoeling Grilletta, die 

al snel de boel door heeft,  te ontvoeren 

zegt de Pasja tegen Semporino dat hij 

de apotheek wil overnemen. Als Sempo-

rino zich in de chaos wil verweren, slaan 

de twee “Turken” de boel kort en klein 

klein. De normaal zo verlegen Mengone 

stormt binnen. Semporino belooft hem 

in paniek de hand van Grilletta als hij 

hem maar bevrijdt. Dan valt de valse 

baard van Volpino af en worden de “Tur-

ken” ontmaskerd. Volpino moet het veld 

ruimen en alle schade betalen; Mengone 

mag met Grilletta de verloving vieren...

Als de opera afgelopen is, kun je bij de 

“extra’s” nog iets grappigs vinden. Daar 

staan de strijkkwartetten op 64 1-3 in 

mp3, uitgevoerd door het “Caspar del 

Solo” kwartet. Dit zijn mysterieuze uit-

voeringen die op internet al aardig ge-

hyped zijn. De uitvoeringen zijn te goed 

om door een onbekend kwartet gespeeld 

te zijn, en het schijnt dat “een bekend 

kwartet” deze opnames voor de grap een 

keer doorverkocht heeft, als het maar 

niet bekend werd wie het speelde....

 De uitvoerenden van Lo Speziale zijn:

Antonella Manotti - Grilletta

Carmen Gonzales - Volpino

Luigi Alva - Sempronio

William Matteuzzi - Mengone

Orchestra della Svizzera Italiana,

o.l.v. Marc Andreae
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Gesign(al )eerd

Deze band speelt in theaters en festivals voor 
de hele familie -  iedereen vindt een liedje 
wat zijn of haar hart steelt in het repertoire 
van Rockband Poppenkast.

Deze keer gaan ze pittig te keer - het ope-
ningsnummer Dooie Visch! (uitroepteken 
verplicht!) dondert met veel geweld de huis-
kamer in... hoezo alleen voor kinderen? Ook 
de oudere broers en zussen, vaders en moe-
ders en zelfs de grootouders beleven plezier 
aan deze nieuwe en tevens laatste schijf van 
deze uniek groep.

De groep laat ook deze keer een verscheiden-
heid aan stijlen passeren. Rock, grunge, reg-
gae, kleinkunstlied, rai, Motown, disco en ... 
een liedje uit de renaissance, van Bartlett!
Van deze componist hebben ze een liedje 
“hertaald” (vanwege de tamelijk schun-
nige inhoud van ‘t origineel) en 4-stemmig 
a capella gezongen. Niet bepaald de Kings’ 
Singers, maar toch: wat een indruk maken 
renaissanceliedjes, zeker als ze live gezon-
gen zijn. Het publiek, komend uit de pop/
rocksfeer van het concert  blijkt telkens aan-
genaam verrast. En zo is het ook op deze cd 

Dooie Visch! door Rockband Poppenkast,  

uitgebracht op Professor Pop Records.

-veel afwisseling en een heel hoog meezing-
baarheidsgehalte. Een geweldige cd voor 
onderweg, voor de oppaskinderen en een 
leuk cadeautje voor de (nu alweer? Jazeker!) 
naderende Sinterklaas.
Overigens: daar (over Sinterklaas) heeft de 
band ook 2 cd’s over uitgebracht, dus je 
kunt nog effe, als je ze ontdekt.

site: www.rockbandpoppenkast.nl
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Regelmatig hebben we in de E!M  prachtige, “eigen” foto;’s van concerten of interviews. 
Die worden onder andere gemaakt door muziekfotografe Annet Eikelboom. Daar wilden 
we wel wat meer van weten en dus vroegen we haar naar haar verhaal.

Als tiener maakte Annet (1963) graag vakan-

tiefoto’s met meestal een geleende of een 

oude camera van haar broers. Na een reis 

naar Egypte mocht ze de geleende Olympus 

OM1 houden, een prachtcadeau. Daarna 

volgden verschillende fotocursussen, foto-

boeken vol foto’s en mapjes vol negatieven. 

De foto’s kenmerken zich door lijnenspel, 

kleuren en vormen. Vaak isoleert ze een 

beeld waar een ander zo aan voorbij loopt. 

Na bijna 20 jaar maakt de Olympus plaats 

voor een nieuwe camera met een macrolens. 

Vervolgens duikt ze in elke bloem die ze kan 

vinden en maakt vooral veel macro-opna-

men in de natuur. Het theater is een omge-

ving waar ze graag zou willen fotograferen. 

Een spannende foto maken in een omgeving 

met beperkt licht, beweging en interactie is 

een totaal nieuwe dimensie na vele jaren 

foto’s te hebben gemaakt van objecten die 

rustig stil blijven staan en waar je meerdere 

foto’s van kunt maken. Een cursus theater-

fotografie was de opstap om daad bij droom 

te voegen. Zo is ze in contact gekomen met 

Zoroaster en heeft ze begin juni een eerste 

serie foto’s gemaakt van dit strijkorkest. In 

het dagelijks leven is Annet projectleider 

van diverse onderwijskundige en kennis-

projecten bij Viataal. Hoe herken je haar? 

Aan een vrolijke witte haardos; erfelijk be-

last met vroeg grijzen. Zegt dus niets over 

haar liefde voor kleur.

Wat heb je met muziek? Speel je zelf ook 
een instrument?
Muziek is divers, lekker als achtergrond 

en soms fijn om mee te zingen of om 

me door te laten ontroeren. Vroeger heb 

ik eerst blokfluitles en daarna pianoles 

gehad. Ben tot “Für Elise” gekomen. Ik 

vond het erg moeilijk twee notenbalken 

tegelijk te lezen. Daarna ben ik over ge-

gaan op het spelen van LP’s en CD’s.

Muziekfotografe Annet Eikelboom
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Wat vind je zo interessant aan theater-/
muziekfotografie?
Tijdens een voorstelling foto’s maken is 

erg spannend; met weinig licht foto ma-

ken waarin de spelers op zo’n manier ge-

portretteerd staan dat het een bepaalde 

expressie of spanning weergeeft. Onder-

tussen gaat het toneel- of muziekspel 

gewoon door. Herkansing is er dus niet. 

Een foto is mooi als de spelers zo staan 

waardoor je geraakt wordt;door wat er 

gebeurt, of hoe ze ten opzichte van el-

kaar staan, of hoe ze in het decor staan 

of in het licht. En dat laatste is tegelijk 

ook de beperkende factor. Je fotografeert 

met het licht dat aanwezig is. Flitsen is 

uit den boze. Een mooie foto is een foto 

waardoor je geraakt wordt en bij stil 

blijft staan, ook als je niet naar de voor-

stelling bent geweest.

Wat vind je zelf je mooiste foto’s?
Ik houd erg van foto’s waar een mooie 

lijn en kleur in zit. Dat kan een instru-

ment zijn dat mooi in beeld staat, of ie-

mand die een mooie houding aanneemt. 

Naast theaterfotografie maak ik ook veel 

natuurfoto’s. Het gaat steeds om het 

vastleggen van een beeld waar je soms 

zomaar aan voorbij gaat en waardoor je 

verrast wordt als je het op een foto terug 

ziet.

Heb je helden/idolen, fotografen en/of an-
dere mensen die je bewondert?
Fotografen als Paul Huf, Pan Sok, Leo-

nard Freed, Kadir van Lohuizen maken 

of maakten prachtige  mode, theater en 

journalistieke foto’s.

 
Wat zijn je dromen en wensen voor de toe-
komst?
Graag ga ik nog veel meer theater- en 

muziekfoto’s maken. Daarnaast wil ik 

mijn bedrijfje in loopbaanbegeleiding 

verder opbouwen.

Heb je een tip voor E!M’ers, die zelf mu-
ziekfoto’s willen maken?
Als je tijdens een voorstelling een mooie 

foto wilt maken, ga dan niet flitsen. 

Daarmee verdwijnt de sfeer. Het fijnst 

is als je de sluitertijd en de gevoeligheid 

van je camera zelf kunt instellen. 1/30 

Seconde is echt minimaal wat sluitertijd 

betreft. Ik probeer met een isowaarde van 

800 te fotograferen. Als dat niet lukt stel 

ik mijn camera op 1600 in. Je hebt dan 

wel wat meer ‘last’ van een wat korrelig 

beeld.

Foto door Annet gemaakt tijdens het 
interview met violiste Lisa Jacobs
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Toen ik net begon met pianospelen, kreeg ik van mijn leraar een tijdschrift. Pianowereld 
(waarover je al hebt kunnen lezen in Encore!Magazine). In één van de eerste nummers die 
ik verslond, stond een artikel over een meisje, iets ouder dan ik, dat met haar vertolking 
van Prokovjevs “Romeo & Julia” het Prinses Christina Concours op haar naam schreef. 
Haar naam? Daria van den Bercken. 

Vele jaren later kom ik die naam opnieuw 
tegen, als onderwerp van lovende recensies. 
De pers juicht: “Daria’ s daverende debuut” 
en”Raspianiste met smaak”. Ze blijkt de 
dochter van m’n lieve lerares Russisch en 
de gastdocent over Russische iconen. Dan 
zie ik haar, maar nog niet helemaal in le-
venden lijve: ze treedt op in Vrije Geluiden. 
Om 9 uur ‘s morgens speelt ze Bartok alsof 
ze het zelf geschreven heeft. En aan de ge-
sprekstafel maakt ze wijze opmerkingen en 
nuanceringen. 
En ik? Ik word natuurlijk steeds nieuws-
gieriger naar het meisje achter die mooie 

naam. Grote vreugde dus, wanneer ze en-
thousiast reageert op E!M en het verzoek 
om een interview. Voordat ik het weet 
ben ik bij haar thuis in de Jordaan, in haar 
ruime geïsoleerde kamer met vleugel, tus-
sen de posters van haar lievelingsopera’s.  
 
Wat is het leuk om haar te ontmoeten en 
haar ogen te zien twinkelen als ze over haar 
passie spreekt. 
En nee, ze is in het echt niet zo mooi als de 
foto’s op haar homepage doen geloven. 
Ze is mooier.

“ Ik ben nu heel erg gericht op het solospe-
len. Daar houd ik van en dat wil ik ook! Het 
pianosolorepertoire, het gevoel alleen op het 
podium te zitten en te spelen... daar geniet 
ik heel erg van en ik wil graag kijken hoe-
ver ik daarin kan komen. Ik heb een vorm 
van individualisme, die ik daarin kwijt kan. 
Maar daarnaast ben ik er van overtuigd dat 
het solospelen me ook een betere kamermu-
sicus maakt. Ooit, op de lange termijn, zou 
ik wel een vast kamermuziekensemble wil-
len. Omdat er toch niets mooiers is dan met 
andere mensen muziek maken! Mijn ideaal 
is dan toch een combinatie.”

En als je geen pianiste geweest was, hoe 
had ik je dan leren kennen?
“Dat is wel een interessante gedachte! Vijf of 
zes jaar geleden had ik daarop geantwoord: 
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Misschien had je haar al gespot op de E!M-site? Daar krijg 
je namelijk een glimpje van haar prachtige vertolking van 
het pianoconcert van Clara Schumann. Ja, de half-Russische 
Daria heeft een beroep waar veel pianospelende E!Mers 
van dromen: ze is solopianiste. Speelt concerten & recitals, 
geeft les en maakt veel kamermuziek “daar gaat mijn hart 
ook naar uit!” - in allerlei verschillende bezettingen. Maak 
snel kennis met deze pianoleeuwin!

Op de universiteit. Dan had ik een studie 
gedaan, was ik mediaevist geworden of psy-
choloog. Misschien komt dat doordat ik uit 
een academisch gezin kom; ik heb vroeger 
altijd andere mogelijkheden om me heen 
gezien. Maar dat gevoel is nu helemaal weg; 
ik kan me niet meer voorstellen dat ik iets 
anders zou doen. Er is ergens rond mijn 21e 
een ommekeer geweest, toen besefte ik in-
eens dat deze fantasieën absoluut niet reëel 
waren. Ik kan niet zonder wat ik nu doe!”

Ze denkt  even  na,  lacht  en begint  een
 gedachte:  
“Stel dat er iets gebeurt... dan.. nee. Dan 
ben ik je echt nog een antwoord schuldig!” 
Ik denk aan de operaposters in haar huis, 
zou ze dan misschien gaan zingen? 

“Ja! Ik zou graag zanger willen zijn, daar 
heb je me echt precies op m’n zwakke plek. 
Zingen lijkt me heerlijk, maar daar heb ik 
de stem niet voor.” 
En een ander instrument? “Misschien, ja, 

een hobo of klarinet. Dan hoef je ook niet 
zoveel te studeren! Vroeger dacht ik vaak dat 
ik wel cello zou willen spelen, omdat mijn 
zus dat doet. De cello heeft me altijd erg ge-
raakt. Ik vind het altijd leuk om erover na 
te denken. Maar ook dat zijn allemaal fan-
tasieën, en als ik er echt bij stilsta, dan zie 
ik echt geen ander instrument voor mij dan 
de piano.”

Toch is de moderne concertvleugel voor Da-
ria niet absoluut de enige soort piano waar 
ze van houdt. Ook de authentieke uitvoe-
ringspraktijk heeft haar interesse. 
“In de eerste jaren op het conservatorium 
was de fortepiano best een optie en docen-
ten vroegen of ik daar niet meer mee wilde 
doen. Er is op de fortepiano zoveel mogelijk; 
ik werd echt gepakt door alle verschillen in 
klankkleur... zo’n rijkdom! Tegenwoordig 
luister ik bijvoorbeeld alleen nog naar Mo-
zart-concerten als ze op fortepiano worden 
gespeeld.”

Enthousiast gaat ze nog een stukje verder 
terug in de tijd: 
“Ook het clavecimbel spreekt me heel erg 
aan. Ik heb veel oude opnames beluisterd, 
bijvoorbeeld de hele excentrieke romanti-
sche opnames van Wanda Landowska, maar 
ook nieuwere “strakkere” uitvoeringsprak-
tijken en daar word ik heel erg door geraakt. 
Maar uiteindelijk ben ik dus toch echt een 
moderne pianist. Twee dagen geleden gaf 
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ik een concert op een prachtige Steinway, in 
een historisch zaaltje, heerlijk. Maar ergens 
dacht ik ook: nee, het klopt niet. Soms is de 
klank me niet fraserend genoeg, maar dat 
is natuurlijk ook een zoektocht. Misschien 
denk ik daarom ook zoveel na over andere 
instrumenten? Want ik kan geen echt le-
gato maken. 
Ik probeer ook altijd andere instrumenten 
na te doen op de piano. Maar uiteindelijk 
ben ik een moderne vleugelpianist. Het pi-
anospelen geeft me een kick en ik houd van 
het fysieke gevoel van de moderne vleugel. 
Maar daarbinnen is ook nog zoveel moge-
lijk... ik wil zoveel mogelijk variatie zoeken 
in m’n pianoklank.” 

Onlangs heeft Daria haar eerste cd opgeno-
men, voor piano solo, met heel verrassende 
en afwisselende stukken.
”Dat is een bewuste keuze geweest. Ik wil-
de op de cd zetten wat het dichtste bij me 

staat! Het was een prijs en het moest op vrij 
korte termijn, dus ik heb ook stukken geko-
zen die ik toen veel speelde. Een praktische 
reden, ja, maar waren het stukken geweest 

die me niet zoveel doen, dan had ik het niet 
gedaan.” 
Gelukkig was dat niet het geval!
 
“Neem bijvoorbeeld Bartok, dat voelt als 

mijn lijfstuk. Die rauwheid! Het stuk zit 
vol met interessante harmonieën en dan die 
hele aardse volksmuziek er doorheen. Dat 
heb ik me helemaal eigen willen maken.
Mijn liefde voor Debussy is erg gegroeid, de 
laatste tijd. Nu ben ik helemaal Debussy-
fanaat! Wat een beeldende genialiteit! daar 
ga ik nog heel lang over nadenken. En veel 
spelen, natuurlijk..”

Het repertoire op haar cd is wel een keuze 
waar Daria kritiek op krijgt, vooral van niet-
musici, omdat het niet de meest begrijpelij-
ke muziek is. 
“Ja, wat dat betreft is er onder de luisteraars 
echt een grote tweedeling: er zijn mensen 
die graag naar Beethoven en Liszt luisteren, 
en er zijn er die denken: “Ja, Bartok en De-
bussy!. Maar ik wil gewoon van alles laten 
horen!” 

Het is dus niet zo dat Daria per se meer van 
Debussy houdt dan van Liszt? 
“Nee, dat is een staartje van net, over het 
fysieke pianospelen. Ik heb namelijk altijd 
wel van virtuoze stukken gehouden, als het 
maar goede stukken zijn. Ze moeten echt 
een verhaal vertellen. En deze etude doet 
dat.. ja, het is gewoon een briljante etude! 
Ook heel beeldend, Liszt was toch echt een 
vernieuwer. Nee, deze etude, daar kun je ei-
genlijk niets over zeggen.”

En andere stukken van Liszt? “Ook daar kun 

 

De Italiaanse term “legato” betekent 

“gebonden”. Als Daria zegt, dat je op 

de piano geen echt legato kunt maken, 

bedoelt ze dat je een toon nooit hele-

maal met de volgende kunt verbinden, 

op de manier zoals zangers dat doen. 

Op sommige andere instrumenten, zo-

als bijvoorbeeld de hobo en de klarinet 

kan dat wel. 

Onlangs nam Daria haar eerste cd op, 
die “Het Debuut” heet, net als de serie 
waar ze in speelde. Op deze cd staan: 
Bela Bartok: Improvisaties op Hongaar-
se boerenliederen op. 20 (1920)
Claude Debussy: Estampes (1894-1903)
Ludwig van Beethoven: Sonate in Es-
groot op. 31 nr. 3 (1802)
Franz Liszt : Uit “Trois Études de con-
cert”: La Leggierezza (1848) 
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je niets over zeggen. Het blijft een geniaal 
persoon en alles wat hij gespeeld heeft zal 
op zijn publiek een grote indruk hebben 
gemaakt. Maar om die stukken nu op die 
manier te willen spelen (zonder zijn grote 
persoonlijkheid) dan moet je al haast zo’n 
zelfde improvisatorisch vermogen hebben. 
Dat is van een andere orde.”

Beethoven durfde Daria nauwelijks op te 
nemen.-”dat je daar aan mag komen.. maar 
deze sonate is zo Haydnesk. Ik krijg er zo’n 
gelukzalig gevoel van. Daarom wilde ik ook 
dit stuk op mijn eerste cd zetten.”    

Kortom, de stukken op haar cd heeft Daria 
heel bewust gekozen. 
“Ik heb wel degelijk overleg gehad, vooral 
met vrienden en met Mila.” 
 
Pianiste Mila Baslawskaja is niet alleen 
Daria’s pianolerares geweest vanaf dat 
Daria 10 jaar oud was. Mila en de cellist 
Dmitri Ferschtman zijn ook nog eens 
de ouders van Daria’s hartsvriendin Liza 
Ferschtman. De Ferschtmans zijn Daria’s 
tweede familie, dus het is logisch dat de 
jonge pianiste met hen wilde overleggen 
over haar Debuut-cd.

Toch is en blijft het Daria’s cd: “Uiteindelijk 
heb ik wel het gevoel gehad dat ik zelf moest 
beslissen. Ook omdat er weinig tijd was. Ei-
genlijk had ik er nog een stuk extra op wil-

len zetten: De Préludes van Henri Dutilleux. 
Die heb ik ook gespeeld in de Debuut-serie. 
Ik heb toen veel hedendaagse werken beluis-
terd en toen ik dit hoorde maakte het op mij 
meteen een blijvende indruk maar uitein-
delijk vind ik de cd zoals ‘t ie nu is ook een 
mooi geheel: allemaal karakterstukken!”

Haar “lijfstuk” speelde Daria ook in Vrije 
Geluiden. 
”Dat stuk zat er in en dat heb ik gespeeld. 
Ook daar was er weinig voorbereidingstijd, 
maar nogmaals: had ik het niet gewild, dan 
had ik het niet gedaan. Het is grappig om 
te merken hoe praktische dingen je beïn-
vloeden, maar toch probeer ik op alles mijn 
persoonlijke stempel te drukken!” Haar tv-
optreden vond Daria trouwens alles behalve 
eng of spannend: “Nee, leuk, juist! Daar 
krijg je wel een kick van!” 

Ook speelde Daria in Vrije Geluiden samen 
met fluitiste Felicia van den End (dat mooie 
stuk heet “Le merle noir” en is gecompo-
neerd door Olivier Messiaen). 

Treden jullie vaker op als duo?
“Ja, en er zitten weer een heleboel leuke din-
gen aan te komen! We hebben een auditie in 
New York en zitten in de ‘Nederlanders-se-
rie’ van het Concertgebouw. Ook zit Felicia 
nu in de Debuutserie. Die serie heb ik al een 
keertje solo gedaan en ga ik komend jaar ga 
ik haar daarin begeleiden. Het wordt een 

heel ‘Debuut-jaar’ en Felicia is een goede en 
bijzondere fluitiste, dus ik heb overal veel 
zin in!”

Kamermuziek speelt Daria dus graag & veel. 
En zangers begeleiden. “Dat is één van die 
fantastische dingen als pianist” lacht ze, 
“ook het liedrepertoire kun je gewoon he-
lemaal uitvoeren, zelfs al zing je dan niet 
zelf!” 

Zo speelt ze dus toch nog een beetje alle in-
strumenten, in vaste duo’s, op dit moment 
vooral met blazers en ad-hoc. 
“Binnenkort ga ik bijvoorbeeld naar Slove-
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nië, om even een pianotrio te vormen met 
twee goede vrienden van me. Natuurlijk 
heb ik er over nagedacht om een vast pia-
notrio te vormen, maar daar is het gewoon 
nooit van gekomen.”

Later wil ze drie dingen: kamermuziek, solo 
en lesgeven. Eigenlijk precies wat ze nu al 
doet, dus. En privé? Een boerderij, je eigen 
pianoschool, een gezin? 
“Ja, doe maar alledrie” grapt ze. Om meteen 
weer serieus te worden: Ik droom de laat-
ste tijd steeds vaker over een huis buiten 
de stad. In het groen en dan je eigen studio 
met vleugel! Trouwen en kinderen, dat is 
wel echt op de lange termijn. En die dromen 
zijn dan ook nog vrij onwerkelijk.”

Op dit moment is haar leven vooral vol met 
muziek, maar daarnaast geniet ze ook van 
haar vrije tijd. “Films kijken, met vrienden 
afspreken, boeken lezen en sporten. Fitness, 
squash, zwemmen en vooral skaten in het 
Vondelpark” Ook autorijden vindt ze heel 
leuk -”een soort ticket to freedom’- en een 
kleine droom is tangoles. Maar bij haar hob-
by’s noemt ze ook direct reizen: één van de 
vele mooie kanten van haar vak. 

“Het reizen gebeurt ook steeds meer. Soms is 
het echt heen en weer, ik ben straks twee da-
gen in Slovenië en daarna moet ik weer door 
naar Zweden. Maar ik probeer er natuurlijk 
altijd een paar dagen aan vast te plakken om 

ook wat van de cultuur en de omgeving op 
te snuiven. Een tijd geleden heb ik veel ge-
reisd met het Prinses Christina Concours. 
Bijvoorbeeld naar Japan: 14 concerten in 19 
dagen. Maar je reist van zaal naar zaal en 
dan zie je toch veel. Je gaat lekker uit eten en 
wordt op een traditionele manier ontvan-
gen, bijvoorbeeld.”

Van die reizen kent Daria ook veel andere 
musici, zoals Cecilia Bernardini, die in de 
vorige E!M in de spotlights stond.
”Onze generatie kent elkaar eigenlijk alle-
maal en ik heb veel vrienden die ook musici 
zijn.” 

De wereld rondreizen met een vast ensem-
ble van vrienden, is dat misschien een wens 
voor later?  
“Later is nu. Het is niet dat ik zwart-wit 
denk: nu doe ik solo, later doe ik kamermu-
ziek. Ik speel nu ook al vrij veel kamermu-
ziek. Wat ik echt niet mag vergeten: het op-
treden met orkest! dat is soms bijna alsof je 
met 100 mensen kamermuziek speelt; daar 
word ik heel gelukkig van!” 

Wil je meer weten over Daria, haar cd bestel-
len en/of een concert van haar bezoeken? 
Neem dan eens een kijkje op haar chique 
homepage www.dariavandenbercken.com 

Alle foto’s van Daria: Marco Borg-
greve

Daria van den Bercken werd geboren in Utrecht. Toen 

zij 10 jaar oud was ging zij studeren bij Mila Baslawskaja 

aan de vooropleiding van het Conservatorium van Rot-

terdam. Baslawskaja is altijd een van de belangrijkste in-

vloeden voor haar geweest, en bij haar sloot Daria dan 

ook in 2002 aan het Conservatorium van Amsterdam 

haar Eerste Fase-diploma af. In December 2004 heeft zij 

aan ditzelfde instituut bij Naum Grubert haar Tweede 

Fase (Master)- diploma behaald. Verdere studies volgden 

aan de Jacobs School of Music in Bloomington, Verenigde 

Staten bij Leonard Hokanson en Menahem Pressler, de 

pianist van het befaamde Beaux Arts Trio.

Masterclasses die voor Daria ook van grote invloed wa-

ren volgde zij bij Alicia de Larrocha, Christian Zacharias, 

Leon Fleisher, Murray Perahia, en aan de Banff Centre in 

Canada.

Daria was 1e prijswinnares op verschillende concoursen, 

waaronder op het nationale Prinses Christina Concours, 

alsmede op het Steinway Concours en Concours van de 

Stichting Jong Muziektalent Nederland. Sindsdien heeft zij 

concerten en recitals gegeven in binnen- en buitenland, 

waaronder tournees en concerten in Londen, Parijs, Ca-

nada en Japan.
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Zondagochtend. ‘k Ben op visite bij m’n ouders om te 

genieten van de luxe van een televisie. Bizar genoeg 

voelt het voor mij al bijna onwerkelijk dat de mees-

te mensen echt gewoon tv, internet en warm water 

thuis hebben! Niets voor mij. Maar in Vrije Geluiden 

treedt vandaag een groepje Vrienden op, dus ik zit net 

als vroeger aan de buis gekluisterd.

De Vrienden spelen onder meer Sjostakovitsj, Bartok, 

Messiaen en een stuk van Max Knigge zelf en doen 

het fantastisch. Tussen hun inspirerende optredens 

door ontspint zich een gesprek over het waarom van 

muziek maken. Het is een vraag die mij ook vaak ge-

steld wordt. De presentator oppert dat het misschien 

gewoon leuk is. Natuurlijk is het “leuk”. Voor mijn 

leeftijdsgenoten en mij is alles “leuk” en anders doen 

we het liever niet.

Maar Daria, de mooie dochter van mijn lieve lerares 

Russisch, gaat er resoluut op in. Leuk is niet het goede 

woord. Muziek is niet alleen maar “leuk”. Muziek is 

noodzakelijk. Ik ben het helemaal met haar eens, net 

als de rest van de Vrienden.

Dan laat mijn penvriendin Cathelijne een foto zien 

van zichzelf als 10-jarige. Haar ouders en zij in een fa-

briek, om haar eerste vleugel uit te zoeken. Het kleine 

meisje op de foto straalt verlegen. Haar glimlach gaat 

veel dieper dan leuk.

Maar wat is het dan, dat muziek voor ons 

zo noodzakelijk maakt? Op school heb ik 

ooit geleerd over de drie basisbehoeften van 

de mens: eten, drinken en een dak boven je 

hoofd. Dat zal ongetwijfeld kloppen, maar 

ach, voor een mooi concert of dagje raku sto-

ken wil ik best een maaltijd overslaan of een 

nachtje onder de sterren slapen.

Ergens diep in mij huist een rotsvast besef. 

In Reizigers woorden: “Ik moet creëren”. 

Een betere omschrijving is er niet. Ik moet 

creatief zijn, zinvolle dingen scheppen. Spe-

len, schrijven, componeren, knutselen en 

mijn tijdschrift maken. Anders ga ik dood. 

Volgens mij voelen de Vrienden het precies 

zo, maar hoe kan het dat ik zoiets irratio-

neels zo zeker weet?

Samen met een ander pennemaatje, laat ik 

hem Denkertje noemen, buig ik me over 

dit raadsel. Zijn visie? “Het enige echte ant-

woord op lijden is schoonheid want alleen 

schoonheid kan zin geven aan lijden. Wat 

maakt alle ellende in de geschiedenis draag-

lijk? De kunst. Dat wil niet zeggen dat men-

sen in nood niet geholpen moeten worden 

en dat het heel goed is dat er mensen zijn 

die hun leven daaraan geven – maar het ver-

zacht alleen pijn en lijden, het geeft er geen 

betekenis aan, dat kan alleen kunst.”

Hoeveel gelijk kan iemand hebben? Voor 

Denkertje is filosofie levenskunst, zoals 

muziek dat is voor gelijkgestemde zielen als 

Daria, Felicia, Cecilia, Arno, Cathelijne en 

Max. En voor mij?

Door in een blokhut te gaan wonen en 

Encore!Magazine te maken krijg ik heus 

mijn vader niet meer uit het ziekenhuis. 

Maar de muziek van de Vrienden is troost-

rijk en mijn eigen verdriet inspireert mij 

weer om verder te gaan. Ik weet het zeker: ik 

“moet” de Sonate in D van Willem Defesch 

leren spelen, keramiek maken voor mijn 

vader en dit stukje schrijven voor u, voor 

wie muziek vast ook veel meer is dan alleen 

maar “leuk”.

Het enige antwoord op lijden

De Jong Talentaflevering van Vrije Geluiden is ook on-line te bekijken via www.encoremagazine.nl
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Ik stap uit de tram en zie haar al staan. Op het stoepje aan de Van Baerlestraat, vlak vóór 
het conservatorium, in Amsterdam. Even houd ik m’n pas in om naar deze inspirerende 
meid te kijken. Ze is net zo klein als ik - rond de 1.60m - luistert naar piep-krak-muziek 
op haar Ipod en draagt een grappige pet. Dan stap ik op haar af en word hartelijk begroet. 
We duiken de Bagels&Beans in en al in de eerste minuut vind ik het reuze gezellig. 

Op je persoonlijke site - www.rumondor.

nl - stel je jezelf als volgt voor: “Mijn naam 

is Claudia Elisabeth Rumondor. Dat “Eli-

sabeth” laten de meeste mensen weg. En 

het “Rumondor” trouwens ook.” Blijft over 

“Claud”. En “cloud” is Engels voor Wolk. 

Maarreh.. waar komt die donder dan van-

daan? 

“Die donder is een beetje een grapje, hoor!”, 

zegt Claudia, “Toen ik m’n weblog begon, 

schreef ik als eerste wat kritische berichtjes. 

Vandaar de ‘donder’. Bovendien lijkt het op 

‘Rumondor’.” Kortom: niets te vrezen, dus.“

Als kind twijfelde ze tussen uitvinder en ar-

chitect. Meer dan 10 jaar later heeft ze een 

mooi compromis bereikt. Claudia = compo-

niste. 

“Misschien klinkt dat zweverig, maar dat 

is een soort levensstijl. Het is natuurlijk je 

passie. En het is eigenlijk alles. Want ook 

als je niet concreet met componeren bezig 

bent, gaat het proces door. Tenminste, zo 

zie ik dat: alles wat je doet, draagt bij aan de 

persoon die je bent, dus alles wat je meemaakt neem je mee in 

je componeren!” 

Haar muziek is dus eigenlijk een spiegel van haar ziel. Maar 

kunnen luisteraars dat ook terughoren? Verwerkt ze bijvoor-

beeld bewust Indonesische of Christelijke muziek in haar 

composities? 

“Nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Misschien ga ik het ooit 

nog wel eens doen, maar dat is dan meer het concept van dat 

stuk op dat moment, dan dat het bij mijn stijl hoort. Toch is 

het voor sommigen misschien wel te horen. Want dat vind ik 

juist zo interessant: dat mensen in je composities kunnen ho-

ren wat ze willen horen. 

Als een stuk op papier ‘af’ is, dan is het natuurlijk nog lang 

niet af. Er komt een vertolker die er iets mee gaat doen, die er 

zijn eigen draai aan geeft, en daarna komt pas het publiek, dat 

het weer op een eigen manier interpreteert.” 

En hoe gaat dat, als iemand een stuk van Claudia met haar 

In de vorige E!M las je in het themakatern “20e & 21e 

eeuw” al een stukje van haar leuke weblog (check 

http://donderwolk.web-log.nl) Het Examen. Daarin liet 

ze je kennis maken met alle ins&outs van de laatste 

hindernis voor het beroep van componist. Zoals je vast 

al verwacht had, is ze inmiddels meer dan geslaagd. En 

niet alleen als componist, maar ook als musicologe en 

filmwetenschapper! E!M proudly presents... een inter-

view met Claudia Rumondor!
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instudeert? Heeft ze hele precieze en strikte 

ideeën over hoe het moet? 

“Soms wel en soms ook niet. Er zijn in een 

stuk altijd bepaalde punten waarop ik pre-

cies weet hoe het moet. Een fermate waarop 

je precies zoveel seconden moet wachten 

- bijvoorbeeld. Aan de andere kant is het 

meestal zo dat ik de mensen heel vrij laat. 

Het gaat me ook niet zozeer om het spelen 

van de goeie noten, de sfeer is veel belang-

rijker. 

Dat is ook juist de kunst van de interpreta-

tor; uitvoerenden geven de stukken iets van 

zichzelf mee. Want je kunt wel heel braaf 

alle noten precies op tijd spelen, maar dat 

kan een computer ook. Het gaat om dat 

beetje extra dat erbij komt doordat een mu-

sicus het uitvoert en er een eigen mening 

over heeft. Een eigen interpretatie.  Daarom 

vind ik het juist fijn om het meestal wat 

vrijer te laten.”

Maar haar muziekstuk helemaal loslaten 

doet Claudia niet. “Nee, het blijft wel je 

kindje. In het begin was ik vaak geschokt 

bij de uitvoering... het was nooit zoals ik in 

gedachten had. Bij de repetities vond ik het 

dan erg goed gaan, maar dan kwam het con-

cert en was ik zó kritisch op mezelf. Na zo’n 

uitvoering kon ik het stuk 

dan bij wijze van spreken 

een jaar lang niet aanhoren 

en pas na zo’n tijd wilde ik 

het dan terughoren. Om ver-

volgens te denken: ‘ja, eigen-

lijk zit er wel wat in.’

 

Maar die twee uitersten ko-

men wel steeds dichter bij elkaar. 

Volgens mij is dat ook een deel van je 

ontwikkeling als componist, dat je 

steeds beter weet wat je schrijft en hoe 

je dat wilt. De momenten vallen steeds 

meer samen: natuurlijk evalueer je meteen  

en ben je direct kritisch, maar je kunt ook 

direct de goede punten eruit halen. Dat is 

natuurlijk ook heel belangrijk voor je uit-

voerders, dat je er iets positiefs uithaalt! 

Het is natuurlijk ook nooit zo dat het echt 

helemaal niets is. Er zit altijd wel iets goeds 

in. En je moet het natuurlijk ook proberen 

vanuit je publiek te beluisteren: zij horen 

het voor de allereerste keer.” 

Het gaat er dan niet om, dat het publiek min-

der goede  oren heeft, maar simpelweg dat de 

luisteraars het anders beleven, zoals Claudia 

h i e r -

boven al uit-

legde. 

“Na vijftig keer luisteren denkt de compo-

nist misschien: ‘Ja, dit stukje ken ik nu wel, 

dat is een beetje saai!’, maar iemand anders 

zou juist kunnen denken dat het stukje best 

veel langer gekund had. Muziek is gewoon 

heel subjectief!” 

En hoe zijn de (subjectieve) reacties op Clau-

dia’s composities?

“Veel mensen die vooral naar “mainstream” 

muziek luisteren moeten er wel even aan 

wennen. Je familie en vrienden komen ei-

genlijk vooral voor jou en vinden het best 



  E!M 10 pagina  864

leuk wat je doet, maar dat is het dan ook. 

Toch is voor mij het belangrijkste: de me-

ning van mijn moeder. Als zij het mooi, in-

teressant of boeiend vindt, dan vind ik dat 

echt hartstikke fijn!” 

Is je moeder ook betrokken bij je composi-

tieproces?

“Ja, vaak krijgt ze van een stuk wel een deel 

van de ontwikkeling mee. Omdat ik natuur-

lijk gewoon achter de piano zit, dan hoort ze 

stukjes van mijn muziek. En af en toe laat 

ik haar ook bewust wat dingen horen. Maar 

meestal is de muziek op de uitvoering zelf 

voor haar ook nieuw!” 

Voor haar moeder heeft Claudia heel erg 

veel bewondering.

“Ze houdt ons gezin bij elkaar en gaat 

geweldig goed om met Chris, mijn 

broer, die verstandelijk gehandicapt is.”  

Eén van Claudia’s dromen is dan ook, om 

later zelf een gezin te stichten. 

Heb je als componiste nog dromen of wen-

sen?

“Ik moet ‘het stuk’ nog schrijven... mijn ei-

gen persoonlijke stuk waar alles in zit.” Een 

soort magnum opus, dus. Verder is Claudia 

ook heel erg geïnteresseerd in taal. En dan 

vooral in de combinatie muziek &taal. “Vo-

cale werken wil ik ook meer maken.. mis-

schien een opera” 

Naast haar werk als componiste, musico-

loge, filmwetenschapper en “een soort van 

dichteres” speelt Claudia ook harp. Ik ken 

veel violisten en pianisten die componeren, 

maar volgens mij is zij de enige harpiste! 

Waarom heeft ze voor de harp gekozen? 

“Op de kleuterschool wilde ik óf viool óf 

dwarsfluit óf harp gaan spelen. Mijn buur-

vrouw was ook harpiste en harpdocente. Ik 

speelde vaak met haar kinderen en dan zag 

ik dus altijd die harp staan... niet veel later 

ging ik naar de Open Dag van de muziek-

school in Zaandam. Daar mocht je allerlei 

instrumenten uitproberen. Ik kwam in het 

harplokaal, ging achter de harp zitten en 

wilde er niet meer weg. Ik was meteen ver-

liefd! En mijn zwak voor de harp is altijd ge-

bleven, het is gewoon mijn instrument.” 

 

Toch wilde Claudia geen hoofdvak harp 

studeren en professioneel harpiste worden. 

“Nee, dat is eigenlijk best raar. Veel mensen 

hebben ook gezegd dat ik naar het conserva-

torium moest gaan om harp te studeren en 
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da’s vast ook hartstikke leuk. Maar het voelt 

dubbel: ik wilde wel harp spelen, maar geen 

harpiste worden. Omdat ik geen harples wil 

geven. Dat lijkt me hartstikke stom..” 

Maar als componiste specialiseer je je nu 

juist in lesgeven! 

“Paradoxaal, ja. Hier in Amsterdam ben ik 

de eerste componist die afstudeerde met een 

lesbevoegdheid. Ik vind het heel interessant 

om compositieles te geven, dus ben ik gaan 

praten op het conservatorium en mocht ik 

allerlei extra vakken volgen, vooral metho-

diek en didactiek. Mijn docenten hebben 

me daarin heel erg gesteund.” 

En hoe gaat dat dan, compositieles geven? 

“Het is heel moeilijk! Want componeren is 

echt heel subjectief, meer nog dan musice-

ren. Op een instrument heb je ñ tot op ze-

kere hoogte ñ een techniek die je aan kunt 

leren: ‘kijk, als je hier je vinger zet, hoor je 

deze toon’. Maar componeren is zó  per-

soonlijk!  en in principe is alles goed en niets 

fout. 

Natuurlijk kun je volgens bepaalde regels 

componeren, bijvoorbeeld in een barok- of 

juist Klassieke stijl, maar het doel is om ie-

mand zo te laten componeren dat hij z’n ei-

gen idioom ontwikkelt. En dat is best lastig! 

Maar het is ook een kwestie van veel erva-

ring op doen en dat begint nu al steeds meer 

te komen.” 

Oké, dan nu even concreet: ik kom bij jou op 

les met een stuk van mezelf. En daarmee zit 

ik vast. Er zitten 2 of 3 maten in, waarvan we 

allebei denken: ‘dit loopt niet lekker!’. Hoe 

pak je dat aan? 

Claudia gaat in elk geval niet te werk vanuit 

haar eigen idioom: 

“Mijn mening - en gelukkig ook die van 

mijn docenten! - is dat je heel erg vanuit de 

leerling moet werken. Het is dus niet de be-

doeling dat je jouw idioom oplegt. Dat heeft 

ook geen zin, want je wil niet dat iemand 

jou kopieert, toch? 

Er zijn verschillende trucjes voor als iemand 

vastzit, je kunt bijvoorbeeld beginnen met 

improviseren over de muziek die er al staat. 

Meestal begin ik met een analyse: wat staat 

er nou eigenlijk, hoe werkt het en hoe ziet 

het eruit aan de piano? Zit er een systeem in, 

dan kun je misschien via dat systeem verder 

óf het juist loslaten. Ook kun je een gegeven 

herhalen of daarop variëren. En zo zijn er 

natuurlijk nog veel meer dingen die je kunt 

doen!” 
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neren. 

“Als die jongeren daar dan mee verder wil-

len, dan kunnen de blazers bemiddelen en 

mijn telefoonnummer doorgeven. Maar 

soms gaat het ook andersom: zo zag ik twee 

jongens die volgens mij écht talent en po-

tentie hebben en daar ben ik gewoon op 

afgestapt: ‘vinden jullie het leuk om les te 

krijgen?’. En dat vonden ze! Toen zijn ze 

elke maand een keer helemaal naar Am-

sterdam gekomen -dat was ook al een groot 

avontuur voor ze! Zulke dingen vind ik echt 

hartstikke gaaf.” 

Wil je meer weten over Claudia, surf dan 

eens naar www.rumondor.nl en http://don-

derwolk.web-log.nl . 

Filmpjes van haar kun je bekijken via enco-

remagazine.nl én haar eigen stek op YouTu-

be: www.youtube.com/user/Grubbebol  

Als docente probeert Claudia zich aan te 

passen aan de individuele leerling. 

“Dat vind ik  ook een kwaliteit van een goede 

docent. Je kunt wel een soort schema heb-

ben, maar iedereen is natuurlijk anders. Bij-

voorbeeld: een hele onzekere leerling moet 

je aanmoedigen, ook al is het misschien he-

lemaal niets wat er staat.” 

Op dit moment heeft Claudia een handjevol 

leerlingen, met name jongeren met talent. 

“Ja, ik probeer me echt te richten op mensen 

van tussen de 12 en 18. Omdat daar volgens 

mij het gat zit: als je zelf componeert en 

je wilt ermee verder, dan moet je naar het 

conservatorium. Want er zijn nauwelijks 

muziekscholen die compositieles aanbie-

den.. Terwijl kinderen juist jong beginnen 

met het verzinnen van eigen liedjes! Ik ben 

ervan overtuigd, dat zodra kinderen noten 

leren lezen, ze ook noten willen gaan schrij-

ven. Dus waarom zou je ze daar dan niet 

mee willen helpen? Het hoeven echt niet 

allemaal componisten te worden, maar het 

is gewoon fijn om iemand te hebben die je 

helpt met je hobby - bijvoorbeeld als je vast-

zit met 2 of 3 maten!” 

Via het Nederlands Blazers Ensemble komt 

Claudia veel jongeren tegen die zelf compo-
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 Drs. Claudia Rumondor (Zaandam, 1983) had van 1990-1999 harples aan de Gemeente-

lijke Muziekschool van Anke Bottema en Gertru Pasveer. Daarna zat ze van 1999-2001 bij 

Daan Manneke in de Jong Talentenklas Compositie van het Conservatorium van Am-

sterdam (CvA), waar zij vanaf 2001 hoofdvak Compositie studeerde en bijvak Harp bij 

Alexandre Bonnet. In 2006 behaalde zij het bachelordiploma Compositie. Sinds septem-

ber 2006 studeert zij verder in de masteropleiding Compositie bij Wim Henderickx.

Claudia studeerde als eerste componist aan het CvA met een lesbevoegdheid in com-

positie af. Om haar onderzoek naar compositiemethodiek voort te zetten in de master-

opleiding heeft het CvA haar een beurs toegekend via het Top Talenten programma. 

In dit kader is zij ook bezig met het ontwikkelen en geven van compositiecursussen, 

-workshops en -lessen aan kinderen en jongeren. 

Claudia’s composities wonnen verschillende prijzen, waaronder een eerste prijs tijdens 

het Prinses Christina Concours. In 2004 werd ze met een orkestwerk geselecteerd voor 

de finale van het Project Jonge Componisten. Een deel van haar composities is uitgege-

ven door Donemus. Haar werk werd o.a. uitgevoerd door Holland Symfonia, het Nieuw 

Ensemble en het Nederlands Blazers Ensemble in zalen als de Beurs van Berlage en het 

Concertgebouw in Amsterdam.

Aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) studeerde Claudia Media en Cultuur en 

ontving daarvoor een masterdiploma in filmstudies. Onlangs rondde zij ook de studie 

Musicologie aan de UvA af. Daarnaast is zij als freelance recensent verbonden aan het 

Noordhollands Dagblad, is zij secretaris van de Stichting Jan Rokus van Roosendael en 

werkt zij als webredacteur en ondersteunend educatief medewerker bij het Nederlands 

Blazers Ensemble.
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Zin in een agenda en/of stylebook in E!M-
sfeer? Knip&knutsel dan even met deze 
pagina’s... Want zoals FashionDiva Lonneke 
ons schrijft: “Is die agenda van je is nog 
helemaal leeg (behalve dat gekrabbel van je 
vrienden en dat stomme huiswerk dat die 
leraar opgaf)? Met deze plaatjes is ‘ie zo 
gepimpt!”
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Ben jij ook fan van supervioliste 
Liza? Dan hebben we goed nieuws
voor je: in E!M11 komt een uitge-
breid interview - exclusief!
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Deze tijdbalk is gemaakt door Henk de Velde van het Artez Conservatorium
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ClavecimbelHet clavecimbel was, dat voor het ontstaan van de piano, het 

belangrijkste toetsinstrument, naast het pijporgel. In tegen-

stelling tot de piano, waar bij het indrukken van een toets 

een hamertje tegen de snaar slaat, wordt bij een clavecimbel 

de snaar getokkeld door middel van een pennetje (plectrum), 

vergelijkbaar met een gitaar of een harp.
Oorspronkelijk werden voor deze pennetjes ganzepennen 

gebruikt. Dit mechaniek gaf het instrument een uniek timbre 

maar zorgde ook voor enkele beperkingen.

Clavichord
Een clavichord is een klein klavierin

strument uit Europa, en wordt tot d
e

snaarinstrumenten gerekend. Het spe
elde vooral in de kamermuziek

uit de 17e- en 18e eeuw een gro
te rol. De klank is erg zacht, en li

jkt

wel wat op die van een luit. Meer over het clavichord vind je in h
et

verderop in E!M.
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Duizend duivels in het clavecimbel 

Domenico Scarlatti en de vreedzame  

coëxistentie van clavecimbel en fortepiano

Door Clemens Romijn

Dat Domenico Scarlatti net als zijn vader Alessandro en zijn leraar Bernardo Pasquini een 
klaviervirtuoos was is algemeen bekend. En dat hij zijn virtuoze kunsten in zijn jaren in Italië 
in het openbaar vooral op het clavecimbel ten toon spreidde is waarschijnlijk nog meer bekend. 
  

Zelfs dat hij bij het schrijven van 

het grootste deel van zijn honder-

den sonates vooral het clavecimbel 

in gedachten had, kan men als waar 

aannemen. Scarlatti de clavecimbel-

virtuoos is gedocumenteerd in de 

beroemde tweede ontmoeting met 

Händel in Rome in 1708. De twee 

klaviervirtuozen traden op tijdens 

een muzikale wedstrijd, georgani-

seerd door de fanatieke cultuurmin-

naar kardinaal Ottoboni, waarbij 

beiden even sterk waren op het cla-

vecimbel, maar Händel won op het 

orgel. Ook de Engelse componist 

Thomas Roseingrave was getuige 

van Scarlatti’s spectaculaire spel op 

het clavecimbel. Roseingrave was 

zo onder de indruk dat hij meende 

‘dat er duizend duivels in het cla-

vecimbel huisden.’ Zelf durfde hij 

een maand lang zijn instrument niet 

meer aan te raken. De twee sloten 

vriendschap voor het leven. 

Thuis gekomen maakte Roseingrave 

grote propaganda voor Scarlatti’s 

clavecimbelmuziek in Engeland en 

Ierland. Hij publiceerde een bundel 

met dertig sonates, de Essercizi per 

Gravicembalo, in Londen in 1738, 

de enige bundel die tijdens het le-

ven van Scarlatti en onder diens su-

pervisie verscheen. Op het titelblad 

wordt expliciet het clavecimbel genoemd als in-

strument om de sonates uit te voeren, ‘gravicem-

balo’, de Italiaanse aanduiding van die dagen, en 

staat in een gravure een clavecimbel afgebeeld, 

een instrument met één manuaal en hoogstwaar-

schijnlijk Italiaans of Spaans. In Italië zal Scarlatti 

overwegend op Italiaanse clavecimbels hebben 

gespeeld en met dit instrument in het achter-

hoofd hebben gecomponeerd. 

Tegenwoordig worden de 555 sonates van Do-

menico Scarlatti traditioneel gerekend tot het 

domein van het clavecimbel en de clavecinis-

ten. Daarbij wordt voor het gemak afgezien van 

historische en moderne pianisten die Scarlatti 

op hun repertoire hadden en hebben en de so-

nates uitvoeren op een moderne vleugel, zoals 
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bijvoorbeeld Walter Gieseking, Arturo Benedetti 

Michelangeli en Vladimir Horowitz. Vooral sinds 

het verschijnen van de meest gezaghebbende bi-

ografie over Scarlatti door Ralph Kirkpatrick in 

1953 is algemeen aangenomen dat het clavecim-

bel het uitgesproken ideale en enige instrument 

is om Scarlatti’s oeuvre uit te voeren. Kirkpatrick 

gebruikt daarvoor stilistische argumenten, maar 

ook historische. 

Door een gelukkig toeval ontdekte hij in de bibli-

otheek van het Koninklijk Paleis in Madrid waar-

devolle informatie in het testament van konin-

gin Maria Barbara uit 1756. Zoals bekend was zij 

decennia lang Scarlatti’s privéleerling en schreef 

Scarlatti zijn vele sonates voor haar. Na haar dood 

werd aan haar testament een inventaris van de 

muziekinstrumenten in haar bezit 

toegevoegd. Dit zouden de instru-

menten zijn die tot haar beschikking 

stonden in haar diverse appartemen-

ten, en waarop zij de Scarlatti-sona-

tes zou hebben gespeeld. Zij bezat 

twaalf klavierinstrumenten, verdeeld 

over de koninklijke paleizen van het 

Buen Retiro, van Aranjuez en het Es-

corial. Zeven daarvan waren clave-

cimbels van diverse makelij, en vijf 

waren fortepiano’s van het type ge-

maakt in Florence door Bartolomeo 

Cristofori of zijn leerling Ferrini. In 

elk van de drie paleizen stond een 

fortepiano van het Florentijnse type, 

die in Aranjuez met 49 toetsen, en 

die in het Escorial met 54 toetsen. 

Kirkpatrick benadrukt echter dat 

twee van de in totaal vijf fortepia-

no’s waren teruggebouwd tot cla-

vecimbel. Uit dit laatste gegeven 

en uit het beperkte toonbereik van 

de fortepiano’s trekt hij de conclu-

sie, dat Scarlatti’s grote sonates met 

hun omvang van vijf octaven alleen 

op de drie Spaanse clavecimbels ge-

speeld konden worden. Die telden 

61 toetsen. En uit het terugbouwen 

van de fortepiano’s naar clavecim-

bels concludeert hij dat de fortepia-

no’s niet voldeden en niet bevielen. 

Hij vond geen aanwijzing dat Scar-

latti van de fortepiano hield of het 

clavecimbel zou gaan verruilen voor 

deze experimentele nieuwkomer. De 

fortepiano van dit vroege type mist 

volgens hem de orkestrale kleuren 

van het clavecimbel, en is bij lange 

na niet zo briljant en technisch ver-

volmaakt. 

Tornen aan de clavecimbel-
heerschappij
De vroegste specifiek voor fortepi-

ano geschreven muziek is de bun-

del met sonates die Lodovico Gius-

tini di Pistoia in 1732 opdroeg aan 

Scarlatti’s vroegere broodheer Don 

Antonio van Portugal. De stukken 

bevatten de eerste dynamische te-

kens van crescendo en diminuendo 

uit de klavierliteratuur, maar heb-

ben een beperkte toonomvang van 

zo’n vier en half octaaf.  Kirkpatrick 

vermoedde dat de fortepiano’s aan 

het Spaanse hof vooral of alleen ge-

bruikt werden voor de begeleiding 
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van zang. Daarvoor haalt hij de eer-

ste biograaf van de zanger Farinelli 

aan, die voor een astronomisch be-

drag aan het Spaanse hof was bin-

nengehaald om met zijn serene zang 

de depressies van de Spaanse koning 

te verdrijven. Met succes overigens. 

Farinelli was dus jaren lang Scarlat-

ti’s directe collega aan het Spaanse 

hof, en de twee hebben veel samen 

gemusiceerd. Farinelli had bij zijn 

terugkeer naar Italië van de Spaanse 

koningin Maria Barbara een Spaans 

clavecimbel gekregen. Maar dat was 

slechts zijn tweede favoriete instru-

ment. De grote favoriet van Farinelli 

was volgens zijn biograaf Giovenale 

Sacchi een clavecimbel ‘a martellini’ 

(met hamertjes), vervaardigd door 

de Florentijnse bouwer Ferrini en 

met het in gouden letters geschre-

ven opschrift Rafael d’Urbino. Kirk-

patrick signaleerde al dat Scarlatti in 

ongeveer acht sonates uit de eerste 

twee delen van Maria Barbara’s ma-

nuscripten met sonates een afwij-

kende schrijfstijl hanteerde dan in 

de gewone werken voor clavecim-

bel. De stukken hebben minder ‘op-

gewonden’ en kleurrijke bassen en 

hebben een omvang die overeen-

komt met die van de fortepiano’s 

van de Spaanse koningin. Dit zou-

den experimenten van Scarlatti zijn 

om te componeren voor de vroege 

fortepiano. 

Sinds 1970 wordt flink getornd aan 

de alleenheerschappij van het cla-

vecimbel voor Scarlatti’s oeuvre en 

aan de nogal negatieve benadering 

door Kirkpatrick van de vroege for-

tepiano als serieus medium. Toen 

publiceerde Joe Sheveloff namelijk 

zijn dissertatie The keyboard music 

of Domenico Scarlatti: a re-evalua-

tion of the present state of know-

ledge in the light of the sources. 

Naar aanleiding van het Scarlatti-

jaar 1985 herhaalde hij nog eens 

zijn inzichten, en werd datzelfde 

jaar bijgevallen door Eva Badura-

Skoda en Stewart Pollens. Alledrie 

vinden dat clavecimbel en fortepi-

ano gelijkwaardige instrumenten 

zijn om Scarlatti uit te voeren. De 

inventarislijst van muziekinstru-

menten zou slechts een deel van het 

beschikbare instrumentarium heb-

ben weergegeven. Er zouden aan het hof 

al clavecimbels en fortepiano’s zijn 

geweest die niet specifiek bezit wa-

ren van Maria Barbara, er zouden 

instrumenten zijn weggegeven na 

haar dood, en ook verloren zijn 

gegaan bij de reusachtige brand 

in 1755. 

Sheveloff heeft ook uiteenge-

zet dat op de cruciale plaat-

sen waar Scarlatti in Italië, 

Portugal en Spanje ver-

keerde en werkzaam was, 

steeds een fortepiano van 

het Florentijnse type 

voorhanden was. En 

de Amerikaanse cla-

v e c i m b e l b o u w e r 

David Sutherland 

viel hem in 

1995 bij, 

en ging 

zelfs zo-

ver om 

Scarlatti 

een van 

de be-

l a n g -

r i j k s t e 
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advocaten en gangmakers van de 

vroege fortepiano te noemen. Op-

vallend is dat alle onderzoekers net 

als Kirkpatrick de inventarislijst van 

Maria Barbara als uitgangspunt ne-

men en gebruiken als bewijsmiddel, 

maar tot andere en zelfs tegengestel-

de conclusies komen dan Kirkpatrick. 

Kirkpatrick heeft het over slechts 

vijf fortepiano’s waarvan er ook 

nog weer enkele werden terug-

gebouwd tot clavecimbels, en 

trekt daaruit zijn negatieve con-

clusie over de fortepiano. Maar 

de andere onderzoekers tonen 

aan dat de fortepiano veel wijder 

verspreid was in Italië, Spanje en 

Portugal in de eerste helft van de 

achttiende eeuw, en dat Scarlatti 

die overal tot zijn beschikking 

had. Ze beschouwen de inventaris-

lijst als een smal document. Suther-

land suggereerde dat de fortepiano’s 

van Maria Barbara waren terugge-

bouwd, omdat ze het dreigden te 

begeven door de grote snaarspan-

ning op de tere constructie, en door 

gebrek aan kundige bouwers niet 

konden worden gerepareerd. Daar-

voor hadden ze teruggestuurd moe-

ten worden naar de werkplaats van 

Ferrini in Florence.  

Het is goed mogelijk dat musico-

loog en clavecinist Kirkpatrick in 

zijn voorkeur voor het clavecimbel 

werd geleid door wishful thinking 

en door zijn persoonlijk voorkeur 

voor zijn eigen instrument. Maar 

het is mogelijk dat de reactie daarop 

evengoed tot persoonlijke voorkeu-

ren en fantasieën van onderzoekers 

heeft geleid en dat de vroege forte-

piano meer belang krijgt toegedicht 

dan hij feitelijk had. Een redelijk 

recente bijdrage aan de discussie is 

het artikel van John Henry van der 

Meer The Keyboard String Instru-

ments at the Disposal of Domenico 

Scarlatti in The Galpin Society Jour-

nal (1997). Op basis van onderzoek 

van de ambitus van alle sonates van 

Scarlatti, en een vergelijking met de 

toonomvang van de overgeleverde 

fortepiano’s komt hij toch weer tot 

een vergelijkbare conclusie als 

Kirkpatrick. De meeste sonates 

passen volgens Van der Meer niet 

op het beperkte aantal toetsen 

van de vroege fortepiano’s uit 

Scarlatti’s tijd: Scarlatti compo-

neerde kortom overwegend voor 

clavecimbel. 

Scarlatti: gangmaker van de 
fortepiano?
Maar de Amerikaanse clave-

cimbelbouwer David Sutherland 

noemde Scarlatti in 1995 een van 

de belangrijkste advocaten en gang-

makers van de vroege fortepiano en 

suggereerde dat Scarlatti zelf verant-

woordelijk was voor de verspreiding 

van die fortepiano’s. Aan de ver-

schillende hoven in Italië, Portugal 

en Spanje waar Scarlatti vertoefde 
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voordat hij zich in Madrid vestigde, 

trof hij naast clavecimbels steeds 

exemplaren aan van het nieuwste 

type klavierinstrument, ‘cimbalo di 

piano e forte detto volgarmente di 

martelletti’, ofwel de fortepiano van 

het type zoals Bartolomeo Cristof-

ori dat sinds 1695 in Florence had 

ontwikkeld. In 1702 had Scarlatti 

als zeventienjarige samen met zijn 

vader het hof van Ferdinando de’ 

Medici in Florence bezocht, de plek 

waar Cristofori zijn nieuwe instru-

ment ontwierp en bleef perfectio-

neren. Zodoende kende Scarlatti de 

fortepiano al vroeg in zijn artistieke 

leven en hij is waarschijnlijk ook ge-

tuige geweest van het allervroegste 

gebruik van het instrument. Het is 

ondenkbaar dat hij destijds niet een 

of meer instrumenten van Cristof-

ori heeft bespeeld. In 1705 bezocht 

Scarlatti prins Ferdinando opnieuw, 

ditmaal met de zanger Grimaldi. 

Men kan zich het tafereel voorstel-

len: Ferdinando de’ Medici die Cris-

tofori jarenlang financieel heeft on-

dersteund bij zijn experimenten met 

de vroege fortepiano, krijgt bezoek 

van een van Italië’s grootste kla-

viervirtuozen en een veelbejubelde 

zanger. Bewijzen zijn er niet, maar 

natuurlijk probeert Scarlatti Cristof-

ori’s instrument(en), speelt hij solo 

en begeleidt hij Grimaldi. 

En het kan goed zijn dat Scarlatti 

sinds deze vroege ervaringen de for-

tepiano heeft gepropageerd, zoals 

Joe Sheveloff stelt in zijn disserta-

tie The keyboard music of Domen-

ico Scarlatti: a re-evaluation of the 

present state of knowledge in the 

light of the sources (1970). Dat de 

fortepiano in zwang was in de na-

bijheid van Scarlatti zou men ook 

kunnen opmaken uit de vroegste 

specifiek voor fortepiano geschre-

ven muziek, de bundel met twaalf 

sonates van Lodovico Giustini di 

Pistoia uit 1732. De componist had 

ze opgedragen aan Scarlatti’s vroe-

gere broodheer Don Antonio van 

Portugal, de broer van koning João 

V, voor wiens vrouw Maria Barbara 

Scarlatti zijn vele sonates compo-

neerde. De populariteit van de forte-

piano, of op zijn minst het gebruik 
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van clavecimbel en fortepiano naast 

elkaar, in Scarlatti’s omgeving is ook 

af te leiden uit de titel die Scarlatti’s 

jongere collega in Madrid Albero 

gaf aan een bundel handgeschreven 

klaviermuziek, opgedragen aan Fer-

nando VI: ‘obras, para clavicordio, o 

piano forte.’ De muziek dateert van 

ergens tussen 1746 en 1756. ‘Clavi-

cordio’ is Spaans voor klavecimbel. 

Vreedzame coëxistentie van cla-

vecimbel of fortepiano of niet (en 

waarom ook niet clavichord?): Toch 

is er inmiddels een hele ‘industrie’ 

ontstaan rond de vraag welk klavier-

instrument de favoriet was van de 

componist en welke sonate op welk 

instrument gespeeld dient te worden. 

Scarlatti-kenner W. Dean Sutcliffe 

vindt in zijn studie The Keyboard 

Sonatas of Domenico Scarlatti and 

Eighteenth-Century Style (2003) dat 

uit Albero’s titel ‘a relaxed attitude 

to what was deemed appropriate for 

a particular keyboard instrument’ 

spreekt. De voor ons zo verschil-

lend klinkende klavierinstrumenten 

lagen destijds qua klank dichter bij 

elkaar dan wij nu menen. Sutcliffe 

betwijfelt of Scarlatti het ene mo-

ment gericht voor clavecimbel com-

poneerde en het andere moment 

voor fortepiano, de specifiek voor 

orgel geschreven sonates natuurlijk 

daargelaten. Hij refereert daarbij aan 

de studie van Edward Ripin ‘Haydn 

and the Keyboard Instruments of his 

Time’ (1981), waar clavecimbel en 

pianoforte in veel gevallen ‘tolera-

ble similar’ worden genoemd. Sut-

cliffe: “Perhaps one might claim the 

sonatas of Scarlatti are ‘keyboardis-

tic’ in the first instance, that gesture 

could be as important to their con-

ception and realization as is sonor-

ity. Yet one feels that the battle will 

continue…”

 

kopie van een fortepiano van Anton Water (1795)



  E!M 10 pagina  882

Encore!Magazine 10 Katern - Historische Toetsinstrumenten

Een bekend persoon aan het clavecimbel ......doet ze ook niet iets met een muziekblaadje ofzo? Fan-art door Lonneke
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Geschiedenis
Het clavichord is een van de oudste 

toetseninstrumenten met snaren, en 

is ontstaan uit het monochord, een 

instrument uit de Oudheid. In een 

schriftelijke bron uit 1396 wordt 

de naam clavichord voor het eerst 

gebruikt. Het oudste clavichord dat 

nog bestaat is in 1543 gebouwd, 

en bevindt zich in het Muziekin-

strumentenmuseum in Leipzig. Tot 

ver in de 18e eeuw was het instru-

ment in Europa wijd verbreid. Het 

was toen zo bekend dat het Duitse 

woord Clavier, dat oorspronkelijk 

alle toetseninstrumenten aanduid-

de, specifiek werd gebruikt voor het 

clavichord. Het clavichord werd in 

die tijd belangrijker gevonden dan 

het clavecimbel of de pianoforte.

Een van de beste bouwers van clavi-

chorden was Johann Adolph Hass uit 

Hamburg. In de Russell Collection 

in Edinburgh bevindt zich een clavi-

chord dat door Hass werd gebouwd 

voor de Amsterdamse koopman Jan 

Six. Mozart zou dit instrument heb-

ben bespeeld toen hij Amsterdam in 

1767 samen met zijn vader bezocht, 

en een bezoek bracht aan Six.

Peter Bavington en Karin Richter 

(Groot-Brittanië), Joris Potvlieghe 

(Vlaanderen), Thomas Steiner (Oos-

tenrijk) en Ronald Haas, Owen Daly 

en Andrew Lagerquist (Verenigde 

Staten van Amerika) zijn bekende 

hedendaagse bouwers van clavi-

chorden.

Bouw en werking
Anders dan bij de piano zijn de toet-

sen van een clavichord eenvoudige 

hefbomen, met aan het eind een 

messing plaatje, dat tangent wordt 

genoemd. Als een toets wordt in-

gedrukt, slaat de tangent tegen de 

bovenliggende snaar die aldus in 

trilling wordt gebracht. Het volume 

Het instrument: clavichord
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van de toon kan worden gevarieerd 

door de toets harder of zachter aan 

te slaan. Zolang de tangent tegen 

de snaar rust, blijft de toon door-

klinken. Door intussen de druk op 

de toets te variëren, en daarmee de 

kracht waarmee de tangent tegen de 

snaar drukt, kan een vibrato worden 

gevormd. Dit wordt met een Duits 

woord Bebung genoemd. De snaar 

trilt van de brug tot de tangent, en 

is aan de andere kant afgedempt met 

vilt. Zodra een toets wordt losgela-

ten, wordt de toon gedempt.

De meeste clavichorden hebben voor 

elke toets een snaar. Omdat de snaar 

slechts trilt van de brug tot de tan-

gent, is het mogelijk meerdere toet-

sen aan dezelfde snaar toe te wijzen. 

De constructie van het clavichord 

wordt daar eenvoudiger door, want 

er zijn minder snaren nodig. Samen-

klanken zijn echter minder goed mo-

gelijk. Omdat slechts één noot per 

snaar kan worden gespeeld, worden 

bij deze constructiewijze doorgaans 

niet meer dan twee noten aan een 

snaar toegewezen; bij voorkeur no-

ten die toch nooit zullen samen-

klinken, zoals de C en de C#. Een 

clavichord met een noot per snaar 

heet een ongebonden clavichord. 

Als er meerdere noten per snaar zijn 

wordt het een gebonden clavichord 

genoemd.

Muziek

Vrijwel alle muziek die voor clave-

cimbel, piano, of orgel is geschreven 

kan ook op een clavichord worden 

gespeeld. Het instrument is echter te 

zacht voor ensemblespel, en virtuo-

ze loopjes en snelle herhalingen van 

akkoorden zijn er niet goed op mo-

gelijk. Ook de stemming, vaak mid-

dentoons, laat slechts oude lectuur 

toe. De bekendste componist voor 

clavichord is Carl Philipp Emanuel 

Bach (1714-1788).
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door Jan Van den Hemel  

In heel Europa ontstonden in de 18e eeuw nieuwe stromingen. Het contrast tussen het 
Rationalisme, de Zuivere Rede, en het sentiment, de verhevigde gevoelens, schiep onge-
twijfeld een gunstig klimaat voor deze nieuwe ontwikkelingen. Oude waarden werden 
getoetst aan nieuwe; in de literatuur komt bv. het genre op van de avonturenroman, 
waarin de hoofdpersoon zijn cultuur vergelijkt met exotische culturen. Het lijkt erop, 
of er een uitvergroting van expressies plaatsvond. Aan het eind van de 18e eeuw kwam 
dit duidelijk naar voren en ging de fortepiano, voldoen aan de muzikale vraag naar meer 
expressie.

De vroege fortepiano’s in vogelvlucht

Als men probeert inzicht te krijgen 

in de vroegste geschiedenis van de 

fortepiano (en daartoe beperkt dit 

artikel zich, ik spreek niet over bv. 

tafel- en giraffepiano’s, piramide- 

en lyravleugels) blijken er nau-

welijks gegevens vast te liggen op 

schrift; het enige dat ons rest zijn 

enkele instrumenten. Bartolommeo 

Cristofori wiens naam verbonden is 

aan de eerste fortepiano, lijkt zijn 

tijd ver vooruit geweest te zijn. De 

feitelijke ontwikkeling kwam pas la-

ter op gang, in het midden en einde 

van de 18e eeuw, en voor zover be-

kend, vooral in de Duitse staten.

 Vele experimenten zijn in de loop 

der jaren uitgevoerd, de resultaten 

zijn verloren, maar enkele namen 

zijn bekend: in Duitsland Schroter 

en in Frankrijk Marius.

Het idee om de hamer te gebruiken 

om klank te produceren was eigen-

lijk niet nieuw, denk bv. aan het 

cimbaal, de xylofoon en zelfs het 

carillon. Maar het was wel nieuw 

om het toe te passen bij het clave-

cimbel.

Het mechaniek dient ervoor om 

door middel van de toets de dyna-

miek te beheersen: in deze over-

brenging (het mechaniek dus) zat 

het eigenlijke probleem. Cristofori 

loste in vrij korte tijd bijna alle pro-

blemen op en maakte eigenlijk de 

echte voorloper van het moderne 

mechaniek( Op de foto: hamertjes). 

Hij was in dienst van prins Ferdi-

nand De’ Medici in Florence. Scipi-

one Maffei zag Cristofori’s uitvin-

ding in 1709 toen hij Ferdinand De 

Medici om protectie verzocht voor 

zijn tijdschrift “Giornale dei Lettera-

ti d’Italia”. Hij publiceerde zijn arti-

kel over de uitvinding van Cristofori 

in 1711 en in 1718 nog een keer in 

“Rime e Prose”. Door de uitwisse-

hamertjes
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ling van de hoven in Florence  en in 

Dresden (Saksen) werd de vinding 

ook daar bekend, en in 1725 publi-

ceerde Mattheson de vertaling van 

Kˆning, de Dresdense hofdichter. 

Waarschijnlijk werd de uitvinding 

van Cristofori nu wat algemener be-

kend.

Verschillende clavecimbelbouwers 

legden zich toe op het vervaardigen 

van fortepiano’s. Een daarvan moe-

ten we serieus nemen: Gottfried Sil-

bermann, een orgelbouwer die ook, 

zoals in die tijd veel voorkwam, cla-

vecimbels en clavichords maakte. Na 

een aantal experimenten bouwde hij 

rond 1740 de latere versie van het 

Cristofori-mechaniek en kreeg hier-

mee een zekere vermaardheid. Fre-

derik de Grote kocht zelfs een groot 

aantal vleugels bij hem. Er werd in 

zijn werkplaats ook met eenvou-

diger mechanieken geëxperimen-

teerd. Het “Stoss-mechaniek” en het 

“Prell-mechaniek” worden aan hem 

toegeschreven.

Zijn neef Jean Henri Silbermann 

zette de traditie voort in Straatsburg. 

Hij werd in Parijs zeer gewaardeerd 

en bouwde in 1760 nog instrumen-

ten met het Cristofori-mechaniek.

De culturele band tussen Italië en de 

Duitse staten was niet de enige in Eu-

ropa, er was ook een flinke uitwis-

seling tussen Italië en het Iberisch 

schiereiland, waar in het midden 

van de 18e eeuw nog op de manier 

van Cristofori werd gebouwd, o.a. 

door Henrique van Casteel.

Veel leerlingen van Silbermann be-

gonnen voor zichzelf en legden zich 

toe op de eenvoudigere versies zoals 

het Prell- en het Stoss-mechaniek. 

Andreas Stein is zeker een van de 

meest talentvolle van die leerlin-

gen geweest en heft in ieder geval 

het Prell-mechaniek zijn definitieve 

vorm gegeven (rond 1770). Men 

spreekt dan van het “Duitse mecha-

niek”. Door de latere hegemonie 

van de piano-industrie in Wenen 

ontstond de benaming “Weense 

mechaniek”.

Dezelfde Frederik de Grote die Gott-

fried Silbermann aanmoedigde for-

foto’s : atelier van Jan van den Hemel
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tepiano’s te bouwen, veroorzaakte 

met zijn drie expansieoorlogen een 

slecht klimaat voor ondernemers. 

De derde Silezische oorlog (de Ze-

venjarige Oorlog genoemd), waar-

bij Engeland vanwege het even-

wicht in Europa de Pruisische kant 

koos, was voor de Midden-Duitse 

bevolking de genadeklap. Het ver-

klaart voor een gedeelte het besluit 

van veel ambachtslieden het veilige 

Engeland, dat immers bondgenoot 

was, te kiezen om te werken en te 

leven. Veel van Silber-

manns leerlingen wa-

ren betrokken bij deze 

emigratie. Op deze ma-

nier kwam veel kennis 

in Engeland en ontwik-

kelde zich uit het Stoss-

mechaniek het “Engelse 

mechaniek”. Andere 

bouwers, die niet voor 

Engeland kozen, zetten 

hun bedrijf in Zuid-

Duitsland op.

Er hadden zich twee ty-

pen mechaniek uitge-

kristalliseerd die het meest werden 

toegepast, het Duitse of Weense, en 

het Engelse. De verspreiding van het 

eerste type beperkte zich hoofdza-

kelijk tot het Duitse gebied, terwijl 

het tweede type in Engeland en op 

een groot gedeelte van het vasteland 

gemeengoed werd.

De verschijningsvorm van de Ween-

se vleugel in de periode 1790-1815 

is vrij stabiel. De omvang van het 

klavier wordt wel iets uitgebreider 

naar de discant toe, maar het idioom 

van de klank veran-

dert niet veel. Toch 

was er geen sprake 

van uniformiteit. 

Elke bouwer had 

zijn eigen speciale 

kwaliteiten. 

Het gebruik van veel 

pedalen, met diverse 

effecten, was enige 

tijd in de mode. In-

strumenten, met 4 

tot 7 pedalen waren, 

rond 1810, geen 

uitzondering.

 In de jaren ‘40 beperkten de meeste 

fabrieken en bouwers zich tot het 

gebruik van twee pedalen, nl. een 

voor “una corda” en een voor “for-

te”.

 De pianist/componist Johann Ne-

pomuk Hummel (1778-1837) geeft 

en mooi beeld van de twee heersen-

de typen vleugels in Europa:   

“...Der Wiener laßt sich von der zartesten 
Händen leicht behandeln. Es erlaubt dem 
Spieler, seinem Vortrage alle möglichen 
Nuancen zu geben, spricht deutlich und 
prompt an, hat einen runden flötenartigen 
Ton, der sich, besonders in grossen Loka-
len, von dem akkompagnierenden Orche-
ster gut underscheidet, und erschwert die 
Geläufigkeit nicht durch eine zu großes 
Anstrengung. Diese Instrumente sind auch 
dauerhaft und beinahe im halben Preise 
der Englischen...

Dem Englischen Mechanismus muß man, 
wegen seiner Dauerhaftigkeit und Fülle 
des Tones, gleichfalls Recht widerfahren 
lassen. Diese Instrumenten gestatten je-
doch nicht den Grad von Fertigkeit, wie 
die Wiener, indem sich der Anschlag der 
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Tasten bedeutend gewichtiger anfühlt, sie 
auch viel tiefer fallen, und daher die Aus-
lösung der Hammer bei wiederholtem To-
nenanslag nicht so schnell erfolgen kann. 
Wer an solche Instrumente noch nicht 
gewöhnt ist, lasse sich durch dies Tief-
fallen der Claves und durch den schweren 
Anschlag der Tasten keineswegs stören; 
nur übernehmende er sich nicht im Tem-
po, und spiele alle geschwinde Sätze und 
Rouladen durchaus mit der gewöhnlichen 
Leichtigkeit... Im ersten Augenblick fühlt 
man sich zwar etwas unbehaglich, weil 
wir, besonders im Forte bei Rouladen, die 
Taste bis auf den Grund fassen, was hier 
mehr oberflächlich geschehen muß, da 
man sonst nut mit höchster Anstrengung 
fortkommen und die Fertigkeit doppelt 
erschweren würde. Dagegen bekommt der 
Gesang, und bekommen alle Bindungen, 
auf diesen Instrumenten durch die Fülle 
des Tons einen eigenen Reitz und harmo-
nischen Wohllaut.

Indessen habe ich beobachtet, dass, so 
stark diese Instrumente im Zimmer tönen, 
sie dennoch in einem grossen Lokale, wo 
nicht die Natur, doch die Wirkung ih-
res Tons verändern, und bei komplizierter 

Orchester-Begleitung weniger durchdrin-
gen, als die unsrigen; weit es, nach mei-
ner Meinung, der oft gar zu dicken, vollen 
Ton zuzuschreiben ist, nach welchen sie 
sich von den Töne der meistes Orchester-
Instrumente zu wenig absondern.”

Het Weense ontwerp leende zich niet 

erg voor verandering en moest het 

uiteindelijk afleggen tegen de ont-

wikkeling die gaande was in Frank-

rijk en Engeland (de volume-race).  

In Frankrijk had Erard het fundament 

gelegd voor de moderne vleugel 

(1821). Hij combineerde de Engelse 

ontwikkeling (waarmee hij kennis-

maakte toen hij de Franse Revolu-

tie ontvluchtte) met het oorspron-

kelijke ontwerp (nl. Cristofori) en 

realiseerde het repetitiemechaniek 

(méchanique ‘a double Échappe-

ment). Het duurde echter lang voor 

men zijn oplossing accepteerde.

Een vrij groot aantal originele in-

strumenten (vooral uit het begin van 

de 19e eeuw) overleefde de tijd. Die 

instrumenten kunnen als inspiratie-

bron voor de hedendaagse bouwer 

dienen. Ik heb echter de indruk, dat 

de veelheid aan informatie de bou-

wers (en musici) eerder dwingt tot 

het angstvallig kopiëren en dat men 

deze impulsen niet creatief benut. 

Mijns inziens is het belangrijk om 

tot creatieve instrumentenbouw te 

komen, niet om het instrument te 

“verbeteren”, maar om het te indi-

vidualiseren.

Meer lezen van & over Jan? Breng dan 
eens een bezoekje aan zijn indrukwekkende 
website op www.pianoforte-vdh.com . 

Jan van den Hemel
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door Jos Van Immerseel 

Vandaag verstaan we onder een 

Weense vleugel een instrument met 

een ‘Prellzungenmechanik’, voor-

heen Duitse mechaniek genoemd, 

De rijke Weense pianofortecultuur 

tussen pakweg 1790 en 1850 koos 

resoluut voor deze mechaniek, ge-

bouwd in vele varianten en uitvoe-

ringen, niet alleen in Wenen maar 

in alle Germaanse landen en zelfs 

in Italië. Als tegenpool bestond de 

‘Stossmechanik’, in Beethovens tijd 

vooral populair in Frankrijk, Enge-

land, en daardoor ook in de V.S.

De instrumenten in Weense stijl bo-

den een fijne, sensibele mechaniek 

met een groot kleurenpalet (door 

de rotatie van de hamer en de leren 

dempers), een klavier met geringe 

diepgang en een sprekende klank 

met grote draagkracht. Typerend is 

ook het variabele karakter in de ver-

schillende registers.

Beethoven en de pianoforte

De instrumenten in ‘Engelse’ stijl 

waren robuust gebouwd en zochten 

meer naar een grondtonige klank, 

egaler over het klavier, een com-

fortabeler mechaniek en een luidere 

klank (tenminste toch dicht bij het 

instrument). Zij waren de voorlo-

pers van de vleugel van onze eeuw, 

terwijl de Weense stijl volledig ver-

dween. Zo gezien zou men zelfs zeg-

gen dat de Weense pianoforte, net 

als het klavecimbel of het klavichord 

eigenlijk een ander instrument was 

dan de hedendaagse vleugel. Hoe 

kunnen we nu weten welke vleugel 

Beethoven inspireerde? Er zijn de 

brieven, de composities, de instru-

menten en de getuigenissen. De zo-

wat 2300 brieven zijn toegankelijk 

in de nieuwe becommentarieerde 

uitgave van Henle-Verlag. In talrijke 

bekende en gerepertorieerde brie-

ven spreekt Beethoven over piano-

fortes, soms met opmerkingen over 

een welbepaald instrument, meestal 

echter met tevredenheid en zelfs 

geestdrift (ik hoop de tijd te vinden 

om in een artikel eens een volledige 

opsomming te geven van al deze 

brieven). Nergens vinden we een 

spoor van een algemene ontevreden-

heid over de pianoforte van zijn tijd, 

Prellzungen Mechanik
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zoals men in de 20ste eeuw meer en 

meer is gaan vertellen. Namen van 

bouwers die veel terugkomen zijn 

Walter en Streicher. De goed be-

waarde Walters en Streichers geven 

inderdaad inzicht in de harmoni-

sche relatie tussen de composities en 

deze instrumenten. Aan deze instru-

menten kan men ook vaststellen dat 

Beethoven nooit iets voorschrijft wat 

niet kan. Maar om dat te weten moet 

men jarenlang met deze instrumen-

ten omgaan en... studeren. Dertig 

jaar geleden rees er nog hoongelach 

toen er geopperd werd dat Beetho-

ven de Mondscheinsonate (ook de 

finale) voor een vijfoctaafsinstru-

ment geschreven had. Het verdict 

luidde: niet te doen. Vandaag zijn 

er meer en meer pianisten die het 

gewoon doen. Zonder voorkennis 

lijken vele momenten in Beethovens 

composities verwonderlijk, omdat 

hij zo graag tot het uiterste gaat in 

dynamiek en ook in tessituur. Zo de-

monstreert hij herhaaldelijk in vele 

werken, dat hij de laagste toon, de F 

van het contra-octaaf, een uitdaging 

vindt. Czerny, zijn trouwe leerling, 

vertelt ons honderden details over 

hoe Beethoven het allemaal wou. 

Een zeer degelijke beschrijving van 

de instrumenten uit Beethovens tijd 

kan men lezen in het boek ‘Van Pia-

no tot Forte’van Christo Lelie (1995, 

Kok Lyra, Kampen).

 De instrumenten die in Beethovens 

bezit waren blijven tot op vandaag 

echter verwarring stichten. We we-

ten dat Beethoven Weense vleugels 

bezat en bespeelde en toch denkt 

men steeds weer aan de Parijse Erard 

uit 1803 (Linz/resp. Wenen), de 

Londonse Broadwood uit 1817 (Bu-

dapest), en de Graf-vleugel uit 1825 

(Bonn, Beethovenhaus). Het zijn 

deze instrumenten die bewaard ble-

ven, en steeds weer geciteerd wor-

den, maar het zijn ook deze instru-

menten die door Beethoven nooit 

aangekocht zijn. De Erard en de 

Broadwood waren een ‘geschenk’, 

duidelijk met commerciële bedoe-

lingen, en de Graf was een leenin-

strument, vooral bedoeld om Beet-

hoven bij middel van hoortrechters 

toch nog iets te laten waarnemen, 

de laatste twee jaren van zijn leven, 

m.a.w. geen artistieke keuze.

Deze drie instrumenten zetten ons 

zonder verdere kennis op een ver-

Zgn Weense Vleugel Ludwig von Beethoven 
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keerd been. De Erard (met ‘Stossme-

chanik’) beviel Beethoven niet, en 

Beethoven vroeg Streicher het in-

strument om te bouwen. Wat er mee 

gebeurde staat beschreven in het ar-

tikel van Josef Mertin in de Beetho-

ven Almanach uit 1970: de toetsen 

werden aan de voorzijde verlengd, 

het draaipunt naar voor geplaatst, 

de hamers werden beleerd op de 

Weense manier, en de diepgang 

werd van c. 9mm. teruggebracht op 

c. 6,5mm.

Hierdoor werd het instrument niet 

alleen ’Weenser’ gemaakt, ster-

ker nog, het werd beroofd van 

de’moderniteiten’ van Erard. Na 

deze ombouw bevredigt het instru-

ment Beethoven nog steeds niet, hij 

probeert het te verkopen, en geeft 

het tenslotte weg. Dat is begrijpelijk: 

de volle akkoorden in de bas die hij 

zo graag schreef, klinken niet door-

zichtig op de Erard, de versieringen 

zijn moeilijk uit te voeren, en de 

demping werkt minder precies dan 

bij het Weense systeem. Bovendien 

is de as van de hamer op een niet 

bewegende lijst gemonteerd, waar-

door het kleurenpalet van de Ween-

se vleugel niet bereikt wordt.

De Broadwood kwam op het mo-

ment dat Beethovens doofheid dra-

matisch werd (en waarop zijn meeste 

klavierwerken reeds gecomponeerd 

waren), en omdat een Broadwood 

van dichtbij luider klinkt, is het mo-

gelijk dat het instrument Beethoven 

kortstondig kon tevreden stemmen.

Toch liet hij de vleugel al gauw ver-

waarloosd achter. Trouwens, Beet-

hoven was inmiddels geen uitvoe-

rend pianist meer, en concentreerde 

zich meer en meer op het compo-

neren. De Graf tenslotte speelt een 

te kleine rol in het verhaal, want 

toen hij arriveerde waren alle kla-

vierwerken reeds voltooid. Beetho-

vens voorkeur voor de vleugels met 

Duitse/Weense mechaniek is on-

miskenbaar, zowel theoretisch als 

praktisch.
Jos van Immerseel
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Toen Wolf Erichson, de producer 

van het Sony -Vivarte mij in 1993 

vroeg een tiental cd’s in te spelen 

met muziek van Schubert en Beet-

hoven (w.o. de vijf concerti), kon ik 

voor de vroegere muziek mijn Wal-

ter-facsimiIe van Christopher Clarke 

inzetten, maar voor de latere muziek 

bezat ik geen geschikt instrument.

Omdat de opnamen gecombineerd 

werden met concerten, en de op-

namelocaties vastlagen, viel de mo-

gelijkheid weg, om met historische 

instrumenten uit publieke musea 

te werken. De eerste opname was 

gepland in april 1996, ik had dus 

slechts twee jaar om een oplossing 

te zoeken.

In theorie waren er vier mogelijk-

heden:

a) een facsimile lenen bij een private per-
soon of de bouwer.
Ik bezocht en bespeelde de beschik-

bare instrumenten, maar vond dat 

ze ofwel muzikaal niet boeiend 

genoeg waren ofwel technisch on-

toereikend. Vergeet niet dat bij het 

spelen met orkest nog extra para-

meters toegevoegd worden, zoals 

voldoende projectie en volume, en 

stemstabiliteit. 

b) Een facsimile laten bouwen
 De bouwers die dat kunnen zijn op 

één hand te tellen, en hebben lan-

gere levertijden dan twee jaar. Dat 

was dus niet realistisch.

c) een historisch instrument lenen bij een 
private verzamelaar.
Dit is een bijzonder moeilijk punt, 

want de meeste verzamelaars (als 

men ze al kent ...) zijn discreet en 

meestal niet geneigd instrumenten 

uit te lenen. Daarnaast is er de vraag 

of een historisch instrument van 

bijna tweehonderd jaar oud nog in 

conditie is om transport en opname 

te doorstaan. Bovendien is er de 

vraag of het historisch instrument 

behalve zijn documentaire waarde 

na tweehonderd jaar nog voldoende 

muzikale potentie heeft.

Ik overliep de verzamelingen die ik 

kende en bezocht een aantal die ik 

niet kende. Een enkele verzamelaar 

stond uitlenen toe, maar onder de 

voorwaarde dat het instrument al-

leen gestemd mocht worden. Als 

verzamelaar zou ik misschien het-

zelfde doen, maar voor de uitvoer-

der is zo’n voorwaarde niet accep-

tabel: hoe kan men professioneel 

functioneren als het instrument niet 

geregeld en geïntoneerd mag wor-

Vleugel van Tröndlin
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den? Ook deze mogelijkheid viel 

dus af.

d) een historisch instrument verwerven.
En toch gebeuren er wonderen.

Net op het moment dat ik dacht dat 

ik het volledige cd project moest an-

nuleren (we waren al 1995), signa-

leerde Ted Diehl mij een zesoctaafse 

Weense vleugel ‘in perfecte condi-

tie’, en nog wel in een pianohandel: 

Andriessen in Haarlem. Ik nam Teds 

woorden ernstig, want hij was jaren 

klavecimbelbouwer en zijn beschrij-

ving van de technische details gaf 

veel hoop. Bovendien ging het om 

het type dat ik werkelijk zocht.

In Haarlem trof ik een wonder aan: 

een Weense vleugel, maar in Leip-

zig gebouwd door Johann Nepo-

muk Tröndlin, een weinig bekende 

bouwer (maar volgens Hubert Hen-

kel één der beste uit de Germaanse 

cultuur), met een gave klankbodem, 

een absoluut niet getorst meubel, 

een prachtige mechaniek met een 

subliem gesneden klavier en prach-

tig beenbeleg en verregaand in ori-

ginele staat. Maar er was een pro-

bleem: de vleugel klonk vrij mat 

(in de volkstaal gezegd: alsof er een 

matras in lag), vooral in bas- en dis-

kant. En daarom stond hij er al vele 

jaren. Andriessen vertelde me dat er 

op een dag zelfs drie Japanners met 

een gezwollen creditcard en een al-

ler-retour ticket kwamen kijken, 

twee uur rond de vleugel draaiden, 

en het maar verdacht vonden. Ik ben 

deze heren dankbaar dat ze niet za-

gen dat er verkeerde snaren op lagen 
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en dat de (vernieuwde) buitenlaag 

hamerleder nooit een goede klank 

kon geven.

Andriessen gaf me bedenktijd en ik 

mocht de vleugel mee naar huis ne-

men voor enkele maanden.

Bijgeroepen top-restaurateurs Jan 

Van den Hemel en Christopher 

Clarke bevestigden de uitzonderlijke 

kwaliteit van de vleugel en herken-

den de potentie. Ik kon het instru-

ment definitief verwerven en Jan 

Van den Hemel begon een zachte 

en behoedzame restauratie (snaren, 

hamerleder in een eerste fase, dem-

ping en reglage in een tweede fase), 

en de vleugel groeide en toonde zijn 

ware gelaat. 

De opname in april ‘96 kon door-

gaan. Tijdens deze opnamedagen 

kwamen nog wat zwakke plekken te 

voorschijn, en die werden met veel 

geduld en experimenteren wegge-

werkt.

Vandaag is deze Tröndlin één der 

mooiste originele Weense vleugels 

‘geworden’, wereldwijd. Bovendien 

doorstaat hij wonderwel de trans-

porten (toegegeven, de fabelachtige 

machine ‘Klavierroller’ speelt hierbij 

een ingrijpende rol), en houdt beter 

stemming dan welke andere Wener.

De karakteristieken van deze vleugel 

met zijn typisch Weense driemaal 

gebogen wand zijn als volgt te be-

schrijven: helder sprekend en warm 

zingend, een kernachtige fagot-ach-

tige bas, een stralende hoogte, een 

prachtige moderator, een voor een 

historisch instrument perfect kla-

vier, en registers en demping die 

zelfs niet de kleinste parasiet laten 

horen.

Moest Beethoven hem bespelen, hij 

zou meteen brief nr. 2301 schrij-

ven.
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Jos van Immerseel werd geboren 

in Antwerpen en studeerde piano 

(Eugêne Traey), orgel (Flor Pee-

ters), klavecimbel (Kenneth Gil-

bert), zang (Lucie Frateur) en or-

kestdirectie (Daniel Sternefeld). Hij 

won in 1973 het allereerste klave-

cimbelconcours te Parijs. Zijn ruime 

interesses brachten hem bij de au-

todidactische studie van de organo-

logie, de retoriek en de historische 

pianofortes. 

Hij doceerde aan de Scola Cantorum 

Basiliensis, het Conservatoire Natio-

nal Supérieur de Paris en het Swee-

linck Conservatorium Amsterdam. 

Hij is een veelgevraagde leraar voor 

masterclasses in Europa, Amerika en 

Japan. 

In 1987 vormde hij zijn eigen en-

semble ‘Anima Eterna’, dat zich 

geleidelijk aan ontwikkelde tot een 

symfonisch orkest, steeds met histo-

rische instrumenten. Hij was reeds 

gastdirigent bij de Akademie für Alte 

Musik Berlin, de Wiener Akademie, 

en Musica Florea Praag. Door de 

jaren heen bouwde hij een unieke 

verzameling verzameling historische 

klavieren uit die door hem verzorgd 

worden en hem vergezellen op zijn 

concerten. 

Vanaf 2003 zijn Jos van Immerseel 

en Anima Eterna in residentie in het 

nieuwe Concertgebouw Brugge. Zijn 

werk, uitsluitend op en met histori-

sche instrumenten, wordt gedocu-

menteerd door meer dan 80 opna-

men (LP en CD) bij Accent, Channel 

Classics, Sony, etc. Hij leidt ook de 

‘Collection Anima Eterna’ voor het 

Parijse platenlabel Zig-Zag Territoi-

res.

“Van Immerseels vondsten hebben de overtuigingskracht van een heel per-
soonlijke uitspraak die gebaseerd is op diepgaande kennis van de materie.”  
Katja Reichenfeld, De Volkskrant.

Jo
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Over de historische 

toetsinstrumenten valt 

nog veel meer te ontdekken! 

Leesvoer staat in de lesbrief. 

Plaatjes (uit de docu over het 

clavichord!) vind je op onze 

website. En noten? Bij uit-

geverij Cantique komt er in 

2008 een E!M-boek uit met 

Barokmuziek voor toetsen. 

Op de pagina’s hierna staat 

alvast een voorproefje... enne, 

het mag best op een moderne 

piano, hoor! ;-)

Dit wordt uitgegeven door: Cantique. 

Hun website is: www.cantique.nl 
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Wauw, Valentina, jij hebt écht veel hobby’s!
Nou, het zijn meer passies. Ik hou van 

alles heel veel, alleen moet je soms 

kiezen EN DAT IS HELEMAAAAAAAAAL NIET 

LEUK. Ik had niet heel veel tijd voor 

schermen. Maar ik doe het nog wel!!!!!! 

Gelukkig zat er toneel en dans in de mu-

sical en kon ik nog taples doen. Dat is 

dansend muziek maken, ik word er echt vrolijk van! En bij klassiek 

ballet krijg ik een speciaal soort vloeiend gevoel. Jammer genoeg 

kan ik de dansacademie niet meer combineren met het conservatorium. 

En van toneel heb ik heel veel stemmingen en karakters. ALLES HELPT 

MIJ OM MOOIER MUZIEK TE MAKEN. En muziek helpt om echter theater-

stukken en musical te spelen. Ik kan echt niet zonder muziek en 

theater.

Wanneer en hoe ben je begonnen met die verschillende passies?
Ik ging op mijn zesde schermen omdat mijn vader schermde. Daarna 

Motregen wordt rotregen. Maar binnenblijven is geen straf. 
Muziek maken, bakken, knutselen en... internetten. Mede 
dankzij het slechte weer krijg ik weer een stralend humeur. Op 
het scherm lacht een lief gezichtje met lange vlechten me toe. 
Een meisje waarin ik veel herken en nog veel meer zie. Ze heet 
Valentina, is 13 jaar oud en leeft voor muziek en theater. Ik trek 
de stoute schoenen aan en stuur een mailtje. Valentina is en-
thousiast, wil graag een digitaal interview doen. En vanaf de 
volgende E!M zal ze jullie in elk nummer op de hoogte houden 
van  optredens, projecten en concerten. 

Laat je ook inspireren! 

P.S.
Op Valentina’s verzoek heb ik haar hoofdletters en uitroeptekens 
laten staan.

V
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ging ik op ballet en een vriendin daarvan vroeg of ik een musicalaudi-

tie wilde doen, op mijn achtste. Ik ben gaan schrijven door ChildRight 

op mijn tiende toen ik ervan hoorde omdat ik meezong op de single 

daarvoor: Come away met Maaike van Widdershoven en Hans Peter Jans-

sens. 

Met toneelspelen begon ik op mijn elfde, er waren geen musicalaudities 

en ik miste het optreden. Ik ben gespot voor muziektheater bij de La-

wei - heel spannend, met stoute rollen. 

Zingen vond ik altijd fijn. Na de Sound of Music ging ik op koor en 

vanaf dit jaar krijg ik solozangles bij Hanneke de Wit, daar ben ik 

heel blij mee. Ik heb eerst een soort AMV pianoles gehad. Bij Rein Al-

bert Ferwerda heb ik daarna pianoles gekregen. Ik krijg nu theorie bij 

hem en pianoles bij Tamara Poddubnaya en Nata Tsvereli. [In de Jong 

Talentklas van het Prins Claus Conservatorium]

Wat vind je zo speciaal aan de piano? 
Ik wou al vanaf heel klein piano spelen en niks anders. Mijn ouders 

probeerden van alles, omdat ze geen docent konden vinden en we hadden 

geen piano. Maar ik wou alleen piano spelen en zingen. Dat vond ik het 

“ALLES HELPT MIJ OM MOOIER MUZIEK TE MAKEN” 
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aller, allermooiste. Dat vind ik nog!!! Een piano is net een or-

kest, het heeft alle geluiden in zich. Soms moet je een paar lij-

nen spelen waarin je de verschillende instrumenten van een orkest 

kan horen. Het je helemaal inleven in muziek vind ik    mooi!! En 

dat je er alles mee uit kan drukken. Ik vond het heel mooi dat ik 

twee concerten had waar ik een uur alleen kon optreden met piano en 

zang. Van concerten geven krijg ik een kick! En word ik gelukkig!

Ik heb klassiek kamermuziek gespeeld op optredens van het Orlando 

Festival, het Peter de Grote Festival, Laweiproducties en de Fer-

werda Academie. Dat was piano met cello, altviool, saxofoon en 

quatre mains en twee trio’s met viool en cello. Begeleiden is wel 

een vak apart, maar ook heel fijn om te doen. Van solo en musical en 

koorzingen vind ik mooi dat het de oudste vorm van muziek is en dat 

alles met zingen begint, daar denk ik ook aan bij begeleiden. Ik 

mag in november bij het Nationaal Kinderkoor twee keer begeleiden 

in Bonn. Bij de Sinnestrielen ga ik begeleiden en bij TOTheaterwe-

ken heb ik zang begeleid. Het zijn hele grote kansen! 

Van concerten geven krijg ik een kick!
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Je zingt ook veel in koren, hè?!
Ja! Ik ben koor begonnen in Drenthe! Twee keer per week een uur heen 

en een uur terug (als je geen spits hebt). Ik wilde zo graag. Ik ben 

mijn vader heel dankbaar dat hij me zo vaak heeft gereden. In de buurt 

waren er wachtlijsten of je moest bij een bepaalde kerk horen of in 

die gemeente wonen, of AMV hebben of ouder zijn. Tegen mijn moeder zei 

ik steeds dat ik goed wilde zingen. Na de Sound of Music (de musical) 

zat ik in een gat waar ik niet uit kwam. Heel veel mensen vinden dat 

gek, die snappen het niet, maar bij een kind van acht kan dat echt. 

Mijn moeder zei de hele tijd: “blijf het hopen en vertellen tot de op-

lossing er is”. 

En die oplossing? Dat was (na een half jaar) dat meisjeskoor ver weg. 

Bijna iedereen had een opleiding gehad daarvoor en ik niet, maar ik 

mocht er toch zingen!!!! Ik was zo blij. Ik wilde er blijven en heb 

de hele map zo snel mogelijk uit mijn hoofd geleerd. Ik mocht na zes 

Valentina achter de toetsen... 
2007    4th International Piano Festival, Conservatory of Music, Portland, USA 
2007    Summer Piano Festival Gould Academy, Bethel Gould, USA
2007   Orlando Festival, Kerkrade (kamermuziek), Peter de Grote Festival. Groningen
2007   Finale Pr. Christina Concours Noord 2007, Oosterpoort, Groningen 1e prijs 
2006&07  Peter de Grote Festival, Groningen - Jong Talent Concert 
2006   Inter Provinciaal Muziek Concours 2006 (SJMN): Piano, Amstelveen - 2e prijs IPMC
2006   Nationaal Concours 2006 (SJMN); piano De Doelen, Rotterdam - Eervolle vermelding 
NC
2006   Haydn Muziek Festival 2006, Prins Claus Conservatorium, Groningen - Finaleplaats 
pianospel



  E!M 10 pagina  906

weken in het concert zingen. Dat was zo vetcool!!! Ik kreeg veel 

concertervaring met verschillend repertoire, we zongen ook met vol-

wassen koren en er was een keer uitwisseling.

Mijn meest favoriete koor is het Nationaal Kinderkoor. Het is daar 

heel gezellig en iedereen is gemotiveerd. Ik heb audities gedaan 

voor de a-status, de b-status en de c-status (hoogste). Het is een 

superkoor! Ze vinden het niet raar dat je ‘helemaal uit Friesland 

komt’. Je krijgt een hele goede opleiding met theorie. Ik heb elke 

week in Groningen koorles van Lydia de Vries, zij zingt in het Na-

tionaal jeugdkoor (vanaf 16 jaar) en ze is heeeel goed! 

Een weekend in de maand studeren alle lesplaatsen samen. We hebben 

opgetreden in Berlijn met de Berliner Philharmoniker met de be-

schermheer Simon Rattle en in Frankrijk in Saintes en Boulogne sur 

Mer met onze dirigent Wilma ten Wolde en in Rotterdam met Richard 

Kaufmann en op de Koorbiennale in Haarlem en bij een première in 

Kampen. We zingen heel verschillende muziek. Ik wil koor niet mis-

sen omdat ik van zingen houd en het helpt bij pianogevoel! Ik wil 

Dat was zo vetcool!!
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graag eens in de Mattheuspassion zingen, verder heb ik geen compositie 

die ik het mooiste vind, maar Henze vond ik heel spannend. Er is ge-

woon teveel mooie muziek om te kiezen!

Ik heb ook auditie gedaan voor Het Fries Kinder Koor en er twee jaar 

vrolijke liedjes gezongen, maar niet veel Fries. En bij de Sinnestrie-

len mocht ik een solo zingen, ze vroegen me voor een concours waarop ze 

de eerste prijs wonnen. Ik heb bij Musical Swing koor in Dokkum twee 

keer een rol in een musical gekregen. De dirigent Zwaanette Dijkstra 

hielp me toen voor de auditie voor Continental-kids. Daarmee heb ik in 

een gospelmusical een jaar opgetreden in kerken en met hun jubileum in 

De Doelen. Ik vind het mooi om in kerken te zingen en in concertzalen. 

Kerken hebben een goede akoestiek en een bepaalde sfeer, dat je denkt 

aan hoe anderen het hebben.

Is het belangrijk voor je om aan anderen te denken?
Ja. Bijvoorbeeld bij The Young Princess Stars, een koor onder leiding 

van Stanley Stokkermans, was het een supertijd. We traden op in België 

en Nederland om een cd en single te promoten, maar ik vond het goed 

dat we ermee optraden voor ChildRight (om kindslaven te bevrijden) en 

de tsunami. Ik vond het ook heel mooi om de swingende wereldmuziek in 

Er is gewoon teveel mooie muziek om te kiezen!



  E!M 10 pagina  908

het Poverty Requiem te zingen met Peter Maissan. Het was een eer om 

solo de kinderpartijen te zingen en ik kon me er echt ingooien om-

dat ik het heel erg vind dat er armoede is.  

Je speelt klassiek piano, maar zong ook met Frans Bauer. Heb je een favoriete muziek-
stijl?
In klassiek, modern en musical zit voor mij echt een speciaal ge-

voel. Daar hou ik heel veel van. Frans Bauer is niet helemaal mijn 

stijl, maar het is leuk om bij zo’n beroemdheid te zingen. ‘Kom 

dans en zing’ vind ik een mooi liedje en ik heb er ook veel van ge-

leerd om in Ahoy in die finaleclip op te treden. 

 

Is het lastig om school en huiswerk te combineren met je optredens? 
Ik zit in klas twee van het gymnasium. Ik houd van leren. Voor op-

tredens krijg ik vaak vrij, het is net als topsport maar dan voor 

muziek. Dan haal ik wel iets in en leer ik onderweg in de bus of de 

auto. Dat is soms best vervelend maar anders kan het allemaal niet. 

Als ik er niet ben, stuurt Jolien mij soms huiswerk.

Ik houd van leren
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Zijn je klasgenoten jaloers op je?
Vriendinnen zijn niet jaloers daar zijn het vriendinnen voor, maar er 

zijn soms wel kinderen jaloers. Niet mijn vriendinnen. Ik weet niet of 

ze helemaal begrijpen wat ik doe… Soms heb ik het ergens over of ik 

moet ergens voor weg en dan kijken ze me een beetje raar aan. Maar ze 

proberen het te begrijpen. Het is ook heel fijn om met zijn allen ge-

zellige dingen te doen!!!!!! En ik kan absoluut niet zonder ze.

Heb je tips voor E!M’ers die net als jij veel willen optreden?
Laten zien dat je gemotiveerd ben en heel graag wil en bereid bent om 

er hard voor te werken. Maar heb er vooral ook lol in! Kijk goed naar 

anderen en blijf jezelf, dan wordt je ook niet gek. En leef je in, dan 

gaat het ergens over. Blijf geloven in jezelf!

Wil je verder nog iets kwijt? 
Sommige mensen denken dat ik gepushed wordt door mijn ouders MAAR DAT 

IS NIET ZO!!!!!!

Valentina

Blijf geloven in jezelf!
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Valentina Tóth (*1994) leeft 

voor muziek en theater. Zij 

houdt zoveel van muziek dat zij er 

nooit genoeg van krijgt, van klassiek, 

modern, tot musical. Elke nieuwe dag 

begint voor haar achter de vleugel, 

want ze heeft een grote droom. Va-

lentina wil mensen zó raken dat ze de 

herinnering aan haar muziek (op de 

piano, gezongen of spelend, dansend, 

zingend in een muziektheaterpro-

ductie...) nooit meer zullen vergeten.  

Ze  wil vrij zijn in haar spel en er alles 

in leggen wat ze zich kan voorstellen.  

 

Voor haar versterken muziek en 

muziektheater haar innerlijk voorstel-

lingsvermogen. Ze is dankbaar voor 

elke les, auditie en concourservaring. 

Maar het allermeeste houdt ze van op-

treden. 

Valentina vindt, dat haar leven is 

begonnen bij Joop van den Ende. 

Want tijdens zijn Nederlandse produc-

tie van “The sound of music” speelde 

zij Gretl, de jongste von Trapp en ont-

dekte dat zij ‘zo professioneel optreden 

met muziek voor altijd wilde doen’. 

Ze kwam thuis in een wereld die 

bij haar past.

Valentina kan na de algemene mu-

zikale vorming, met haar piano-

coaches Rein Ferwerda (sinds 2004) 

en Tamara Poddubnaya (sinds 2007) 

nu ook op de piano de muziek maken 

die bij haar past. En in ‘Het Nationaal 

Kinderkoor’ van ‘Vocaal Talent Neder-

land’ zingt ze met evenveel passie als 

wanneer zij piano speelt en optreedt in 

musicals.
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Het O Magnum Mysterium van T.L. de Vic-

toria. Canons van Mozart en Beethoven. 

Maar ook Dikkertje Dap, het Fluitketeltje 

en de Klokken van Haarlem. Als 7-jarige 

vond ik alles even mooi.

Op de Enschedese Muziekschool kwam ik 

na een testje in het B-koor, dat mee mocht 

doen met Kinderen voor Kinderen. Niet veel 

later werd er een speciaal groepje opgericht 

en zonder dat ik snapte wat er gebeurde zat

ik ineens op de “koorscholing”. Twee keer in 

de week fietste ik na schooltijd naar het sta-

tige herenhuis aan de Boddenkampsingel, 

waar je achter elke deur een ander instru-

ment kon horen. En heel soms – als je

geluk had – zag je zelfs een groepje echte 

ballerina’s. 

 

Bij mooi weer hadden we koor in de tuin, 

tussen de bloemen, op een schaduwrijke 

plek in het gras. Dat waren altijd mijn lieve-

lingslessen. Vriendinnetjes vertelden elkaar 

geheimen terwijl ze armbandjes van made-

liefjes en paardebloemen voor elkaar vloch-

ten. En even verderop renden de jongens om 

het hardst. Alleen Christiaan van Kuyven-

hoven was altijd rustig en dat vonden wij 

giebelmeisjes mateloos interessant.

Misschien hadden we onbewust al een ver-

moeden van de kunstenaarsziel die zich 

achter de grote bruine teddyberenogen 

schuil hield.

Dan klapte dirigente Lucie Oude Elferink in 

haar handen. Elke repetitie begon met mu-

zikale spelletjes en inzingoefeningen, maar 

het grootste gedeelte van de lestijd werd 

steevast besteed aan wat ik toen al het  nste 

vond: “Grote-mensen-liedjes”. Kinderpar-

tijen uit Tosca, Wozzeck, Die Zauberflöte en 

Multiple Voices

de Carmina Burana. Het gregoriaans meer 

dan twee octaven hoger, in een engelachtig 

licht timbre. Toevallige voorbijgangers ble-

ven op een afstandje staan luisteren.

We werden beter, Lucie werd Lucy en noem-

de ons Multiple Voices. Inge Lulofs en Mi-

chail Markov werden gevraagd voor de pia-

nobegeleidingen. Er kwamen radio-, tv- en 

cd-opnames, concoursen, concertreizen en 

grotere optredens. We kregen speciale kle-

ren en ieder een vaste plek. Eerst stond ik 

naast Nienke Otten en Mattanja van den 

Bos, later naast Donij van Doorn en Anneke 

Witkamp. Het maakte me niet uit, ik vond 

ze allemaal lief.

Inmiddels is het meer dan tien jaar later. 

Veel van de koorgenootjes van toen volgen 

nu een muziekopleiding of zijn zelfs al pro-

fessionele musici. Onze kweekvijver Mul-

tiple Voices is een begrip in de koorwereld. 

Toch zal het voor mij altijd de “koorscho-

ling” blijven, omdat die naam de lading 

helemaal dekt. Het kinderkoor heeft ons 
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gevormd. Muzikaal – we leerden niet alleen 

veel liedjes, maar ook solfège, stemvorming 

en vooral heel goed luisteren – maar zeker 

niet minder sociaal en persoonlijk. De op-

tredens leerden ons omgaan met druk, ze-

nuwen, concurrentie en jaloezie. Door lief & 

leed werden we een hechte groep.

Een betere basis kan ik me nauwelijks 

voorstellen, maar een dergelijke muzikale 

vorming is voor mijn generatie en de vol-

genden alles behalve vanzelfsprekend. Op 

de basisschool waar ik een tijdje muziekles 

mocht geven, konden de kinderen me haar-

fijn het verschil uitleggen tussen lijnbal en 

volleybal, tussen honkbal en slagbal en tus-

sen cricket en croquet. Maar hoe een fagot 

klinkt en eruit ziet? Toen ik het vroeg op-

perde een verlegen meisje dat ze in de die-

rentuin misschien wel  fagotten hebben…

Banaal, maar waar: ik heb eigenlijk gewoon 

geluk gehad dat ik op het goede moment op 

de goede plek was. Gelukkig spreken steeds 

meer stemmen zich uit voor beter mu-

ziekonderwijs, gratis AMV-lessen voor alle 

kinderen en aparte muziekdocenten op de 

basisscholen. En tot dat alles gerealiseerd is, 

hoop ik maar dat er meer ouders zijn zoals 

de mijne, die een bijdrage willen leveren om 

hun kind(eren) te laten zingen.
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De vroegst-geboren traceerbare cellist-com-

ponist die we in de bronnen tegenkomen is 

Giovanni Battista Vitali, die op 18 februari 

1632 in Bologna ter wereld kwam. Voor zover 

wij weten, heeft hij alleen les gehad van Ca-

zatti, die tussen 1657 en 1671 werkzaam was 

als maestro di cappella van de San Petronio 

in Bologna. Waarschijnlijk door bemidde-

ling van zijn leraar kwam Vitali in 1658 ook 

in dienst bij de kapel van S Petronio.

Daar werkte hij als cellist; zijn instrument 

wordt soms ook “violoncino” genoemd, een 

oudere vorm van “violoncello”. Ook wordt 

hij soms aangeduid als bespeler van de “vi-

olone da brazzo”, die benaming vinden we 

terug op de titelpagina’s van sommige uit-

Giovanni Battista Vitali (1632-1692)

gaven van Vitali’s composities.

In 1666 werd hij lid van de Accademia dei 

Filaschisi en in datzelfde jaar richtte hij ook 

een eigen ensemble op, dat later de Accade-

mia Filarmonica zou worden. In 1673 be-

kleedde hij de post van maestro di cappella 

bij de S Rosario in Bologna. Een jaar later 

vertrok hij naar Modena om daar te gaan 

werken aan het hof van de familie Este.

Bij de Este’s werd hij één van de 2 vicemaes-

tri di cappella voor hertog Francesco II (de 

andere gelukkige was Giuseppe Colombi), 

en in 1684 promoveerde hij tot maestro 

di cappella. Helaas voor hem was dat van 

korte duur; twee jaar later werd hij ver-

vangen door een operacomponist: Antonio 

Gianettini.Toch bleef Vitali in dienst van 

de jonkheer, hij werkte er tot zijn dood als 

vicemaestro. 

Naast zijn baan bij Francesco de Tweede 

speelde Vitali ook in de Accademia dei Dis-

sonanti en was hij behalve cellist en compo-

nist ook actief als zanger. Bovendien wordt 

hij in veel bronnen genoemd als de man die 

in Modena de muziekdrukkunst als profes-

sioneel ambacht geïntroduceerd heeft. Hij 

stierf op 12 oktober 1692 in zijn geboorte-

plaats Bologna. 

Zijn belangrijkste bijdrage aan de ontwik-

keling van de cello, van basso continuo tot 

solo-instrument, ligt eigenlijk in het sta-
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biliseren van de baroksonate en dan met 

name de trio-sonate. In zijn vroege werken 

(bijvoorbeeld opus 2 en opus 5) volgt Vitali 

trouw het voorbeeld van zijn leraar in de so-

nata da chiesa. De basis van deze kerksona-

tes ligt in de monothematische canzoni en 

de vorm was toen nog erg flexibel – er werd 

druk geëxperimenteerd. Vitali was één van 

de eersten die de baroksonate uitwerkte vol-

gens deze drie basisprincipes: 

1. Een snel, imitatorisch en vaak zelfs fuga-

tisch deel in een tweedelige maatsoort;

2. Een snel, pseudo-contrapuntisch deel vol 

dansritmes in een driedelige maatsoort;

3. Een langzaam, homofoon deel vol affec-

ten en (andere) speciale harmonieën, in een 

tweedelige maatsoort

Binnen deze vorm probeerde de componist 

allerlei verschillende dingen uit, zo werden 

bijvoorbeeld de delen aan elkaar verbonden 

via harmonische formules, gebruikte hij 

in alledrie de delen dezelfde (dans-)ritmes, 

verkortte en verknipte hij het thematische 

materiaal uit deel één in deel twee en drie, 

gebruikte hij variatietechnieken en begon 

hij met wat wij nu zien als de “functionele 

harmonie” (Klassieke harmonie), door het 

gebruik van vaste patronen in de basstem, 

die hij zelf – uiteraard – op cello uitvoerde, 

en daarop ook logisch ligt. Ook liet hij de 

drie verschillende delen op een concert 

direct aansluiten, een praktijk die veel na-

volging kreeg, onder meer van zijn zoon, 

Tommaso Antonio Vitali (1663–1745), die in 

Modena voor de Estes werkte. Hij schreef 

voornamelijk triosonates. 

“Many so-called trumpet sonatas of the 

same period, especially those by Domenico 

Gabrielli and Giuseppe Jacchini, simply 

equate the three terms without distinction. 

When Tommaso Antonio Vitali entitled his 

Opus 4 Concerto di sonate . . . (published 

1701), he evidently meant no more than “A 

Collection of Sonatas,” for there was only a 

violin part, a basso continuo part, and the 

concertate cello part that so often elaborat-

ed on the basso continuo.”

In zijn latere sonates werkte de oude Vi-

tali deze experimenten verder uit, zo-

als bijvoorbeeld blijkt uit de Sonate da 

chiesa opus 9. John Suess beschrijft het 

baanbrekende van deze sonate als volgt: 

“His main contribution to the Baroque en-

semble sonata: the creation of a more uni-

fied style for an entire work through the use 

of a common contrapuntal foundation for 

the various movements without losing the 

individual character of each movement; and 

the intensive application of the principle of 

variation to all the movements of a sonata 

to provide diversity within the general sty-

listic unity.”

Vitali’s sonate da camera zijn qua vorm ei-

genlijk niet veel anders dan zijn sonate da 

chiesa, de verschillende benamingen slaan 

meer op het verschil in gebruik en functie 

van de sonates. Ook in de kamersonates en 

de dansen speelt het variatieprincipe een 

belangrijke rol. De dansen zijn gebundeld 

in groepen van twee tot zes werken, die zo-

wel tonaal als thematisch verwant zijn. Ook 

gebruikt de componist nadrukkelijk dezelf-

de cadenzen (vaak met exact dezelfde baspa-

tronen) in dansen die bij elkaar horen.

Alle dansen zijn tweedelig, wat in Vitali’s 

tijd gebruikelijk was, en in elke groep zit 

minstens één twee- en één driedelige maat-

soort. Aan het eind van het eerste gedeelte 

neigen de dansen vaak naar modulaties, een 

gegeven dat sterker wordt naarmate de cy-

clus vordert. 

In de vroegste collecties, opus 1, 3 en 4, ligt 
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de nadruk op de Italiaanse dansen en op het 

verschil tussen de dansen ‘per ballare’ en de 

dansen ‘da camera’. Zijn latere werken zijn 

meer contrapuntisch, met een minder re-

gelmatige zinsbouw. Vanaf opus 8 komen er 

ook steeds meer (gestileerde) Franse dansen 

in de collecties. Bijvoorbeeld in opus 11, 12 

en 14 vinden we ‘borea’ (bourrées) en na 1685 

schrijft hij ook menuetten, wat hij – net als 

Guiseppe Torelli (in bijvoorbeeld zijn opus 

2, 1686) – waarschijnlijk heeft overgenomen 

van Lully.

“The trio sonatas […] do not show half Pur-

cell’s imagination or invention, but they are 

pleasant to play, concise in design and suave 

in style”, aldus Michael Tilmouth.

In 1689 publiceerde Vitali zijn beroemde Ar-

tifici musicali, een systematisch opgebouw-

de presentatie van 60 composities, duidelijk 

met een pedagogisch doel: het onderwijzen 

van zijn ideeën over instrumentaal contra-

punt. Dit is de eerste dergelijke collectie 

in de Barok en wijst duidelijk vooruit naar 

Bachs Musicalisches Opfer. 

“His works appear to have influenced the 

chamber music of such eminent composers 

as Corelli, Torelli and Purcell” schrijft John 

Suess. Maar Vitali’s invloed reikt verder en 

zijn erfenis is vast groter dan hij zelf ooit had 

durven vermoeden (getuige zijn voorwoord 

bij zijn opus 1). Zijn Chaconne voor viool, 

orgel en strijkers werd in 1908 bewerkt door 

de Italiaanse componist Ottorino Respighi. 

Deze orkestreerde meer dan 20 werken van 

andere componisten voor symfonieorkest 

en is daarmee een van de componisten in de 

20ste eeuw die oudere werken hergebruikte 

en weer beschikbaar maakte voor een groter 

publiek.

 

Bronnen: 

- Suess, J.G., “Vitali: (1) Giovanni Battista Vi-

tali” in Grove Music Online – april 2007

-  Newman, W. S., “The Sonata in the Ba-

roque Era” (New York, 1973), blz. 135-138

- Encyclopædia Britannica, “Vitali, Giovanni 

Battista”, Encyclopædia Britannica Online 

– juni 2007

 - Encyclopædia Britannica, “Concerto”, En-

cyclopædia Britannica Online – juni 2007

 - Tilmouth , M., “Sonata, Op. 5, No. 8 (‘La 

Guidoni’), for Two Violins, Bass Viol and Or-

gan or Harpsichord by G. B. Vitali”, in Music 

& Letters, Vol. 42, No. 1 (Jan., 1961), pp. 80-81

- G.B. Vitali, “Artifici musicali, opus 13” 

(1689), ed. L. Rood en G.P. Smith (1959)

HYPERLINK: http://nl.wikipedia.org/wiki/

Orkestraties_van_Ottorino_Respighi”

Op de volgende bladzijden vind je een voorbeeld van zijn werk:
“Sonate da Chiesa a due Violine” 
uitgegeven in Amsterdam in 1648
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Eugène Ysaÿe is geboren op 16 juli 1858 in 

Luik. Hij kreeg zijn eerste vioollessen van 

zijn vader toen hij bijna 5 was. Vele jaren la-

ter, toen hij al gestudeerd had bij befaamde 

violisten als Wieniawski en Vieuxtemps, 

zou hij zijn vader blijven noemen als dege-

ne die hem leerde “zingen” op zijn instru-

ment. Op zijn zevende gaf Ysaÿe zijn eerste 

soloconcert en werd hij aangenomen op het 

conservatorium van Luik .

Daar vorderde hij niet zo snel als zijn vader 

en lerares hadden verwacht. Om zijn fami-

lie te onderhouden speelde Ysaÿe naast zijn 

studie ook in twee orkesten (bijvoorbeeld op 

dorpsfeesten, die hele nachten doorgingen). 

Ook daarvoor moest gestudeerd worden, 

waardoor zijn echte studie dikwijls bij in-

schoot.  

Hierdoor moest hij in 1869 stoppen met 

zijn studie. Hij bleef echter studeren, onder 

meer de etudes van Locatelli en Paganini, 

en speelde in verschillende orkesten. Daar 

mocht hij ook regelmatig soleren en toen 

vioolvirtuoos Henri Vieuxtemps deze jon-

geling zijn werken hoorde vertolken nam 

hij hem onder zijn hoede.

In 1873 kreeg Eugene Ysaÿe twaalf lessen van 

Wieniawski. Deze hadden een grote invloed 

op zijn carrière, want daardoor werd hij in 

1880 aangenomen als concertmeester bij het 

Bilse-orkest in Berlijn, de voorloper van de 

Berliner Philharmoniker.

Naast zijn orkestbaan bleef Ysaÿe solocon-

Eugène Ysaÿe
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certen geven. Hij verzorgde in Parijs de pre-

mière van de beroemde Vioolsonate van Cé-

sar Franck, met Camille Saint-Saëns aan de 

piano. Ook diens vioolwerken heeft hij ten 

doop gehouden, evenals muziek van Fauré, 

Lekeu en Debussy. Daarnaast genoot Ysaÿe 

internationale faam als Bachvertolker in 

een tijd dat dat nog een zeldzaamheid was. 

Door zijn diabetes kon hij zijn handen ech-

ter steeds slechter bewegen.

 

In 1896 werd hij professor aan het Brussels 

Conservatorium. Daar heeft hij talloze gere-

nommeerde leerlingen opgeleid en vormde 

hij talloze ensembles, waarin hij niet al-

leen viool, maar ook alt en cello speelde. 

Ook keerde hij terug naar zijn eerste liefde: 

componeren. Bach heeft met zijn verplette-

rende solowerken generaties componisten 

langdurig ontmoedigd. Zo ook Ysaÿe. Pas 

na het horen van een Bachrecital door vi-

olist Joseph Szigeti voelde hij zich in staat 

tot een dergelijke onderneming. In enkele 

weken voltooide hij zes sonates voor viool 

solo op.27, onderwijl Bachs invloeden van 

zich afschuddend. Voor iedere sonate koos 

hij een violist als artistiek uitgangspunt. De 

derde sonate bijvoorbeeld is opgedragen aan 

Georges Enesco. Het is strikt genomen niet 

eens een sonate, maar een ééndelige ballade 

in vrije vorm. Na een langzaam, recitatief-

achtig begin raakt het stuk in een stroom-

versnelling die uitmondt in een adembene-

mend virtuoos Allegro con bravura.  

 

Op zijn zeventigste trouwde Ysaÿe met de 

36-jarige Jeanette Dincin. Een gelukkig, 

maar kort huwelijk. Door de diabetes moest 

zijn linkervoet geamputeerd worden en Eu-

gene Ysaÿe overleed aan de gevolgen, op12 

mei 1931. Ter nagedachtenis richtte één van 

zijn leerlingen, de Belgische koningin Elisa-

beth, in 1951 een muziekconcours voor viool 

op, dat naar hem vernoemd werd (het latere 

Koningin Elisabethconcours).
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Een arrangement is een bewerking van 

een bestaande compositie voor een andere 

bezetting, een bepaalde stijl of een speci-

ale gelegenheid. De melodie ligt nagenoeg 

vast. De arrangeur schrijft nieuwe partijen 

met invulling, tweede en verdere stemmen. 

Hierbij worden ook regelmatig verande-

ringen in bijvoorbeeld tempi en dynamiek 

aangebracht. Ook het omgekeerde komt 

voor; van een orkestwerk kan bijvoorbeeld 

een arrangement worden gemaakt voor pi-

ano (vaak een klavieruittreksel genoemd), 

waarbij meestal juist een aantal stemmen 

‘verloren’ gaan.

Zelf arrangeer ik vooral op gevoel, maar ook 

daarbij hanteer ik een vaste volgorde. Na 

een aantal gesprekken met andere profes-

sionele arrangeurs heb ik mijn stappenplan 

uitgebreid met tips, trucs en valkuilen. Een 

handleiding arrangeren voor beginners, 

dus! Eén van de mensen die ik heb geïnter-

viewd is Frank de Vreeze. Hij studeerde pi-

ano en schoolmuziek aan het conservatori-

um Maastricht en is momenteel werkzaam 

als muziekleraar op een middelbare school.

”Iedereen kan leren arrangeren”, weet 

Frank, maar “het is wel nodig om enige ken-

nis van muziek te hebben, maar goed, een 

heleboel is te leren. Een van de belangrijk-

ste zaken is kennis van notatie; wanneer je 

gaat arrangeren maak je iets voor een ander. 

Dan is het wel heel handig wanneer je be-

kend bent met het notenschrift. Er zullen 

ongetwijfeld vele manieren zijn om muziek 

te noteren en het huidige stelsel is ook niet 

altijd even duidelijk, maar het heeft inmid-

Je orkest wil een symfonie gaan spelen, maar de bezetting past niet. Een koor wil een song 
instuderen die oorspronkelijk door één artiest gezongen wordt. Je pianospelende vriendin 
wil een stuk gaan spelen dat oorspronkelijk voor gitaar is bedoeld. Het zijn situaties die 
alle E!M’ers wel zullen kennen. Het er maar bij laten zitten is zonde, “arrangeren” is het 
toverwoord. Maar hoe pak je dat aan? 

Door Martine Mussies

Een kwestie van veel durven, proberen en leren…

Arrangeren
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dels zijn waarde wel bewezen.”

Tips & trucs

Een andere professionele arrangeur is Jos 

Pijnappel. Als sinds zijn 21e speelt hij alt-

viool bij onder meer het Orkest van het 

Oosten, de Nationale Reisopera, het Noord 

Nederlands Orkest, 

het Van Wassenaer Consort, het Nieuw Ne-

derlands Begeleidingsorkest, het Ensemble 

BWV, het Rockoko kwartet van Jan Vayne, 

het Tom Parker Orchestra en het Ensemble 

Conservatoire. Daarnaast arrangeert hij al 

zijn hele leven!

Jos werkt altijd vanuit drie basisprincipes: 

-  Mooi hoeft niet altijd moeilijk te zijn

-  Benader het origineel zo dicht mogelijk

-  Het orkest heeft een begeleidende functie

Als je die drie punten goed in de gaten 

houdt, ben je al een heel eind. Pas verder op 

met het weglaten van de melodie. Zoals Jos 

het verwoordt: “ In instrumentale versies de 

melodielijn schrappen is wel effectief, maar 

komt het eindresultaat vaak niet ten goede, 

het pást gewoon net niet bij elkaar.”

Componeren vanachter de pc

“We kennen allemaal wel dat geromanti-

seerde beeld van Mozart”, aldus Frank, “die 

aan de biljarttafel zijn stukken schreef in 

kaarslicht…”  Dat is een vrije interpretatie 

van de regisseur van Amadeus; in werkelijk-

heid componeerde Wolfgang een Trio op de 

kegelbaan. Toch is er eigenlijk niet zo veel 

verschil tussen componeren & arrangeren 

vroeger en nu. Het blijft gaan om fantasie 

en sfeer. 

Een romantische anekdote uit 

de praktijk? Eén mijn mooiste melo-

dieën heb ik verzonnen terwijl ik ’s avonds 

onder de sterren op de veranda in mijn 

dagboek schreef. Direct heb ik dat stukje 

erbij gekladderd, akkoordjes eronder en de 

volgende dag bleek achter de piano pas hoe 

goed dat werkje was gelukt. In Franks woor-

den: “Arrangeren is vooral het vermogen om 

je te kunnen voorstellen hoe iets kan gaan 

klinken.” Toch kan een goed werkende pc 

een enorme hulp zijn voor een arrangeur.

“Hier thuis, in mijn eigen studio heb ik 

inmiddels mijn computer op orde”, vertelt 

Frank. Hij werkt zelf met het notatiepro-
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gramma Finale. “Er staat me een virtueel 

orkest ter beschikking om meteen mijn 

ideeën om te kunnen zetten in klank of uit-

geprinte bladmuziek. Het is elke keer weer 

spannend om aan een opdracht te begin-

nen, de ideeën komen dan vanzelf opborre-

len. Dat is wat me trekt aan het arrangeren, 

geen dag is hetzelfde!” 

 

Mijn advies is: probeer het gewoon eens uit. 

Download gratis muzieksoftware, bijvoor-

beeld het mooie programma Lilypond of 

schaf een pakket met Finale of Sibelius aan 

en ga ermee knutselen. En schaam je niet als 

het in het begin nergens naar klinkt; vaak 

leer je juist het meeste van de fouten die je 

maakt. Net als bij het bespelen van een in-

strument, dus!

Een tip van gevorderde Finale-fan Frank: 

“Bestanden die je via internet gevonden 

hebt, MIDI-files, invoeren en tjak, het staat 

erin, een beetje oppoetsen en je hebt al snel 

een goed klinkend geheel”. Dat gaat inder-

daad zo makkelijk (in Sibelius krijg je vaak 

zelfs de tempo-aanduidingen kant en klaar 

in je bladmuziek). 

Want als je via een notatieprogramma een 

stuk ingevoerd hebt, kun je het opslaan 

als een MIDI-file en op het internet zetten. 

Veel mensen hebben dat al gedaan en al 

hun arrangementen kun je dus beluiste-

ren, bekijken (in Sibelius krijg je vaak zelfs 

de tempo-aanduidingen kant en klaar in je 

bladmuziek!) en –als je wilt– weer bewerken 

voor de bezetting die jij in gedachten had. 

Dat “oppoetsen” is een erg goede oefening, 

maar bedenk hierbij wel dat het een vorm 

van plagiaat is om zo’n “opgepoetst” werk 

vervolgens te verkopen alsof het van jou is. 

Zelf werk ik precies andersom dan Frank: ik 

hoor, lees of verzin een enkele melodie en 

schrijf daar de andere stemmen omheen. 

Daarvoor heb je wel enige basiskennis van 

de harmonieleer nodig. Zoals Frank het uit-

legt: “Uiteindelijk zijn een heleboel tweede 

stemmen, begeleidingen etc. etc. terug te 

voeren op de keuze van enkele tonen die te-

gelijk klinken en ‘akkoord’ zijn met elkaar; 

de akkoorden.”

Harmonieleer

De basisharmonie gaat uit van het prin-

cipe tonica (eerste trap), subdominant (bij-

voorbeeld vierde), dominant (bijvoorbeeld 

vijfde) en dan weer tonica. In C-groot zijn 

dat de akkoorden: C – F – G – C . Probeer die 

simpele opzet van spanning en ontspan-

ning te gebruiken in je stuk (tenzij je New 

Age muziek wilt maken), dan heb je meteen 

wat handvatten en kun je later allerlei veel 

spannendere akkoorden toe gaan voegen.

Voor jazzcomponisten is de harmonie ook 

een belangrijk stijlelement. In een arrange-

ment voor Bigband, bijvoorbeeld, is de har-

monie ook de basis voor het arrangeren van 

blazerssecties. Open en modale harmonieën 

komen bijvoorbeeld veelvuldig voor in de 

muziek van McCoy Tyner, terwijl veel van 

John Coltrane’s composities weer worden 

gekenmerkt door de zeer snel wisselende 

akkoordopvolgingen. 

In de jazzmuziek wordt een akkoord het-

zelfde opgebouwd als in de klassieke har-

monieleer (dat wil zeggen: grondtoon 

– terts – kwint),  maar daarnaast wordt vaak 

gebruikgemaakt van septiemakkoorden en 

akkoorden met toevoegingen (none, unde-

cime, tredicime etc.). 

Bovendien kent de jazzharmonieleer een 

aantal afwijkende harmonische concep-

ten. Voorbeelden zijn: zowel diatonische 

als niet-diatonische (re-)harmonisaties, de 

toevoeging van het V7(sus4) akkoord als een 
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dominant akkoord of met een andere func-

tie, het verwisselen van mineur en majeur 

akkoorden, blues-harmonie.

Ook de technieken voor stemvoeringen  

zijn in de jazz soms anders. Denk daarbij 

bijvoorbeeld aan voicings en voice-leading 

– twee manieren om verschillende akkoor-

den soepel in elkaar over te laten vloeien.

Instrumentatie

 Heb je een akkoordenschema gemaakt, dan 

moet je nog kiezen welk instrument wan-

neer welke lijn gaat spelen. Net als ik en de 

anderen waarmee ik sprak, was ook Frank 

al vanaf jonge leeftijd onder de indruk van 

verschillende instrumenten. “Ik kan me nog 

goed herinneren dat er op feestjes van fa-

milieleden wel eens een instrument stond, 

daar was ik dan ook niet vanaf te houden”. 

Hij koos in eerste instantie voor het elektro-

nisch orgel, maar bleef nieuwsgierig naar 

andere instrumenten. En dat is een goede 

eigenschap voor een arrangeur!

Het helpt namelijk enorm wanneer je een 

klein beetje wegwijs bent op de instru-

menten waarvoor je arrangement bedoelt 

is, zodat je niet alleen weet welke tonen ze 

kunnen spelen (iets wat programma’s als 

Wil je meer informatie, ga dan een middagje snuffelen in de bibliotheek. 

Twee goede boeken vol weetjes over de klassieke stijl zijn de Algemene 

Muziekleer van Bernard Nelleke en het gelijknamige boek van Theo Wil-

lemze. Absoluut het meest-gebruikte Nederlandstalige harmonieleer-

boek is dat van Hennie Schouten. Check Bol.com! . En gaat je hart uit 

naar de lichte muziek, tik dan eens “jazz harmony” in bij een zoekma-

chine. Onder meer Dan Haerle, Arnie Berle, Jamey Aebersold, Jerry 

Coker, David Baker, Mark Levine en John Mehegan hebben interessante 

teksten geschreven over dit onderwerp. 

Ook kun je er les in nemen. Voor een beginner zijn er tal van cursus-

sen om je te bekwamen in het klassieke of juist het jazzarrangeren. Eén 

van de professionele arrangeurs die er les in geeft is bijvoorbeeld Ferdi 

Schukking. In 15 weken leren zijn cursisten hoe ze een meerstemmig ar-

rangement kunnen maken van bestaande jazz standards en hoe ze eigen 

composities voor een grote bezetting kunnen componeren. Elke week 

worden de door de deelnemers geschreven werken meteen gespeeld 

en becommentarieerd. Ze kunnen de arrangementen aanpassen en een 

week later opnieuw horen. Aan het eind van de workshop zal een uit-

voering gegeven worden met de composities/arrangementen van de 

deelnemers. Voor meer informatie, http://www.xs4all.nl/~duodenum/

Wil je een professionele basis voor je werk als arrangeur, dan zou je 

kunnen denken aan een deeltijdopleiding ATW (Algemene Theoretische 

Vakken) aan de Schumann Akademie, waarbij je op een grondige en goed 

gefundamenteerde manier alle conservatoriumvakken kunt volgen die je 

wilt. 

Voor meer informatie, zie   www.schumann.nl 
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Sibelius en Finale je ook kunnen vertellen), 

maar ook of het instrumentaal-technisch 

enigszins logisch is wat je geschreven hebt. 

Frank weet nog een mooie valkuil uit de 

praktijk: “Je maakt echt geen vrienden met 

een dwarsfluitist, wanneer deze constant in 

zijn laagste register aan het spelen is, omdat 

je toevallig niet wist dat zijn fluit een octaaf 

hoger vele malen beter uit de verf komt.” 

Gelukkig kan hij nu lachen om die begin-

nersfout. Maar om zo’n situatie te voorko-

men, gaan de meeste arrangeurs in eerste 

instantie uit van hun eigen instrument. 

Organisten Siebolt en Euwe de Jong zijn 

momenteel bezig met een serie cd’s van de 

Bach-cantates, bewerkt voor twee personen 

achter één orgel. Wie hadden zo’n project 

beter kunnen doen, dan de broers die al van 

jongs af aan samen achter hun instrument 

kropen? Het resultaat is dan ook meer dan 

overtuigend! 

Om te beginnen is het dus slim om je te 

concentreren op een instrument dat je goed 

kent. Mijn eerste arrangementjes waren 

voor cello-ensemble Tutti Celli. En om die 

te maken heb ik eerst andere arrangemen-

ten voor celloensemble goed bestudeerd, 

zoals Beatlessongs in de versies van cellist 

Floris Dercksen . Ook de cd’s van Conjunto 

Iberico en de 12 cellisten van de Berliner heb 

ik grijs gedraaid. Pas daarna begon ik met 

eigen cello-arrangementen en nog veel later 

schreef ik ook voor andere instrumenten. 

Als arrangeur moet je echt een muzikale 

duizendpoot zijn. Neem bijvoorbeeld Jos 

van den Dungen. Hij is violist, componist 

en arrangeur en vooral bekend om zijn 

meespeelboeken als “Pop & Folk for little 

stars”, “Musical Souvenirs” en “Colours of 

the World” (allemaal uitgegeven door De 

Haske).

Op zijn cd’s bespeelt Jos de meest uiteenlo-

pende instrumenten, zoals balalaika op “De 

Gebroeders Stroganoff”. Hoe kwam dat? 

“Een paar jaar geleden waren we in de re-

gio Tilburg bezig met de organisatie van de 

Overzicht van functies van Music Studio Independence, een shareware muziekprogramma
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Voor “English & Irish Duets”, “Cookie’s 

Song” en “At the Party” heb ik ook einde-

loos geëxperimenteerd met een viool en 

een altviool, maar natuurlijk hoef je voor 

een arrangement voor symfonieorkest niet 

meteen alle instrumenten te leren bespelen. 

Ga eens snuffelen in de bibliotheek, veel in-

formatie vind je in boeken over instrumen-

tatie. Ook kun je zakpartituren lenen om na 

te zoeken wat het precies is dat je zo mooi 

vindt; de akkoorden, de instrumenten, de 

liggingen etc.

En neem contact op met de musici, zoals 

Frank deed met de fluitist deed voor “een 

gesprekje met jouw ideeën, afgezet tegen 

de mogelijkheden van het betreffende in-

strument”. Houd daarbij dan ook rekening 

met de mogelijkheden van de instrumen-

talist. Niemand wordt er blij van om uren 

te moeten studeren op een begeleiding die 

nauwelijks of in het geheel niet hoorbaar is. 

Vraag gerust of je een repetitie van je werk 

mag bijwonen, dat is enorm leerzaam.

Bovendien, wat is er nou leuker dan anderen 

jouw arrangement te horen spelen!

Met een eigen band of ensemble kun je he-

lemaal lekker experimenteren. Vraag een 

jaarlijkse strijkersdag, die dat jaar als thema 

“Rusland” had. Ik was belast met het schrij-

ven van het tuttistuk en bovendien zou ik 

de kortere liedjes voor de beginnersgroep 

arrangeren.”

Natuurlijk had Jos ook een MIDI-file kun-

nen zoeken en een beetje omwerken, maar 

hij besloot het professioneel aan te pakken 

en zich te verdiepen in de Russische muziek 

en instrumenten. “Op een verjaardag bij 

mijn zus zag ik ineens een balalaika aan de 

muur hangen. Niet gehinderd door enige 

kennis van het instrument wist ik mijn 

zus te overtuigen van de noodzaak het ding 

enige tijd uit te lenen” vertelt hij, “Ik had al 

wel een originele Charango (uit Peru) maar 

de balalaika heeft toch weer een heel eigen 

klank waardoor de stukken die ik ging op-

nemen veel authentieker gingen klinken.”

Jos’ gouden tip: “Probeer eerst originele 

volksmuziek op de kop te tikken en luis-

ter daar intensief naar. Zoek dan iemand 

die bijvoorbeeld accordeon speelt…. en ga 

ervoor!! Let bij de aanschaf van nieuwe in-

strumenten wel goed op de bespeelbaarheid 

van het instrument, want ik ben bang dat er 

veel rommel tussen zit.”



  E!M 10 pagina  933

aantal goede vrienden je te helpen en pro-

beer met een open instelling een stuk een 

aantal malen te spelen waarbij je telkens 

één belangrijk element totaal anders doet. 

Enkele voorbeelden:

 

-Speel het stuk heel snel of juist heel lang-

zaam

-Speel partijen legato of juist staccato 

-Probeer eens wat verschillende toonsoor-

ten uit

-Speel zoveel noten als je kan bedenken / 

laat het zo leeg als je kan. 

-Speel in een andere sfeer, bijvoorbeeld eerst 

heel Romantisch met veel vibrato en daarna 

heel Barok met veel versieringen of juist 

heel kaal etc. 

-Voel de maat in kwarten, in achtsten of 

juist in zestienden. Dat kan je per partij an-

ders afspreken.

-Laat je bas of juist je middenstemmen har-

der spelen dan de melodie

Luister aandachtig en vraag je af wat werkt. 

Bepaal hierna de aanpak en niet bang voor 

extremen: het gaat om de verschillen. Té 

scherpe randjes pak je later nog aan. Dit kan 

natuurlijk ook via de pc, maar die kan je niet 

vertellen hoe een bepaalde passage “ligt” op 

het instrument dat jij gekozen hebt. Laatste 

tip: als je met echte muzikanten werkt, laat 

dan altijd een bandje meedraaien voor be-

luistering achteraf. Je hoort de 2e , 3e en 10e 

keer steeds weer nieuwe dingen!

Aan de slag!

“Er zijn geen beperkingen, behalve dan 

de beperkingen in je eigen fantasie”, stelt 

Frank beslist. “In principe kan je elk mu-

ziekstuk omzetten naar een andere situ-

atie. Ik ben van mening dat wij allemaal het 

recht hebben om te knutselen met muziek. 

Het nadeel van deze tijd is echter dat we ver-

wend zijn met perfecte opnames van alles en 

iedereen, de lat ligt op muzikaal vlak enorm 

hoog. Dat zou je kunnen weerhouden om 

zelfs maar te gaan denken over arrangeren, 

maar het loont heus de moeite!” 

Kortom: arrangeren is net als optreden een 

kwestie van veel durven, proberen en leren. 

En ook hier geldt weer het cliché: oefening 

baart kunst. Je zult merken dat je er steeds 

beter in wordt en, het allerbelangrijkste: 

dat andere muzikanten en hun publiek veel 

plezier kunnen beleven aan jouw muziek! 
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Vond jij de blends bij Popstarz uit het vorige nummer ook zo leuk? De redactie werd over-
spoeld met mails van mensen die deze plaatjes in hun style-books & agenda’s geplakt 
hebben! Ook in dit nummer vind je weer agendaplaatjes en hieronder kun je kennis ma-
ken met de creabea die ze geknutseld heeft!

Wie ben je en wat doe je?
Ik ben Lonneke, en ik heb een eigen FBL-site, 

genaamd FashionDiva.nl. Ik werk elke dag 

ongeveer 2 ‡ 3 uur aan mijn site, als mijn 

huiswerk dat natuurlijk toelaat!

Lievelingsmuziek?
Ik heb niet echt van: d·t hoor ik graag. 

Meestal vind ik de liedjes wel leuk die in de 

top-40 staan, zoals bijvoorbeeld Everything 

van Michael Buble. 

Hobby’s?
Eigenlijk heb ik best veel hobby’s, zoals te-

kenen, schilderen, knutselen, sieraden ma-

ken, aan FashionDiva werken en nog veel 

meer dingen...

Hoe kwam je op het idee voor Fashion-
diva?
Mijn broer kreeg een eigen .nl site, en eerst 

had ik alleen maar Kindertentsite’s en Web-

sitemaker. Dus toen mijn broer een .nl kreeg 

wilde ik dat natuurlijk ook! Eerst wilde ik 

een site maken waarop ik al mijn zelfge-

maakte dingen te bewonderen waren en hoe 

je zelf leuke dingen kon maken... Maar dat is 

langzamerhand uit de hand gelopen en nu 

heb ik gewoon een FBL-site!

Waarom vind je Fashiondiva en E!M bij 
elkaar passen?
Op onze site’s is allebei informatie te vinden 

over popsterren. Ik heb Just like’s... en jullie 

weer informatie over die sterren, en ik heb 

dan weer Style-iconen. Ook hebben jullie 

Casual en zulke dingen heb ik ook op mijn 

site.

Wat doe jij voor E!M / welke fashiondiva-
items komen in E!M?
Ik maak onder andere collages/blends voor 

E!M. En in dit nummer heb ik ook agen-

daplaatjes gemaakt, blends, mijn maak-je-

eigen-stylebook, gids voor meisjes en meer-

dere dingen...

Wat vind je de leukste items uit Fashion-
diva?
Mmm... ik vind persoonlijk DIY leuk en Just 

like’s... Maar misschien vinden mijn bezoe-

kers weer andere dingen leuker!
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En de leukste uit E!M?
Vooral die Casuals en handige informatie 

over de popsterren!

Heb je nog andere websites? En favo sites 
waar je veel komt?
Ik werk samen met Fashionbelife.nl en  

Style-Education.nl.tt, op die sites breng ik 

natuurlijk elke dag een bezoekje!

Wie zijn je helden/idolen/voorbeelden?
Ik heb niet echt een held, idool of een voor-

beeld... Maar Doutzen Kroes en Mischa Bar-

ton vind ik wel erg leuk!

Wat is het leukste, dat je met Fashiondiva 
hebt meegemaakt? 
Dat het nu zo’n goedlopende FBL-site is. Ik 

zie bijna elke dag het bezoekersaantal stij-

gen, en ik krijg steeds meer complimentjes 

over mijn site!

En het minst leuke?
Mmm.. dat ik soms kritiek krijg, maar ik 

probeer weer met die kritiek mijn site mooi-

er en leuker te maken voor de bezoekers!

Wat zijn je plannen en dromen voor de toe-
komst?
Ik weet nog niet precies wat ik later ga wor-

den of doen, ik zit nu in de 2e van het Gym-

nasium, dus ik kan nog alle kanten op... 

Maar ik vind dingen met mijn handen doen 

wel erg leuk!

Welke tip zou je E!M’ers willen geven, die 
ook zo’n website als Fashiondiva willen 
beginnen?
Als je een simpele en gratis site wil maken 

zou ik kijken bij www.freewebs.com , www.

kindertent.nl en  www.websitemaker.ken-

nisnet.nl. Je kan dan een .nl.tt site maken 

(www.joynic.com ). Dat is allemaal geheel 

gratis. Zelf maak ik mijn site met Front-

page, upload ik alles met FileZilla en heb ik 

mijn host van www.mijndomein.nl! Als je 

nog meer informatie over HTML zou willen 

weten, zou ik gewoon in de bieb kijken, daar 

hebben ze vaak handige boeken
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Vanavond is het dan zover, de voorstelling 

waar ik me al maanden op verheugde. 

‘k Heb een mooi plekje op de eerste rij en 

kijk naar Robert (Huib Ramaer), die totaal 

in zichzelf gekeerd heen en weer ijsbeert. 

Dan komt de pianist op: Rian de Waal. Een 

geweldige musicus, die ik op het Peter de 

Grote Festival leerde kennen als de vroegere 

docent van mijn vriendinnetje Cecily. Als 

vanzelfsprekend neemt hij plaats achter de 

vleugel en dan begint de voorstelling pas 

echt, met Clara’s Romance in b. Een droom-

stuk.

Klanken sterven langzaam weg en op een 

stoel naast de vleugel neemt de vertel-

ler (Clemens Romijn) plaats. In zijn hand 

heeft hij één van Clara’s dagboeken, rood-

wit gestreept, waaruit hij deze avond nog 

veel citeren zal. Hij vertelt over de verloren 

rechtszaak van Clara’s vader:”Toen Wieck de 

romance tussen Clara en Robert ontdekte, 

wilde hij Robert eerst doodschieten.” Het 

publiek leeft zo mee, dat je een speld kunt 

horen vallen.

9 september in de Doelen te Rotterdam: een Fantasiestück

Slapen zonder Schumann

“Achttien maanden zagen de twee elkaar 

niet. Robert schreef in wanhoop aan Clara: 

ëIk heb mijn verlovingsring afgedaan en 

droomde ‘s nachts dat ik hem in het water 

gooide en er zelf achteraan sprong.’ Maar 

voorlopig kwam alles goed. Wieck belandde 

achter de tralies wegens laster en smaad. 

Ook achttien maanden. Robert in zijn dag-

boek: Hoera! Victorie! De gelukkigste dag! 

En het einde van de strijd.”

Fundament van de voorstelling is Schu-

manns cyclus Frauenliebe und -Leben. In de 

woorden van regisseur Neil Wallace: 

“één grote uitbarsting van verliefde passie 

van een vrouw voor haar geliefde.” Maar 

vanavond krijgt de regisseur “Carte noir” en 

deze cyclus een andere, diepere betekenis. 

Neil: ”Het wordt dramatic irony.” 

Want de 20-jarige pianiste die dolgelukkig 

trouwde met “de enige man in haar leven” 

(zoals ze in haar dagboek schreef), had toen 

niet kunnen vermoeden dat haar geestes-

zieke geliefde zich ooit van haar los zou la-

ten rukken, voor de eenzame opsluiting in 

Endenich, drie maanden voor de geboorte 

van haar jongste zoon. Op het toneel staat 

hun huwelijksbed. Een witte streep splijt 

het genadeloos in tweeën. 

De verteller loopt naar Clara’s kant van het 

bed en herhaalt zijn woorden: “Een man 

springt in het ijskoude water van de Rijn.” 

Mezzo-sopraan Marion van den Akker 

schrikt. Zij speelt en zingt Clara. En dat is 

meer dan overtuigend, Rians geliefde is een 

prachtige vrouw om te zien en te horen. Pia-

nist en zangeres zijn perfect op elkaar inge-

speeld en brengen de negen liederen van de 

cyclus hartverscheurend mooi.

Ja, negen. Want Adelbert von Chamisso 

heeft negen gedichten geschreven, waarvan 

Robert er in twee dagen tijd acht op muziek 

gezet heeft. Daarna schreef hij: “Schluss” 

Das Neunte Lied horen we vanavond voor 

het eerst, getoonzet door Peter-Jan Wage-

mans. Traum der eignen Tage heet het en 

het gaat over het afbrokkelen van de grote 
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liefde. Door Robert bewust niet gebruikt. 

Door Neil en consorten bewust wél.

“Clara in haar dagboek: “De dag dat Robert 

in de Rijn sprong begon zo droefgeestig. Als 

ik hem aanraakte, riep hij: Clara, mijn lief-

ste, ik heb mezelf niet meer in de hand, ik 

ben niet meer de baas over mijn daden. Ik 

ben jouw liefde niet meer waard” En iedere 

keer als de dokter kwam zei hij dat hij naar 

een ziekenhuis wilde, omdat hij daar kon 

genezen.”

Huib gooit een vaas water over zich heen, 

een ijzingwekkend symbool voor Roberts 

sprong. Jan van Mierlo is Schumanns broe-

der; Clemens zijn hoeder. De twee mannen 

nemen hem mee; Dr. Robert Schumann, de 

grote componist en dirigent.

Clemens loopt terug naar zijn plek naast de 

vleugel. Staat daar mooi, maar ook droevig 

alleen. En leest verder uit Clara’s dagboek. 

“Robert kleedde zich haastig aan en stapte 

met dokter Hasenclever en twee verplegers 

in. Zonder naar mij of de kinderen om te kij-

ken. Hij hield het boeket lange tijd gedach-

teloos voor zich. Later gaf hij iedereen in het 

rijtuig een bloem.” Het begin van tweeën-

half jaar eenzame nachten, waarin Clara 

schrijft: “Als hij tijd heeft om zich druk te 

maken over bloemen, waarom denkt hij niet 

ook eens aan zijn vrouw? Waarom vraagt hij 

nooit naar mij? Is zijn hele verlangen naar 

mij dan dood?” 

Aan het eind van de voorstelling komen de 

bloemen terug, in een film. Gemaakt door 

Tessa Joosse en op de achterwand van de Ex-

pohal geprojecteerd. Schumann is gestorven 

en zijn kinderen - die hem na zijn vertrek 

niet meer zagen - treuren bij zijn bed. Op 

het toneel helpt dochter Victoria Obreskof 

haar mama Marion met het opruimen van 

de spullen.

Het publiek treurt mee om deze tijdloze ge-

schiedenis. En omdat het alweer voorbij is. 

De eerste en enige voorstelling van Slapen 

zonder Schumann. Ontroerend. Meesle-

pend, maar nergens pathetisch. Een zeld-

zaam mooie voorstelling. Waarvoor dank.

 

Robert en Clara Schumann
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Top 5 Markten

Doordat ik het grootste gedeelte van het jaar on the road ben en toch graag mijn eigen eten 

kook (waar mogelijk) ben ik veel geweldige plaatsen tegengekomen waar ik eten kan kopen. 

Hier, in willekeurige volgorde, mijn top 5 van plaatsen met het meeste karakter, de beste 

producten en de meeste keuze. 

Grand Central Market, Los Angeles 

Een gigantisch warenhuis vol etnisch eten tegen extreme bodemprijzen. Veel scènes uit films 

zijn hier opgenomen. Logisch, want het is L.A.! Mijn favorieten qua kant-en-klaar eten zijn: 

de Thaise winkel, de stand met taco’s en de smoothie-bar.

Fairway, New York

Deze supermarkt verkoopt veel uitzonderlijke merken en heeft een ontzettend groot as-

sortiment aan brood, kant-en-klare gerechten, vlees en vis, kaas, olijven, theesoorten, kof-

fiesoorten, toetjes en alles wat je verder nog kunt bedenken. Opvallend is de uitstalling van 

de producten: 1,5 meter hoge piramides met allerlei soorten fruit en groenten, gesorteerd op 

kleur. Het was altijd al een geweldige winkel maar sinds de uitbreiding naar het pand naast 

het vroegere onderkomen is het werkelijk een unieke zaak.

TopTips van Hilary Hahn deel 1
Tekst: Hilary Hahn, vertaling: Véronique Hogendoorn

E!M-lezende FBL-addicts hadden 
het vast al gezien: Vero’s website 
Trendybella is niet meer. Maar niet 
getreurd, want naast haar freelance 
werk voor Dress to Impress & Casual, 
krijgt deze creativeling nu een vaste 
plek in E!M, de Trendybella Loun-
geRoom. Met daarin elke keer een 
muzikale column, luisterlijstjes, tips van 
topvioliste Hilary Hahn en meer. Mag 
je niet missen, dus!
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Pike Place Market, Seattle

Een grote verzameling van onder andere lokale handelswaren, fruit, groenten, gedroogde goedjes, verse bloemen, organisch voedsel, kleding 

en souvenirwinkels. Deze markt is zo groot als een paar huizenblokken en biedt werk aan honderden mensen. Het bekendste van deze markt 

is de vliegviskraam maar mijn sellingpoint voor jullie is dat er 24 uur per dag live muziek is. Als je geluk hebt kom je een barbershop quartet 

tegen dat geweldig zingt.

Whole Foods, te vinden in elke grote stad door het hele land

Mmm, mmm, mmm. Hier ga ik heen wanneer ik op zoek ben naar organisch eten van wat voor soort dan ook. Fantasierijke toetjes, kor-

relvoer en hapjes, superieure vegetarische gerechten, heerlijke kaas, klaargemaakte soep of olijven van een topklasse olijfbar, alles is hier te 

vinden. Deze winkel biedt ook een uitgekiende selectie van vitaminen en lichaamsproducten, maar ook kaarten, kookboeken en bloemen. Ze 

hebben werkelijk alles!

The Italian Market, Philadelphia

Ik ben hier maar een enkele keer geweest omdat het erg ver van huis is, maar het is zeker een bezoekje waard als je van cultuur houdt. Naast 

straatkraampjes vol goedkoop fruit en groente, vers vlees, worst en zeevruchten, kun je hier meer soorten Italiaans eten proeven dan je ooit 

kunt opnoemen. Van pizza tot pasteitjes, deze markt heeft het allemaal. Vlakbij vind je ook nog de twee bekendste makers van de bekende 

cheese-steaks van Philadelphia: Pat’s en Gino’s, die echt elkaars aartsrivalen zijn. 
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De nieuwste rage op het gebied van muziek 

onder jongeren: Jump. Jump-muziek is een 

substijl in de zogenaamde elektronische 

dansmuziek die zich onderscheidt van de 

rest van de dansmuziek doordat de nadruk 

van de muziek op de bass ligt. Het wordt 

ook wel gezien als de vrolijke variant van 

hardcore omdat de tonen over het algemeen 

opgewekter overkomen dan de ‘agressieve’ 

hardcore. Hoe dan ook, het is ontstaan bij 

onze zuiderburen onder de naam Jump, 

maar in ons eigen kikkerlandje heeft het 

genre de naam ‘Jumpstyle’ gekregen. Door-

dat deze muziek vooral beelden oproept van 

de opvallende manier van dansen die erbij 

hoort, Jumpstyle, werd de naam voor de 

dans al snel gebruikt als naam voor de mu-

ziek. Een versmelting van muziek en dans 

tot één naam. De Belgen namen voor het 

gemak deze naam maar over. Het klonk met 

deze naam immers veel stoerder.

Jump-muziek is leuk voor in de auto als je 

zo’n 2 uur rijden voor de boeg hebt. Heel 

af en toe zo’n opgewekt springnummer-

tje tussendoor zorgt wel voor een opleving 

achter het stuur waardoor je er weer even op 

een opgewekte manier tegenaan kunt. Maar 

verder…

Ten eerste is het een onmogelijke manier 

van dansen. Een beetje dom in het rond 

springen, maar wel precies op de manier 

die ze in de clips doen. Als je het hakken 

van een aantal jaren geleden al lastig vond 

hoef je dit écht niet te proberen. Hakken 

lukt me niet eens, laat staan dat jumpen me 

zal lukken. Het ziet er daarnaast ook werkelijk niet uit. Die 

rondzwaaiende armen en stampende benen in combinatie 

met de meest onmogelijke draaibewegingen waardoor je je 

evenwicht al bijna verliest door er alleen maar naar te kij-

ken. En als je dan niet let op de losse ledematen maar naar 

het totaalbeeld kijkt, lijkt het net of de jumpers een pilletje 

te veel op hebben of bang zijn voor onzichtbare slangen of 

spinnen die op de vloer om ze heen kronkelen terwijl ze al-

lerlei onmogelijke capriolen uithalen om ze te ontwijken.

Mijn tweede ergernis is het jumpen in discotheken. Zodra 

er jump gedraaid wordt, moet er natuurlijk ook meteen ge-

danst worden in die stijl. Op zich begrijpelijk, maar dan ver-

geet men even dat je met honderd man opééngepakt staat 

in een zaaltje en er dus absoluut géén ruimte is voor rond-

vliegende armen en omhoog trappende benen. Ik sta er nog 

geen twee minuten tussen en ik heb al het idee dat ik alle 

karatebewegingen die ik op televisie heb gezien heb toege-

past om rondschietende armen en benen te ontwijken. Uit 

pure frustratie probeer ik dan maar zo snel mogelijk naar de 

Op springen

door Véronique Hogendoorn
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zijkant te verplaatsen tot er weer nor-

male muziek gedraaid wordt en de 

mensenmassa de hersenen weer terug 

vindt en de DJ besluit weer normale, 

leuke, gezellige uitgaansmuziek te 

draaien waar meer mensen wat mee 

kunnen dan de hersenloze springen-

de zombies die een paar minuten de 

dansvloer weten over te nemen met 

dat gehark en gezwaai.

Minstens even frustrerend is het ge-

brek aan originaliteit en inspiratie 

binnen dit genre, niet dat dit trou-

wens in andere genres niet gedaan 

wordt. Ik kraak niet snel een mu-

ziekstijl af, maar dit genre is werke-

lijk een schande. Bestaande goede en 

succesvolle nummers worden onbe-

perkt misbruikt en verkracht door er een 

jump-beat onder te zetten en de stemmen 

op te voeren tot een snelheid van minimaal 

140 bpm. Makkelijk scoren hoor! Zelfs het 

Wilhelmus, wat vele jongeren tot voor deze 

rage niet eens verder mee konden zingen 

dan de eerste acht woorden (Wilhelmus van 

Nassouwe ben ik van Duitsen bloed – voor 

degenen die het nog steeds niet kennen), is 

opgevoerd en tegenwoordig te vinden op 

menig mobieltje sinds het onder handen is 

genomen door één of andere hippe DJ die be-

sloot er een jumpstyle-ringtone van te ma-

ken. Als het nou allemaal op een fatsoenlijke 

manier gemixt is, is het nog tot daar aan toe 

dat bijna alleen maar bestaande nummers 

worden gebruikt binnen dit genre, maar 

het zijn zulke eenvoudige mixjes dat elke 

kaaskop die een beetje handig is vergelijk-

bare dingen kan maken. En dan heb ik het 

nog niet over de slechte, houterige overgan-

gen en ritmes die niet kloppen als je goed 

luistert.

Misschien ben ik wel te oud voor de 

populaire muziek van tegenwoor-

dig, ik ben immers al 20 en dus al 

bijna afgeschreven. Misschien ligt 

het wel aan het feit dat ik echt lúis-

ter naar de muziek die ik draai in 

plaats van dat ik het draai omdat 

het ‘in’ is. Feit blijft dat ik echt niet 

snap waarom deze muziekstijl nu 

ineens een rage is geworden, zo-

als ik van wel meerdere genres de 

populariteit nooit zal begrijpen. 

Negen van de tien nummers die 

uit worden gebracht als ‘jump’ be-

staan al en in elk nummer wordt 

weer dezelfde beat gebruikt. Het 

brengt niets nieuws. Hoor één nummer en 

je weet genoeg om het hele genre te beoor-

delen.

Werkelijk waar, er zijn meerdere muziek-

stijlen waar ik niet zo over te spreken ben 

(zoals een groot deel van de hardstyle etc.), 

maar dit is de eerste muziekstijl die mij ter 

oren komt waarin ik écht geen enkel puntje 

kan vinden dat te waarderen is vanuit mijn 

optiek. Ik zit er niet om te jumpen het vaker 

te horen.
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June in E!M, wederom met veel 

dank aan hoofdredactrice Djana! 

Meer June vind je op www.

june-magazine.com en meer Djana 

op haar spiksplinternieuwe weblog 

www.dxuce.net

Djana
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